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توثيق
َ
محجوب عمر ...وهب عمره في خدمة فلسطين
الكتاب الذي ّ
أعده أصدقاء المناضل المصري محجوب عمرّ ،
يضم
أبرز مقاالته الفلسطينية والعربية كي ّ
«الجيل الثوري
يتعرف
ً
الشاب» إلى «الحكيم» كما ُيلقب .يضم العمل فصوال تمتد من
اإلسرائيلي ،ونكبة فلسطين ،والحرب اإلسرائيليةالصراع العربي ً
على لبنان ،وصوال إلى االنتفاضة واالتفاقيات التي عقدت مع
الكيان العبري
جنى بليبل
ان ـ ـط ـ ـفـ ــأت املـ ـن ــاضـ ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـنــى
عاقوري ( 1948ـ ـ  ،)2017قبل أن تتسنى
لها رؤيــة الكتاب الجامع إلرث الطبيب
املصري الراحل رؤوف نظمي ميخائيل
ّ
الحركي
(1932ـ ـ  ،)2012املعروف باسمه
«محجوب عمر» ،بعدما كان لها الفضل
ف ــي تـجـمـيــع مـضــامـيـنــه وت ـبــوي ـبــه .بني
فـ ـص ــول «كـ ـت ــاب ــات ل ـف ـل ـس ـطــن وق ـضــايــا
عربية :محجوب عمر عــرب بــا حــدود»
الصادر حديثًا عن «دار الفالح» األردنية،
تنقشع الرؤية عن املحطات التاريخية،
املضيئة والكالحة ،التي عايشها قرين
عــاقــوري ورفـيــق درب ـهــا ،ط ــوال  80عامًا
ّ
مــن الـكـفــاح الـفـكـ ّ
ـري واملـســلــح فــي خدمة
القضية األم :فلسطني.
م ــاذا يـعـنــي أن يـنـتـمــي امل ــرء لفلسطني،
معتركًا ومناظرًا
وأن يهب ملء سنينه،
ِ
ومساهمًا ،في سبيل هذا االنتماء؟ هكذا
ك ــان مـحـجــوب ع ـمــر ،م ــذ ق ــرر االن ـض ــواء
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي املـ ـ ـص ـ ــري فــي
ريـ ـع ــان شـ ـب ــاب ــه ،وحـ ـت ــى ت ـس ــري ـح ــه مــن
أس ــر ن ـظ ــام يــول ـيــو ب ـعــد ع ـقــد ك ــام ــل من
التنكيل واملـشـقــة ،وانـخــراطــه فــي حركة
«ف ـ ـتـ ــح» إب ـ ـ ــان ال ـن ـك ـس ــة ،لـ ـيـ ـغ ـ َ
ـدو الح ـقــا
واحـ ـدًا مــن أب ــرز قـيــاداتـهــا .ولـعــل مقدرة
الــرجــل على اإلطــاحــة بــاألطــر الهوياتية
السائدة والنهل من مختلف املرجعيات
العقائدية ،خولته للجمع بني شخصية
م ـح ـجــوب ال ـف ــدائ ـ ّـي امل ـن ـص ـهــر ف ــي بيئة
ع ــربـ ـي ــة ت ـك ـت ـس ــي ط ــابـ ـع ــا إسـ ــامـ ــويـ ــا،
ورؤوف ُامل ـت ـجــذر م ــن أصـ ــول صعيدية
وقبطية ق ّحة.
ً
«الـ ـحـ ـكـ ـي ــم» ال ـ ـ ــذي عـ ـ ــاش م ــرتـ ـح ــا بــن
ميادين االقتتال واالشتباك بدءًا بمصر
ً
وال ـجــزائــر ،وص ــوال إلــى األردن ولبنان،
ّ
تمكن من تكديس رصيد هائل من الزخم
ّ
ّ
إلسهاماته
املعرفي واملـيــدانــي ،مــا أتــاح ً
أن تـكــون أكـثــر عمقًا وخـصــوبــة وإدراك ــا
للتحوالت في العالم العربي ،ولسيرورة

