"أحداث نيفارا" في الكرمل!
عواد رضوان
آمال ّ
أقا َم منتدى الحوار ّ
ناقش
ث فً الكرمل،
الثقافًّ ٌو َم الخمٌس الموافق  3/3/2011ندو ًة ،فً جالٌري مركز ال ّترا ِ
َ
ترجمتها إلى العرب ٌّ ِة األدٌبة سعاد
فٌها رواٌ َة "أحداث نٌفارا" ،للكاتب األمرٌكًّ بروفٌسور وٌلٌام .أ .كوك ،التً َ
قرمان .افتت َح اللّقا َء الشاعر رشدي الماضي بكلم ٍة ترحٌب ٌّ ٍة بالحضور ،ثم تحدّث د .فهد أبو خضرة عن أه ّم ٌّ ِة
ال ّترجم ِة كإطبلل ٍة فاحص ٍة على اآلخر ،وإضاءا ٍ
ت عن الكتاب حو َل أسلوب الرّ واٌ ِة والرّ مز ٌّ ِة كنوع من التشوٌق
والتموٌه خوفا من السلطة ،ورغم أن الكاتب نوه إلى أنها خٌالٌة ،إال ّ أ ّنها ج ًّدا واقعٌّة تحكً عن واقعِنا
الفلسطٌنًّ اإلسرابٌلًّ .
ُ
شاعر والف ّنان د .سليم ّ
مداخلة ال ّ
والعقاب في أحدا ِ
ث نيفاريا":
واب
ُ
مخولي" :ال ّث ُ
ٌ
رواٌة ترج َمتها عن اإلنجلٌز ٌّ ِة األدٌبة سعاد عبد الرإوف قرمان ،الطبعة األولى ،2010
"أحداث نٌفارٌا"
إصدار دار الشروق للنشر والتوزٌع رام هللا ،للكاتب وٌلٌام .أ .كوك أستاذ اللّغة اإلنجلٌزٌّة فً جامع ِة "ال
كتب ِه :األم ُل الم ّ
ُحطم ،العدال ُة المحرومة ،اغتصابُ فلسطٌن ،مزامٌر
فٌرنً"  La Verneفً كلٌفورنٌا ،مِن ِ
للقرن الواحد والعشرٌن ،مبلحقة الخداع ،سٌاسة بوش الشرق أوسطٌّة.
ُبلمس
بٌن الحقٌق ِة والخٌال كثاف ُة شعرة ،فعندما ٌَرقى الواق ُع إلى الخٌال ٌتسامى ب ِه الفك ُر فً شمول ٌّ ِة المعنى ،لٌ
َ
َ
حجبتها رٌا ُح ّ
أطراف نبوءا ٍ
بغبار
الزمن
ت علو ٌّ ٍة لم تكن سوى
شإون صغٌر ٍة متراكم ٍة مدفون ٍة فً حناٌا ال ّنفسَ ،
َ
ٍ
ٍ
ٌتكاثفُ تح َ
آبهٌن أو غٌر آبهٌن أحٌا ًنا ،وعندما
عبورنا عنها ،ننظ ُر فٌما حولنا
ت وطؤ ِة الهموم الٌوم ٌّ ِة وسرع ِة
َ
ِ
واقع نعرفُه ونعٌ ُ
غبار ّ
َ
الزمن ،هنا وهناك فً
تحت
شهٌُ ،نكشفُ ما كان مستورً ا
ٌنز ُل الخٌا ُل مِن علٌا ِب ِه إلى أرض
ِ
ٍ
عجبون مُص ّفقون ،عابرة على أجساد تسحقُها حتى الموت ببل
ت ال ّنصر ،لها م
مٌادٌن تركضُ خٌولُها فً ساحا ِ
َ
رحمة ،حتى ٌصر َخ الخٌا ُل بهذا الواقع اللّعٌن المرٌر .لم ٌنتبه الذاهبون مع هذا السّقوط فً طرٌق الهاوٌة إلى
صحو
أيّ جحٌم ٌنزلقون ،حتى ٌؤتً ناظ ٌر مِن فوق ٌقر ُع
الجرس فً آذان الغافلٌن فً غِ ٌّهمٌ ،دعوهم إلى ال ّ
َ
وٌقول انتبهوا! ..فهل ٌُسمع صو ُت ُه وٌُثم ُر صِ ُ
تحذٌره؟
دق
ِ
بحق اإلنسان فً الحٌاة ،خٌا ٌل ٌصرخ فً وج ِه واقع بك ّل جنو ِن ِه ونزوا ِتهِّ ،
ّ
الظلم
فً الكتاب رسال ُة نبوء ِة اإلنسان
والغطرسة والقت ُل وال ّدمار وخباٌا النفس ال ّ
رادع أما َمها فً طرٌق السّلطة والسٌّطرة،
شرٌرة المتعالٌة التً ال
َ
مقابل الرّ وح المبلبكٌّة فً العمل اإلنسانًّ الذي ٌنمو فً عالم المسحوقٌن ،ال لشً ٍء سوى استمرارٌّة الحٌاة،
بمعنى الحٌاة كما نرٌ ُدها طبٌعٌّة نفر ُح فٌها.
ٌهدي الكاتب كتا َب ُه "إلى جمٌع الذٌن تعذبوا وٌتعذبون على أٌدي المُخادعٌن والقساة والمخبولٌن" ،وٌقو ُل لنا:
ث واألماكن هً مِن نتاج مخٌّلة المإلف" ،لكن
"فً هذا الكتاب قصّة خٌالٌّة ،ك ّل األسماء والشخصٌّات والحواد ِ
ت األولى ال ٌنتظ ُر طوٌبل ،حتى ٌرى أنّ هذا الخٌا َل فً القصّة له أرج ٌل
القارئ مِن حٌن
عبور ِه فً الصّفحا ِ
ِ
غر ُز عمٌ ًقا فً أرض واقع مؤلو ٍ
مرٌر نراه ونسم ُع ُه ونشع ُر به ونعٌشه ،هو هاجسُنا وقضٌّتنا ومؤساة عصرنا.
