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I – الوباء واأ�سئلة املعنى
ليلة 16 �شباط/فبراير 1918 غادر 

مارك �شايك�س قاعة االجتماعات في ق�شر 

فر�شاي في �شاحية باري�س، حيث كان

ي�شارك في م�ؤتمر عن ال�شالم، وعاد اإلى غرفته 

في الفندق ليم�ت باالأنفل�نزا االإ�شبانية. فالقرن 

الع�شرون الذي افتتح بمقتلة الحرب العالمية 

 بداياته ب�باء �شرب العالم، من 
ّ
االأولى، ت�ج

اآ�شيا اإلى اأميركا مروراً بالم�شرق واأوروبا، 

واأُطلق عليه ا�شم االأنفل�نزا االإ�شبانية، الأن 

ن اأ�شار اإليه.
َ
ال�شحف االإ�شبانية كانت اأول م

كانت الحرب العالمية ت��شك اأن تنتهي 

بانت�شار الحلفاء، وتفكك الدولة العثمانية، 

ا مارك 
ّ
وانهيار االإمبراط�ريات القديمة، اأم

�شايك�س الدبل�ما�شي البريطاني فدخل ا�شمه 

ي اتفاق 
َ
في ذاكرتنا، ب�شفته اأحد �شانع

�شايك�س بيك� الذي مّزق خرائط الم�شرق العربي.

مارك �شايك�س واحد من نح� خم�شين 

ملي�ن �شحية مات�ا في اأت�ن تلك الجارفة 

المروعة، لكن م�ته لم ي�ؤثر في القرار 

البريطاني الذي حجب المعل�مات عن ال�باء، 

تحت �شعار ''لنتابع الم�شيرة''.

ُتجمع التقارير القليلة عن انت�شار 

االأنفل�نزا االإ�شبانية في الم�شرق العربي، على 

اأن العدوى انتقلت من �شفينة بريطانية و�شلت 

اإلى ميناء االإ�شكندرية. واأن الجنرال البريطاني 

األلنبي، الذي احتل فل�شطين وو�شلت جي��شه 

اإلى حلب بين اأيل�ل/�شبتمبر وكان�ن االأول/

دي�شمبر 1918، حمل مع االحتالل وباء قاتاًل 

اإلى المنطقة. فالم�جة الثانية من االأنفل�نزا 

االإ�شبانية التي �شربت العالم في ثالث 

م�جات، كانت االأ�شد فتكًا في الم�شرق العربي، 

وهي التي بداأت في اأيل�ل/�شبتمبر 1918.

االأنفل�نزا االإ�شبانية التي جاءتنا مع 

الجي��س الك�ل�نيالية، من�شية ب�شكل �شبه 

اليا�س خوري

الأدب يف زمن الوباء

 ت�شاقــُط اأنف�شـا
ٌ

 تمـ�ت جميعـًة     ولكنــها نفـــ�س
ٌ

فل� اأنها نفـ�س

لن اأب�ؤ�شا
ّ
وبّدلُت قرحًا داميًا بعد �شحٍة     فيا لِك من ُنعمى تح�

المتنبي
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كامل من ذاكرتنا التاريخية. كان ذلك في 

زمن التفكك الذي �شاحب الفتح الك�ل�نيالي، 

فالدولة العثمانية دالت، ولم يبَق من ذاكرتها 

�ش�ى كارثة الحامية العثمانية في المدينة 

المن�رة، التي �شمدت اأ�شهراً وا�شت�شلمت في 

�شنة 1919 بعدما �شربها ال�باء.

غياب االأنفل�نزا االإ�شبانية عن المدونة 

االأدبية، محاها من الذاكرة التاريخية. 

والرواية ال�حيدة التي التفتت اإلى وقائعها 

وربطتها باأهل بالد ال�شام المهاجرين هي 

رواية ربيع جابر ''اأميركا'' التي اأ�شارت اإليها 

ب�شكل هام�شي.

ي�جد كثير من عالمات الت�شابه بين 

االأنفل�نزا االإ�شبانية وك�رونا: الكمامات التي 

تغطي االأنف والفم؛ المقابر الجماعية؛ ل�ن 

الم�ت؛ الخ�ف والهلع؛ اإلخ.

