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اليا�س خوري
الأدب يف زمن الوباء
ت�ساقــط �أنف�سـا
نفـــ�س
نفـ�س تمـوت جميعـ ًة ولكنــها
ُ
ٌ
فلو �أنها ٌ
لت قرح ًا دامي ًا بعد �صح ٍة فيا ِ
تحولن �أب�ؤ�سا
وبد ُ
ّ
لك من ُنعمى ّ
المتنبي

 – Iالوباء و�أ�سئلة املعنى

ليلة � 16شباط/فبراير  1918غادر
مارك �سايك�س قاعة االجتماعات في ق�صر
فر�ساي في �ضاحية باري�س ،حيث كان
ي�شارك في م�ؤتمر عن ال�سالم ،وعاد �إلى غرفته
في الفندق ليموت بالأنفلونزا الإ�سبانية .فالقرن
الع�شرون الذي افتتح بمقتلة الحرب العالمية
توج بداياته بوباء �ضرب العالم ،من
الأولىّ ،
�آ�سيا �إلى �أميركا مروراً بالم�شرق و�أوروبا،
و�أُطلق عليه ا�سم الأنفلونزا الإ�سبانية ،لأن
ال�صحف الإ�سبانية كانت �أول َمن �أ�شار �إليه.
كانت الحرب العالمية تو�شك �أن تنتهي
بانت�صار الحلفاء ،وتفكك الدولة العثمانية،
وانهيار الإمبراطوريات القديمةّ � ،أما مارك
�سايك�س الدبلوما�سي البريطاني فدخل ا�سمه
�صانعي اتفاق
في ذاكرتنا ،ب�صفته �أحد
َ
�سايك�س بيكو الذي م ّزق خرائط الم�شرق العربي.

مارك �سايك�س واحد من نحو خم�سين
مليون �ضحية ماتوا في �أتون تلك الجارفة
المروعة ،لكن موته لم ي�ؤثر في القرار
البريطاني الذي حجب المعلومات عن الوباء،
تحت �شعار ''لنتابع الم�سيرة''.
ُتجمع التقارير القليلة عن انت�شار
الأنفلونزا الإ�سبانية في الم�شرق العربي ،على
�أن العدوى انتقلت من �سفينة بريطانية و�صلت
�إلى ميناء الإ�سكندرية .و�أن الجنرال البريطاني
�أللنبي ،الذي احتل فل�سطين وو�صلت جيو�شه
�إلى حلب بين �أيلول�/سبتمبر وكانون الأول/
دي�سمبر  ،1918حمل مع االحتالل وباء قات ًال
�إلى المنطقة .فالموجة الثانية من الأنفلونزا
الإ�سبانية التي �ضربت العالم في ثالث
موجات ،كانت الأ�شد فتك ًا في الم�شرق العربي،
وهي التي بد�أت في �أيلول�/سبتمبر .1918
الأنفلونزا الإ�سبانية التي جاءتنا مع
الجيو�ش الكولونيالية ،من�سية ب�شكل �شبه

مقاالت

عامل نظافة ي�ضع قناع ًا خالل جائحة
االنفلونزا الإ�سبانية يف .1918

�صورة (� :)2إعالن يدعو �إىل �رضورة و�ضع
الكمامات يف �صحيفة ''فانكوفر'' يف كندا يف
�سنة .1918
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كامل من ذاكرتنا التاريخية .كان ذلك في
زمن التفكك الذي �صاحب الفتح الكولونيالي،
يبق من ذاكرتها
فالدولة العثمانية دالت ،ولم َ
�سوى كارثة الحامية العثمانية في المدينة
المنورة ،التي �صمدت �أ�شهراً وا�ست�سلمت في
�سنة  1919بعدما �ضربها الوباء.
غياب الأنفلونزا الإ�سبانية عن المدونة
الأدبية ،محاها من الذاكرة التاريخية.
والرواية الوحيدة التي التفتت �إلى وقائعها
وربطتها ب�أهل بالد ال�شام المهاجرين هي
رواية ربيع جابر ''�أميركا'' التي �أ�شارت �إليها
ب�شكل هام�شي.
يوجد كثير من عالمات الت�شابه بين
الأنفلونزا الإ�سبانية وكورونا :الكمامات التي
تغطي الأنف والفم؛ المقابر الجماعية؛ لون
الموت؛ الخوف والهلع؛ �إلخ.
للموت ثالثة �ألوان بح�سب المعلم بطر�س
الب�ستاني في ''المحيط'' ،الموت الأحمر :بحد
ال�سيف ،والموت الأبي�ض :في ال�سرير �أو ما
كانوا يطلقون عليه ا�سم ''حتف الأنف''،
والموت الأ�سود :هو الموت اختناق ًا.
الموت بالأوبئة هو موت �أ�سود ،واالختناق
هو �سمته الرئي�سية ،مهما تتعدد �أ�سما�ؤه ،من
طاعون �أثينا الذي رواه كبير الم�ؤرخين
الإغريق ثوكيديد�س في كتابه ''حرب
البيلوبونيز''� ،إلى موت ''كوفيد  ''19الذي
يح�صد الم�صابين وهم تحت �أجهزة التنف�س
اال�صطناعي.
�صفة الجارفة التي �أطلقها ابن خلدون على
الطاعون ،ت�صلح ا�سم ًا لوباء كورونا الذي
يجرف �أرواح الألوف ،منتق ًال من ووهان في
ال�صين �إلى نيويورك .واذا كانت �آثار هذه
الجارفة على الم�شرق العربي ،بالن�سبة �إلى
عدد الم�صابين ،تبدو هام�شية مقارنة
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بالكارثة التي تجتاح �أوروبا و�أميركا ،فان
�أثرها االجتماعي والنف�سي واالقت�صادي ربما
يكون مدمراً.
من�سي،
لتذكرنا بتاريخ
جاءت كورونا ّ
ّ
حاملة �أ�سئلة كبرى عن عالقة الأوبئة
بالتاريخ :هل كانت الأنفلونزا الإ�سبانية �أحد
الأ�سباب غير المبا�شرة ل�صعود النازية
والعن�صرية في �ألمانيا؟ وهل يجب قراءة
�سقوط الإمبراطورية الرومانية بالنظر �إلى
الطواعين التي �ضربتها؟ وما عالقة الأوبئة
بالتطور الفكري والفل�سفي في العالم؟
احتلت الأوبئة حيزاً مهم ًا في المدونة
التاريخية ،من م�ؤرخي اليونان �إلى الم�ؤرخين
العرب ،و�صو ًال �إلى وثيقة دانيال ديفو
''يوميات �سنة الطاعون'' ( ،)1722والذي
يروي فيها وقائع توثيقية عن �أهوال طاعون
لندن الكبير في �سنة  .1665ون�ص ديفو الذي
يتك�شف �أنه
اع ُتبر �شهادة �شخ�صية �سرعان ما ّ
متخيل قد يكون م�ستنداً �إلى يوميات
عمل
ّ
هنزي فو عم الم�ؤلف .فديفو كان في الخام�سة
من العمر في �سنة  ،1665وال يعقل �أن تكون
هذه الدقة في الإح�صاء نتاج ذاكرة طفل .ن�شر
الم�ؤلف كتابه بتوقيع  ،H. F.وقام بمجهود
ثوثيقي هائل جعل من كتابه مرجع ًا ا�ستند
�إليه الأطباء في زمنه .ولعل و�صفه للمقابر
والأ�شباح التي كانت تتراءى للنا�س فيها،
م�ؤ�شر �إلى الكارثة التي حلت بالمدينة.
قبل دوفو ب�أربعة قرون نعثر على ن�ص
�أدبي مذهل كتبه ال�شاعر المملوكي ابن
الوردي ( )1349 - 1292وهو ر�سالة بعنوان
''النبا عن الوبا'' .وابن الوردي ُولد في معرة
النعمان ومات بالطاعون في حلب ،ولعله
لخ�ص في هذين البيتين من ال�شعر حالنا
ّ
اليوم مع كوفيد  19ونحن نواجه احتال ًال

طاعوني ًا في فل�سطين ،و�سلطات طاعونية
تتحكم في بالد العرب:

ر�أى المعرة عين ًا زانها َح َو ٌر
مقرون
لكن حاجبها بالجور
ُ
ّ
الطاعون في بل ٍد
فما الذي ي�صنع
ُ
مطعون
في ك ِّل يوم له بالظلم
ُ

غالف ديوان ابن الوردي.

