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فكر

مصطفى شلش
ع ــن «دار ال ـ ـفـ ــارابـ ــي» ،صـ ـ ــدرت الـنـسـخــة
العربية (ترجمة نهلة بيضون) من كتاب
«غ ـ ــرق الـ ـحـ ـض ــارات» ل ـل ـكــاتــب وال ــروائ ــي
ال ـل ـب ـنــانــي أمـ ــن م ـع ـل ــوف ب ـع ــدم ــا ن ـشــرت
النسخة الفرنسية مطلع ربيع  2019عن
«دار غ ــراس ــي» (بـ ــاريـ ــس) .يـ ـح ــاول أمــن
ّ
معلوف في مؤلفه «غــرق الـحـضــارات» أن
ّ
يفكك األوضاع الراهنة في العالم الغربي
ّ
تحديدًا ،كما يعرج على دراســة األوضــاع
فــي الــوطــن الـعــربــي ،ك ـعـ ّـراف أو نــاظــر إلى
ّ
بلورة سحرية ليستقرئ التاريخ العربي
بوصفه دربًا من الظالمية .يشير معلوف
إل ـ ــى ال ـظ ـل ـم ــات الـ ـت ــي اك ـت ـس ـح ــت ال ـع ــال ــم
ال ـع ــرب ــي بـ ـ ــدءًا م ــن بـ ـ ــاده ل ـب ـن ــان وم ـصــر
وال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــا ،الج ـئ ــا إلـ ــى ال ـطــريــق
ال ـس ـهــل ف ــي الـتـفـسـيــر أال وه ــو أن الـعــالــم
الـعــربــي اخـتــار «الـطــريــق الـخـطــأ» ،بسبب
إخـ ـ ــاالت ح ــرك ــة ال ـن ـه ـضــة ال ـعــرب ـيــة الـتــي
بــدأت منتصف القرن التاسع عشر .وهو
ّ
يعتبر أن املجتمعات العربية لــم تتمكن
من االستجابة الفعلية لدعوات اإلصالح
ّ
والتحديث ،بل ظلت مشدودة إلى املاضي،
رافضة اللحاق بركب الحضارة الغربية!
رفض الشعوب العربية «للتقدم» جاء في
نـظــر مـعـلــوف إب ــان نـيــل ال ـب ـلــدان العربية
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا ،وخ ــاصـ ـه ــا مـ ــن ال ـه ـي ـم ـنــة
االس ـت ـع ـمــاريــة ،واخ ـت ـيــارهــا أنـظـمــة حكم
ّ
م ـت ـس ــل ـط ــة وفـ ـ ــاسـ ـ ــدة ح ـك ـم ــت ال ـش ـع ــوب
بــالـحــديــد وال ـن ــار ،عـلــى حــد تـعـبـيــره .هــذا
م ــا ض ــاع ــف م ــن ت ـخ ـلــف ال ــوط ــن ال ـعــربــي
وأزماته ،باإلضافة إلى السماح للحركات
املتطرفة باكتساح املجتمعات
األصولية
ً
العربية ،موهمة إياها بأنها قــادرة على
ض ـم ــان ال ـع ـيــش ال ـك ــري ــم ل ـهــا ف ــي ال ـح ـيــاة
الدنيا ،والجنة في ُاآلخرة.
وك ـ ـعـ ــادة امل ـث ـق ــف املـ ـح ــب لـلـكـلـيـشـيـهــات،
لــم يـنـ َـس أم ــن مـعـلــوف أن يـحـ ّـمــل النظام
الناصري وجمال عبد الناصر مسؤولية
م ــا ح ــدث ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي م ــن ك ــوارث
ً
وأزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .ي ـ ـب ـ ــدأ أوال ب ــاالسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف
بالجماهير ـ ـ فهي قطيع ما دامت ضد رغبة
املثقف العربي ـ ـ حيث استطاع جمال عبد
الناصر خداعها وكسب ثقتها من املحيط
إلى الخليج ،رافعًا شعار الوحدة العربية.
لكنه لم يكن واعيًا إلــى تحديات املرحلة،
ً
وجاهال بالحلول التي لم يستطع أن ّ
يقدم

اتهامات
تتوافق مع
أهواء النخب
الغربية التي
ّ
تجتر أفكار
فوكوياما
وهنتنغتون

تتوافق مع أهــواء ومــزاج النخب الغربية.
لــذا رغــم الثناء واملديح ألفكارهم النقدية
في األوس ــاط الغربية والخليجية ،فإنها
لم تخرج تقريبًا عن اجترار أفكار صراع
ّ
ال ـح ـضــارات ون ـهــايــة ال ـتــاريــخ ومـخــلـفــات
الفكر اإلمبراطوري األميركي لفرانسيس
فوكوياما ( )1952وصامويل هنتنغتون
( .)2008-1927ت ـحـ ّـدث أم ــن مـعـلــوف عن
تــدمـيــر عـبــد الـنــاصــر لــاقـتـصــاد املـصــري
ب ــل ال ـع ــرب ــي ع ـم ــوم ــا .ل ـك ــن ح ــن ن ـق ــرأ مــا
ُيـ ــورده عـلــي ال ـق ــادري فــي كـتــابــه «تفكيك
االش ـتــراك ـيــة ال ـعــرب ـيــة» (تــرج ـمــة الـبــاحــث
م ـجــدي ع ـب ــدال ـه ــادي) م ــن أرق ـ ــام ُمـخـتــارة
عـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة ب ـ ــن امل ــرح ـل ـت ــن
األساسيتني في التاريخ العربي الحديث
وهما :مرحلة االشتراكية العربية (-1960
 ،)1979ومــرحـلــة الـلـيـبــرالـيــة االنـفـتــاحـيــة
( ،)2011-1980وخصوصًا مصر وسوريا
والـ ـ ـع ـ ــراق ـ ـ ـ وه ـ ــي دول ت ـع ــرض ــت بـشـكــل
مباشر آلثــار الحقبة الناصرية ـ ـ سنجد

أن هــذه األرق ــام ذات اتجاه وعـنــوان واحد
نفهمه ضمنًا خالل الفترتني ،هو «التراجع
الـكـبـيــر» .فـقــد تــراجــع م ـعـ ّـدل نـمــو الـنــاتــج
امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق
ومصر من  %7.1و %10و %5.5إلــى % 4
و %4.9و %4.3على التوالي ،ومعه تراجع
معدل نمو حصة الفرد من ذلك الناتج في
البلدان الثالثة من  % 3.8و %6.8و%3.5
إل ــى  %1.2و %2.1و %2.3عـلــى الـتــوالــي
كذلك ،وتراجع معدل نمو إنتاجية العامل
من  %4.5و %8.6و %3.3إلى  %0.5و%1.2
و ،%2.2فيما زادت مـتــوسـطــات مـعــدالت
التضخم من حوالى  %5للدول الثالث إلى
 %13فــي مصر و %26فــي ال ـعــراق و%15
ف ــي س ــوري ــا .وارت ـف ـعــت م ـع ــدالت الـبـطــالــة
من  %4.2و %5.2إلى  %10.9و %13.2في
ســوريــا ومـصــر عـلــى ال ـتــوالــي .كـمــا ارتـفــع
مـتــوســط خــدمــة الــديــن ال ـعــام كنسبة من
ٍّ
الدخل القومي من  %2و %3إلــى  %4لكل
مــن الـبـلــديــن؛ بما يظهر تـفــاوتــا ُمعتبرًا ـ