ّ
الفلسطيني وأدواتــه على وجه
النضال
ٌ
التحديد .حقيقة تبدو جلية في معظم
املخطوطات التي يحتويها كتاب «عرب
بال حــدود» ،وإن كان منها ما يستدعي
السجال أحيانًا.
ومل ــا ك ــان «خـ ــدام الـلـطــافــة»ـ ـ ـ لـقــب ي ــروق
ملحبي محجوب مناداته به نظرًا لشدة
تــواض ـعــه ـ ـ ـ ش ــاه ـدًا عـلــى أبـ ــرز األحـ ــداث
امل ـص ـيــريــة ال ـت ــي ه ــزت ال ــوط ــن ال ـعــربــي،
كــالـحــرب األهـلـيــة اللبنانية واالجـتـيــاح
اإلسرائيلي لبيروت عام  1982واستيطان
الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،48وحـ ـ ـ ــرب أكـ ـت ــوب ــر واالنـ ـتـ ـف ــاض ــة
ْ
وحربي الخليج ،ومعاينًا
الفلسطينية
بــارعــا لكثير مــن الـتـشـقـقــات وال ـشــروخ
ال ـت ــي ع ـص ـفــت بــال ـعــديــد م ــن املـنـظـمــات
الثورية واالئـتــافــات الدولية حتى آلت
بها إلــى دوامــة التقهقر واالنــدثــار ،فإنه
أجاد تقديم معالجةٍ استكشافية شاملة
مل ـج ـم ــل ه ـ ــذه ال ــوق ــائ ــع واألزم ـ ـ ـ ـ ــات ف ــور
حدوثها ،صائغًا بذلك معجمًا تأريخيًا
مصغرًا لتركة هذا املاضي ،واستشرافيًا
للمستقبل في اآلن نفسه.
ل ـ ــم تـ ـك ــن بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ـتـ ــي قـ ـص ــده ــا بـعــد
أيلول األســود في األردن
خوضه ملحنة ً
ع ــام  ،1970مـحـطــة اعـتـيــاديــة فــي حياة
مستشار الــرئـيــس الفلسطيني الــراحــل
ي ــاس ــر ع ـ ــرف ـ ــات .وإذ إن ش ـ ـهـ ــادة عـمــر
ل ـل ـغ ــزو ال ـص ـه ـيــونــي الـ ـ ــذي امـ ـت ــد حـتــى
مـشــارف العاصمة اللبنانية ومــا رافقه
مــن استهجان عــربــي مـشــروط كــانــت قد
وردت في كتابه «الناس والحصار» عام
( 1983دار العربي للنشر -القاهرة) ،إال
أنها أيضًا تحضر فــي النصوص التي
ضـ ّـمـهــا كـتــابــه الـجــديــد ،كــأنـمــوذج فاقع
على حالة الهبوط القومي العربي إزاء
كل األزمــات السياسية امللحة ،بما فيها
القضية الفلسطينية «املشتركة».
في مجموعته األرشيفية املكثفة ،ينحو
الكاتب إلــى املقاربات املنهجية ،املذيلة
بــاالق ـتــراحــات وال ـتــوص ـيــات ال ـتــي تـنـ ّـوه
ب ـض ــرورة االل ـت ـحــام الـعــربــي وااللـتـفــاف

عاش ً
مرتحال بين
ميادين
االشتباك
بدءًا بمصر
والجزائر،
ً
وصوال
إلى األردن
ولبنان

نحو الواقع الفلسطيني ورأب صدوعه.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك س ـع ـي ــا مـ ـن ــه إل ـ ـ ــى ت ـك ــري ــس
نــزعـتــه الـقــومـيــة الـعــروبـيــة املـنــاهـضــة لـ
«االن ـعــزال ـيــات اإلقـلـيـ ٌمـيــة واالسـتـقــالـيــة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة» .رؤيـ ـ ـ ــة ت ـن ــاق ــض ت ـجــربــة
املفكر األمـمـيــة الــوجـيــزة ،لكنها تآلفها
فــي بـعــدهــا الطبقي والـشـعـبـ ّ
ـوي« :وهــل
يمكن إح ــداث تـقــدم اجتماعي جوهري
قبل التحرير والوحدة؟ هل يمكن إلغاء
ّ
االستغالل الرأسمالي في وطن محتل؟»
(«_1977ق ـض ــاي ــا تنظيمية فــي الطريق
إلى الوحدة» العدد  67من مجلة «شؤون
فلسطينية»).
الحقًا ،يلج صاحب «حوار في البنادق»
( _1975دار ال ـط ـل ـي ـع ــة) إلـ ـ ــى غ ـيــاهــب
الهيكل املــؤسـسـ ّـي اإلســرائـيـلـ ّـي ،متقفيًا
أث ــر ال ـت ـغ ـيــرات الــداخ ـل ـيــة ال ـطــارئــة على
ّ
اليهودي ،والصدامات الفكرية
املجتمع
الـنــاشـئــة عــن اقـتـحــام الـسـيــل الليبرالي
ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـم ـح ـيــط ال ـي ـم ـي ـنــي امل ـت ـطــرف