ف
ُت َ
ٍ
وشرورهِ ،بطش وقت ٌل ودمار ،جو ٌر وإذال ٌل وإلغاء اآلخر باسم
هنا وفً ك ّل مكان حٌث ٌوج ُد احتبل ٌل بجنو ِد ِه
ِ
نزوات ال ّنفس ال ّ
ُ
شرّ ٌرة ،وٌبقى السّإال ،إلى أٌن تقو ُدنا ٌا ظبلم؟ وتؤتً ال ّنهاٌة أخٌرً ا،
العِرق وال ّدٌن ،تتح ّك ُم به

التً تسٌ ُر منذ البداٌ ِة فً مسٌرة " ّ
ً
منزلق الهاوٌة ،إال ّ
كبٌر وسقوطٍ فً
انهٌار
قاتمة فً
الثواب والعقاب" ،سودا َء
ٍ
ٍ
ِ
إذا نجحت المبلبكة فً غنابِها الرّ حٌم!
ٌُبح ُر الكاتبُ عمٌ ًقا فً أغوار النفس والفكر البشريّ ٌُ ،حلّ ُل وٌُف ّس ُر اإلٌمان الزابفٌ ،ؤسى لحال المسحوقٌن
ت العتاة والسٌّاسٌٌّن الكذبة والسّلطوٌٌّن النفعٌٌّن إلى آخر ما فً
والمظلومٌن فً األرض ،وٌكشف نواٌا ونزوا ِ
ازحٌن تحت نٌر
شرور وجرابم ،وٌسر ُد
جرابهم مِن
ث وألوان الظلم والقتل وال ّدمار للرّ
الكثٌر مِن الحواد ِ
َ
َ
ٍ
وأغان سماوٌّة ،ك ّل ذلك بؤسلوب ّ
شعر نبوءا ٍ
االحتبلل ،وٌكتبُ
مإثر شٌّقٌ ،ستعرض حقابق
ت وصبل ٍة ودعا ٍء
َ
ٍ
مإلمة بج ّد ٌّ ٍة رصٌن ٍة وسخرٌ ٍة الذعة ،بوص ٍ
القارئ حتى النهاٌة.
وخٌال شاعريّ ٌش ّد
ف رشٌق جمٌل
َ
ٍ
سبعة فصول الكتاب هً سبعة أٌام "موسم الغفران والعقاب" ،فٌه تذهبُ جموع "الحجّ اج" المُصلٌّن "النٌفارٌٌّن"
إلى معبدهم ك ّل ٌوم فً نهاٌة السّنة ِو َ
ور َد فً كتاب "األحكام" ،فً حٌن أنّ "أبا الشعب"
فق طقوس دٌنهم ،كما َ
القاب َد العظٌم بعد عملٌّا ٍ
ت جراح ٌّ ٍة لم تنجح أن تعٌ َدهُ إلى الحٌاةٌ ،رق ُد فً غٌبوب ٍة منذ زمن طا َل أم ُدهُ حتى تخلى
عنه الجمٌع ،مُه َمبلً فً غرف ِت ِه فً المستشفى مُعلّ ًقا مع األجهزة الط ّب ٌّ ِة بٌن الحٌاة والموت ،فبل هو حًّ بٌن
األحٌاء وال مٌت لٌُدفن ،كؤنّ األرض ترف ُ
شرور ِه"" ،فهو أضعف من أن ٌصحو وأش ّد لإمًا مِن أن
ض ُه "لكثرة
ِ
ٌموت" ،تعتنً به الممرّ ضة طٌّبة القلب "هومٌلٌا" التً ال تتخلّى عن إنسان ٌّتِها ،وهً من ال ّ
شعب البسٌط ،شعب
أرض ُه "النٌفارٌّون" وٌسحقُ ُه جنو ُد هذا القابد العظٌم ،الذٌن ّ
حطموا رجْ َلًْ والدها وتركوه
"إلٌوسٌا" الذي ٌحت ّل
َ
مُقع ًدا! ٌا للمفارقة!
حوار مع
حوار صامت ،بل
هنا تكمنُ مقدرة الكاتب الذي جمع األضداد والمتناقضات فً مكان واحد ،فً
ٍ
ٍ
الصّمت ٌمت ّد حتى نهاٌة القصّة هو محورهاٌ .سر ُد الكاتبُ بوصف دقٌق تفاصٌ َل كثٌرة عن األماكن واألحداث،
أوضاع الحٌاة عند اإللٌوسٌٌّن .الجدار "السّجن" ،بارتفاع  24ق َدمًا ٌتلوّ ى بٌن
ممّا ال ٌترك ش ًّكا أ ّنه ٌعرف ج ٌّ ًدا
َ
األرض عن أصحابها ،الحواجز والتفتٌش واإلذالل على المداخل والطرقات ،التصارٌح مِن
البٌوت ،وٌفص ُل
َ
قوّ ات األمن ومنع التجوّ ل ،مصادرة األرض بحجج أمنٌّة ،فإنّ نٌفارٌا التً قامت على أرض اإللٌوسٌٌّن ما
زالت تبلحقهم على ما تب ّقى لهم من أرض ،الجرّ افات وهدم البٌوت ،وتلك الجرّ افة التً قتلت متضامنة أجنبٌّة
وغٌرها الكثٌر ،كما أنه ٌصفُ ج ٌّ ًدا حالة المخٌّم المزرٌة ،الفقر والقهر والٌؤس ممّا ٌدفع البعض لبلنتقام بعمل
انتحاريّ  ،أو إلقاء الحجارة وإطبلق صوارٌخ تبدو كلعب األطفال أمام اآلالت الحرب ٌّ ِة المتطوّ رة الحدٌثة،
لٌقولوا للنٌفارٌٌن إ ّننا هنا على أرضنا نعٌش!