ً
وهائال أحيانًا ـ ـ في املــؤشــرات األساسية
االش ـتــراك ـيــة الـعــربـيــة
كــافــة لـصــالــح ف ـتــرة ُ
(الـحـقـبــة الـنــاصــريــة املـهــاجـ َـمــة) فــي األداء
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـك ـل ــي ،خ ــاف ــا لــأســاط ـيــر
الشائعة التي تأثر بها أمني معلوف.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن صـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـس ـل ـف ـي ــة
والــوهــابـيــة الـتــي ال تختلف فــي قــراء تـهــا
ل ـل ــواق ــع ال ـع ــرب ــي ع ــن أمـ ــن م ـع ـل ــوف ،لكن
ّ
ك ـ ــل مـ ــن خ ـن ــدق ــه ال ـّح ـت ـم ــي ،ف ـ ــإن ال ـف ــري ــق
ّ
ّ
األول يتعلق بالجنة السماوية ،والفريق
ّ
ال ـل ـي ـبــرالــي /أو امل ـت ـغــرب ال ـثــانــي يـتـعــلــق
ب ــالـ ـف ــردوس ال ـغ ــرب ــي .وامل ـض ـح ــك أن كــا
الطرفني ينتقدان االشتراكية لجمودها!
إال أن ـه ـمــا ي ــرف ـض ــان ب ـن ــاء ن ـظ ــرة جــدلـيــة
اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة حـتــى ف ــي ق ــراءة
ال ـتــاريــخ ،كـمــا يــرف ـضــان تـقــديــم ّ
أي تفهم
ل ـل ـظــرف ال ـس ـيــاســي ال ــدول ــي ال ـ ــذي أعـقــب
ح ـ ــرب  1973ع ـن ــدم ــا ق ـف ــز الـ ـ ـس ـ ــادات إل ــى
أحضان أميركا التي بلعت املنطقة كلها
عـبــر مـنـظـمــات أمـمـيــة ودول ـي ــة كـصـنــدوق
الـنـقــد والـبـنــك ال ــدول ــي لـتـحــاصــر الـبـلــدان
ال ـع ــرب ـي ــة ،خ ـصــوصــا ت ـلــك ال ـب ـل ــدان الـتــي
وض ـع ـهــا م ـع ـلــوف م ـحــل تـحـلـيـلــه كمصر
شديدة
وسوريا والعراق ...فارضة برامج
ً
إلعـ ــادة الـهـيـكـلــة الـنـيــولـيـبــرالـيــةُ ،مـحـيـلــة
كــل األس ــواق العربية إلــى مـ ًجـ ّـرد وجهات
ل ـعــرض منتجاتها وم ـفــرغــة املجتمعات
العربية مــن رأس مالها األجـنـبــي وحتى
رأس مالها الفكري .وقد استعانت من أجل
امـتـصــاص رأس امل ــال الـنـقــدي بالشركات
الـعــابــرة لـلـقــارات وبـحــالــة السيولة تحت
غـطــاء «ال ـعــوملــة» .كما امتصت رأس املــال
الـفـكــري عبر الـقــوى الدينية ،وخصوصًا
«اإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي» فــدع ـم ـتــه ب ــأم ــوال
الخليج ،وفتحت معه اتصاالت من قنوات
خلفية بوصفه الوريث الشرعي لألنظمة
التي تتهاوى في املنطقة وخصوصًا بعد
انهيار السوفييت لتضمن القضاء على
أي فكر يـســاري أو تقدمي أو وطـنــي ،فلم
يعد هناك شيوعيون.
أخ ـي ـرًا ،يـمـكــن ال ـت ـطــرق إل ــى نـقــد وتفكيك
ك ــل نـقـطــة ف ــي ك ـتــاب أم ــن مـعـلــوف «غ ــرق
ال ـح ـضــارات» املـكـتــوب مــن ب ــرج بــاريـســي،
لكن نكتفي بهاتني النبذتني لنشير إلى
أن ـنــا ف ــي أزمـ ــة ثـقــافـيــة ح ـ ــادة .إذ ل ــم يعد
مثقفونا العرب يقرأون ولو بشكل بسيط
واق ـع ـن ــا وت ــاري ـخ ـن ــا ق ـب ــل إطـ ـ ــاق كـتـبـهــم
ودراساتهم «العبقرية»!

سياسة

تركيا والنزاع على الشرق األوسط :راهنية المسألة الكردية دائمًا
يوسف أصفر
نصيحة روب ــرت فيسك ،على الـغــافً ،ال
تجعل قراءة الكتاب أمرًا مشجعًا ،خاصة
بعد «ه ـفــوات» املستشرق الـكـثـيــرة .لكن،
كما يقال ،الحدث يفرض نفسه .والحدث
ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـت ـم ـثــل ب ــال ـح ــرب ال ـت ــرك ـي ــة عـلــى
األكـ ـ ــراد ف ــي ش ـمــال س ــوري ــا .ه ــذا ال ـحــدث
حافز لـقــراءة كتاب «تركيا وال ـنــزاع على
ال ـشــرق األوسـ ــط» للصحافية والـبــاحـثــة
الـتــركـيــة ازغ ــي ب ــاش ــاران (دار ال ـســاقــي ـ ـ
ترجمة عماد شيحة) .لكن عنوان الكتاب
أكـبــر مــن مضمونه .ليس ألن عمل ازغــي
باشاران تنقصه الحرفية ،إنما ألن موقع
تركيا فــي الـصــراع على الـشــرق األوســط،
ي ـت ـج ــاوز امل ـس ــأل ــة الـ ـك ــردي ــة ،م ــن دون أن
يلغي هــذا أهمية املـســألــة .رغــم ذل ــك ،فإن
فصول الكتاب تــدور معظمها حــول هذه
األزم ــة ،وتتكل بشدة على عمل بــاشــاران
الـصـحــافــي فــي «املـ ـي ــدان» ،قـبــل انتقالها
إلـ ـ ــى س ــان ــت أنـ ـت ــون ــي فـ ــي أوك ـ ـس ـ ـفـ ــورد،
حـيــث وضـعــت كـتــابـهــا .الــافــت ،أنـهــا في
مقدمتها ،التي صيغت قبل بدء العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي عـ ــن الـ ـع ــرب،
تــوق ـعــت أن امل ـن ــاخ ب ـعــد ع ـفــريــن سـيـكــون
م ــؤاتـ ـي ــا الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ـسـ ــام الـ ـت ــرك ــي –
الكردي ،مع أن هذه مهمة جسيمة .وعلى
غرار الباحثني الذين يصيرون متفائلني
فجأة عندما يصلون إلى الغرب ،اعتقدت
بـ ــاشـ ــاران أن ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام ه ــي األم ــر