ّ
االستيطاني
الطاغي على أنساق الكيان
االجتماعية والثقافية .ينشغل بعدها
ف ــي رص ــد ت ـجــربــة نـتـنـيــاهــو ف ــي الـحـكــم
( ،)1997ونقد دعاويه اإلجالئية القائمة
ْ
القسريي
على «الترانسفير» واإلبـعــاد
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ال ـق ــاب ـع ــن بـ ــن أس ـ ــوار
االحتالل.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ــن تـ ــرتـ ـطـ ــم ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـك ــات ــب
والـشــاعــر امل ـصـ ّ
ـري لـلــراهــن الفلسطيني
ومــآلــه بـشــيء مــن الـطــوبــاويــة فــي بعض
األح ـ ـيـ ــان ،ك ـم ـق ـتــرحــه ب ــات ـح ــاد األق ـط ــار
ال ـعــرب ـيــة ،وه ــو م ــوق ــف إي ـجــابــي تعلله
امل ـنــاخــات األيــديــولــوج ـيــة املـهـيـمـنــة في
تلك الحقبة وحيثياتها ،إال أنها ال تحيد
عن الواقعية الشديدة في أحيان أخرى.
ولعل إسهابه في توكيد أهمية «الخطوة
ال ـج ــري ـئ ــة» ال ـت ــي أق ـ ــدم عـلـيـهــا املـجـلــس
الــوطـنــي الفلسطيني فــي دورتـ ــه الـ ــ،19
وتقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة،
ه ــي املـ ـث ــال األنـ ـص ــع ع ـلــى ذل ـ ــك« :إعـ ــان
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ألبرتو مانغويل :توضيب الذكريات
االسـتـقــال الــذي يــراه البعض منقوصًا
ألن ــه ال يـشـمــل ك ــل ال ــوط ــن الفلسطيني
اآلن ،يعد خطوة عملية في الهجوم على
العدو الصهيوني وشق صفوفه» (1990
ـ ـ «مـسـيــرة االس ـت ـقــال الــوط ـنــي» ،الـعــدد
 205م ــن مـجـلــة «شـ ــؤون فـلـسـطـيـنـيــة»).
ْ
ملعهادتي
إضــافــة إلــى مــواقـفــه املحابية
أوسلو  1و 2واتفاق غزة -أريحا ،بحجة
أن «االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي على
االعتراف املتبادل بني إسرائيل ومنظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــو اخـ ـت ــراق
تــاري ـخــي ف ــي م ـجــرى ال ـص ــراع الـعــربــي-
ّ
اإلسرائيلي» ( 1993ـ «اتفاق غزة-أريحا
وت ـغ ـيــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة»،
العدد  23من مجلة «شؤون األوسط»).
على الرغم من انحيازه املطلق لتجارب
منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية وحــركــة
«ف ـت ــح» ف ــي م ـقــارعــة االحـ ـت ــال ،ب ـكــل ما
تكتمه هذه األخيرة من تعرجات وثلوم،
إال أن «راهــب الـثــورة» ال يستثني الــدور
الرئيس الــذي لعبته الفصائل املقاومة
الفلسطينية األخــرى كحركة «حماس»،
وغ ـيــر الفلسطينية كـ ـ «ح ــزب ال ـلــه» في
إرهـ ـ ـ ــاق ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـي م ـيــدان ـيــا
وإره ـ ـ ـ ــاص م ـط ــام ـع ــه املـ ـتـ ـط ــاول ــة .وف ــي
إحدى أحدث دراساته التحليليةّ ،
يعرج
عمر على عدوان «عناقيد الغضب» الذي
ّ
شنته إســرائـيــل على لبنان فــي نيسان
(أب ــري ــل)  ،1996م ـشـ ّـرحــا م ــا أح ــاط ــه من
معطيات وأه ــداف استراتيجية تقضي
بــاقـتـيــاد لـبـنــان وس ــوري ــا إل ــى حــالــة من
ال ـت ــزع ــزع وال ـف ــوض ــى ،وإضـ ـع ــاف «دور
إيـ ـ ـ ــران امل ـت ـن ــام ــي فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـش ــرق
أوسطية» .إال أنه ال يلبث أن يخلص إلى
اإلخـفــاق ال ــذي منيت بــه تلك املـحــاوالت
ب ـع ــدم ــا ف ـش ـل ــت فـ ــي «ع ـ ــزل ح ـ ــزب ال ـل ــه»
فــي الـســاحــة الـلـبـنــانـيــة ،وإف ـق ــاده الــدعــم
ال ـج ـمــاه ـيــري ال ـع ــرب ــي ،بــاع ـت ـبــاره أب ــرز
قوة مقاومة عسكرية حاليًا إلسرائيل»
( 1996ـ «الحرب اإلسرائيلية ضد لبنان»
ـ ـ ـ ال ـع ــدد  51م ــن مـجـلــة «ش ـ ــؤون ال ـشــرق
األوسط»)ّ .
ّ
ولعل وثيقة أرشيفية غزيرة كهذه ،بكل
م ــا تـكـتـنــزه م ــن ن ـضــج وحـ ــدس مـعــرفـ ّـي
ث ــاق ــب ،س ـتــدفــع ق ــارئ ـه ــا إلـ ــى ال ـت ـســاؤل
حتمًا عن طبيعة اآلراء التي كان سيدلي
بها ابــن فلسطني ونصيرها الصلد لو
أن ــه شـهــد عـلــى كــارثــة ال ـقــرن التاريخية
التي أدت إلى استالب كامل القدس على
م ــرأى مــن الـعــالــم أجـمــع ،فــي زمــن الــورع
ّ
الترامبي!

لمحات

أحمد حسين مروة

جاك ديريدا

تشيسواف ِميووش

بثينة العيسى

فتحي بن سالمة وفرهاد خسروخاور

عبد الحليم حمود

هذه املرة ،سيكتب أحمد مروة سيرة
والده املناضل والشهيد حسني مروة
( 1910ـ  )1987متوقفًا عند الجوانب
وزوج
الشخصية كـ «أب لتسع ِة أبناء،
ٍ
مخلص» ،كما عند محطات أسياسية
ّ
شكلت وعيه مــن حياته فــي النجف
والناصرية وبـغــداد ،إلــى عــودتــه عام
 1949إلى لبنان وانخراطه في الشأن
الـ ـع ــام .ك ـتــاب «س ـي ــرة ح ـســن م ــروة
كما أرادها أن تكتب» (دار الفارابي)
ي ـقــدم س ـيــرة ه ــذا األدي ـ ــب وال ـشــاعــر
واملفكر املاركسي ،الــذي كان قياديًا
في الحزب الشيوعي ،وتــرأس مجلة
«ال ـط ــري ــق» م ــن  1966ح ـتــى تــاريــخ
اغتياله.

عن «دار التنوير» ،صدرت الترجمة
العربية لكتاب «هــوامــش الفلسفة»
(تــرجـمــة مـنــى طـلـبــة) ال ــذي أص ــدره
الفيلسوف الفرنسي جــاك ديــريــدا
( 1930ـ ـ  )2004ف ــي ع ــام .1972
«رائد التفكيكية» الذي ما زال املؤلف
األكـثــر ذك ـرًا واسـتــدعـ ًـاء فــي العلوم
اإلنسانية اليوم ،ينكب في هذا العمل
على تفكيك التراث الفلسفي الغربي
من أفالطون ،وكانط ،وهيغيل ،إلى
نيتشه ،وهوسرل حتى هايدغر.

يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ت ـ ـش ـ ـي ـ ـسـ ــواف ِم ـ ـي ـ ــووش
( 1911ـ ـ  )2004أحـ َـد كبار شعراء
ب ــول ـن ــدا ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن .أق ــام
ف ــي ب ــاري ــس الج ـئ ــا س ـيــاس ـيــا مـنــذ
1960ع ـ ـ ـ ّ َ
ُ
ـن أس ـت ــاذًا في
 1951وف ــي
«جامعة بركلي» فــي أميركا .حقبة
الـخـمـسـيـنــات وال ـس ـت ـي ـنــات ،شـهــدت
ت ــرسـ ـي ــخ اس ـ ـمـ ــه كـ ـش ــاع ــر ون ــاق ــد
ومترجم وروائي ،لكن شهرته خارج
بــول ـنــدا ،ج ــاءت بـسـبــب ن ـقــده ال ــاذع
للوضع السياسي والثقافي لبالده.
كتابه الشهير «العقل املعتقل» الذي
ص ــدر فــي  1953تــرجــم أخ ـي ـرًا إلــى
لغة الضاد عن «منشورات الجمل»،
(ترجمة عبير مرعي).

تـخـ ّـصــص الــروائ ـيــة الـكــويـتـيــة بثينة
الـعـيـســى كـتــابـهــا الـجــديــد «الحقيقة
وال ـك ـت ــاب ــة» (ال ـ ـ ــدار ال ـعــرب ـيــة لـلـعـلــوم
نــاشــرون ـ تكوين) لعنصر تعتبره
ّ
مكونًا رئيسيًا في املعمار الروائي:
الـخـيــط الــوصـفــي .ت ــرى العيسى أنّ
األخ ـي ــر «ل ـي ــس م ـج ــرد أداة ن ـحــاول
م ــن خ ــال ـه ــا ت ـف ـع ـيــل ق ــدرت ـن ــا عـلــى
نسج العوالم املختلقة ،بقدر ما هي
األداة الــراصــدة للمعنى ال ــذى يريده
ال ـكــاتــب» .وتـصــف الـخـيــط الوصفي
ّ
ٌ
ملتحم بجميع عناصر الرواية،
بأنه
ومتغلغل في الشخصيات ،والحدث،
ـيء
وامل ـكــان ،ويـصـعـ ُـب تحقق أي شـ ٍ
في الرواية بدونه.

عـ ــن «دار ال ـ ـسـ ــاقـ ــي» ،ص ـ ــدر ك ـتــاب
َ
اخترن «داعش؟»
«جهاد النساء :ملاذا
للباحثني التونسي فتحي بن سالمة،
واإليراني فرهاد خسروخاور .يتوف
العمل عند األوروبيات الـ  500اللواتي
ً
ـاوال ّ
تقصي
التحقن بـ «داع ــش» ،مـحـ
األسـبــاب والخلفيات باالستناد إلى
ال ـسـ ّـن والـطـبـقــة االجـتـمــاعـيــة ومـكــان
اإلقامة واالنتماء إلى ثقافة إسالمية.
ّ
ُيـســلــط الـكـتــاب عـلــى ال ــدواف ــع الــذاتـيــة
وراء االنتساب إلى هذا النظام القمعي
والـعـنـيــف ال ــذي ُيـنـكــر عـلــى الـشــابــات
َ
ّ
م ـكــت ـس ـبــات ت ـح ـ ّـرر امل ـ ــرأة ،ل ـكــنــه في
ّ
«يمنحهن خالصًا على هيئة
املقابل
شعور بالوجود»
ٍ

«يـ ـ ـ ـ ــوري إل ـ ـ ــه الـ ـسـ ـمـ ـك ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء»
(منشورات حواس) هي آخر أعمال
الفنان والكاتب اللبناني عبد الحليم
ح ـم ــود .ب ـطــل ال ــرواي ــة ه ــو «يـ ــوري»
ال ــذي يـســرد قصته واعـتـمــاده على
ّ
الحسية مع طرحه أسئلة
التجارب
وجــوديــة حــول الـلــه ،امل ــوت ،الجنس،
وال ـس ـي ــاس ــة .ي ـتــولــى «ي ـ ـ ــوري» فتح
عيادة نفسية ،ومنها يبدأ باكتشاف
التناقضات بــن مــا يقوله املرضى،
وم ــا يـضـمــرونــه .تحمل «يـ ــوري إلــه
السمكة السوداء» ،قراءات مغايرة ملا
يظنه كثيرون بأنه بديهيات.