في ر�سالته هذه ،المن�شورة في ديوانه،
المو�شى
روى ابن الوردي ب�أ�سلوب زمنه
ّ
بالبديع واال�ستعارات والجنا�س والتورية
وال�سجع وقائع ايام الطاعون التي دامت
روع و�أمات ،وابتد�أ
خم�سة ع�شر عام ًا'' :طاعون ّ
خبره من الظلمات ،يا له من زائر من خم�س
ع�شرة �سنة دائر''.
تبد�أ الر�سالة بافترا�ض وا�ضح ،فالطاعون
من عالمات القيامة'' ،فعندي �أنه الموت الذي

األدب يف زمن الوباء

�أنذر به نبينا عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم...
فن�ستغفر اللـه تعالى من هوى النفو�س فهذا
بع�ض عقابه''.
لكن بعد هذا المدخل الذي كان من لوازم
يقدم و�صف ًا تف�صيلي ًا
الكتابة في زمنه ،ف�إنه ّ
للطاعون ،يبد�أ بالإ�شارة �إلى الأماكن التي
انت�شر فيها :ال�صين والهند وبالد الأوزبك
وقبر�ص و�صو ًال �إلى القاهرة والإ�سكندرية
ومدن فل�سطين والمدن ال�شامية :دم�شق
وحم�ص وحماه وحلب ،في�صف طاعون دم�شق
التي كانت تخ�سر في كل يوم �ألف ًا من �أبنائها،
لينتهي به المطاف في حلب حيث ق�ضى.
ثم ينتقل �إلى و�صف �أعرا�ض المر�ض:
''ومن الأقدار �أنه يتبع �أهل الدار ،فمتى ب�صق
واحد منهم دم ًا ،تحقق كلهم عدم ًا:

�س�ألت باري ال َّن َ�س ْم
�صدم
في دفع طاعون ْ
دم
أح�س ب ْل َع ٍ
فمن � ّ
بالعدم
أح�س
ْ
فقد � ّ
ثم ي�صف طرق مقاومة النا�س للطاعون'' :فلو
ر�أيت �أعيان حلب وهم يطالعون من كتب الطب
الغوام�ض ،ويكثرون في عالجه من �أكل
النوا�شف والحوام�ض ...وقد الطف كل منهم
وعدل ،وبخروا بيوتهم بالعنبر
مزاجه
ْ
وال�صندل ،وتختموا
والكافور وال�سعد
ْ
بالياقوت ،وجعلوا الب�صل والخل وال�صحنا
ْ
والقوت''.
(وهو ال�سمك الف�سيخ) من جملة الأدم
ْ
وي�صل كاتبنا �إلى و�صف حال المدينة مع
الموت الجارف:

ا�سودت ال�شهباء في َع ْيــ
وغ�ش
رمم ِّ
ــ ِني من ٍ

مقاالت
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كادت بنو نع�ش بها
�أن يلحقوا ببنات ِ
نع�ش
ملأت النعو�ش المكان ،و�صارت المدينة �أ�شبه
بمقبرة ،وكثر ا�ستغالل الجنائزية للموقف:
''ولو �شاهدت كثرة النعو�ش وحملة الموتى،
و�سمعت في كل قطر من حلب نحيب ًا و�صوتا،
لو ّليت منهم فراراً ،ولأبيت فيهم قراراً ،فلقد
كثرت فيها �أرزاق الجنائزية ،فال ُرزقوا ،وهم
يلهون ويلعبون ويتقاعدون على الزبون''.
ثم ي�صف حال النا�س بهذه الأبيات:

فهذا يو�صي ب�أوالده
وهذا يهيىء �أ�شغاله

يودع جيرا َنه
وهذا ّ
وهذا يجهز �أكفا َنه

وهذا ُي�صالح �أعداءه
وهذا ُيخالل من خا َنه
لكن ابن الوردي لم يغادر المدينة'' ،فما منعنا
من الفرار منه هو التم�سك بالحديث' :اللـهم
�إننا ندعوك ب�أف�ضل ما دعاك به الداعون ،و�أن
ترفع عنا الوباء والطاعون'''...
مات ابن الوردي في حلب ،فال�شاعر الذي
ُولد في معرة النعمان ،وهي مدينة عفا عنها
الطاعون ،اختار �أن يواجه المر�ض فكان
�ضحية ن�صه ،و�صار �شهيداً مزدوج ًا؛ �شهيداً
للطاعون الذي كان ''ي�صول في العقالء
كالمجنون'' ،بح�سب االعتقاد الذي كان �سائداً
في زمنه ،و�شهيداً للكتابة.
***
وباء كوفيد  19يعيد ربط عالم ما بعد
الحداثة بتاريخ اله�شا�شة ،ويطرح �أ�سئلة كبرى

146

جملة الدراسات الفلسطينية 123

صيف 2020

عن النموذج االقت�صادي الذي تقود من خالله
الر�أ�سمالية ب�صيغتها النيوليبرالية العالم �إلى
الهاوية ،عبر تدمير منهجي للطبيعة ،وتحطيم
لقيم الم�ساواة.
كما يطرح �س�ؤا ًال كبيراً على المبنى الثقافي
والمدونة الأدبية في العالم ،فالأدب الحديث
من توما�س مان �إلى �ألبير كامو و�أندريه �شديد
وغابرييل غارثيا ماركيز وجوزيه �ساراماغو...
ا�ستخدم الأوبئة كا�ستعارة ،و�صنع منها كناية
تطرح �أ�سئلة عن الحب والمجتمع والدين
وال�سلطة ،بحيث ال نكاد نعثر على �أدب يوثق
زمن الوباء .فاالفترا�ض �أن الإن�سان انت�صر
على الطبيعة ب�شكل كامل ومطلق �سمح للأدب
ب�أن يجعل من الوباء معبراً لأ�سئلته الوجودية
التي جعلت من الوباء رمزاً.
فجاءت كورونا ومعها �أتى الوباء ،ال كرمز
بل كحقيقة ،ال ك�إطار بل كواقع ،مفتتحة �س�ؤال
العولمة وما بعدها ،ورافعة �إ�صبع االتهام في
ومذكرة ب�أن
وجه الر�أ�سمالية المتوح�شة،
ّ
ه�شا�شتنا هي ال�سمة الرئي�سية لإن�سانيتنا.

 - IIوهران والطاعون يف رواية
�ألبري كامو
ال �أجد �أي تف�سير �أدبي مقنع لل�سبب الذي
دفع �ألبير كامو �إلى جعل مدينة وهران في
الجزائر م�سرح ًا لروايته ''الطاعون'' .فالمدينة
لي�ست �سوى �إطار للرواية ،وال عالقة لها
بم�صائر �أبطالها.
المدينة غير مهمة في ذاتها ،وتاريخ
حدوث طاعونها لي�س مذكوراً .نحن �أمام
تجريد لل�شرط الوجودي في مواجهة الوباء،
فلماذا �أعطى الكاتب الفرن�سي للمدينة ا�سمها
العربي  -الأمازيغي؟ هل لأنه �أقام فيها فترة
من الزمن؟ وهل ي�ش ّكل هذا �سبب ًا مقنع ًا؟

�ألبري كامو.

لو ذهب كامو في ر�سم مدينة الطاعون
هذه �إلى �أق�صى التجريد ،وتجاهل �سكانها
العرب ب�شكل كامل ،لقلنا �إن وهران ا�سم
م�ستعار لأي مدينة فرن�سية �أو �أوروبية ،لكن
الكاتب انزلق في ثالثة �أماكن من روايته �إلى
الإ�شارة �إلى �سكانها العرب .نعرف �أو ًال �أن
ال�صحافي ريمون رامبير يقوم بتحقيق
لح�ساب �صحيفة فرن�سية كبرى عن ظروف
حياة العرب ،غير �أن م�شروعه �سرعان ما
يتال�شى.
ثم نعثر على العرب مرتين �أُخريين :الأولى،
عبر �إ�شارة �إلى رواية ''الغريب'' ،حين تقوم
بائعة التبغ في حديثها مع جوزيف غران بذكر
عامل تجاري في الجزائر كان قد قتل عربي ًا
في �أحد ال�شواطىءّ � ،أما الإ�شارة الثانية فهي
تذكير بمهمة ال�صحافي التي ن�سيها في فترة
ان�شغاله بتدبير و�سيلة للخروج من المدينة،
ذكر رامبير الطبيب برنار ريو بها.
حين ُي ّ
الرواية التي يعود كثيرون �إلى قراءتها في
�أيام كورونا هذه ،تدور حول ثالثة م�ستويات:
م�ستوى واقعي قائم على و�صف دقيق