الــوحـيــد ال ــذي سـيـضــع ال ـبــاد عـلــى درب
ديموقراطي مستقر .لكنها تبقى محقة
ف ــي ذلـ ــك ،إذ بـ ّـي ـنــت األحـ ـ ــداث أن املـنـطـقــة
مفتوحة على أزمات طويلة بسبب غياب
ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة .أم ــا م ــا تـسـمـيــه الـبــاحـثــة
«ال ــوض ــع الـجــديــر بــاالح ـتــرام فــي املشهد
ال ــدول ــي» ،فـلـيــس وص ـفــا أكــادي ـم ـيــا ،إنـمــا
هو الجانب الصحافي في الكاتبة ،وهو
ّ
مطعم على ما يبدو بالوهم الذي يروجه
الغرب عن نفسه.
ال ش ــيء اس ـم ــه مـشـهــد دولـ ــي بــال ـصــورة
الـتــي يتم تخيلها مــن الـغــرب عــن املشهد
الدولي .ومصطفى كمال ،فهم ذلك باكرًا.
والـكـتــاب ينطلق مــن ذل ــك ،مثلما انطلق
أتــاتــورك من واقعيته منذ البداية .ورغم
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه املـ ـيـ ـث ــاق ال ــوطـ ـن ــي ك ــدع ــوة
للتسلح في مواجهة قوى االحتالل ،فإنه
لم يسمح بنشوب صــراع آخــر ،آنــذاك ،في
الـجـنــوب الـشــرقــي ،عندما انتهت الحرب
قبل هو زمالؤه
في األناضول عام ِ .1922
الصفقة الـتــي حصلوا عليها فــي ل ــوزان،
وانـتـظــروا بـ ّـت مسألة املــوصــل الحـقــا في

عـصـبــة األمـ ــم .مــوقــع تــركـيــا ف ــي ال ـصــراع
على الشرق األوســط غالبًا يبدأ من هنا،
واالن ـت ـفــاض ــة ال ـتــرك ـيــة األول ـ ــى ف ــي 1925
أضـعـفــت مــوقــف تــركـيــا فــي عصبة األمــم.
ومــن هنا أيـضــا ،تبدأ خيوط العالقة مع
األكـ ـ ــراد بــالـتـعـقــد .ل ـقــد ث ــار األكـ ـ ــراد على
الدولة التركية  28مرة بني  1923و،1938
وق ـم ـعــت ه ــذه االن ـت ـف ــاض ــات دائ ـم ــا بـقــوة

مفرطة (باشاران تقول بسفك دماء غزيرة
وإس ـ ـ ـ ــراف ش ــدي ــد ف ــي الـ ـقـ ـت ــل) .م ــا يـلـفــت
الباحثة أن األكراد لم يثوروا على قومية
تــرك ـيــا ،ب ــل ع ـلــى عـلـمـنـتـهــا أي ـض ــا ،وه ــذه
للعالقة،
ليست إحــدى الـقــراءات القومية
ّ
إذ أن إلغاء مصطفى كمال للخالفة ،مثل
في لحظة تاريخية اختفاء رابط أساسي
بني األتراك واألكراد.
سنوات طويلة ّ
مرت ،يستعرضها الكتاب
ب ـهــدوء أح ـيــانــا ،وأح ـيــانــا مــع مــاحـظــات
وآراء .هــذه املالحظات تبلغ ذروتها عند
الــوصــول إلــى مرحلة «األكـ ــراد فــي تركيا
الجديدة» .تسأل باشاران« :هل أراد حزب
العدالة والتنمية حقًا إيجاد حل للمشكلة
الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة؟» وهـ ـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم مـصـطـلــح
مشكلة ،وليس أزمــة ،أو عالقة ،على غرار
املتداول .لكن هذا االستخدام للكلمة يبدو
عاديًا عندما تجيب بسرعة على السؤال:
ن ـعــم وال .الـحـقـيـقــة ال ـت ــي تـنـطـلــق مـنـهــا،
هي أن العقد األول من األلفية الثالثة لم
يشهد تتريك األك ــراد وال دمـجـهــم .وهــذا
منطلق في غاية القومية .وقــد ّ
يفسر كل
تـحـلـيــاتـهــا امل ـعــاديــة لـلـعــدالــة والـتـنـمـيــة
كـحــزب ،اضـطــرت لتفهم املـســألــة الكردية
انـطــاقــا مــن ال ـعــداء مــع إســامـيــة الـحــزب،
أكـثــر مــن تفهم القضية الـكــرديــة نفسها.
ه ـ ــذا االس ـت ـن ـت ــاج س ـي ـت ـع ــزز ف ــي ال ـف ـصــل
الكردستاني يحوز
املعنون «حزب العمال ً
اه ـت ـمــام ال ـع ــال ــم» ،خ ــاص ــة ع ـنــدمــا تـســرد
بلغتها الـصـحــافـيــة الـسـلـســة وال ـجــذابــة،
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«غرق الحضارات» أم غرق أمين معلوف؟
ّأيــا منها .وعــوض أن يقوم باإلصالحات
الـ ـض ــروري ــة والـ ــازمـ ــة ،قـ ــام عـبــدالـنــاصــر
ب ـ ــاآلت ـ ــي« :ت ــدمـ ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد املـ ـص ــري،
وأش ـ ــاع امل ـشــاعــر الـشــوفـيـنـيــة ،واضـطـهــد
األقـ ـلـ ـي ــات الـ ـت ــي ك ــان ــت ض ــام ـن ــة ل ـن ـجــاح
التعايش الثقافي والـحـضــاري والديني.
وفــي النهاية ،قــاد بــاده والـعــالــم العربي
بــأســره إلــى هزيمة ح ــرب ،67التي ال تــزال
جراحها مفتوحة إلــى حـ ّـد هــذه الساعة».
الفقرة األخـيــرة الـتــي يكيل معلوف فيها
االتهامات لعبد الناصر ،تذكرنا بمشهد
من مسرحية «الزعيم» لعادل إمام ،عندما
اعترف بسيل من الجرائم ،وأنهاها بأنه
أيـضــا سـبــب خ ــروج الـسـعــوديــة مــن كــأس
العالم .وأكمل ملن يستجوبه« :أي قضية
ع ـن ــدك ــم م ـس ـت ـعــد أع ـ ـتـ ــرف بـ ـيـ ـه ــا» .ه ـكــذا
تعامل أمــن معلوف مــع مــا أسـمــاه «غــرق
ال ـح ـض ــارة» ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي ،رغ ــم أن
ّ
مقدمي الكتاب بطبعته الفرنسية وصفوا
مـعـلــوف بــأنــه «دارس بــدقــة وواق ـع ـيــة بل
إنــه املالحظ املتشبث بعقالنيته في زمن
الـ ـجـ ـن ــون ،والـ ـعـ ـن ــف ،واإلره ـ ـ ـ ــاب األع ـم ــى،
واملخاطر الجسيمة التي تهدد البشرية،
سـ ـ ــواء ك ــان ــت اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،أم س ـيــاس ـيــة،
أو ث ـق ــاف ـي ــة وح ـ ـضـ ــاريـ ــة» .بـ ـخ ــاف ذل ــك،
ف ــإن ق ــارئ ال ـك ـتــاب وط ــرح أم ــن مـعـلــوف،
يجده قــد استبعد كــل األبـعــاد التاريخية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وتـمـســك
بالسردية التقليدية لليبراليني التي ّتدعي
أن التطور ومواكبة العصر ،تتمحور حول
التبعية لـلـغــرب ،وبــالـسـيــر عـلــى الطريق
الغربي ،شبرًا بشبر وذراعًا بذراع .لكن من
الواضح أن قضية التخلف العربي ال تمثل
ّ
ملعلوف إل تــأخـرًا تاريخيًا ونقصًا كميًا
فــي املـ ــوارد الـبـشــريــة واألف ـك ــار سيعالجه
الزمن ،وسيساعدنا كــرم الغرب في ّ
مدنا
ب ــال ــازم لـلـتـخـلــص م ــن ت ــأخ ــرن ــا .وبــرغــم
ّ
أن ثنائية «التخلف /الـتـقــدم» قــد شكلت
ال ـس ــؤال الـتــاريـخــي األسـ ــاس لـلـعــرب منذ
قرن على األقل حسب الباحث واألكاديمي
علي القادري في كتابه «تفكيك االشتراكية
العربية» ( ،)2016إال أننا نواجه بني حني
وآخــر مثقفني أكـثــر أصولية وسلفية في
ت ـص ــورات ـه ــم ع ــن الـ ـع ــال ــم ،خ ـص ــوص ــا مــن
يـظـنــون أنـهــم يـقــدمــون إج ــاب ــات لألسئلة
امل ـحــوريــة تــاري ـخ ـيــا .ب ــل األخ ـط ــر م ــن هــذا
أن صياغات معلوف للتاريخ العربي ما
هي إال اتهامات تفتقر إلى أي دليل ،لكنها
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االنتفاضة التركية
األولى في 1925
أضعفت موقف تركيا
في عصبة األمم
حـ ــادثـ ــة صـ ـع ــوده ــا إل ـ ــى الـ ـش ــاحـ ـن ــة ،فــي
الـطــريــق إلــى م ــرج ،حيث سيعقد الحزب
الـكــردي مؤتمره الصحافي .هـنــاك حيث
وضعت طاولة بالستيكية يغطيها علم
الـحــزب ،فــي بقعة مقطوعة األشـجــار بال
م ـعــالــم ب ــن األش ـ ـجـ ــار .ت ـب ـقــى تـحـقـيـقــات
الباحثة التركية مثيرة لالهتمام ،لدرجة