يزن الحاج
ّ
هــل كــان سيتدفق علينا طــوفــان هوس
الـكـتــب وجـمـعـهــا وال ـت ـحـ ّـدث عـنـهــا لــوال
أعمال ألبرتو مانغويل ()1948؟ ال يزال
مشروعيته حتى بعد ّ
ّ
تفوق
لهذا السؤال
إنستغرام كأكبر سوق لألنا ومكتبتها.
صورة مع أحد كتبك ،أو مع رفوف
تكفيك ّ
ّ
مكتبتك النظيفة املرتبة حتمًا ،كي تظفر
باليكات عديدة (كثيرة أو قليلة) ،ومع
ّ
ّ
«لدي
دمغةٍ هي الهدف من كل ما سبق:
ْ
مـكـتـبــة» .لـيــس ال ـهــدف هـنــا ّإن كـنــت قد
قرأت الكتاب أم ال ،أو كنت مثقفًا أم ال (لم
تعد لـ «الثقافة» اليوم عالقة ّبالقراءة ،إذ
يمكنك أن تصبح كاتبًا ومثقفًا وباحثًا
ّ
ـا) .ولكن
ومفكرًا من دون أن تكون قــارئـ ّ
بالعودة إلى مانغويل ،سنجد أنه أحد
ّ
املروجني لثقافة أن تكون قارئًا ،مستندًا
إلـ ــى ت ـجــربــة ع ـيــش وع ــاق ــة وث ـي ـقــة مع
ّ
األزلي.
بورخيس القارئ
ما من كتاب ملانغويل ال يعتمد على ثيمة
حتى رواياته .ولهذا بات يمكن
القراءةّ ،
توقع ّ
جو كتابه قبل قراءته ،إلى
لقارئه
ّ ّ
حد أن هذا التكرار بات واضحًا في منت
أعـمــالــه ذات ـهــا ،بحيث ص ــارت تتالشى
أعماله الجديدة وعناوينها من الذاكرة،
من دون أدنى قدرة على منافسة أعماله
األق ــدم« ،تــاريــخ ال ـق ــراءة» و«املـكـتـبــة في
الليل» على األخص .وال يمكن ّ
ألي قارئ
ّ
يتنبأ اليوم بمدى قــدرة أيّ
أو ناقد أن
منافسة
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـد
ـ
ي
ـد
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ي
ـو
ـ
غ
كـتــاب ملــانـ
ّ
مانغويل الـقــديــم .وك ــذا األم ــر بالنسبة
إلى كتابه األحدث «ذاكرة القراءة :مرثاة
وع ـش ــرة اس ـت ـط ــرادات» (دار «ال ـســاقــي»
ـ ـ تــرجـمــة ج ــوالن حــاجــي) .تـبــدأ مشكلة
ال ـك ـتــاب م ــن ع ـنــوانــه ال ــذي ق ـ ّـرر الـنــاشــر
لـسـبــب مـجـهــول تـغـيـيــره مــن «تــوضـيــب

ّ
مكتبتي» إل ــى «ذاكـ ــرة ال ـق ــراءة» ،مــع أن
الكتاب ليس عن القراءة بل عن املكتبة؛
ع ــن ذاك ـ ــرة املـكـتـبــة؛ ع ــن ذاك ـ ــرة صــاحــب
ّ
يخوض
املكتبة .ومع أن القارئ لم يكن
ّ
فــي مـيــاه نـهــر مــانـغــويــل مـ ّـرتــن ،إال أنــه
ّ
سيحس بمياه مألوفة لديه هنا .إذ ال
ّ
تـنـبــع أه ـمــيــة ال ـك ـتــاب م ــن اس ـت ـطــراداتــه
الـعـشــرة الـتــي ال تـبــدو أكـثــر مــن نسخة
مستعملة مــن اس ـت ـطــراداتــه املـهـ ّـمــة في
«مدينة الكلمات» و«الـفـضــول» ،بــل من
املقالة األولى التي تحمل عنوان الكتاب:
«توضيب مكتبتي».
ّ
وهـ ـ ـن ـ ــا ال يـ ـخـ ـف ــي مـ ــان ـ ـغـ ــويـ ــل ت ـ ــأث ـ ــره
ب ـم ـحــاضــرة فــال ـتــر ب ـن ـيــامــن الـشـهـيــرة
َْ
«فلفشة مكتبتي» ،بل يبدو عامدًا إلى
ّ
قلب جو محاضرة بنيامني وعنوانها،
ل ـي ـص ـبــح ال ـت ــوض ـي ــب ه ـن ــا ه ــو امل ـح ــور
ً
بــدال من التفريغ أو الفلفشة ،وليصبح
ّ
«م ـ ــزاج ال ـت ـطــلــع» ع ـنــد بـنـيــامــن «م ــزاج
ّ
ـاس عند مانغويل .فالحديث
تفجع» قـ ٍ
ّ
هـ ـن ــا عـ ــن مـ ـح ــاول ــة ع ـب ـث ــي ــة ل ـتــوض ـيــب
مكتبته الـضـخـمــة ال ـتــي تــربــو عـلــى 35
ألـ ــف ك ـت ــاب ب ـعــد ان ـت ـقــالــه ال ـق ـس ـ ّ
ـري من
ً
فرنسا إلى أميركا ،وصوال إلى تعيينه
ّ
األرجنتينية
مــدي ـرًا للمكتبة الــوطـنـ ّـيــة
ف ــي ب ــوي ـن ــس آي ـ ـ ــرس .ال ـغ ـي ــاب ه ـن ــا هــو
ّ
التفجع ،غياب الكتب من ّ
حيزها
مصدر
ّ
املكاني على الرفوف ومحاولة تكريس
ّ
ّ
حضور لها في حيز زمــانــي يقوم على
ّ
ّ
الــذاكــرة وحــدهــا .ولـكــن املـفــارقــة هــي أن
ّ
ُ
مزاج بنيامني املتطلع لم يفرد له فسحة
زمـنـ ّـيــة طــويـلــة قـبــل انـتـحــاره املــأســاويّ
ّ
النازية عام  ،1940بينما يبدو
هربًا من
ّ
التفجع في كتاب مانغويل راسخًا كما
ّ
لو أنــه تغريدة بجعة تومئ إلــى نهاية
قــريـ ّبــة ،قــد ال تعني الــوفــاة بــالـضــرورة،
ّ
ّ
بسوداوية مـ ّـرة يضاعف
تضج
ولكنها