ضٌّقة ،الجنود ٌجوبون ال ّ
شوارع وعلى
ٌصفُ البلدة القدٌمة فً المدٌنة "دٌسبٌرٌا" داخل األسوار بؤزقتها ال ّ
السّطوح ،مضاٌقات "الحجّ اج" لل ّس ّكان والسّخرٌة منهم واالعتداء علٌهم ٌحرسهم الجنود ،لدفعهم على ترك
منازلهم والرّ حٌل ،الجامع الذي ال ٌُحافظ على حرم ِتهِ ،أمّا خارج السّور حٌث المستشفى الذي تقصده هومٌلٌا
للعناٌة بمرٌضها ،هناك ترى الفارق الكبٌر عمّا هو داخل السّور ،حٌث أرصفة نظٌفة لدكاكٌن دابمة التجدٌد
بمعروضاتها الثمٌنة والشوارع الواسعة والمدخل الرّ خامًّ المقنطر وغٌر ذلك ،ممّا ٌد ّل على أنّ الكاتب لم
ٌخلق شٌ ًبا مِن ال شًء فً قصّته الخٌالٌّة هذه ،كما أ ّنه ٌعرف ج ٌّ ًدا طباع ومعتقدات النٌفارٌن وٌشر ُح ُه بدقة
بصورة تحلٌلٌّة ،وهذا هو الموضوع المركزيّ والها ّم لمحور الرّ واٌة ،تتحرّ ُ
ك به وحوله األحداثٌ ،جري به
السّر ُد مِن الصّفحات األولى حتى ال ّنهاٌة فً فكرة الغفران والعقاب.

هذا القابد المُسجّ ى ببل حرك ٍة فاقد الحواسّ إال ّ حاسّة السّمع التً توقظه عند سماع أيّ صو ٍ
لوعٌ ِه مِن
ت فٌعو ُد
ِ
حٌن آلخرٌ ،سم ُع األصوات حوله وك ّل ما ٌُقال عنه وال ٌستطٌع أن ٌتجاوب معها ،فهو مُك ّب ٌل لعذاب ِه فً جس ِد ِه
المٌتٌ ،سم ُع كبل َم َمن كانوا تحت إمرتهِ ،ته ّكماتِهم وسخافاتهم ،وكبلم الطبٌب الذي كان منافسه ،غٌر المبالً
الذي ٌسخر منه ،كبلم المنافقٌن والسٌّاسٌٌّن الذٌن جاإوا لٌطمبنوا إن كان ثمّة جدوى لوجوده بعد؟! وٌتعذب!
ٌسمع صوت هومٌلٌا وغنا َءها وحدٌثها مع مساعدتِها كارٌتا ،وهً إلٌوسٌّة أٌضا ،وهذا عذا ُب ُه اآلخر أن ٌعتنً
تر َك ُه الجمٌ ُع حتى أهل بٌته!
به َمن ٌحتقرُهم ،فً حٌن َ
القابد العظٌم صاحب السّلطة والسّطوة أصبح وحٌدا ،الوحدة فً سجن جس ِد ِه المٌت ،لكنه ٌج ُد بعض عزا ِب ِه فً
صوت هومٌلٌا المبلبكًّ فٌؤنس لها ،بل ٌثنً على جرأتها حٌن تص ّدت للطبٌب الذي سخ َِر منه وهً تدافع عن
حق مرٌضِ ها بالعناٌ ِة البلزمة!
ٌ
نابعة مِن قدرتِها على اإلحساس مع الناس ،من طبٌعة اإلنسان الصّادقة فً عملها فً الحٌاة،
شخصٌّتها ال ّشجاعة
مكاسبهم ،وهو واحد منهم بل على
فهً ال تنحنً مثل النٌفارٌٌّن االنتهازٌٌّن الزاحفٌن على وجوهِهم من أجل
ِ
رأسهم.
وفً بٌت الموتى الصّامت الذي هو فٌه ٌشع ُر بما لم ٌف ّكرْ به قببل أنّ "عجرفته هً دلٌله" ،وهو ٌعرفُ دوافع
النٌفارٌٌن ،أيّ خو ٍ
ِقل ٌحملون خبل َل قرون مِن العذاب والعنفٌ ،حملون أسبلفهم على
ف ورا َء طموحهم" ،أيّ ث ٍ
ظهورهم مُثقلٌن بآالمِهم وذنوبهم ،وأٌّة رغب ٍة فً االنتقام تضطرم فً أرواحهم ،أيّ شعور بالنقص ٌدفعُهم لتدمٌر
ِ
غمرهُ الخوفُ الذي ٌمتلك َمن ٌتعرّ ضون باألذى والقتل والتشرٌد مِن بلد آلخر
ودفن أي شعور بالذنب" ،فقد
َ
تؤثٌر هذا على النفس ،فقد َ
العذاب وسخرٌ َة األوالد منه صغٌرً ا ،كما
ذاق
محتقرٌن مِن الجمٌع ،وهو ٌعرف ج ٌّ ًدا
َ
َ
عب واألل َم عندما أطاح االنفجا ُر باب ِن ِه فً الحافلة ،ومِن حٌنها وهو ٌطلب االنتقام كك ّل نٌفاري تعذب،
عرف الرّ َ
"واالنتقام ٌتغلب على الرّ حمة والشفقة".
ُ
غٌر أ ّنه ٌسٌ ُر فً
نفسُ ال ّدوافع لبلنتقام جعلت إسماعٌل أخ هومٌلٌا
ٌلتحق بصفوفِ المقاومة فً جنوب إلٌوسٌاَ ،
طرٌق آخر هو ال ّ
ت حقوق اإلنسان ،لٌفضح انتهاكات االحتبلل وٌوص َل صوت شعبه إلى العالم
شهادة مع جمعٌّا ِ
تقارٌر مزٌّفة تقلب الحقابق ،صوتها ٌعلو على صوت الضعفاء .والمرٌض الرّ اق ُد
األخرس ،لكنّ االحتبل َل ٌَنش ُر
َ
بحجج كاذبة ،مُن ّس ًقا
بحروب ِه
قبورهم
فً قبر جسده هو المزٌِّف الكبٌر فً تقارٌره ،هو الذي بعث الكثٌرٌن إلى
ِ
ِ
ٍ
س الحقٌقة عن
ذلك مع صدٌقه "إمبراطور الوالٌات الم ّتحدة االشتراكٌّة" ,الذي ٌرعاهُ وٌإاز ُرهُ بك ّل أعمالِ ِه وطمْ ِ
خطر اإللٌوسٌٌن.