أع ـل ــى بـكـثـيــر ،م ــن ن ـصــائــح الـصـحــافـيــن
الـغــربـيــن ،الــذيــن تستشهد بـهــم الكاتبة
لــدعــم وجـهــة نـظــرهــا ،عــن ض ــرورة السير
ف ــي م ـس ـيــرة س ــام ب ــن تــرك ـيــا واألك ـ ـ ــراد.
وع ـن ــدم ــا ن ـق ــول «أك ـ ـ ـ ــراد» ،ف ـه ــذا ال يعني
أكراد سوريا أو أكراد تركيا فقط .األكراد
كتلة واحدة ،وهذا االعتقاد ليس تعاطفًا
مـبــاشـرًا فـحـســب بــل مــع ال ـطــرح ال ـكــردي،
بل تعززه باشاران بسرد طويل لطبيعة
«روج آفا» ،التي قامت على تضامن أكراد
ال ـخ ــارج ،ال ــذي ســاعــد األكـ ــراد الـســوريــن
في تلبية حاجاتهم منذ البداية .إضافة
إلى ذلــك ،تشير إلى أرقــام هامة ٪40 .من
اس ـت ـث ـم ــارات ال ـق ـمــح ف ــي س ــوري ــا ه ــو من
استثمار األراضــي الزراعية في الجزيرة
وك ــوب ــان ــي ،وق ـبــل األزمـ ـ ــة ٪60 ،م ــن نفط
النظام كان يأتي من «روج آفا».
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ــرض ـه ــا الـ ـط ــوي ــل ،تـخـلــص
الـبــاحـثــة الـتــركـيــة إل ــى أن األزم ــة الـكــرديــة
ص ــارت مشكلة عــاملـيــة .ولـكــن ،كما ّ
بينت
األحــداث ،فإن األمر سيقتصر على بعض
الخطابات الغربية املنددة ،وعلى تنسيق
بني الجيش التركي والنظام في سوريا،
ح ــن ت ـك ــون امل ـص ـل ـحــة «م ـش ـت ــرك ــة» ،ضـ ّـد
الصوت التركي .ما هو منصف في كتاب
ب ــاش ــاران ،رغــم جموحها نحو املالحظة
الصحافية ،على حساب الدقة األكاديمية
ف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،ه ــو خــاصــاتـهــا
ال ـت ــي م ــا زال ـ ــت صــال ـحــة رغـ ــم اسـتـفـحــال
الحرب ،أي الدعوة إلى السالم.