ال ّيخفي
تأثره
بمحاضرة
فالتر
بنيامين
الشهيرة
َْ
«فلفشة
مكتبتي»

َ
ُ
مرور الزمن وطأتها الثقيلة.
ّ
يـ ـص ــرح م ــان ـغ ــوي ــل ب ــن ث ـن ــاي ـ ّـا ال ـك ـتــاب
بعمره الذي ناهز السبعني ،كأنه اكتشف
فجأة مرور هذه السنوات ،أو ربما كانت
ّ
الفرنسية تلك التي عاش فيها
مكتبته
ّ
الفعليةّ ،
فلما
عشرين عامًا هي حياته
ُ
اق ــت ـل ـع ــت م ــن م ـكــان ـهــا أح ـ ـ ّـس بـمـكــانـهــا

ّ
ّ
الـفــارغ داخـلــه .يذكرنا تذكر العمر هنا
بــالـنــاقــد األم ـيــركـ ّـي ه ــارول ــد بـلــوم الــذي
ّ
ينوي أن يكون كل كتاب جديد هو كتابه
األخير منذ عشرين ُعامًا ،ليعمد أخيرًا
َ
إل ــى تــأل ـيــف ك ـتــابــه امل ـن ـتــظــر (األخـ ـي ــر؟)
«ممسوسًا بالذاكرة» الذي سيصدر في
نيسان (أبــريــل)  .2019تـبــدو كــل ذكــرى

ّ
بزمن
لكتاب عند مانغويل كأنها تذكار
ٍ
فالكتب وكلماتها التي
مضى وانتهى.
ّ
ت ـشـ ّـيــد امل ـ ــدن ك ـمــا ب ــش ــرن ــا ف ــي ّ«مــدي ـنــة
ال ـك ـل ـمــات» ه ــي ذات ـه ــا ال ـتــي ت ــؤش ــر إلــى
املاضي ال املستقبل .وليس من املصادفة
أن يكون تركيز مانغويل ال على مكتبته
ّ
ّ
سني طفولته
الفرنسية بذاتها ،بل على
ّ
الحياتي
ومراهقته حيث يبدأ تكوينه
مكتبته .أما املستقبل فمجهول
بتكوين ّ
باملطلق ألنــه يخلو من تلك املكتبة ،من
تلك الحياة ،من ذلك الشغف.
ال يـ ـب ــدو م ــان ـغ ــوي ــل س ـع ـي ـدًا بـمـنـصـبــه
الـجــديــد ،وهــو ال ـكــاره األكـبــر للمكتبات
ّ
الخصوصية
العامة التي تعني انتهاك
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة ،حـ ـي ــث ال ي ـك ـت ـم ــل مـعـنــى
الـ ـكـ ـت ــاب وامل ـك ـت ـب ــة إال ب ـك ــون ـه ــا ح ـ ّـي ـزًا
شخصيًا للمرء ال يقاسمه فيه أحــد .أو
ربـمــا يـبــدو قبوله بمركز مــديــر املكتبة
ال ــوط ـن ـ ّـي ــة ب ـم ـثــابــة ان ـغ ــاق ــة ال ـص ـنــدوق
األخـ ـي ــرة ع ـلــى ال ـك ـتــب ب ـعــد تــوضـيـبـهــا،
ّ
الشخصية بنهاية
حيث انتهت حياته
م ـك ـت ـب ـتــه ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــة وبـ ـ ـ ــدأت مــرح ـلــة
الشيخوخة العامة .أو ربما كان تداعي
ذكــريــاتــه عــن مكتبته الضخمة بمثابة
ُ
ّ
ّ
حرفي لها ،حيث لم تفده
ٍ
تداع (تحطم) ّ
شـيـئــا ل ــو ق ــارن ــاه ــا بـمـكـتـبــة بــورخـيــس
الضئيلةّ .
نمى مانغويل مكتبته وعاش
ّ ً
حياته متنقال في األمكنة واألمكنة ،ثم
اسـتـقـ ّـر أخـي ـرًا ك ـ ّ
ـأي بـيــروقــراطـ ّـي عجوز
آخر بعدما انهارت مكتبته ،بينما كان
ّ
الشخصية الضئيلة
بورخيس بمكتبته
ه ـ ــو املـ ـكـ ـتـ ـب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة بـ ــذات ـ ـهـ ــاّ ،ح ـيــث
تتعايش األزمنة واألمكنة بني الدفتني.
ّ
ربما سنفهم اآلن سبب قبول مانغويل
املفاجئ لهذا املنصب ،وهو الذي لم يكن
أرجنتينيًا صرفًا أبـدًا .هل هي «عــودة»
ّ
أخرى ملانغويل الشاب إلى كنف معلمه
ومكتبته؟ سيفيدنا فرويد هنا حتمًا.