األدب يف زمن الوباء

لأعرا�ض الطاعون الذي �ضرب وهران ،ومعرفة
جدية بتاريخ الوباء الذي ينتقل من الجراذين
�إلى الب�شر؛ م�ستوى تجريدي فل�سفي يطرح
�أ�سئلة عميقة عن عالقة الإن�سان بالموت
واللـه ،والتوتر بين الفردي والجماعي؛ �أخيراً
م�ستوى ثالث �س�أطلق عليه ا�سم الغياب من
خالل تغييب �سكان المدينة الأ�صليين ،ك�أن
موتهم ال يعني �شيئ ًا ،فالذي يعي�ش خارج
اللغة الفرن�سية الكولونيالية يموت من دون �أن
يكون لموته �صدى.
تخيلوا معي روائي ًا �إ�سرائيلي ًا يكتب بعد
نهاية كابو�س ''كوفيد  ''19رواية تدور في
م�ستعمرة النا�صرة العليا التي �صار ا�سمها
نوف هاجليل ،والتي ي�شكل الفل�سطينيون ربع
�سكانها اليوم� ،أو في م�ستعمرة كريات �أربع
في الخليل ،وال يلتفت �إلى الفل�سطينيين؟ هل
�سيتابع ''الأقدام ال�سود'' الإ�سرائيليون التر�سيمة
نف�سها التي بناها ''الأقدام ال�سود'' الفرن�سيون؟
�إلاّ �إن رواية كامو على الرغم من خللـها
على هذا الم�ستوى تحمل قيمة �أدبية رفيعة،
تتنبه
فهي جعلت �أكثرية النقاد ال�ساحقة ال ّ
الت�شوه الكولونيالي الذي يطرح �أ�سئلة
�إلى هذا
ّ
عميقة �سبق �أن �أ�شار �إليها �إدوارد �سعيد في
نقده لرواية ''الغريب'' ،وكان من �أوائل َمن
فعلوا هذا.
وكي �أكتنه الأعماق الفكرية والأدبية
علي �أن �أتنا�سى �أنني
لرواية ''الطاعون'' ،ف�إن ّ
عربي ،و�أنا على ا�ستعداد لفعل ذلك موقت ًا ،لأن
الدرو�س التي ا�ستخل�صها كامو بعبقريته
ولغته الأدبية المده�شة ،تخاطب �أ�سئلتنا
الوجودية اليوم.
�أقول موقت ًا ،لأنني �أعتقد �أننا ال ن�ستطيع
تجزئة ال�شرط الإن�ساني ،ذلك ب�أن �إخراج
الوهرانيات والوهرانيين من حكاية مدينتهم

مقاالت

147

المنكوبة هو جزء من الطاعون العن�صري
الكولونيالي الذي �سقط فيه كامو حين �أعلن
في لقاء مع مجموعة من الطالب في ال�سويد
بعد نيله جائزة نوبل� ،أنه �إذا ُخ ّير بين �أمه
والعدالة ،ف�سيختار �أمه.
والغريب �أن النقاد الذين ف�سروا الطاعون
باعتباره رمزاً لالحتالل الألماني لفرن�سا لم
ينتبهوا �إلى حقيقة �أن الرواية تدور في مدينة
عربية يحتلها اال�ستعمار الفرن�سي؟
ميزة هذه الرواية الفذة �أنها تمزج الأحداث
الم�أ�سوية التي يعي�شها �أبطالها بحوارات
عميقة ت�أخذنا �إلى الأ�سئلة الإن�سانية الكبرى،
من �س�ؤال الكالم �إلى �س�ؤال ال�صمت ،ومن
الخوف �إلى الجنون ،ومن �شجاعة ال وجود لها
�إلى �شجاعة الدكتور ريو و�صحبه ،وهم
يقاومون وباء يعرفون �أنهم �ضحاياه.
مجانية الموت الطاعوني تعطي مجانية
الحياة معناها ب�صفتها بحث ًا عن خال�ص
�أر�ضي فقدت ال�سماء القدرة على التدخل فيه.
تعبر عنه عظة الكاهن بانولو التي
وهذا ما ّ
اعتبرت الطاعون غ�ضب ًا �إلهي ًا وعقاب ًا �سماوي ًا،
فالعقاب هو ''طريقة اللـه في حبه لكم ''.غير
�أن هذا االفترا�ض �سينهار مرتين :الأولى على
ل�سان الدكتور ريو �أمام طفل مطعون يموت:
''لقد كان هذا على الأقل بريئ ًا ،و�أنت تعرف
الخلق
هذا جيداً� ...س�أرف�ض حتى الموت هذا َ
الذي ُيع َّذب فيه الأطفال'' ،والثانية حين يموت
الكاهن وحيداً ،في �صمت بال رحمة.
�إلاّ �إن هذا الحيز الفل�سفي الديني على
�أهميته ،لي�س هو متن الرواية العميق الذي
يقوم على ثالثة افترا�ضات:
الأول ،هو المنفى�'' :إن �أول ما حمله
الطاعون لمواطنينا هو النفي ''.فالطاعون
الذي يغرب ثم يعود من جديد هو تذكير
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بالمنفى الذي يعي�شه الب�شر ،ذلك ب�أن المنفى
الداخلي و�سط �أمواج الموت هو �أق�سى �أنواع
المنافي.
الثاني ،هو ال�صراع بين �سعادة الإن�سان
وتجريدات الطاعون� ،أي بين الخال�ص الفردي
والخال�ص الجماعي ،بين الهرب وخو�ض
المواجهة مع الوباء الذي ي�شبه القدر.
الثالث ،هو ال�شــرف ،فالإن�سان لي�س فكرة،
والأبطال والقدي�سون ال وجود لهم ،بل �إن
الحا�ضر يجب �أن يعا�ش ك�شكل من �أ�شكال
المواجهة ،وهو ما �سيدفع ال�صحافي في
النهاية �إلى البقاء في المدينة ،فالطاعون
جعل من المدينة الم�صابة مدينته.
كان الدكتور ريو يعرف �أن �أحد �أ�شكال
مواجهة الوباء هي �أن يموت الإن�سان ب�شرف
وكرامة .هذه االفترا�ضات الثالثة ت�ش ّكل
المفاتيح الفكرية لقراءة هذا العمل الأدبي
الكبير ،وت�أخذنا �إلى ال�س�ؤال الإن�ساني .فبعد �أن
يقول جان تارو الذي كتب مذكراته في تلك
الأيام الع�صيبة و�صار ''م�ؤرخ ًا لما ال تاريخ
له''� ،إن كل �إن�سان يحمل في جلده الطاعون،
يطرح ال�س�ؤال'' :هل في و�سع الإن�سان �أن يكون
قدي�س ًا من غير اللـه؟'' في�أتيه جواب الطبيب:
''�أنا ال �أحب البطولة وال القدا�سة� ،إن الذي
يهمني هو �أن يكون المرء �إن�سان ًا''.
بعد هذا الحوار ي�سبح ال�صديقان في البحر
الدافىء ك�أنهما يقومان بمعمودية بديلة.
�أ�سئلة هذه الرواية ال تنتهي ،غير �أن �س�ؤال
موت الأطفال الذي لم يقترب منه كامو �إلاّ
ب�شكل َع َر�ضي� ،ست�أتي كاتبة لبنانية -
م�صرية � -سورية هي �أندريه �شديد ،لتعالجه
في �سنة � ،1960أي بعد ثالثة ع�شر عام ًا من
�صدور رواية ''الطاعون'' ،وذلك في روايتها
''اليوم ال�ساد�س'' ،والتي تروي فيها حكايات

الأ�سى ومواجهة الموت في الكوليرا التي
�ضربت م�صر في �سنة .1947

 - IIIالكولريا واحلب يف ''اليوم
ال�ساد�س''
1
كتبت ال�شاعرة نازك المالئكة ق�صيدة
الكوليرا في �سنة  ،1947م� ّؤرخة بها والدة
ال�شعر الحديث.
لمن الأ�سبقية
وقد دار نقا�ش طويل حول َ
في والدة ق�صيدة التفعيلة الخارجة عن ن�سق
عمود ال�شعر العربي .هل ت� َّؤرخ البداية بق�صيدة
ال�سياب'' :هل
نازك�'' :سكن الليل''� ،أم بق�صيدة ّ
كان حب ًا'' ،التي كتبها ال�شاعر في �سنة
1946؟
لكن هذا لي�س الم�س�ألة التي �أبحث فيها
وعنها الآن.

نازك املالئكة.