جاسبريت سنغ :خريطة الهند على مائدة طعام
خليل صويلح
يـ ـض ــع ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ج ــاس ـب ــري ــت
سنغ ( )1969فــي رواي ـتــه «الـشـيــف» (دار
ال ــراف ــدي ــن ـ ـ ـ ـ تــرجـمــة س ـعــد جـ ــواد محمد
عوض) خريطة بالده فوق مائدة الطعام
كحياة موازية ،فتفوح على الفور روائح
ّ
الـتــوابــل ،وفـقــا لجغرافية الـبــاد املـمــزقــة
بــن الهند وباكستان وال ـصـ ّـراع بينهما
ّ
على التهام كشمير «ظل الجنة» كوجبة
ش ـه ـي ــة ل ـل ـط ــرف ــن ،فـ ــي ح ـ ـ ــروب ط ــوي ـل ــة،
ـآس ت ـن ـت ـه ــي بـ ـفـ ـج ــائ ــع م ـ ــؤمل ـ ــة .مــن
وم ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـاه ي ــروي ك ـبــرال سـنــغ وقــائــع
مــوقـعــه ك ـطـ ٍ
م ــن حـيــاتــه الـيــومـيــة ف ــي م ـنــزل الـجـنــرال
ـوج طويل
كــومــار ،فيستعيد فــي مــونــولـ ٍ
حقبتني من حياته ،خالل رحلته األخيرة
ف ــي ال ـق ـط ــار امل ـت ــوج ــه إل ــى ك ـش ـم ـيــر ،بعد
غياب  14سنة عن الخدمة ،تلبية لرغبة
الـجـنــرال بــأن يـكــون هــذا الطاهي مشرفًا
عـلــى الـطـعــام فــي حـفـلــة زف ــاف ابـنـتــه .ما
شجعه على املوافقة أن يساعده الجنرال
دخول املستشفى ملعالجته من السرطان.
في القطار ،تتواتر صور من شبابه أثناء
ـاه
خــدم ـتــه ف ــي ال ـج ـي ــش ،وذك ــري ــات ــه ك ـطـ ٍ
ّ
متدرب في مطبخ الجنرال على يد الشيف
كيشان الــذي انتهى منتحرًا ،إثــر عقوبة
ّ
ع ـس ـكــريــة ،وك ـي ــف حـ ــل م ـكــانــه بـتــرشـيــح
مــن الـجـنــرال .ترتبط الــروائــح والنكهات
ّ
الحسية بالتنويعات املذهبية
والشهوات
فــي الـهـنــد :ه ـنــدوس وسـيــخ ومـسـلـمــون.
ّ
مــا هــو مـحـ ّـرم هـنــا ،ومحلل هـنــاك .كــاري
وزنجبيل وقرفة ،أبقار وخنازير وخراف،
حــروب طائفية ،وقصص حــب مجهضة
بـسـبــب اخ ـت ــاف الـجـنـسـيــات وامل ــذاه ــب.
ي ــرم ــز الـ ـجـ ـن ــرال ل ـل ـن ـســاء بــال ـبــاك ـس ـتــان،
ولـلــرجــال بالهند كـنــوع مــن الرفعة هنا،
واالن ـح ـطــاط ه ـنــاك .حــواجــز تـفـصــل بني
الـحــدود ،ريبة وتـ ّـرقــب وتـجـ ّـســس ،شغف

بــال ـه ـنــد ،وم ـع ـجــم ك ــراه ـي ــة لـلـبــاكـسـتــان.
هكذا تجتمع األضداد في رقعة جغرافية
ّ
واحدة قبل أن تمزقها األهواء السياسية.
الحكايات املثيرة من وراء ستارة
تتناسل
ً
ً
املطبخ ،حكاية وراء حكاية ،لتضيء فترة
حــالـكــة عاشتها الـهـنــد ،ذل ــك أن الطاهي
كان شاهدًا أكثر منه منحازًا لهذا الطرف
أو ذاك .سيقع في حب باكستانية مسلمة
أسرها الجنرال بتهمة التجسس ،وحني
ت ـح ـبــل م ــن أحـ ــد ال ـ ـحـ ــراس ،وب ـع ــد إن ـهــاء
م ـح ـكــوم ـي ـت ـهــا ،ت ـم ـنــع س ـل ـطــات ال ـح ــدود
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة إدخ ــالـ ـه ــا اب ـن ـت ـهــا مـعـهــا
بــوص ـف ـهــا ه ـن ــدي ــة .وت ـك ــاد تـنـشــب حــرب
طائفية ،إثــر اختفاء ق ــارورة يقال بأنها
تـحـتــوي عـلــى ش ـع ــرات م ــن لـحـيــة الـنـبــي
م ـح ـمــد م ــن أحـ ــد امل ـس ــاج ــد الـكـشـمـيــريــة.
ك ـمــا س ـي ـعــاقــب ال ـط ــاه ــي ك ـي ـشــان بـنـقـلــه
إل ــى جــزيــرة ثلجية قــارســة ،ملـجــرد ذكــره
متفاصحًا عبارة عن عدم طهي الخنازير
ّ
املخصصة للخبراء املسلمني
في الوجبة
الــذيــن أت ــوا لفحص محتويات ال ـقــارورة
بعد إعادتها للمسجد إلطفاء نار الفتنة،
وس ـ ـ ــوف يـ ـط ــرد الـ ـعـ ـج ــوز ال ـ ـ ــذي ي ـشــرف
على حديقة الجنرال بعد أن ّ
يفجر ابنه
نفسه بعربة عسكرية خشية على حياة
الـ ـجـ ـن ــرال ،الـ ـجـ ـن ــرال ال ـ ــذي ي ـن ـت ـحــر لـيـلــة
ع ــرس ابـنـتــه إلص ــراره ــا عـلــى الـ ــزواج من
بــاكـسـتــانــي .خلطة هــائـلــة مــن املشهيات
واملشكالت واألحالم املحبطة.
على الضفة األخ ــرى ،يــرصــد جاسبريت
سـنــغ ال ـت ـحــوالت وال ـعــاقــات السياسية
وال ـح ـق ـبــة االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـتــي انعكست
آث ــاره ــا ع ـلــى وص ـف ــات ال ـط ـع ــام املـحـلـ ّـيــة
«م ـن ــذ أن تـ ـ ـ ّ
ـدرب ال ـش ـيــف ف ــي ال ـس ـف ــارات
األجنبية في دلهي ،أصبح إعداد الطعام
ّ
أح ــد ن ـقــاط قــوتــه .لـكـنــه عــلـمـنــي أك ـثــر ما
ي ـ ّـدم ــر م ـقــاديــر ت ـلــك األك ـ ــات ب ـقــولــه :لقد
ً
اس ـت ـع ـم ــرن ــا األجـ ــانـ ــب طـ ــويـ ــا ،وه ـ ــا قــد

رصد
النعكاسات
الحقبة
االستعمارية
على وصفات
الطعام

ج ــاء دورن ـ ــا ،سـنــأخــذ طـعــامـهــم ونـجـعــل
مـنــه ط ـعــام ـنــا» .تـحـتـشــد أقـ ــوال الـطــاهــي
ّ
حسية تضع الجسد األنـثــوي
بـمـفــردات
ف ــي م ــرم ــى ال ـش ـه ــوة ،ك ـمــا ل ــو أن ــه وجـبــة
طـ ـع ــام ،ف ـهــو ج ــائ ــع ع ـلــى ال ـ ـ ــدوام لـنـظــرة
أو م ــام ـس ــة مـ ــن أي امـ ـ ـ ــرأة ي ـص ــادف ـه ــا،
وإذا بــالـجـســد ي ـت ـجــاوز ب ـنــود الـهــويــات
القاتلة ملصلحة الشغف واالرتـ ــواء ،كما
سيلجأ ك ـبــرال سـنــغ إل ــى االس ـت ـمــاع إلــى
املوسيقى أثناء الطهي ،على غرار سلفه
كيشان الــذي كــان مولعًا باإلنصات إلى

«السيمفونية التاسعة» لبيتهوفن ،وهو
مــا مـنــح ال ـســرد ب ـع ـدًا إيـقــاعـيــا وغـنــائـيــا،
س ـي ـجــد ت ـم ـثــاتــه ف ــي أطـ ـب ــاق م ـت ـنــوعــة:
«ح ـ ـقـ ــول الـ ـ ـخ ـ ــردل ت ـت ـم ــاي ــل فـ ــي الـ ـه ــواء
كالجدائل» ،و«لــن ينسيني طعم املانغو
أي نــوع مــن الفاكهة الكشميرية» .سرد
يستنفر الحواس والغريزة ،يمزج الكاري
بــال ـش ـهــوة «كـ ــان ال ـج ـن ــرال ضـعـيـفــا أم ــام
األكــات الكشميرية ،يأكل تلك الصحون
وي ـل ـحــس أص ــاب ـع ــه ،وي ـس ـت ـخــدم الـسـكــن
وال ـش ــوك ــة ف ـقــط م ــع األك ـ ــات اإلي ـطــال ـيــة