قصص

ّ
منصورة عز الدين :متاهات السرد
سومر شحادة
تسعى الـكــاتـبــة املـصــريــة مـنـصــورة عز
الـ ّـديــن فــي املتتالية القصصية «مــأوى
الـغـيــاب» («دار مـمــدوح ع ــدوان» و«دار
س ـ ـ ـ ــرد») إلـ ـ ــى ت ـف ـك ـي ــك ع ــاق ــة غــام ـضــة
ً
ومـعـقــدة بــن الـلـغــة بــاعـتـبــارهــا حــامــا
ألنــن ع ــام ،وســاردهــا باعتباره حشدًا
من آخرين .تجيب عن تساؤالت شتى:
يتفاعل الكاتب مع نصهِ ؟ وكيف
كيف
َ
يغيب خلف أدوات ــه اإلبــداعـيــة لينضج
باللغة أو عبرها؟
ٌ
ُي ـن ـ ِـش ــئ عـ ـق ــل «م ــول ــع ب ــال ـت ـي ــه» مــدي ـنــة
ّ
م ـش ـيــدة م ــن ال ـك ـل ـمــات ،سـكــانـهــا كــتــاب
مـ ـت ــأمل ــون وحـ ـ ــاملـ ـ ــون ،أص ـ ـحـ ــاب ع ـق ــول
م ــراوغ ــة وذاك ـ ـ ــرة ان ـت ـقــائ ـيــة ت ـج ـنــح ملــا
ص ـنــع ب ــال ـخ ـي ــال ،ي ـح ــدس س ـك ــان هــذه
املــديـنــة ببعضهم الـبـعــض ،وكــانــوا قد
وواق ـع ـي ــة.
اخ ـت ـب ــروا ه ـلـّـع مـ ـ ٍ
ـدن هــال ـكــة ً
الد ّين ألولئك ملجأ وهميًا،
تصنع عز
ـاض ،ألنـ ــه «ال ي ـت ـقــدم ًإال بمحو
ب ــا م ـ ـ ٍ
م ــاض ـي ــه» .م ــا ج ـ ًع ـلــه ال م ـل ـج ــأ وهـمـيــا
ّ
فـحـســب ،بــل مـلـجــأ آنـيــا ُي ـع ــزز بـصــورة
دائـمــة مــن خــال كتابة متواصلة ،عبر
ظ ـ ــال ك ـل ـم ــات وت ـ ــأوي ـ ــات وان ـف ـع ــاالت
م ــع نـ ـص ــوص ،ل ـت ـبــدو ال ـك ــائ ـن ــات الـتــي
حشدتها عــز الــديــن مصابة بما يمكن
تسميته ع ــوزًا لـلـكـتــابــة .فـهــي مــن غير
الـ ـكـ ـت ــاب ــة مـ ـج ــرد «كـ ــائ ـ ـنـ ــات ن ــاقـ ـص ــة».
تبتكر كــائـنــات عــز الــديــن ذوات ـهــا على
نـحــو مــؤلــم ومـ ـج ــازي ،ث ــم تـشـكــل عــاملــا
يـنـبــع م ــن ه ــذه ال ـ ـ ــذوات ،ع ــامل ــا يصعب
لـ ـح ــاق وهـ ـ ـج ـ ــهِ  ،رغـ ـ ــم ك ــون ــه ان ـق ـط ــاع ــا
ّ
ع ــن أي ت ـصــور م ــأل ــوف ل ـل ـعــالــم ،إال أن
ّ
الواقع يطل في صور معذبة وموحية
ومكثفة ،فيما رواي ــات ومــاحــم قديمة
ت ـش ـكــل املــرج ـع ـيــة األولـ ـ ــى ل ـل ـت ـصــورات
ّ
كافة .إال أن واقعًا مهدورًا يشف من بني

ُ
نلمحه فــي مشهد شخص
الصفحات،
َ
يهتف بحياة اآلم ــر بقتلهِ ،
ـو
ُيـقــتــل وهـ
ّ
فــي مــوت ال يــرق أمــام تــوســات الحياة
فـ ــي عـ ـي ــون األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،ومـ ـشـ ـه ــد رجـ ــال
ونـ ـس ــاء ي ـت ـشـ ّـب ـثــون بـ ـج ــذوع األش ـج ــار
ّ
علها تنقذهم مــن جــوع وعـطــش يفتك
بهم ،وفــي امــرأة بائسة فقدت أبناء ها
تحت األنقاض .بهذا أنعشت عز الدين
كثيرين فــي كـيــان واح ـ ٍـد؛ تحركه رغبة
مــؤرقــة بمرافقة «املـتــروكــن» .بالتالي،
ً
استدعاء لتاريخ جمعي
نجد كتابتها
ً
غائم .إذ تستخدم الكتابة أداة لترميم
«حطام األحداث والبشر» .تنفي وجود
جـغــرافـيــا بــريـئــة مــن الـفـجــائــع ،وتمنح
نصوصها ألصــوات تتردد في أصقاع
ال ـخ ــوف واالغـ ـت ــراب وال ــذه ــول .تضمر
متعد
الـنـصــوص مـشـقــة عـقـلـ ّـيــة لـكــائــن
ٍ
ع ـلــى أدوار م ــا يـحـيــط بـ ــهِ  ،ي ـعــانــي من
ُ
نطق
حساسية بالغة تدفع بهِ إلى أن ي ِ
األشياء ،يتنوع ويتعدد بتعدد الرؤى
ّ
التي يرميها على الوجود ،كأن في ذلك
تأكيدًا على «تــاشــي ال ــذات» فــي ذوات
العناصر وفــي آفــاق املخيلة .إذ يخلق
خـصــومــا َ
وي ـ ّـدع ــي نـشــوب م ـعــارك بينه
وب ـي ـن ـهــم ،ت ـتــداخــل ه ـي ـئــات اف ـتــراض ـيــة
حـدًا يقود الكائن إلــى التعثر في ذاتــهِ ،
حـ ــد ضـ ـي ــاع الـ ـ ـح ـ ــدود والـ ـتـ ـم ــاه ــي مــع
ـوم افـتــرضـهــم ث ـ ّـم س ــرق ملكاتهم.
خ ـصـ ِ
اختالقات مرتبطة بعملية
عبر سلسلة
ٍ
ال ـك ـت ــاب ــة ذاتـ ـه ــا ،بـ ــدت ال ـك ــات ـب ــة كــأنـهــا
تسعى إلــى جعل واقعها الغريب حيًا
وم ـث ـي ـرًا؛ ت ـش ـ ّـي ــده ب ـت ـس ـم ـيــات ثـ ـ ّـم تـمــأ
ه ــذه ال ـت ـس ـم ـيــات بــامل ـعــانــي وتـمـنـحـهــا
وظائف تركيبية متصلة .هكذا تتوالى
الـقـصــص وت ـتــوالــد مــن بـعـضـهــا .تنقل
«الرائي» بني واحة التيه وقلعة الشمس
حلم قديم ،وتحاول
ثم تظهره في ظالل ٍ
باستخدامه فهم امل ـبــدع ،ال ــذي ال يأبه