�س�ؤالي يرتبط بعالقة �أدبنا بالأوبئة التي
�ضربت مجتمعاتنا في القرنين التا�سع ع�شر
والع�شرين� ،إذ �شهدت بالدنا الطاعون في
القرن التا�سع ع�شر ،والكوليرا والإيبوال في
القرن الع�شرين.
ففي الرواية العربية ال نكاد نعثر �سوى
على رواية ال�سوداني �أمير تاج ال�سر
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''�إيبوال ( ''76بيروت :دار ال�ساقي،)2012 ،
وفيها ي�صف الروائي وباء �إيبوال الذي �ضرب
الكونغو وامتد �إلى مدينة �أنزارا في جنوب
ال�سودان.
الرواية تقدم �صورة بانورامية لم�سار
الوباء الذي انتقل من عاهرة في كين�شا�سا �إلى
ج�سد لوي�س نوا العامل في معمل للن�سيج في
�أنزارا� ،إلى المدينة التي احتلها الموت.
بنية الرواية التي ت�شبه ريبورتاج ًا َت َت ّبع
حركة الوباء الذي يحوم حول �ضحاياه ،ال
ت�سمح لها ب�أن تبني �شخ�صياتها خارج �أطر
محددة �سلف ًا ،فالنا�س هم مجرد �ضحايا.
�إلى جانب هذه الرواية ال نكاد نعثر على
�شيء ،با�ستثناء رواية �أندريه �شديد ''اليوم
ال�ساد�س'' ،و�شذرات متفرقة ،كما في رواية
ربيع جابر�'' :أميركا'' ( بيروت :دار الآداب،
والمركز الثقافي العربي ،)2009 ،التي
ت�ؤر�شف بع�ض حكايات الهجرة اللبنانية من
خالل �شخ�صية مرتا حداد التي تهاجر من
قرية بتاتر في جبل لبنان �إلى �أميركا ،بحث ًا
عن زوجها .وفي فيالدلفيا ،حيث �أقامت مرتا،
نعثر على م�شاهد من الأنفلونزا الإ�سبانبة التي
�ضربت المدينة الأميركية.
�إذا كنا في الرواية قد عثرنا على الأقل
على تحفة �أندريه �شديد ''اليوم ال�ساد�س'' ،ف�إننا
ال نجد �أمامنا في ال�شعر الحديث والمعا�صر
�سوى �أمثولة �أحمد �شوقي ''�شريعة الغاب''،
الموجهة �إلى الأطفال والمقتب�سة عن ال
فونتين ،والتي تحفل بالمواقف الوعظية� ،أو
على ق�صيدة علي الجارم ''الوباء'' التي تعظ
وترثي بنبرة كال�سيكية تفتقر �إلى التجربة
الإن�سانية.
يبق �أمامنا �سوى ق�صيدة نازك
لم َ
المالئكة�'' ،سكن الليل'' �أو الكوليرا ،التي
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افتر�ضت م�ؤلفتها �أنها �أعطتها مكان الريادة
في ال�شعر الحديث.
تن�سب نازك المالئكة ق�صيدتها �إلى �شعور
عفوي ا�ستولى عليها �صباح يوم الجمعة
الموافق فيه  27ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1947
حين كانت ت�ستمع �إلى م�آ�سي الكوليرا في
م�صر ،ك�أنها ت�سمع �صوت عجالت العربات
التي تنقل الجثث ،فانبثقت الق�صيدة ب�إيقاعها
الجديد الذي تح�س�س �صوت �أقدام الخيل.
�صغ � ،إلى وقع �صدى
''�سكن الليلِ /ا ِ
الأ ّنات /في عمق الظلمة ،تحت ال�صمت ،على
أموات'' ،وتتابع'' :في كل مكان يبكي �صوت/
ال ْ
هذا ما قد م ّزقه الموت/الموت الموت الموت''...
ا�ستخدمت نازك بحر المتدارك كي تنقل
�صوت الموت الذي �سمعته عبر الراديو ،وكتبت
وعبرت عن ''ظم�أ النطق
الق�صيدة دفعة واحدةّ ،
في كيانها''.
لكن الالفت �أن ال�شاعرة بقيت خارج
المو�ضوع ،فالكوليرا هنا لي�ست �سوى مجموعة
�أ�صوات ،وكلمة موت التي ت�شكل الزمة
الق�صيدة تبدو جداراً يغطي الم�أ�ساة بالإيقاع.
ق�صيدة المالئكة هي قراءة انطباعية
خارجية ،معاناتها انفعال �آني احتفى
بالتعبير عن �صدى الكارثة ،ولم ي�صل �إلى
القدرة على التعبير فيها ومن داخل معاناة
ال�ضحايا.
2
رافقتني عينا داليدا اللتان ت�شعان حزن ًا
و�أ�سى ،و�أنا �أعيد قراءة رواية ''اليوم ال�ساد�س''
لأندريه �شديد .كيف ت�ستطيع عينان �أن تختزنا
هذا الألم الإن�ساني كله ،وهما ت�ش ّفان عن
�أعماق الروح؟ في فيلمه المقتب�س عن رواية
''اليوم ال�ساد�س'' ( ،)1986والذي �أدت فيه
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داليدا دور البطولة ،عرفت كاميرا يو�سف
تلخ�ص الألم من خالل مرايا
�شاهين كيف ّ
عي َني داليدا ،ك�أن الفنانة الم�صرية -
الإيطالية كانت في عودتها �إلى وطنها الأول
ت�ستعد للرحيل عبر انتحارها بعد عام واحد
من �إنجاز الفيلم� .إلاّ �إن �شاهين �أغرق فيلمه
مدرب القرد الذي ُيدعى
بق�صة ع�شق ّ
''�صديقة'' ،وهي
''�أوكازيون'' لبطلة الق�صة ّ
ق�صة تبدو مفتعلة وال مكان لها في �سيرة
المر�أة .كما �أخذنا �إلى عوالم اال�ستعرا�ض ،الأمر
الذي �أ�ضاع عليه وعلينا ،اكتناه تجربة
مقاومة الموت في �أثناء وباء الكوليرا الذي
عا�شته م�صر في �سنة  .1947وهذه م�س�ألة
تحتاج �إلى قراءة خا�صة.

�أندريه �شديد.

ومع �أن ''اليوم ال�ساد�س'' ُكتبت بالفرن�سية
و�صدرت في �سنة � ،1960إلاّ �إنها ُتعتبر
الرواية الوحيدة التي كتبتها كاتبة عربية،
والتي عالجت ق�ضايا العالقات الإن�سانية في
زمن الكوليرا (ترجم الرواية �إلى العربية
حمادة �إبراهيم ،و�صدرت عن المجل�س الأعلى
للثقافة في م�صر في �سنة .)2002
''اليوم ال�ساد�س'' رواية عن الأ�سى والحب.
لقد ا�ستطاعت ال�شاعرة والروائية �أندريه �شديد
�أن تتغلغل �إلى �أعماق الم�أ�ساة ،و�أن تطرح

�س�ؤال الحب ،وهو ال�س�ؤال الفل�سفي والوجودي
الكبير الذي ال نعثر عليه في رواية ''الطاعون''،
لألبير كامو.
المقارنة بين هاتين الروايتين لي�ست
يعبران عن
عادلة لكلتيهما ،لأن العملين ّ
مقتربين مختلفين .مقترب كامو رمزي
َ
وفل�سفي يطرح �أ�سئلة عن معنى الحياة ،بينما
ينطلق مقترب �أندريه �شديد من تجربة ملمو�سة
كان فيها الحب هو المعنى الإن�ساني الذي
ي�سمو على المعاني كلها ،وي�ضمها �إليه .تبد�أ
رواية �أندريه �شديد بالزيارة التي قامت بها
''�صديقة'' �إلى قريتها ''بروات''
بطلة الرواية ّ
التي �ضربتها الكوليرا ،وهناك تتوالى �أمام
عينيها الم�شاهد المفجعة .ابن �شقيقتها �صالح
ي�ستقبلها بهذه الكلمات'' :لقد و�صلت بعد فوات
الأوان ،ال يوجد هنا �أحد ال�ستقبالك �سوى
الأموات ''.وفي ''بروات'' نكت�شف م�أ�ساة
الم�صابين الذين ُيلقى بهم في مع�سكرات في
ويتركون للموت ،كما نعاين عذابات
ال�صحراء ُ
الموتى الذين يحاول �أهاليهم دفنهم بعيداً عن
�أعين رجال الأمن .وبعد عودتها من ''بروات''،
لم تعد �أم ح�سن كما كانت ،فقد كان يلوح لها
�أن ال�سماء لن تلبث ''�أن تت�صدع فج�أة''.
ت�صدعت ال�سماء حين �أ�صيب حفيدها
ّ
ال�صغير ح�سن بالكوليرا ،و''�صار قلبها يملأ
فمها'' مثلما و�صفتها �شديد� ،أو �صارت
ابت�سامتها جرح ًا ،كما جاء على ل�سان داليدا
''�صديقة'' المر�أة الكهلة التي
في فيلم �شاهينّ .
غ�سالة ،وتعي�ش مع زوجها الم�شلول
تعمل ّ
''�سعيد'' ،تكت�شف مر�ض حفيدها بعد �ستة �أيام
من �إ�صابة �سليم� ،أ�ستاذ ح�سن ،بالوباء� .سليم
قال لها وهو في طريقه �إلى �سيارة الإ�سعاف:
''بعد �ستة �أيام �أكون قد �شفيت ،ال تن�سي ما
�أقوله لك ،في اليوم ال�ساد�س � ّإما �أن نموت� ،أو
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ُنبعث من جديد''.
فكرة اليوم ال�ساد�س المنتظر هي التي
''�صديقة'' �إلى الهرب بحفيدها بعيداً عن
دفعت ّ
�أعين النا�س ،كي ال ي�ساق �إلى الموت
الجماعي ،وجعلتها تغادر البيت تاركة زوجها
الم�شلول ،وهي على اقتناع ب�أنها ت�ستطيع �أن
ت�شفي حفيدها ال�صغير بالحب.
''�صديقة'' هي رحلة ال�صراع بين
رحلة ّ
الحب والموت .لقد ا�ستطاعت المر�أة �أن تجد
لحفيدها م�أوى موقت ًا في غرفة على ال�سطوح
في عمارة اليوناني ،وفي وحدتها كانت تحنو
على المري�ض والمر�ض ،ك�أن حب الحياة هو
تعبير عن حبها للطفل الذي ''كان يقفز في
�أنحاء الحي ك�أنه مربوط �إلى ال�سماء بخيط
مقيد في مكانه''.
خفي[ ،و]ها هو الآن ّ
في العالقة مع ح�سن المري�ض ذي العينين
''�صديقة'' اكت�شاف معنى
الأبنو�سيتين� ،أعادت ّ
وجودها ،فهي منذورة للحياة ،لي�س دفاع ًا عن
حق ح�سن في
بقائها فقط ،بل دفاع ًا عن ّ
''�صديقة''
ال�شفاء .ومن �أعماق وحدتها تكت�شف ّ
�أن ''الآالم والدموع هي نب�ضات من قلب اللـه''،
''تذكر �أن
وت�صرخ ب�أن الظل هو مر�ض ال�شم�سّ ،
ال�شم�س تنت�صر دائم ًا ،و�أنك �أنت �شم�سي
وحياتي وال يمكن �أن تموت''.
في غرفة ال�سطوح ال�صغيرة ،نعي�ش مع
''�صديقة'' الإ�صرار والرجاء ،الخوف والتحدي.
ّ
امر�أة تحاول �أن تجعل الطفل المري�ض الذي
يتال�شى بين يديها ،قادراً على ال�صمود .ال
تحمل �أم ح�سن �سوى و�سيلتين للعالج ،الماء
كي تطفىء عط�ش ج�سد الطفل الذي يتلوى من
الألم ،والحب كي تعالج عط�ش روحه �إلى
الحياة.
لحظات الوح�شة في مواجهة موت الطفل
المحتوم هي واحدة من �أكثر لحظات الرواية
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�إ�شراق ًا .ال�شعر يحتل ال�سرد ،والمبنى التراجيدي
يت�صاعد كي ي�صل بنا في النهاية �إلى لحظة
التماهي بين الحياة والموت:

وانحن��ى ن�صفه��ا العل��وي وه��ي ت�أخ��ذ
مركب ًا
الطف��ل ف��وق ركبتيها .كان يب��دو ّ
م��ن بع�ض ع�ص��ي ال�صف�ص��اف الرفيعة
اله�ش��ة ،فجعل��ت المر�أة م��ن نف�سها مهداً
وحق��ل �أع�ش��اب و�أر�ض ًا طيني��ة ،و�سالت
ذراعاها �أنهاراً حول عنق الطفل.
''�أوكازيون'' مدرب القرد ،يظهر من جديد حين
''�صديقة'' م�صادفة عندما خرجت
تلتقي به ّ
تداري وحدتها في ال�شارع .لقد اكت�شف
''�أوكازيون'' و�سيلة جديدة لجني المال ،وهي
�أن ي�شي بالم�صابين بالكوليرا لقاء مكاف�أة
مادية تمنحها ال�سلطة للو�شاة بهدف عزل
الم�صابين بالوباء .يقترح ''�أوكازيون'' على
''�صديقة'' العمل معه ،وي�أخذها �إلى �أحد
ّ
الأعرا�س ،وفي طريق العودة تطلب منه �أن
ي�ساعدها في ا�ستئجار قارب يعيدها �إلى
قريتها عار�ضة عليه ن�صف المبلغ الذي
تمتلكه.
في القارب ت�صل الم�أ�ساة �إلى ذروتها.
''�صديقة'' النهر مع ح�سن ،ومعها ثالثة
ركبت ّ
رجال :النوتي �أبو نوا�س ،و''�أوكازيون''،
والنوبي د�سوقي�'' .أوكازيون'' يكت�شف وجود
الطفل ح�سن في القارب وي�صاب بالرعب ،لكن
المر�أة كانت على ثقة ب�أن الطفل �سي�شفى في
اليوم ال�ساد�س .اليوم الموعود اقترب وهي في
المركب في طريقها �إلى قريتها .وعندما
�أ�شرقت �شم�س اليوم ال�ساد�س ،وعاين
''�أوكازيون'' موت ''ح�سن'' ،نكت�شف مع �صراخ
''�صديقة'' من قلب
د�سوقي وهو يحاول انتزاع ّ
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الموت� ،أن المر�أة دفنت الطفل في قلبها� .صرخ
النوبي بالمر�أة'' :لقد �أنقذت الطفل ب�آخر
�أنفا�سك ''.بينما كان النوتي �أبو نوا�س يعلن
�أن'' :الطفل �سيرى البحر'' ،يموت ''ح�سن''،
''�صديقة'' لنعا�س الموت الذي
وت�ست�سلم ّ
يحملها �إلى حيث ترى الغالم موجوداً في كل
مكان ،ون�ستمع �إلى ال�صوت'' :الحياة ،البحر...
و�أخيراً البحر''.
''اليوم ال�ساد�س'' ن�شيد �صاغته �شاعرة
وروائية م�صرية  -لبنانية  -فرن�سية ،جاعلة
من الرواية و�سيلتها لإعادة اكت�شاف م�صر
بعي َني امر�أة تعي�ش تف�صيالت الم�أ�ساة .امر�أة
تروي حكاية �شغفها بالطفل الذي ي�صارع
الموت ،متجاوزة الإحاالت الرمزية ،لأن الحب
يعلو على الرموز كافة؛ امر�أة ُجبلت كلماتها
لتقدم رواية �شعرية  -واقعية ،عن
بالأ�سىّ ،
مقاومة الفقراء للوباء بالحب الذي جعل من
الموت ا�سم ًا �آخر للحياة.

الأخوين بابلو وفيدرو بيكاريو .فخ الرواية
مزدوج :الجريمة من جهة ،والع�شق من جهة
ثانية� .أهل المدينة كلهم عرفوا �أن �سانتياغو
�سيموت لأن �أنجيال بيكاريو اعترفت ليلة
زفافها ،بعد افت�ضاح �أمر عدم عذريتها ،ب�أن
�سانتياغو هو المذنب .الوحيد الذي لم يعرف
هو �سانتياغو الذي �سيموت حام ًال م�صارينه
في يديه� .سانتياغو مات غريب ًا ووحيداًّ � ،أما
الع�شق الذي ال عالقة لل�ضحية به ،فهو ع�شق
�أنجيال المت�أخر لزوجها الذي هجرها ،فبقيت
�سبعة ع�شر عام ًا تكتب له ر�سائل الحب .وحين
عاد �إليها زوجها باياردو �سان رومان بعد
تلك الأعوام كلها ،اكت�شفت المر�أة �أن ر�سائلها
بقيت مقفلة.

 - IVخرافة احلب ورمزية الوباء
''مئة عام من العزلة'' ،التي ُن�شرت للمرة
الأولى بالإ�سبانية في �سنة  ،1967كانت
حيلة غابرييل غارثيا ماركيز التي ا�ستولت
على خيال جيل كامل� .أعاد هذا الروائي
الكولومبي كتابة ''العجيب والغريب'' ،كما في
''�ألف ليلة وليلة'' ،عبر بنية جديدة ا�ستلهمت
فولكنر ،لكنها كانت ابنة بيئة تتعاي�ش فيها
الغرابة مع الواقع ،بحيث �صار الواقع هو
الغرابة التي ال يمكن القب�ض عليها.
غير �أن حيلة الرواية الكبرى تحولت �إلى
فخ في رواية ق�صيرة ُن�شرت في �سنة ،1981
بعنوان ''ق�صة موت معلن'' .بطل الرواية
و�ضحيتها هو اللبناني  -ال�سوري �سانتياغو
ن�صار الذي ُيقتل ب�شكل وح�شي على يد

غابرييل غارثيا ماركيز.