ديوان
َّ ُ
أديب صعب ...شعرية الوضوح
سلمان زين الدين
ُ
«حيث َي ُ
نب ُع الكالم» ُ(الدار العربية للعلوم
نــاشــرون) هـ َـي ثالثة األثــافـ ِّـي التي يضعُ
عليها أديب صعب ق ْد َر شعرهَ ،
بعد أولى
ِ
ِِ
هي «أجـ ُ
الثالث» ،وثانيةٍ َ
َ
هي
اليوم
ِ
ـراس ْ ِ
ُ ُ
َ
علن،
«مملكتي ليست من ّهذا ُ العالم» .ي ِ
ُ
ثفية األولى ،تطل َعه إلى قيامةٍ َ
األ َّ
بعد
في
َ
الـ َّـص ـلــب ،سـ ـ ٌ
ـواء أكـ ــان امل ـص ـلـ ُ
ـوب إن ُـســانــا
أو بــادًا بكاملهاُ .
وي ـ َـص ـ ِّـو ُر ،فــي األثـفـ َّـيــةِ
ِ َ
ـان ف ــي ق ـل ـ ِقــهِ ال ــوج ــوديِّ
ال ـثــان ـيــة ،اإلنـ ـس ـ
َّ
واغترابهِ َ القسري .فما
العبثي
وحروب
ةِ
ِ
ُ ُ ِ هِ ُ
ُ
راه يقول في الثالثة؟ وكيف يفعل ذلك؟
ت
اليوم الثالث»ُ ،ي َ َص ِّد ُر صعب
«أجراس
في
ِ
ُ ّ َ
ْ ُ ّ
األولى ِ َ ْ
الن
ثفيت ُه
أ
ي اثن ِ
بمقتبس ِ
ي يشك ِ
ْ
ْ
َ
َ
للدخول إلى
ي
مناسب
ي
مفتاح
مملكتهِ
ِ
ُّ ِ
ِ
ِ
األول م ــن «ال ـع ـهــد ال ـجــديــد»،
ال ـش ـعــريـ ُـة.
وي ـت ـع ـ ّـل ــق ب ــامل ـض ـم ــون ،وقـ ـ ـ ْـد جـ ـ ـ َ
ـاء ف ـيــه:
ً
ّ
ْ ُ
ً
جديدة ،ألن
«ورأي َت سماء جديدة َ وأرضًا َ َ
السماء األولــى واألرض األولــى مضتا»،
ُ
ّ
هاجس الشاعر َ
َ
هو البحث
ما يعني أن
ِ
ُ
َّ
ج ــدي ــد ٍة يـفـتـتــحـهــا،
ع ــن
ٍ
أرض ش ـع ــري ــةٍ ّ ُ
ـاء جــديــدة ُيحلق فيهاُ .الثاني من
وسـمـ
ٍ
ّ
بالشكل
الشاعر ت .س .إليوت ،ويتعلق
ِ
واملضمون معًا:
ِ
A condition of complete simplicity
ّ
 costing not less than everythingمؤكدًا
ّ
الذات كما في
أهميةِ البساطةِ التامةِ في ٌ ِ
ِّ
النص الشعري .وهـ َـي بساطة – كما في
ُ
ُ
َ
تعبير إلـيــوت – يــدفــع صاحبها «ليس
َّ ِ
ِّ
ـول عـلـيـهــا.
ش ـ ــيء» ل ـل ـح ـص ـ
أق ـ ــل م ــن كـ ـ َّـل َْ
َ ْ َِ ُ
حان
وبــرأيــي ،إن هـُـذيـ ّ ِـن املـفـتــاحـ ِ
ـن يصل ِ
ثفيةِ الثالثة ،التي نحتفي
للدخول إلى األ
ِ
َ
لجمعها بــن بساطةِ الكلمة وجـ ّـد ِة
بها
ِ
املعنى.
ُ
ُ
ت ـش ـت ـمــل امل ـج ـم ــوع ــة ع ـلــى ُ 95ق ـص ـيــدة،
ُ
ثمانينيات
ك ـ ِـت ـ َـب ـ ْـت ،فــي مـعـظـ ِـمـهــا ،م ـنــذ
ِ
القسم
القرن املاضي،
ِ
ِ
باستثناء قصائد َ ِ
كتبها
دفتر الطفولة» التي
األخير «مــن
ِ
ِ