العالم ،بما ٌ ّدعٌ ِه بؤنّ شع َب ُه ضح ٌّ ُة اإلرهاب وٌواج ُه
َ
غرس هذه المفاهٌم فً نفوس
المرٌض المُثقل بالحق ِد والكراه ٌّ ِة والغدر وعدم الشعور بالندم على فظاعة أفعاله،
َ
النٌفارٌٌّن والحجّ اج خاصّة ،فهو الذي د ّ
طقوس العبادة فً أسبوع الغفران والعقاب ،فصار المإمنون "ٌجدون
شن
َ
ت ال ّتارٌخ ٌّ ِة وال ّتق ّدم العلمًّ "،
عزاء فً كثافة شعابرهم ال ّدٌنٌّة القدٌمة ،فهً ُتوحّ ُدهم بغضّ ال ّنظر عن التغٌٌرا ِ
ونجاح ُه األكٌد.
وهذا الغشّ ٌإ ّك ُد له أنّ لقب "شعب هللا المختار" ٌضمنُ طاع َتهم العمٌاء
َ
ت السّلط ِة ال ّدٌنٌّة والحكومة" ،وقد كان هذا
ٌوض ُح الكاتبُ أنّ "الخوف مِن الثواب والعقاب المطلق ٌخد ُم غاٌا ِ
ُ
المفهوم مدفو ًنا فً مخطوطا ٍ
ت بالٌ ٍة مِن البردي اكتشفت قب َل ستٌن عامًا؛ هً
نبوءات كتاب ال ّدٌنون ِة للنبًّ
"ثورثانا" الذي عاش قبل  3500سنة ،فٌها ٌ ّ
ُحذ ُر مِن غضب هللا والعقاب المُرٌع الذي سٌح ُّل فً ٌوم ال ّدٌنونةِ،
على الذٌن اقترفوا الجراب َم على أبناء جنسهم ،وال تتجاهلها العدالة.

فً مسٌرة االعتراف فً شارع "بٌوكرٌسز" ٌتماٌ ُل الحجّ اج ٌمٌ ًنا وشماالً ،معاطفُهم السّودا ُء تتماٌ ُل بنفس
ت أٌدٌهم على إٌقاع صوت الطبولٌ ،تساء ُل المرٌضُ الذي ٌصحو على قرع
اإلٌقاعٌ ،ضربون
صدورهم بقبضا ِ
َ
الطبول "بماذا أعترف؟ هل أتح ّم ُل أخطا َء هإالء الحجّ اج؟ وهل ٌحملون خطبً؟ ما هً الخطٌبة؟ إذا كانت
ُ
األحداث
أعمالهم حصٌلة وجودِهم هنا ،وأنا الذي أحضرتهم ولوال ذلك ما اقترفوها ".وٌمضً ٌتساءل إذا كانت
سبب الخطؤ ،ولكن َمن ٌهت ُّم و َمن ٌُحاسِ ب! "أنا الذي ج ُ
أساس هذا الموسم،
علت كتاب ال ّدٌنونة لثورثانا
السٌّاسٌّة
َ
َ
ُ
المعتقدات إلى لبِّ الحقٌقة إذا ما كانت المعتقدات باطلة!"
أسخف أن تتحوّ ل
إذن هل إلهً إل ُه ال ّدٌنونة؟ ما
َ
على ال ّنقٌض ٌؤتً غنا ُء هومٌلٌا العذب وهً تعتقد أنّ المرٌض ٌسمعُها" :سؤمدح ك ّل مخلوقات األرض /مِن
أعماق قلبً /سؤتكلّم عن أعمالِكم الرّ ابعة /سؤفر ُح وأسع ُد معك /وأتغ ّنى بحمدِك أمام ك ّل الشعوب /لن ٌكون لً
أعداء بٌن الناس /لن ّ
ٌتعثر أو ٌهلك أحد أمامً /لن أقاضً أو ٌقاضٌنً أحد /ولن ٌكون لً ربّ ٌُحاسِ ب /وٌوبّخ
أو ٌُدمّر شعوب األرض /وٌحرمهم الحٌاة /لٌُمجّ دنً فوق الجمٌع".
غناإها الحلو ٌوقظه ،لكنه ٌشع ُر كؤنّ هذا اإلله الّذي تتوجّ ُه إلٌه ٌسخ ُر منه ،فهو لٌس له سوى أعداء منتشرٌن
فً العالم ،وٌعمل عكس األغنٌة تمامًا ،فً عالم مجرّ د مِن الرّ حمة" ،الظبلم فً العالم لٌس ً
ت
لغزا ٌنب ُع مِن الغابا ِ
وشرور األفاعً ،إنه أنا" .هومٌلٌا وكارٌتا تغنٌان معا"
ك وأخواتِك /بالحبّ سوف تلحق بهم /ألنك ستعلم أنّ الحٌاة قصٌرة /واألمراء وك ّل السّبلطٌن
سوف تلحق بإخو ِت َ
َ
كال ّناس /لدٌكم لحظة واحدة من ّ
الزمن /لتعبدوا بعضكم ،وأنتم ترتجفون /قبل نهاٌة الوجود.
لتعبدوا بعضكم وأنتم ترتجفون! ما أروعه من تعبٌر شاعري!
لكن فً فكر المرٌض تسٌطر القوّ ة ،هً التً ُتعبد ،فهو لم ٌشعر بالقرب مِن أح ٍد خبلل خمسٌن عامًا ،وٌف ّك ُر أنّ
هذه أغانً الضّعفاء وال ّشحاذٌن الذٌن ٌعٌشون على األحبلم ،وأ ّنها نفس األغانً التً كان ٌغ ّنٌها النٌفارٌّون
المُشرّ دون قبل أن ٌصٌر لهم وطن! وهذه المشاع ُر السّاذجة ال توجد لدى الوحوش؛ الذٌن مصلحة الذات عندهم
هً الدافع لشهواتهم ولٌس الرّ حمة" ،فالرحمة ضعف" ...تغ ّنٌان:
ٌا أصدقابًَ ،تعلّمنا من ماضٌنا /ال ّدمار ٌُولّ ُد دمارً ا /حطام وخراب على أطفالنا /وأطفال أطفالنا /ما كان لن
ٌعود( /العٌن بالعٌن والسّنّ بال ّسنّ ) /طرٌق الفناء لمن ٌُدمَّرون /والذٌن ٌوقعون ال ّدمار باآلخرٌن...