ر�سائل �أنجيال هي مقدمة الر�سائل التي
�سيكتبها فلورنتينو لحبيبته فرمينا في ''الحب
في زمن الكوليرا'' .موت �سانتياغو ن�صار الذي
�أ�شعرني ب�أن ماركيز يكتب عن تجربة
المهاجرين اللبنانيين  -ال�سوريين �إلى �أميركا
الجنوبية ،والتي للأ�سف لم تكتبها الرواية
العربية مثلما يليق بتجربة كبرى ،بدا لي جزءاً
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مكم ًال لموتنا اللبناني في حروبنا الأهلية
التي بد�أت في �سنة  1840ولم تنت ِهّ � .أما
حكاية ع�شق فلورنتينو �أريثا لفيرمينا داثا في
رواية ''الحب في زمن الكوليرا'' (،)1985
ف�أخذتني �إلى كتاب ''م�صارع الع�شاق'' البن
ال�سراج ،ومقاطع من ''طوق الحمامة'' البن
ّ
حزم .ففي الكتابين ال نقر�أ عن الحب فقط ،بل
عن متخيله �أي�ض ًا� ،أي عن الحب الذي يتخذ
�أ�شكا ًال عجيبة ،من الحب في المنام �إلى الموت
حب ًا� ،إلى �آخره ...مفردات الع�شق العربي التي
�صاغها قي�س بن الملوح جنون ًا وو�ضاح اليمن
موت ًا ،تلوح و�شم ًا على مبنى رواية ماركيز،
لت�أخذنا �إلى عالم �سحري ال يف�ضي �إلاّ �إلى
مزيد من التوغل في الخرافة.
بنى ماركيز روايته على التوازي بين
الكوليرا والحب .ف�أخذ من الكوليرا رمزيتها
القاتلة جاع ًال �أعرا�ضها �شبيهة ب�أعرا�ض
الحب .فالأعرا�ض التي ت�صيب فلورنتينو
العا�شق عندما تتخلى عنه حبيبته فيرمينا
وتتزوج من الطبيب �أوربينو خوفينال ،هي
�أعرا�ض الكوليرا ،مثلما الحظت �أمه.
بد�أت الرواية بموتين :موت جرميا �سانت
الم�صور الذي قرر االنتحار خوف ًا من
�آمور،
ّ
الكهولة ،وموت الدكتور �أوربينو عندما �سقط
�أر�ض ًا وهو يحاول التقاط الببغاء.
لقاء فلورنتينو بفرمينا في م�أتم الزوج
بعد واحد وخم�سين عام ًا من الفراق ،يفتح
الرواية على الحب وذاكرته .الرواية تبد�أ
بالذاكرة وتنتهي في �سفينة تحمل العلم
الأ�صفر ،حيث ي�صير العمر بال نهاية ،ك�أن
النهائية الحب تلتقي بالنهائية الموت.
ع�شق م�صنوع من كلمات ور�سائل ي�ستولي
رد .وعندما التقى
على العا�شق ك�أنه قدر ال ُي ّ
الحبيبان �أخيراً ،بعد موت الزوج ،كانت هي
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في الحادية وال�سبعين وهو في ال�ساد�سة
وال�سبعين .مراهقتهما الغرامية الأولى كانت
عبر الر�سائلّ � ،أما ع�شقهما الج�سدي فلن يتج�سد
�إلاّ على �ضفاف الموت.
رواية عجيبة ت�صنع �أفخاخها في �سرد
يجعل القارىء متفرج ًا على حدث خارق.
العا�شق ي�أكل الزهور وي�شرب الكولونيا ،يمار�س
الجن�س بجميع �أ�شكاله مع مئات الن�ساء ،من
دون �أن يفقد عذريته العميقة �أمام حبيبته
الأولى .كل �شيء في ق�صة الحب غير عادي �إلى
درجة تدفع القارىء �إلى حافة عدم الت�صديق.
ن�صدقها،
لكن �سيان؛ فالحكاية ال تطلب منا �أن ّ
بل ت�أخذنا �إلى احتماالت العواطف والرغبات.
�إنها رواية عن فكرة الحبّ � ،أما الحروب
الأهلية التي تع�صف بكولومبيا ،والكوليرا التي
تجرف الموتى ،فلي�ست �سوى �أطر للرغبة.
قر�أت الرواية في ثمانينيات القرن
الما�ضي و�أعدت قراءتها اليوم .وفي قراءتي
الثانية اكت�شفت �أنني ن�سيتها ،و�أن ذاكرتي لم
تحفظ منها �سوى م�شاهد متفرقة ،كم�شهد
موت الطبيب في البداية ،وم�شهد المر�أة التي
كان ا�سمها �سارا نوريغا التي كانت ''تم�ص
م�صا�صة طفل ر�ضيع وهي تمار�س الحب
وذلك كي ت�صل �إلى ذروة المجد'' ،وم�شهد
النهاية ،وبع�ض الم�شاهد المتفرقة كالدمية
التي �صارت تكبر ،وحكايات الدالفين ،و�إلى
�آخره ...لكن �صورة العا�شق تال�شت ،فهذا
الع�شق ،على الرغم من �أحزانه لي�س م�أ�سوي ًا،
�إنه مجرد ذكرى.
عبقرية ماركيز جعلت من هذا التال�شي
مدخ ًال �إلى كتابة الق�صة� .أميل اليوم �إلى قراءة
هذه الرواية ب�صفتها رواية عن الموت
والكهولة� ،أو عن الرغبة في الحب كعالج من
الموت .هل الكوليرا هي رمز الحب؟

154

جملة الدراسات الفلسطينية 123

صيف 2020

الرمز في الرواية يجعل من �شخ�صياتها
�أ�شباح ًا ،والتوغل في الغرابة �إلى درجة
يدمر
تحويلها �إلى �شكل موارب للحقيقة ّ
الفا�صل بين الحب ووهمهّ � .أما الكوليرا التي
من دونها لم يكن من الممكن للق�صة �أن
تنتهي بحيث ال تنتهي على الطريقة
الماركيزية ،فمجرد �إطار رمزي ال ي�أخذنا �إلى
الم�أ�ساة على الرغم من م�أ�سويتها.
لكنها رواية ممتعة ،والإمتاع هو �سر هذا
الكاتب ،وهو �إمتاع مجاني ي�أخذنا �إلى المتعة
ب�صفتها �إحدى عالمات الأدب الكبرى� .أتخيله
ي�ضحك وهو يكتب ،ينت�شي في وحدته مع
الكلمات ،يذهب في اللعبة �إلى �أق�صاها مع
قدرة مذهلة على �إقامة توازن دقيق يجعل
ي�صدق ،ويتمتع بهذا
ي�صدق ما ال َّ
القارىء ّ
يدجنه الأدب.
العالم الالمعقول الذي ّ
روى ماركيز في حوار قديم مع مجلة
''باري�س ريفيو'' الأميركية� ،أنه حين قر�أ حكاية
الرجل الذي ا�ستيقظ من نومه ليكت�شف �أنه
�صار ح�شرة ،مثلما كتب فرانز كافكا ،اكت�شف
�أنه ي�ستطيع �أن يكتب .و�صار يقر�أ الأ�شياء
ك�أنها ن�صو�ص ،ويتذوق طعم كل �شيء.
تنبه
في رحلة الحب على متن الباخرةّ ،
القبطان �إلى �أن رفع علم الكوليرا على ال�سفينة
يعني حكم ًا بالبقاء في النهر �إلى ما ال نهاية.
ر�أى القبطان في ''رمو�ش فرمينا �صقيع ًا
�شتوي ًا ...وعند �س�ؤاله �إلى متى؟ �سمع جواب
فلورنتينو الجاهز منذ ثالث وخم�سين �سنة
و�ستة �شهور و�أحد ع�شر يوم ًا ،الذي قال :مدى
الحياة''.
الفخ الذي ن�صبه كافكا كي يروي غربة
الإن�سان� ،صار مع ماركيز ن�سق ًا جعل
الم�ستحيل ممكن ًا.
تابع ماركيز في ''الحب في زمن الكوليرا''،

م�سار عالقة الوباء بالرغبة والحب الذي �سبق
�أن ر�سمه الكاتب الألماني توما�س مان في
رائعته ''موت في البندقية'' ( .)1911حين نقر�أ
هاتين الروايتين معا نكت�شف الم�سافة
الأ�سلوبية والمنهجية التي تف�صل بينهما.
فتوما�س مان ب�أ�سلوبه الواقعي الكال�سيكي
الم�ستند �إلى الحوار الداخلي ،ونزعته
الت�شا�ؤمية العميقة ،ي�ضع الع�شق الج�سدي �أو
ع�شق الجمال في �سياق الموت والوباء.
غو�ستاف �آ�شنباخ ،بطل رواية مان ،هو كاتب
يمر ب�ضيق ال يعرف �سببه ،فيقرر ال�سفر
�ألماني ّ
�إلى البندقية ،وهناك �سيلتقي بم�صيره :الع�شق
كمرادف للموت ،والموت بالكوليرا التي رف�ض
�أن يهرب منها كي يتبع �سكرة القلب بالجمال.
ده�شة �آ�شنباخ �أمام جمال ج�سد الفتى
البولندي تادزيو تعادل االنتحار'' :فال�شغف
كما الجريمة ال يتفق مع الراحة الرتيبة
للحياة اليومية''.

توما�س مان.

وحين ت�صير اللغة عاجزة ،يحتل الموت
المكان'' :ف�أح�س �آ�شنباخ مرة �أُخرى ب�ألم ناجم
عن كون اللغة قادرة على االحتفال بالجمال،
لكنها عاجزة عن التعبير عنه''.
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براني ومكررّ � ،أما التعبير
االحتفال اللغوي ّ
فهو جوهر الإبداع .كاتب في منت�صف العمر،
يقترب من الكهولة ويجد نف�سه فج�أة عاجزاً
عن التعبير عن اجتياح فتى غريب لروحه.
ولأن اللغة عاجزة ف�إن العالقة بين
العا�شق والمع�شوق تبقى في �إطار تغطيه ظالل
الأ�شياء� .آ�شنباخ يتبع معبوده �أينما يذهب ،وال
يلم�سه مرة واحدة ،ي�شم رائحة الوباء لكنه ال
يبالي ،يذهب �إلى الحالق كي ي�صبغ �شعره
ويعطي لنف�سه م�سحة من جمال مفتعل ،لكنه
في الواقع كان �شبيه نر�سي�س في انحناءته
المميتة �أمام مر�آة الينبوع.
يموت بطل الرواية تحت �شم�س ال�شاطىء،
حيث كان يجل�س متابع ًا مع�شوقه بعينيه.
هل قتلته الكوليرا �أم قتله الحب؟
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جوزيه �ساراماغو.

� - Vساراماغو :الوباء والعمى
الأبي�ض

جوزيه �ساراماغو.