ّ
َ
صــاحـ ُـبـهــا وه ـ َـو دون الـعـشــريــن .ت ـتــوز ُع
ال ـق ـص ــائ ـ ُـد ع ـلــى م ـ ـحـ ـ َ
ـاور ،ه ـ ـ َـي :ال ـش ـعـ ُـر،
ُ
ـرسـهــا الــربـيـعــي ،ال ـحـ ُّـب،
الـطـبـيـ ُعــة فــي عـ ِ
َّ
ـرابــهِ
ـروبــهِ العبثيةِ واغـتـ ِ
اإلن ـســان فــي حـ ُ ِ
والفرد في
الــوجــودي،
تجربتهِ الروحيةِ
ِ
وأس ـئ ـلـ ِـتــهِ ال ـك ـبــرى .وغ ـن ـ ٌّ
التعبير
ـن
ـ
ع
ـي
ِ
ِّ
ُ ِّ
َ
ـاور ،كلها أو ُجلها ،من
ـذه املـحـ
ما بــن هـ ِ
ِ
ُ
ُ
والربيع
فالشعر ربـيـ ُـع الـكــام،
تــواشــج؛
ُ
ّ
ُّ
شـعـ ُـر الـطـبـيـعــة ،وال ـحـ َـب م ـحــرك الشعر،
َّ
ـراب الــوجـ ُّ
واالغـتـ ُ
ـودي قـ َ َـد ُر الشعراء .لكن
َ
هي التي ِّ
تجربة الشاعر الصوفية َ
توح ُد
َ ِ َّ
املحاور كلها.
ِّ
هذه ُ
يــتـخــذ أدي ــب صـعــب مــن الـشـعـ ِـر مـحــورًا
ُ
ـض الـقـ ْصــائــد ،ومــوضــوعــا يـتـنــاولـ ُـه
لـبـعـ ِ
ُ َ
لكشف
ـان مــنـهــا .ف ـنـ
ـراه أداة ال َـلــهِ
ِ
فــي ث ـمـ ٍ
ال ـف ـت ـن ــةِ وال ـ ـج ـ ـمـ ــال ،وطـ ــري ـ ـقـ ــة ال ـش ــاع ـ ِـر
ـود ورؤي ـ ــةِ
اإلن ـ ـسـ ـ ِ
ـان ف ــي م ـعــاي ـنــةِ الـ ــوجـ ـ ِ ً
ال ــوج ــهِ اآلخ ُـ ـ ِـر ل ـل ـكــون ،ووس ـي ـل ــة لـلـحــب.
َ
«حني ُّ
َ
يمد
طريق إلى النور:
وهو خريطة
ٍ
َ
ُ
النور ُّ
َ
بالركام/
الدجى خيوطه /ويرجم
ً
ُ
أتـ ُ
سفينة َت ُ
عبر
ـرك شعري لك ْم خريطه/
َ
الشعر
ال ـظــام» (ص  .)17ويـمــاهــي بــن
ِْ
ُ ْ
الشعر إن لم يكن
والـصــا ِة بقوله« :ومــا
َ
َ َ
َ
ـوات /وم ــا ال ـ َـص ــل ــوات /غ ـي ــر شـعـ ٍـر
صـ ــلُـ ـ ٍ
ْ
َ
القلبَ /يــرسـ ُـم وجــه الحياة»
َيفيض من
ّ ًِ
ُ
ّ
(ص  ،)23م ـحــوال إيـ ــاه مــن لـغــةٍ دنـيــويــةٍ
ٍّ
بشري إلى
نشاط
طقس ديني ،ومن
إلى
ٍ
ٍ
جسر إلهي.
َ
امل ــو ٍض ـ ُ
ـوع الـثــانــي ال ــذي يـتـمـحـ ُ
ـور حــولـ ُـه
ُ
ٌ َ
ُ
من القصائد َ
الربيع وتجليات ُه
هو
عــدد
ِ
واملخلوقات واملــوجــودات؛
العناصر
في
ِ
ِ
الشاعر من َح َ
ُ
ٍّ
إلى
طبيعي
ث
د
ويرتقي
بهِ
ٍ
ُ
ّ
ّ
بتجد ِد الحياة .ويصف ُه
شعري يشي
رمز
ٍّ
ُ
ُ
ب ــأن ـ ُـه صـ ـب ــاح ال ـ ـ ـ ــدروب ،وو ُج ـ ــه ال ـب ـكــاء،
ُ
وت ــرج ـم ــان َال ـش ـت ــاء ،وخ ـي ـم ــة الـطـبـيـعــة.
َ
ُ
ُ
قولهِ « :إذا
الشعر في ِ
ُويَماهي ُبينه َ وبني ُ ِ
(ص  .)65ويرصدُ
ق ِتل ًالشعر ًمات الربيع»
َ
َ
فت ُ
بتكر
الشعر والربيع،
بني
عالقة
ِ
جدلية ّ َ
ُ
ُ
القصائد أبجدية الربيع ،وتغدو الزهرة

ُ
يرصد َ
التفاعل
َ
الزمان
بين
ِ
واإلنسان
ِ
والمكان

ُ
ُ
قصيدة ،وال ــوزن برعمًا ،والقافية شــذا:
َ
َ ُّ
حولنا قصائدَ
ْ
«ونظر ُت ،كان كل شيء/
َ
َ
َ
اخ ـت ـب ــأن ف ــي س ــري ــر /ي ـب ـت ـكــرن أب ـجــديــة
ُ
ُّ
ُ
براعم
الربيع /كل زهر ٍة قصيده /وزنها
الـضـحــى ال ـجــديــدة /وال ـقــوافــي شــذاهــا»
ُ
(ص  .)30وهكذا ،ينتقل صعب ،في هذا
َ
الكلمات إلى
شاعر
املحور ،من
ِ
ِ
اإلنسان ْ ِ
الكالم إلى
ربيع
شاعر الطبيعة ،ومن
اللهِ
ِ
قصيدة ِالربيعَ .
الجمال ِ ِّ
هو ُّ
اللغوي
حب
ِ
ِ
ِّ
البشري أو اإللـهــيّ ،
يحر ُك
أو الطبيعي،
َ
ـريـ َـتـ ُـه ُ
شــاعـ ّ
َ
وي ـنـ ِـتـ ُـج أج ـمــل ال ـكــام .فليس

َّ َ
ٌ
بدون حب.
إبداع
ثمة
ِ
وال يـقـتـصـ ُـر ح ـ ُّـب ال ـش ــاع ـ ِـر ع ـلــى الـشـعـ ِـر
ْ
ّ ُ
ـان/
يتعداهما إلــى اإلنـسـ
والطبيعةِ بــل
َِ
ٌ
ُ
قصائد ِه حول
قسم من
فيتمحور
املــرأة،
ِ
ً
ُ
يتناول ُ
وصف
خالل
من
،
مداورة
ه
الحب،
ًِ
ُ ِ
ال ـح ـب ـي ـبــة ،أكـ ـث ـ َـر م ـ ّـم ــا ي ـف ـع ــل م ـب ــاش ــرة،
وصفها
ـف الـحـ ِّـب نـفـ ِـســهِ  .وهـ َـو فــي
ِ
بــوصـ ِ
َ
ـن الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي /األسـ ـ ـط ـ ــوريِّ
ي ـج ـم ـ ُـع ب ـ ـ
والـ ـحـ ـض ــاري /ال ــواق ـع ــي ف ــي ال ـق ـص ـيــد ِة
َ
ُ
ُ
نـفـ ِـسـهــا ،فـتـكــون الـحـبـيـبــة سفينة نــوح،
ُ
َ
نصر
في بدايةِ القصيدة ،وتصبح قوس
ِ