عند سماع هذه األغنٌة ٌرى المرٌض الشبه بالحشرة والمبٌد" ،لكن هذا المبٌد ال ٌبٌد المساجد والبٌوت وأهل
إلٌوسٌا فقط ،إ ّنما أحشا ًء روح نٌفارٌا أٌضًا .هذا الخوف من اضطهادِنا الفطريّ صار عندنا فضٌلة جبّارة تحوّ ُل
ُنحت م َِن هللا إلى "شعبه المختار" .ال ّ
ال ُكرْ َه واالضطها َد إلى مكافؤ ٍة م ْ
شرّ ٌُثم ُر فضٌلة! ..أعرف أنً خلقت فً
نفوسنا أرضًا قاحلة ومكا ًنا عقٌمًا ال رحمة فٌه وال رضا ،مجرّ د خوف ٌتقٌّح باستمرار ،خوف لٌس من اآلخرٌن
فقط بل من نفوسنا".
ٌعرفُ أنّ قصّته أكذوبة خلقها لهذا الموسم ،وأنه ٌكذبُ على القادة واإلمبراطور حٌن ٌقو ُل إ ّننا ضحاٌا من
ٌكرهوننا ،فهو الكارهُ لآلخرٌن ،وٌكذب على الصّحفٌٌّن المؤجورٌن وٌُل ّف ُق ما ٌنشرون لخدمة أهدا ِف ِه" .الص ُ
ّدق
للعالم هو صدقً ،لع ّل ما عمل ُت ُه لروح النٌفارٌٌّن هو كاالبتبلء بخبلٌا سرطان ٌّ ٍة تتكاث ُر وتنتشر فً الجسم وتفسدهُ
مِن ال ّداخل ،وٌصبحون مثلً األحٌاء األموات"!

وٌجع ُل الكاتبُ
المرٌض ٌستٌقظ فً حُل ِمهِ ،فٌرى نفسه فً مكان واسع كؤ ّنه كنٌسة قدٌمة ،شموع مضاءة وجموع
َ
فً ثٌاب بٌضاء محتشدة حول نعش ورإوسهم محنٌّة ،ولحن حزٌن ٌمؤل سمعهٌ ،رتفع بنظره نحو القبّة
الواسعة ،فٌرى نفسه هناك ٌنظر من َع ٍل إلى الجموع المحتشدة ،فٌعرفُ أنّ المُسجّ ى فً النعش هو نفسه بوجهه
الرّ خامًّ المٌت وثٌابه البٌضاء .من الباب ٌدخل شبح بثٌابه السّوداء على رأسه قلنسوةٌ ،بدو كؤحد أوالبك
الجبلدٌن الذٌن كانوا فً محاكم التفتٌش فً العصور الوسطىٌ ،شعر أنه ٌعرف ذلك الشبح بإحساسه دون أن
ٌراه ،فٌندفع لٌلمسه وٌتعرّ ف علٌه فٌخترقه! وتؤتً المفاجؤة فً لحظة مخٌفة ،إنها هومٌلٌا! تقترب مِن النعش
وأضواء الشموع تنٌرُها ،تنظ ُر إلى وجهه المنتفخ ،تلمس عٌنٌه المغمضتٌن وفمه "وترفع رأسها ببطء باتجاه
القبّة كؤ ّنها تعرف أ ّنه واقف هناك ٌرقبها فً األسفل ،وبهدو ٍء تقرأ ترنٌمة لم ٌسمعها منها فً السّابقٌ ،كاد ال
ٌسمع صوتها الخافت وإ ّنما صداه إذ ٌرت ّد إلٌه برفق "ما عدنا غرباء".
فً هذا المشهد المسرحًّ الرّ ابع ٌصوّ ُر الكاتب حال اإلنسان فً نهاٌته ،حال الموت الذي ٌتساوى فٌه الجمٌع،
"ما عدنا غرباء" ،ال أحد غرٌب عن اآلخر ،كما أنّ الناس جمٌعًا خلقوا أطفاال متساوٌن ،لكن التعالٌم
والمعتقدات الباطلة التً ٌُل ّقنها الكبار لصغارهم تسٌر بهم فً شعاب الغربة ،وتكون النهاٌة المرٌرة التً ٌ ّ
ُحذ ُر
منها الكاتب ،وٌتجلّى خٌا ُل الكاتب وفِك ُرهُ فً الفصْ لٌْن األخٌرٌْن ،فؤيّ حذ ٍ
ف أو تلخٌص ال ٌُغنً عن ال ّنصّ
المُتكامِل بمضمو ِن ِه وقوّ ة تعبٌره ،أتركه لمتعة القارئ.
أمّا ال ّنهاٌة فبل بؤس الختزالِها للذٌن ٌو ّدون معرفتها ،فهً انهٌا ٌر عظٌم ربّما وفق نبوءة ثورثاناٌ ،راه المرٌض
فً حُلمِه؛ إذ ٌسٌر فً موكبه الملكًّ مُتوّ جً ا بالعظم ِة فً دسبٌرٌا المدٌنة المق ّدسة ،حتى ٌخرج والجموع ورا َءهُ
إلى أرض اإللٌوسٌٌّنٌ ،سٌر بٌن التبلل بمحاذاة الجدار السّجن الذي ٌبدأ ٌتحرّ ك ٌكا ُد ٌُطبق علٌه ،تتحوّ ُل جموع
الحجّ اج النٌفارٌٌّن وراءه إلى موكب جنابزيّ ٌجرّ ون التوابٌت ،قطار من التوابٌت ،مِن البٌوت على الجانبٌْن
تخرج هٌاكل عظمٌّة ُتلوّ ُح بؤعبلم اإللٌوسٌٌّن الخضراء ،وعندما ٌص ُل قمّة ال ّت ّل الذي ٌشرفُ شماالً با ّتجاه
"جوّ ًٌّا"ٌ ،لتفت لٌرى منظرً ا ّ
مقز ًزا حٌث ٌع ّج الحجّ اج كال ّدٌدان ٌزحفون على الهٌاكل العظم ٌّة والبٌوت الخاوٌة،
ٌسمع عوٌل ونواح المقلنسٌن الذٌن ٌحملون ال ّتوابٌت ،تتحرّ ك قطع الجدار كاألشرعة تكتس ُح التبلل وتنحدر إلى
الودٌان كاسحة األشجار والبٌوت والحجارة والرّ مال أمام ضخامتها ،تقترب وتكبر وتعلو أهواالً إسمنتٌّة تحوّ ُل
هار إلى لٌل ،وتدفن فً جوفها ك ّل ما ٌقابلهاٌ ،لتفت إلى مدٌنته دسبٌرٌا وٌلمحها وهً تغوص فً الرّ مال فً
ال ّن َ
هدٌر صاخب من الرّ ٌاح والبرد ،والحجّ اج ٌنزلقون إلى الوراء عبْر ال ّ
شوارع والممرّ ات ،أذرعهم تلوح
وسٌقانهم تنزلق تحتهم فً الهوّ ة التً خلّفها الجدار ،وحٌث دسبٌرٌا باعثة من األسفل غٌومًا ِمن الغبار ،وٌسمع
نواح المإمنٌن وهم ٌرتمون فً الهاوٌة التً تنادي الحجّ اج إلى مصٌرهم المحتوم.