لم يكن الروائي البرتغالي جوزيه
�ساراماغو في حاجة �إلى تحويل الوباء �إلى
ا�ستعارة مثلما فعل كامو في ''الطاعون'' ،ولم
يتكىء على الكوليرا كي ي�أخذنا �إلى ق�صة حب
ال تنتهي ،على غرار ماركيز ''في الحب في
زمن الكوليرا'' .وهو �أي�ض ًا لم يتخذ من واقعية
الكوليرا �إطاراً لكتابة رواية عن الأ�سى والحب،
كما في رواية �أندريه �شديد ''اليوم ال�ساد�س''.
�ساراماغو ذهب �إلى كافكا ،م�ستوحي ًا وح�شة
الإن�سان �أمام احتماالت الم�صير الغام�ض
الذي ينتظره.
كافكا اخترع كناية الرجل الح�شرة،
و�ساراماغو اخترع كناية العمى .في روايته
تخيل الروائي البرتغالي وباء لم
''العمى''ّ ،
يحدث ،و�أطلق عليه ا�سم الوباء الأبي�ض ،وبنى
حكاية مده�شة في قدرتها على ا�ستك�شاف

المناطق المجهولة في التجربة الإن�سانية .ففي
مدينة ال نعرف ا�سمها ُيفاج�أ النا�س بوباء ال
ا�سم له� .شخ�صيات الرواية التي ت�صيبها
العدوى بال �أ�سماء ،ك�أن العمى ال يغطي
الم�شهد فقط ،بل يحجب الأ�سماء �أي�ض ًا.
ال ي�أتي عمى �ساراماغو من ال مكان،
فالعمى مو�ضوعة �أدبية بد�أت منذ الملحمة
الإغريقية مع هوميرو�س الذي قيل �إنه �أعمى،
وهذا نابع من معنى ا�سمه :الأ�سير �أو الأعمى،
العراف
و�أخذت ُبعدها الر�ؤيوي من �شخ�صية ّ
الأعمى تيريزيا�س في م�سرحية �سوفوكلي�س:
تفرعت �إلى عدة �أ�شكال في
''�أوديب ملك ًا'' ،ثم ّ
الأدب ،مع �شك�سبير وميلتون والمعري ،لتمتد
�إلى الأدب الحديث مع فلوبير و�أت�ش .ج .ويلز،
وتتخذ ُبعدها الإن�ساني مع ''�أيام'' طه ح�سين،
ومذكرات رجائي ب�صيلة.
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�إن الدخول في عالم قراءة رواية ما يتطلب
عادة ،قلي ًال من ال�صبر كي ي�ستطيع القارىء
�أن يفك رموز البدايةّ � .أما هنا ،فبد ًال من �أن
يدخل القارىء �إلى الرواية ف�إنها هي َمن
يدخل �إلى وجدانه .وهذه بداي ٌة ال ت�شبه �سوى
بدايات الروايات البولي�سية ،ففي و�سط عجقة
ال�سير يفقد �سائق ب�صره ويدخل في عالم
البيا�ض الحليبي ،ثم تتوالى الأحداث ب�سرعة:
الطبيب الذي عالج المري�ض الأول يفقد ب�صره
في الليلة نف�سها ،وجميع الذين كانوا في
عيادته ي�صابون بالعمى ،كما ينت�شر في
المدينة وباء جديد ال �سابقة تاريخية له.
ال يظهر على مر�ضى هذا الوباء �سوى
عار�ض واحد هو الإ�صابة بالعمى ،وهو ي�شبه
جميع الأوبئة في �أنه ُمع ٍد.
�سلطات المدينة تقرر و�ضع العميان والذين
احتكوا بهم ،في الحجر ال�صحي داخل
م�ست�شفى مهجور للأمرا�ض العقلية.
وهنا تبد�أ الرواية رحلتها �إلى الهلع
والخوف واالنحدار.
تنق�سم الرواية �إلى ق�سمين:
يدور الق�سم الأول في م�ست�شفى الأمرا�ض
العقلية الذي ُح ّول �إلى محجر �صحيّ � ،أما
الق�سم الثاني فتجري �أحداثه في المدينة التي
�صار جميع �سكانها عميان ًا.
وكي ي�ستطيع الراوي �أن ي�سرد حكايته،
كان ال بد من ُمب�صر واحد و�سط عتمة البيا�ض
التي تجتاح العيون .هذا المب�صر هو زوجة
الطبيب التي ال تفقد ب�صرها في مدينة �سيفقد
جميع �سكانها �أب�صارهم.
�إلاّ �إن م�صير زوجة الطبيب لن يكون
المب�صر نونيز بطل ''مدينة العميان''
كم�صير ُ
لويلز ،الذي ينتهي ب�أن يقتلع عينيه كي
يت�أقلم مع مدينته الجديدةُ .مب�صر ويلز يجري