والـفــرنـسـيــة واإلس ـبــان ـيــة» ،و«إن رائـحــة
املـ ـ ــرأة أف ـض ــل ألـ ــف م ـ ـ ّـرة م ــن غ ـ ــداء فـخــم»
و«ضغط على يدي كأنها فصوص ثوم».
النصيحة التي أهــداهــا الشيف كيشان
للطاهي الـجــديــد ،س ــوف ت ـ ّـرن فــي أذنـيــه
ً
ط ـ ــوي ـ ــا« :اس ـ ـم ـ ــح ب ـ ــإج ـ ــراء ح ـ ـ ـ ــوار بــن
أســالـيـبـنــا وامل ـك ــون ــات م ــن بـقـيــة ال ـعــالــم،
اصـ ـن ــع ش ـي ـئــا جـ ــدي ـ ـدًا ،ال ت ـت ـع ـثــر داخ ــل
ال ـج ـن ـس ـي ــات» .ال ـن ـص ـي ـحــة ذاتـ ـه ــا ســوف
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ج ــاس ـب ــري ــت س ـن ــغ روائـ ـي ــا
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ــه سـ ـ ــرديـ ـ ــات ت ـ ـت ـ ـجـ ــاور مــع
ّ
نحو
مدونات أخرى بإعادة طهوها على
ٍ
آخر مختلف ،من دون عثرات أو نتوءات،
رب ـمــا سـيـحـضــر خـطـفــا مــواط ـنــه سلمان
رش ـ ــدي فـ ــي رواي ـ ـتـ ــه «أط ـ ـفـ ــال مـنـتـصــف
ال ـل ـيــل» ،ومــواط ـن ـتــه أرون ــدات ــي روي في
موقع
«إل ــه األش ـيــاء الـصـغـيــرة» ،لكن مــن
ٍ
م ـغــايــر ف ــي ف ـحــص وق ــائ ــع الـ ـص ــراع بني
الهند والباكستان .فهذه رواي ــة مشاعر
وع ــواط ــف وأل ـفــة فــي امل ـقــام األول ،رواي ــة
تشبه شــريـطــا سينمائيًا مطبوعًا على
نافذة قطار بجرعة عالية من الذكريات
املــؤملــة ،والـتــرحــال نحو أمكنة مشتعلة،
لـطــاملــا كــانــت ضـحـيــة الـتـعـصــب الـعــرقــي
والــدي ـنــي ،فيما ينخر الـفـســاد املؤسسة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ج ـ ـنـ ــراالت
ي ـع ـي ـش ــون حـ ـي ــاة م ــرف ـه ــة ع ـل ــى ح ـســاب
اآلخـ ــريـ ــن ف ــي امل ـع ـس ـكــريــن امل ـت ـح ــارب ــن،
فكلما مات جندي هنا أو هناك ،سيربح
هــؤالء ثمن تابوت بصفقات مشبوهة ال
تنتهي.
جفاف وفلفل حــار وثـلــج ،وفــي الخلفية،
تلصص على حياة سـ ّ
ـريــة ،تشبه وجبة
دسـ ـم ــة مـ ــن ال ـف ـض ــائ ــح واالحـ ـتـ ـج ــاج ــات
واألمراض «يبدو الورم لديك كأنه بيضة،
ثم يطبخ أحشاء الجسد» .هذه استعارة
أخيرة في وصف كشمير املريضة تحت
مبضع الجراحني.

ْ
ٌ
«نوح أنا /وجئ ِتني
نهايتها:
املدينة ،في
ِ
سفينهَ /ن ُ
ْ
العصر / ...إلى مدى
عب ُر هذا
ُ
النهر واملدينة /وأنت َ
َ
قوس
أصبح فيهِ /
ِ
ْ
النصر» (ص .)91
َ
َ
كان َت ُ
املحاور
حول
القصائد
محو ُر
وإذا
ِ
ِ
الثالثةِ املذكور ِة آنفًا ناجمًا عن مطارد ِة
َ
ال ـشــاعـ ِـر ال ـج ـمــال فــي الـكـلـمــةِ والطبيعةِ
واملـ ـ ــرأة ،فـفــي امل ـج ـمــوعــةِ ق ـصــائـ ُـد أخ ــرى
َ
ُ
ـراب ــهِ
ت ـت ـم ـحــور ِّح ـ ــول اإلن ـ ـسـ ـ ِ
ـان ف ــي اغ ـت ـ ِ
الـ ـ ــوجـ ـ ــودي وأسـ ـئـ ـل ـ ِـت ــهِ الـ ـكـ ـب ــرى ،وهـ ــذا
ـور ن ــاج ـ ٌـم ع ــن ت ـ ّ
ال ـت ـم ـحـ ُ
ـأم ـ ِـل ال ـشــاعـ ِـر في
َ
ـون ،وهــو اآلتــي من
ـ
ك
ـ
ل
وا
ـان
ـ
س
ـ
ن
اإل
أح ــوال
َّ ِ َ ْ ُ َ ِ
خلفي َ ِت ْ
َّ
األحوال
بهذه
يان
عن
ت
ي
ت
ثقافي
ي
ِ
ُ ِ
ِ
َِ
ِ
ُ
هما :الفلسفة والــديــن .فيتناول وصــول
بحثهِ
ـان إلــى حــائـ ٍ
ـدود ،فــي ِ
ـط م ـسـ ٍ
اإلن ـسـ ِ
ـاء بما هـ َـو رمـ ٌـز شـعـ ٌّ
ـري للخالص:
عـ ِـن امل ـ
َِ
ـؤس َنـمـضــي /نـحـ َ
ـن ال ـبـ َ
ـواب
ـ
ب
أ
ـو
ـ
ل
«حــامـ
ِ
ُ ّ
ُ ّ
ال ــرج ــاء /ون ـصــلــي ،ونـصــلــي لـلـمـطـ ْـر/ ...
َ
َ َ
ٌ
َ ّ
الشمس تـ ْـسـ َـو ُّد /وال تـ ْـد َمـ ُـع عني
غير أن
ٌ
ُ
ْ
ُ
ّ
ُ
للسماء /ثم تنهال علينا /سح ٌب راعدة
َ
ُ
من غير ْ
ويرصد التفاعل
ماء» (ص .)47
َ ِ
واإلنسان واملكان ،مستنتجًا
الزمان
بني
ِ
ِ
ـومـ ْ
ع ـجـ َـز اإلن ـس ــان فــي مــواج ـهــةِ األق ـنـ َ
ـن
ِ
ُ
اآلخـ ـ َـر ْيـ ــن ،ف ـي ـ ِ ُ
ـدور ب ــهِ ال ــزم ــان لـ ُـيـلـ ًقـ َـي بــهِ
ُ َِ
ُ
َ
«ودار بنا َالــزمــان دورة /فلم
الحفر:
في َ
ّ
الدرب إل الحف ْر» (ص  .)53وفي
في
يبق
ِ
ِّ
ِّ
والزماني
النفسي
االغتراب
مواجهةِ ِّهذا ُ ِ
ُ
واملـ ـك ــان ــي ،يـ ـل ــوذ اإلن ـ ـسـ ـ َـان بــالـطـبـيـعــة:
«اف ـت ـحــي َ
َّ
ـي/
ذراع ـ ـ ـ ِـك الـ ـق ــوي ــة ،احـضـ َنـيـنـ َ
ُ
ُّأيـ ـه ــا الـ ـجـ ـب ــال /وانـ ـث ــري ال ـب ـخ ــور ف ــوق
ُ
ـاري» (ص ْ .)75وأخـيـرًا يجد الينبوع:
نـ ْ
ُ
حيث َين ُب ُع الـكـ ُ
عيون/
من
ـام
ـي/
ـ
ن
ـذ
«خـ
ْ ٍ
ُ
حيث ُيــزهـ ُـر الـكـ ُ
ْ
الشجر /خذني/
ـام في
ْ ُ َ ُ
َ
ْ
ْ
البشر ُ» (ص
أولئك
لغوه ْم/
فلقد سئمت
ّ
 .)86وعليهِ  ،فإن أديب صعب ينطلق ،في
َ
شعر ِه ،من
الوقائع الصغير ِة إلى األسئلةِ
ِ
ِ
َ
ـدود،
ـدود إلــى الــامـحـ ِ
الـكـ َبــرى ،ومــن امل ـحـ ِ
ُ
ِّ
يمنح
املطلق ،وهذا ما
النسبي إلى
ومن
ِ
َ
شعر َ
َ
الج َّدة والعمق.
ه
ِ