نهاٌة مؤساوٌّة كما فً زلزال عنٌف ،تفتح األرض شدقٌْها وتبلع كل ما علٌها ،هً نهاٌة "المخبولٌن" الذٌن
ٌجرون لدمار اآلخر ودمارهم معا! الذٌن ٌصنعون إلههم حسب مشٌبتهم ،إلهًا ٌخصّهم وحدهم ٌجعلهم ممٌّزٌن
فوق الجمٌع ،هً ر ّدة فعل الخوف واالضطهاد المغروسة فً نفوسهم ،فٌتقوقعون فً صدفة الذات كارهٌن
الغٌر ،معزولٌن عن العالم ببل تواصل ومحبّة ،طالبٌن االنتقام ببل رحمة أو شعور بالذنب ،فمهما فعلوا من
سٌّبات فإلهم سٌغفر لهم دابما ،وٌرقصون فرحً ا عندما ٌطلبونه فً نهاٌة ك ّل عام!
ٌعطً الكاتبُ مقاب َل المعتقدات والمظاهر السّلب ٌّ ِة غٌر اإلنسانٌّة صورة أخرى لؤلنسنة فً المو ّدة والتعامل
الرّ حٌمٌ ،راه الطرٌق السّويّ ٌرٌده أن ٌكونٌ ،ب ّكت وٌع ّنف الذاهبٌن فً غٌّهم فً طرٌق القوّ ة المد ّمرةٌُ ،حلّ ُل
ّ
الحق الٌقٌن لتخدم مصالح فردٌّة
األحداث من منطلق المعتقدات المتطرّ فة الفاسدة ،فارضة مسالك وطقوسًا كؤ ّنها

أو أقلٌّّة حاكمة ،وٌُستغ ّل ال ّدٌن لخدمة السٌّاسٌٌّن وكؤنه ٌقول ،اِفصلوا ال ّدٌن عن السٌّاسة أٌّها الح ّكام وال
تستعملوه لتخدٌر عقول الناس! خاصّة المفاهٌم ال ّدٌنٌّة القدٌمة التً ال تتماشى مع روح العصر والتقدم العلمًّ ،
تفوح منها رابحة النمطٌّة والسّلفٌّة البالٌة "كؤننا نحم ُل أسبلفنا على ظهورنا" ،بل موتانا!
ومن منطلق النهج الخاطا؛ بؤنّ على السّلطة تنمٌة اإلٌمان ال ّدٌنًّ الذي بدوره ٌباركها وٌخدمها فٌصبح المسٌطر
ّ
وتتضخم العصبٌّة ال ّدٌنٌّة والمقولة :نحن على
علٌها ،تنتج الرّ جعٌّة فً مسار الحٌاة التق ّدمًّ عند الشعوب ،تنمو
ّ
حق وصادقون أل ّننا نح ّقق مشٌبة هللا إلهنا!
كما أ ّنه ٌفضح دور اإلعبلم الكاذب وسٌطرة السٌّاسٌٌّن علٌه ،الذٌن ٌستغلّونه لخدمتهم مثلما ٌستغلّون ال ّدٌن،
وهذا عنصر آخر خطٌر األه ّمٌّة لِما فً صفحا ِت ِه مِن غبار إخباريّ ٌذرو َن ُه فً أعٌن الناس ،فبل ٌنظرون
الحقٌقة على حقٌقتها .فال ّدٌن واإلعبلم قوّ تان فً ٌد الحاكمٌ ،ضرب بحدّيْ سٌْفٌْهما لتحقٌق أهدافه.
والكتاب لوفرة ما فٌه من تفاصٌل وحوادث وشرح وافر لمظاهر الظلم والمعاناة والقهر تحت نٌر االحتبلل ،هو
قوّ ة إعبلمٌّة عظٌمة بح ّد ذاته ،خاصّة لمن ٌقرإُ ه فً لغ ِت ِه األصل ،أوالبك الذٌن فً ببلدهم تصلهم األخبا ُر
ٌر ْون وال ٌسمعون.
معلبة منمّقة حسب أهواء ك ّتابها ،وكؤ ّنهم ال َ
ختامًا ،إنّ محاولة استعراض الكتاب فً صفحا ٍ
ت قلٌلة مهما كانت دقٌقة وأمٌنة ،ال ٌمكن أن ُت ْغنً عن قراءة
ال ّنصّ الغنًّ بمضمو ِن ِه والم ّ
ُإثر فً أسلوبه ،تظهر فٌه مقدرة المترجمة والجهد الذي بذلته ،فٌبدو العمل كؤ ّنه
مترجم ،فللكاتب والمترجمة ك ّل التقدٌر لهذا العمل األدبًّ الها ّم ،فً زمن نعٌشه تقرع فٌه
أص ٌل بلغته غٌ ُر
َ
ٌتبلش دخانها بعد ،وتشحذ السّكاكٌن كؤنّ البشر خرافٌ فً حظٌرة أرباب
طبول الحرب من جدٌد بعد حروب لم
َ
ّ
حق القوّ ة وتعالٌهم وزٌفِ معتقداتهم!