تهمي�شهّ � ،أما زوجة الطبيب فعلى الرغم من
ترددها وم�شاعرها المتناق�ضة ،ف�إنها �ستكون
العين التي تقود العيون المغم�ضة �إلى الخروج
من الم�ست�شفى.
ما يجري في الم�ست�شفى مخيف :ب�شر
ينحدرون ب�سرعة �إلى ما ي�شبه الطبيعة
الحيوانية ،و�أ�شخا�ص فقدوا مع �أب�صارهم
كراماتهم ،لكنهم يتم�سكون بغريزة البقاء.
غير �أن مفاج�أة المحجر ال�صحي تكمن في
�أمرين:
الأول ،وح�شية الجنود الذين يحر�سون هذا
المعزل ،والتي تتج�سد في عدم اكتراثهم
بم�صير المر�ضى ،وقيامهم ب�إطالق النار على
كل َمن يتقدم نحوهم ،حتى لو كان يبحث عن
�صناديق الطعام التي كانوا يرمونها ويهربون
خوف ًا من الوباء ،ك�أننا �أمام معزل للمجذومين
الذين ُيتركون للموت .والثاني ،قيام مجموعة
من العميان يملك زعيمهم م�سد�س ًا باال�ستيالء
على الطعام وتدفيع المر�ضى كل ما يملكون،
ثم �إجبار الن�ساء على ممار�سة الجن�س كي
يح�صلوا على الطعام .وح�شية واغت�صاب
و�سادية ت�شير �إلى �أن الهيمنة الطبقية ال
تت�أ�س�س �إلاّ بالعنف.
وبعدما تنجح زوجة الطبيب المب�صرة في
قتل زعيم الوحو�ش الب�شرية بمق�ص كان في
حيازتها ،تن�شب معركة غير متكافئة تنتهي
بحريق هائل يلتهم المكان.
لم يعد �أمام العميان من و�سيلة التقاء
النار �سوى الهروب حتى لو تعر�ضوا للقتل
على يد �أفراد الجي�ش� ،إلاّ �إنهم يفاج�أون ب�أن
حر�س المبنى �أ�صيبوا بالعمى وهربوا ،فيخرج
العميان من �سجنهم �إلى مدينة غارقة في
العمى الأبي�ض ،لأن جميع �سكانها �أ�صيبوا
بالوباء.
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وهنا تبد�أ رحلة توح�ش جديدة بحث ًا عن
الطعام .م�شاهد مرعبة :ب�شر ي�أكلون اللحم
النيىء ،ويم�شون على �أربع ،ويتقاتلون على
البقايا ،ويت�شكلون في قطعان تائهة تجوب
ال�شوارع .وبد ًال من �أن ي�ستيقظ الإن�سان وقد
�صار ح�شرة ب�شكل مفاجىء ،كما في ق�صة
كافكا ،ف�إنه ينحدر �إلى مرتبة الحيوان في
�سياق تلبية حاجات غريزة البقاء.
وفي النهاية ،ينح�سر الوباء بال �سبب �أو
مقدمات ،مثلما �أتى ،ون�ستمع �إلى زوجة
الطبيب تقول'' :ال �أعتقد �أننا عمينا ،بل �أعتقد
�أننا عميان ،عميان يرون ،ب�شر عميان
ي�ستطيعون �أن يروا لكنهم ال يرون''.
تلخ�ص مع�سكرات االعتقال والقمع
رواية ّ
البولي�سي ووح�شية الطبقات الم�سيطرة ،لكنها
ت�أخذنا في النهاية �إلى ب�ؤ�س الإن�سان وعجزه.
نحن ل�سنا �أمام تراجيديا �إغريقية ،ف�أوديب
دفع ثمن قدرهّ � ،أما عميان �ساراماغو فهم
خارج معادلة ال�سبب والنتيجة� .إنهم عراة
يحول الم�أ�ساة
�أمام قدر لئيم ومتوح�ش؛ قدر ّ
�إلى �سخرية ،والعواطف الإن�سانية �إلى لعبة،
ويمحو الحب.
لحظات العاطفة بين المر�أة ذات النظارة
ال�سوداء والطفل الأحول� ،أو بين الكلب وزوجة
الطبيب� ،سرعان ما تتال�شى �أمام م�شاعر
الخوف والإح�سا�س باقتراب الموت جوع ًا.
الأوغاد الذين اغت�صبوا الن�ساء في المحجر
دمروا فكرة الحب نف�سها ،ف�صار اللقاء مجرد
بحث عن دفء كاذب في عالم يجتاحه جليد
الرعب.
عالم بال حب ،ك�أن الرواية تقول حقيقة
الحب ،وهو �أنه نتاج ثقافي ن�ش�أ كتعبير عن
حاجة روحية ت�ؤن�سن الإن�سان.
الكناية تلتهم تف�صيالت الحياة كي ت�ؤ�س�س
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بنيتها ،ففي غمرة العماء ال مكان للذين ولدوا
عميان ًا وتعلموا �أن يروا بحوا�سهم الأُخرى،
فبا�ستثناء مرافق زعيم الع�صابة الذي كان
يعرف �أن يكتب بطريقة ''بريل'' ،ال مكان لهذه
الفئة من العميان في الرواية.
وعلى الرغم من واقعية ال�سرد وقدرة
الم�ؤلف المده�شة على �صوغ تف�صيالت الحياة
البي�ضاء ،ف�إن الكناية تقذف بالن�ص �إلى
الأمثولة وت�أ�سر الحكاية في �إطار واحد.
''�إذا كان الأمل كالملح فماذا علينا �أن
نفعل كي ي�صير الملح كالأمل؟'' هذا هو ال�س�ؤال
الجديد الذي طرحه �ساراماغو ،في روايته
''مقالة عن الو�ضوح'' ،التي ُترجمت �إلى
العربية بعنوان ''الب�صيرة'' ،و�إلى الإنجليزية
بعنوان .Seeing
ومع �أن الم�سافة الزمنية التي تف�صل بين
الروايتين هي ت�سعة �أعوام ،فقد �صدرت
''العمى'' في �سنة  ،1995بينما �صدرت ''مقالة
عن الو�ضوح'' في �سنة � ،2004إلاّ �إن الرواية
الثانية هي ا�ستكمال للرواية الأولى .المدينة
التي �ضربها وباء العمى� ،سي�ضربها من جديد
وباء �سيا�سي ،هو وباء �أبي�ض ،يك�شف عبث
ال�سلطة بالديمقراطية ،والتعامل معها ب�صفتها
ت�صب في م�صلحتها.
وباء حين ال
ّ
الوباء هو كناية عن قرار �سكان المدينة
االقتراع بورقة بي�ضاء .يرف�ض النا�س الخيار
بين ثالثة �أحزاب مترهلة وفا�سدة ،وبد ًال من
مقاطعة االنتخابات ي�صوتون ب�أوراق بي�ضاء.
البداية الواقعية للرواية �سرعان ما تنكفىء
لم�صلحة �سل�سلة �أحداث غرائبية .تقرر ال�سلطة
�أن هذا الت�صويت هو بمثابة ثورة ،فتغادر
العا�صمة وتخليها من ال�شرطة والجي�ش،
وتفر�ض عليها الح�صار ،باعتبارها مدينة
موبوءة� .سياق الرواية الجديدة ي�أخذنا �إلى
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�أبطال الرواية القديمة ،زوجة الطبيب التي لم
ت�صب بالعمى في الرواية ال�سابقة تعود �إلى
الظهور .ال�سلطة تتهمها ب�أنها المحر�ض الأول
وتحول قيادتها
على االنتفا�ضة البي�ضاء،
ّ
لتمرد العميان �ضد الأوغاد �إلى جريمة.
رواية بارعة ال�سرد ،لكن م�ضمونها الرمزي
ال�صارخ يك�سر واقعيتها ،ويحولها �إلى خطاب
�سيا�سي .هنا ال نفتقد �سحر الأ�سلوب ،لكننا
نفتقد �سحر الحكاية .التف�صيالت مذهلة،
وخ�صو�ص ًا العالقة الإن�سانية بين عميل وزير
الداخلية وبين بطلة الرواية ،لكن الكناية
تفتر�س ال�سياق الروائي ،وتحوله �إلى مجرد
وعاء لم�ضمون م�سبق.
''منذ �أربع �سنوات كنا عميان ًا ،و�أقول �إننا
ربما بقينا عميانا'' ،قالت زوجة الطبيب ،في
مواجهة تهمة ال عالقة لها بها.
وتنتهي الرواية باعتقال الطبيب ومقتل
زوجته بر�صا�ص ق ّنا�ص ،واغتيال المخبر
الذي انقلب على �أ�سياده.
قدم �ساراماغو في هذا الجزء الثاني من
ّ
رواية ''العمى'' ،تف�سيراً �سيا�سي ًا لروايته الأولى
التي لم تكن في حاجة �إلى تف�سير.
***
قر�أت هذه الن�صو�ص في زمن الحجر
الكوروني ،وتعاملت معها ب�صفتها نوافذ على
الآخرين .القراءة رحلة ،والتماهي مع التجربة
الإن�سانية تعطي القارىء �شعوراً ب�أنه ي�ستطيع
�أن يعي�ش في �أزمنة مختلفة.
هربت من الوباء الى الوباء ،هذا ما �شعرت به
في البداية ،وخ�صو�ص ًا مع ر�سالة ابن الوردي،
لكن مع الروايات الحديثة بد�أ هذا ال�شعور يتبدد
ليحل في مكانه �شعوران متكامالن:
من جهة بدا لي الن�ص الأدبي ك�أنه يغ ّلف
الم�آ�سي بجمالياته المتعددة ،بحيث يخلق

م�سافة معها .فالق�صة تحمل في بنيتها
عنا�صر تجعلها تقترب من الخرافة ،وفي
الخرافة ي�ستولي الخيال على الواقع ،بحيث
ي�صير الواقع مجرد خلفية ي�ستند �إليها ال�سرد.
وبهذا المعنى ي�صير وباء الكوليرا م�شهداً يمكن
التعاي�ش معه ،كما في رواية ماركيز.
ومن جهة ثانية تحتل الرموز واال�ستعارات
المتن ،في�صير القارىء جزءاً من لعبة ت�أويل
الن�ص واكت�شاف دالالته و�أبعاده� .صحيح �أن
القارىء يت�ألم مع �أوديب الذي فق�أ عينيه ،في
م�سرحية ''�أوديب ملك ًا'' ل�سوفوكل ،لكن ما
ي�شغلنا لي�س التماهي مع البطل التراجيدي ،بل
تحليل حكايته عبر ربطها بمجموعة من
الم�ستويات :العمى الذي ي�شكل طريق ًا �إلى
الر�ؤية ،وعالقات المحارم ،ومواجهة القدر...
فالأدب يقوم بقذف الكوارث �إلى م�ستوى
الكناية من جهة ،كما يقوم من جهة ثانية
ب�إبداع حاالت تتفوق على الواقع �أو توازيه،
من الإن�سان الح�شرة في ق�صة ''الم�سخ'' لكافكا،
�إلى الوباء الأبي�ض الذي اخترعه �ساراماغو
في رواية ''العمى''.
ومثلما ك�شفت الأوبئة ه�شا�شة الإن�سان
الذي ال يملك في مواجهة الم�أ�ساة �سوى �سالح
الحب ،كما في رواية ''اليوم ال�ساد�س'' ،ف�إن
الأ�شكال الأدبية المتنوعة تك�شف ثغرات الن�ص
الأدبي ،وت�سمح لنا ب�أن نتلم�س ال�صراع بين
الأيديولوجيات الم�سيطرة وبين البعد الروحي
للأدب الذي يتجلى في كون كل عمل �أدبي
�إعادة كتابة لأدب �سبقه� ،أو هو �شكل من
�أ�شكال تقم�صه و�سط تقلبات الأزمنة .هذا
ال�صراع يحتل رواية ''الطاعون'' لألبير كامو،
�إذ يتم تهمي�ش المكان وحذفه ،لم�صلحة ر�ؤية
فل�سفية مزروعة في �أيديولوجيا التفوق
الكولونيالي.

األدب يف زمن الوباء

مقاالت

159

العرب� ،أي َج َرح .فالكلمات ت�صير في الأدب
جروح ًا تفي�ض �سحراً ،وبذا ت�صنع التجربة
الإن�سانية ُبعدها الروحي محولة الحياة �إلى
حكاية ُتروى.
يروي الكاتب كي يرتوي ،والحب هو الماء
الذي يفي�ض من جروح الكلمات والتماعة
عيون النا�س الذين يجتمعون في الكتب على
مائدة الأدب كي يروا ما ال ُيرى ،حتى لو
�أ�صيبوا بالعمى.

كانت رحلتي في �سياقات هذه الأعمال
الأدبية دليلي للتعامل مع تجربتي ال�شخ�صية
و�سط مناخات الرهبة التي �صنعها االنت�شار
ال�سريع لوباء كورونا ،و�سمحت لي ب�أن �أعيد
اكت�شاف التوتر التكاملي بين الموت والحب
والكتابة.
الكتابة مزيج من الحب والجرح ،ففي البدء
كان الكلمة ،بح�سب يوحنا الإنجيلي ،وهذا
تج�سيد للمعنى الحرفي لفعل َك َلم في لغة
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