كتابتها
استدعاء
لتاريخ
جمعي
غائم

بـتـقـيـيــم اآلخ ــري ــن لـ ـ ُـه ،لـيـظـهــر بصيغة
مـعــزولــة ،يلتحم بـمــوضــوعــهِ  ،وينتمي
بشكل كامل إلى اللغة .يتساء ل القارئ
حيال ًالشقاء الذي يسم عوالم الكاتبة،
متذرعة بالشك ،ومأخوذة بالتضليل،
ُ
نفسه أمام تهيؤات وخداع
يجد القارئ
ماكر ،يبحث عن عالم يشبهه ،لتخرج

عز الدين أحاديث عن أنــاس منذورين
للغياب ،عن قتلى وعن غرباء .عبر هذه
املناخات ،يصبح هــذا اللجوء اللغوي
ّ
العسير مفهومًا ،ويتوضح للقارئ أن
ّ
ٌ
صلد
كــل مــا يـجــده مــا هــو ســوى قــالـ ٌـب
ّ
ومـتـلــبــد ابـتــدعـتــه الـكــاتـبــة ،كــي تحكي
أفـ ـك ــاره ــا ع ــن ال ـك ـت ــاب ــة وال ـ ـنـ ــاس ،عـ ّـمــا

ت ــراه وع ـمــا يـتـســرب إلـيـهــا مــن ق ــراء ات
وذكــريــات مبهمة .وفــي سعيها ،كانت
ّ
تـ ـ ـ ــواري الـ ـحـ ـي ــاة ث ـ ـ ّـم تـ ــرتـ ــد إلظ ـه ــاره ــا
وإخــراج ـهــا مــن «مـمــالــك ال ـف ـنــاء» .هكذا
راحـ ــت ال ـك ـل ـمــات تـظـهــر وت ـت ـعــاقــب ّإم ــا
عـلــى شـكــل ه ــاوي ــة أو م ــرس ــاة .تـحــاول
ع ــز ال ـ ّـدي ــن ف ــي ق ـصــة «رب ـ ــة ال ـطــاســم»
تفسير األل ـغــاز الـتــي تــراكـمــت انـطــاقــا
من هــذه التسمية .تظهر ربــة الطالسم
ّ
الــربــة «اآلب ـق ــة ال ـخــطــاء ة» ال ـتــي تنتظر
«رائيًا حقيقيًا» يخلصها من متاهات
ّ
ال ـس ــرد ال ـع ـصـ ّـيــة .إن اق ـت ـف ــاء آثـ ــار ربــة
الـ ـط ــاس ــم ه ــو خ ــاص ــة ال ــرحـ ـل ــة ال ـتــي
تمثلها املتتالية القصصية .وعبر هذه
املالحقة التي ال تتم سوى بمحو األثر،
واالن ـت ـم ــاء إل ــى م ــا ت ـصــوغــه الـكـلـمــات،
وإل ــى م ــا تـجـتــرحــه املـخـيـلــة عـلــى نحو
ً
أكـثــر ج ـمــال مــن أي ــة حقيقية مجسدة،
ترشح تلك الروح الواحدة التي تبحث
عــن كـمــالـهــا .روح تـسـعــى إل ــى الـتـعــرف
إلـ ــى ذاتـ ـه ــا ال إلـ ــى إص ـ ــاح ال ـع ــال ــم فــي
غمرة شعور عام بالخسارة.
أرادت ع ــز ال ـ ّـدي ــن تـعـتـيــق غــربـتـهــا من
دون كلل ،وأرادت من الكتابة أن تكون
«تغييبًا للصوت» فــي فضاء ال سبيل
ُ
ليصبح «الطريق
للتيقن من شيء فيهِ ،
املوصل لكل ما هو جوهري في الكون
يمر عبر التحديق في الــداخــل» .تخبر
ّ
القارئ أن «اللغة قناع ،والكلمات فخاخ
ّ
واملـ ـسـ ـمـ ـي ــات خ ــديـ ـع ــة» وأن األح ـ ـ ــداث
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوالت ت ـ ـحـ ــدث داخـ ـ ـ ــل الـ ــوعـ ــي،
لتقتصر الـكـتــابــة عـلــى سـحــر اإلخ ـفــاء،
فالجميع يـهــرب مــن أفـكــاره إلــى عوالم
ّ
اآلخرين ،كأن عز الدين وهي تكتب عن
الــربــة املستحيلة ،كانت تدفع بصورة
تلك امل ــرأة التي تقبع فــي القبو خائفة
إل ـ ــى الـ ـغـ ـي ــاب فـ ــي م ـ ـ ــأوى مـ ــن ال ـخ ـي ــال
والوهم والعزاء.