الرمز ّي ُة مِن خالل ت ّيار الوعي في رواية أحداث نيفاريا":
أ ّما مداخلة د .منير توما فكانت بعنوانّ " :
ال ٌُخفى على القرّ اء أ ّنها رواٌة رمزٌّة وإن كانت تبدو واقعٌّة فً أحداثها وشخصٌّاتها ،حٌث تتمحور بمعناها
بٌن الوعً
وأحداثها حول شخصٌّة ربٌس وزراء نٌفارٌا المرٌض ،القابع فً المستشفى والمتؤرجح فً حال ِت ِه َ
كان ٌُصوّ ر غاببًا عن الوعً ،والذي تقو ُم بخدم ِت ِه ورعاٌ ِت ِه ممرّ ضة مِن الشعب اإللٌوسًّ  ،الذي
والبلّوعً ،وإن َ
ت القاسٌة لهذا الرّ جل المرٌض حٌنما كان فً السّلطة ،وذلك على خلفٌّة العداء
عانى
الكثٌر مِن الممارسا ِ
َ
ّ
المتمثل فً احتبلل نٌفارٌا ألراضً شعب الممرّ ضة هومٌلٌا.
التارٌخًّ السٌّاسًّ العسكريّ
إنّ هومٌلٌا الممرّ ضة التً تقوم برعاٌة ربٌس الوزراء المرٌض والعناٌة به فً غٌبوبته ،دون أن ٌبدو منها أيّ
حقد دفٌن ظاهر أو مشاعر باالنتقام منه نتٌجة معاملته القاسٌة لشعبها فً أٌّام حُك ِم ِه وسطوتهُ ،ت ّ
مث ُل وترم ُز إلى
النزعة االنسانٌّة وال ّتسامح الكامن فً شخصٌّة هذه الممرّ ضة البسٌطة ،والتً ٌرمز اسمُها هومٌلٌا إلى هذه
المعانً ،مِن حٌث أنّ اس َمها مؤخوذ مِن الكلمة اإلنجلٌزٌّة  ،homelyالتً تعنً بلديّ أي بسٌط وساذج ،وهنا
تكمن المفارقة السّاخرة  ، ironyالتً ٌرٌد الكاتب بها أن ٌُبٌّن أنّ سلوك وتصرّ ف هومٌلٌا تجاه ربٌس الوزراء
ت وودعا َء
المرٌض عدوّ شع ِبهاٌ ،تطابق وٌتماشى مع ْقول ال ّسٌّد المسٌح" :كونوا حذرٌن وحكما َء كالحٌّا ِ
كالح َمام" م ّتى  .10:16وعلٌه فإنّ هومٌلٌا تبدو بسٌطة وساذجة وودٌعة ،لكنها حذرة وحكٌمة فً تعاملها مع
َ
َ
هذا الرّ جل المرٌض ،الذي تعرفُ
شعبها ،ومن الجهة األخرى فإنّ تعاملها المتسامح واإلنسانًّ مع
تارٌخ ُه مع
ِ

صلّوا ألجل الذٌن ٌسٌبون إلٌكم
هذا المرٌضٌ ،تماثل مع قول ال ّسٌّد المسٌح" :أحسنوا إلى مُبغضٌكم و َ
وٌضطهدونكم ،فتكونوا أبنا َء أبٌكم الذي فً السّموات" م ّتى .45-43 :5
اختٌار هذا االسم من
أمّا زمٌلة هومٌلٌا فً المستشفى فٌدعوها الكاتب باسم كارٌتا ،وأعتق ُد أنّ الكاتب قد تع ّم َد
َ
ٌ
مؤخوذ من كلمة  caretاإلنجلٌزٌّة ،التً تعنً عبلمة ^ فً تصحٌح
منطلق ال ّترمٌز ،حٌث أنّ اس َم كارٌتا
المطبوع ،وتد ّل على المكان الذي فٌه ُتزاد الكلمة أو العبارة ،وكارٌتا زمٌلة وصدٌقة هومٌلٌا هً بمثابة المرافقة
والمصاحبة المرشدة والمُصحِّ حة ،التً تضٌف إلى منظور ورإٌة هومٌلٌا لؤلمور فً تعاملها مع ربٌس
الوزراء النٌفاري المرٌض ،كما أ ّنها تزٌد فً تصوّ رات وانطباعات وتساإالت هومٌلٌا ،عن الكثٌر ممّا ٌتعلّق
بتداعٌات عملها ،وعبلقة ذلك بشعبها اإللٌوسًّ الذي ٌتعرّ ضُ للمعاناة والقهر ،وهكذا فإنّ رمزٌّة هذٌْن االسمٌْن
توحً بفِطنة وذكاء الكاتب فً تصوٌر ورسم هاتٌْن ال ّ
شخصٌّتٌْن المِحورٌّتٌْن فً الرّ واٌة ،وتعكسان ف ّنٌّة الكاتب
وبراعته فً تحرٌك وتحفٌز القارئ ومداعبة أفكاره ،بغٌة ال ّتحلٌل بعٌن ثاقبة وذهن حاضر.
إذا انتقلنا إلى ال ّتقنٌّة السّرد ٌّ ِة فً رمزٌّة الرّ واٌة نجد أ ّنها ثبلثٌّة األبعادْ ،
صرٌّة وبصٌرٌّة وتعبٌرٌّة،
بكونِها َب َ
وتظهر فٌها طرٌقة ال ّشخصٌّات العاكسة أو المراٌا ،حٌث تكشف شخصٌّات الرّ واٌة نفسها وذاتها للقرّ اء ،وهً
تتح ّدث عن شخص آخر ،كما ٌُرى الشخص اآلخر مِن خبلل وعٌها ،وهذا ما نلمحه فً الرّ واٌة من خبلل حوار
وحدٌث هومٌلٌا وكارٌتا عن ربٌس وزراء نٌفارٌا المرٌض ،الذي ٌمرُّ فً غٌبوب ِت ِه وحالته المتؤرجحة بٌن
ٌ
شرٌط م َِن ّ
ت والمشاعر ،حول هومٌلٌا التً ترعاهُ فً المستشفى ،وك ّل
الوعً والبلّوعً
ت واالنطباعا ِ
الذكرٌا ِ
ذلك من خبلل تقن ٌّ ِة تٌّار الوعً  ، stream of consciousnessواالسترجاع .flash back
تقن ٌّ ُة تٌّار الوعً هذه ُتع ّب ُر عن االنسٌاب المتواصل لؤلفكار والمشاعر داخل ذهن الرّ جل المرٌض ،وهً ٌ
نمط
مِن السّرد الحدٌثٌ ،عتمد هذا ال ّ
شكل االنسٌابًّ  ،حٌث برعت هذه الرّ واٌة فً إبراز تجربة الفرد ال ّداخلٌّة ،ولم
واألحاسٌس
تقتصر على نقل األفكار ،بل أفسحت المجال أمام االستبطان  ، introspectionفنقلت االنفعاالت
َ
والمشاعر واالستٌهامات ،وبهذا نجد أنّ اال ّتجاه هنا فً حالة ربٌس وزراء نٌفارٌا المرٌضٌ ،مٌل نحو تركٌز
َ
عبٌر
عاجز عن توصٌل
شخص فر ٍد
الواقع فً ذهن
ٍ
كامل تجربته إلى اآلخرٌن ،وبال ّتالً ٌُش ّك ُل هذا التٌّا ُر ال ّت َ
ِ
ٍ
األدبًّ عن مذهب األنانة الذي ٌنفً وجو َد أيّ واقع خارج دابرة الفرد ،وٌعتبر أنّ األنا وحدها هً الموجودة،
وأنّ الفِكر ال ٌدرك سوى تصوّ راته ،ولكن ٌمكن القول عن هذا التٌّار أٌضًا ،أ ّنه طرٌق لئلفبلت ِمن ال ّدابرة
الضٌّقة ،أل ّنه ٌُتٌ ُح للفرد ال ّدخول إلى وعً أفراد آخرٌن ،ولو كان هذا ال ّدخول وهمًا كما فً حالة المرٌض
وتصوّ را ِت ِه عن هومٌلٌا ،وعن تجربتها معه فً هذا الوضع.
االقتباسُ ال ّتالً مِن نصّ الرّ واٌة ٌُبٌّن بوضوح تقنٌّات تٌار الوعً ،خاصّة المونولوج أو المناجاة : solilogay
ُ
كنت عندما علمت للمرّ ة األولى َمن أنت.
األمور غٌر ذلك .أتم ّنى لو أستطٌع كرهك كما
"آه ٌا هومٌلٌّتً ،لٌت
َ
أن تعتنً بً إحدى اإللٌوسٌّات دفعنً للجنون .لقد انحضّت الكلمة فً معدتً كاألسٌد .كنتم شرّ ٌرٌن أردتم
موتً كؤيّ نٌفاري" ص .66
وهذه الكلمات تشٌر إلى عودة ربٌس لوزراء النٌفاري المرٌض إلى الماضً ،حٌث تعكس هذه ال ّتقنٌّة انتقال
ماض ٌ ّ
ُ
أحداث الواقع ترتس ُم فً
ُمثل ُ ُه البلّوعً ،إلى حاضر ٌُصوّ ُرهُ الوعً رمزٌّا ،كما لو كانت
األفكار من
ٍ
مخٌلة ربٌس الوزراء المرٌض بٌن الوعً والبلّوعً ،وإن كان ال ّنصّ ال ّتالً ٌإ ّكد غٌبوبته:

ت
"هل تدركٌن كم ٌكون الوض ُع حزنٌا ،لو كان ٌسمع طٌلة هذه األشهر دون أن ٌتم ّكن مِن إخبارنا؟ هل ف ّكر ِ
بذلك أن تكونً حٌّة ولكن مدفونة فً جسدِكِ " ص .117
ت هومٌلٌا وكارٌتا طرٌقة السّرد ال ّتقلٌديّ  ،ولهذا كان االسترجا ُع م ّ
ُنظمًا ،أمّا فً طرٌقة تٌّار
لقد رأٌنا فً حوارا ِ
وغٌر مترابط ،مُف َعمًا بتداعً
الوعً التً استخدمت لدى ربٌس الوزراء المرٌض ،فجاء االسترجا ُع فوضو ًٌّا
َ
األفكار والصّور.
ومِن ّ
البلفت أ ّنه فً الرّ واٌة ٌتجلّى اإلحساس ّ
بالزمن فً وعً معظم ال ّشخصٌّات ،حٌث ٌتحرّ ُ
ك وعٌُها فً
بٌن ّ
الزمان ،بٌنما ال ّ
ّ
شخصٌ ُ
الزمان والمكان فً ذهن
ك تطاب ًقا وتفاعبل تا ًّما َ
ّات ثابتة بمكانها ،كما أنّ هنا َ
شخصٌّات هذه الرّ واٌة ،وبالتالً ال ٌمكن الفصْ َل بٌنهما.
وأخٌرً ا ..ال ب ّد مِن كلمة إطراء وثناء لؤلدٌبة سعاد قرمان على الجهد المُضنً المحمود ،الذي قامت به لنقل
الرّ واٌة إلى اللّغة العربٌّة ،حٌث جاءت ترجمتها فً غاٌة ال ّد ّقة واإلتقان من حٌث اللّغة واألسلوب ،باإلضافة إلى
الحصافة اللّغوٌّة وحُسن اإلخراج واألناقة فً اإلصدار ،ممّا ٌعكس الذابقة الرّ فٌعة ورهافة الحسّ  ،التً نتم ّنى
لها دوام الصّحّ ة والعمر المدٌد والمزٌد من العطاء فً عالم اإلبداع والثقافة.
وبعد كلمات األخوات واإلخوة المشاركٌن فً ال ّندوة ،وكلمة المترجمة المُحتفى بها األدٌبة سعاد قرمان ،ق ّدم
ً
وصلة شعرٌ ًّة مختارة.
الباحث نظٌر شمالً وابنته الجمٌلة غفران شمالً