للم�ت ثالثة األ�ان بح�شب المعلم بطر�س 

الب�شتاني في ''المحيط''، الم�ت االأحمر: بحد 

ال�شيف، والم�ت االأبي�س: في ال�شرير اأو ما 

كان�ا يطلق�ن عليه ا�شم ''حتف االأنف''، 

والم�ت االأ�ش�د: ه� الم�ت اختناقًا.

الم�ت باالأوبئة ه� م�ت اأ�ش�د، واالختناق 

ه� �شمته الرئي�شية، مهما تتعدد اأ�شماوؤه، من 

طاع�ن اأثينا الذي رواه كبير الم�ؤرخين 

االإغريق ث�كيديد�س في كتابه ''حرب 

البيل�ب�نيز''، اإلى م�ت ''ك�فيد 19'' الذي 

يح�شد الم�شابين وهم تحت اأجهزة التنف�س 

اال�شطناعي.

�شفة الجارفة التي اأطلقها ابن خلدون على 

الطاع�ن، ت�شلح ا�شمًا ل�باء ك�رونا الذي 

يجرف اأرواح االأل�ف، منتقاًل من ووهان في 

ال�شين اإلى ني�ي�رك. واذا كانت اآثار هذه 

الجارفة على الم�شرق العربي، بالن�شبة اإلى 

عدد الم�شابين، تبدو هام�شية مقارنة 

�سورة )2(: اإعالن يدعو اإىل �رضورة و�سع 

الكمامات يف �سحيفة ''فانكوفر'' يف كندا يف 

�سنة 1918.

عامل نظافة ي�سع قناعًا خالل جائحة 

النفلونزا الإ�سبانية يف 1918.
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طاع�نيًا في فل�شطين، و�شلطات طاع�نية 

تتحكم في بالد العرب:

ٌ
ر

َ
�

َ
راأى المعرة عينًا زانها ح

لكّن حاجبها بالج�ر مقروُن

فما الذي ي�شنع الطاع�ُن في بلٍد

في كلِّ ي�م له بالظلم مطع�ُن

غالف ديوان ابن الوردي.

في ر�شالته هذه، المن�ش�رة في دي�انه، 

روى ابن ال�ردي باأ�شل�ب زمنه الم��ّشى 

بالبديع واال�شتعارات والجنا�س والت�رية 

وال�شجع وقائع ايام الطاع�ن التي دامت 

ع واأمات، وابتداأ 
ّ
خم�شة ع�شر عامًا: ''طاع�ن رو

خبره من الظلمات، يا له من زائر من خم�س 

ع�شرة �شنة دائر.''

تبداأ الر�شالة بافترا�س وا�شح، فالطاع�ن 

من عالمات القيامة، ''فعندي اأنه الم�ت الذي 

بالكارثة التي تجتاح اأوروبا واأميركا، فان 

اأثرها االجتماعي والنف�شي واالقت�شادي ربما 

يك�ن مدمراً.

 ،
ّ
جاءت ك�رونا لتذّكرنا بتاريخ من�شي

حاملة اأ�شئلة كبرى عن عالقة االأوبئة 

بالتاريخ: هل كانت االأنفل�نزا االإ�شبانية اأحد 

االأ�شباب غير المبا�شرة ل�شع�د النازية 

والعن�شرية في األمانيا؟ وهل يجب قراءة 

�شق�ط االإمبراط�رية الرومانية بالنظر اإلى 

الط�اعين التي �شربتها؟ وما عالقة االأوبئة 

بالتط�ر الفكري والفل�شفي في العالم؟

احتلت االأوبئة حيزاً مهمًا في المدونة 

التاريخية، من م�ؤرخي الي�نان اإلى الم�ؤرخين 

العرب، و�ش�اًل اإلى وثيقة دانيال ديف� 

''ي�ميات �شنة الطاع�ن'' )1722(، والذي 

يروي فيها وقائع ت�ثيقية عن اأه�ال طاع�ن 

لندن الكبير في �شنة 1665. ون�س ديف� الذي 

اعُتبر �شهادة �شخ�شية �شرعان ما يتك�ّشف اأنه 

ل قد يك�ن م�شتنداً اإلى ي�ميات 
ّ
عمل متخي

هنزي ف� عم الم�ؤلف. فديف� كان في الخام�شة 

من العمر في �شنة 1665، وال يعقل اأن تك�ن 

هذه الدقة في االإح�شاء نتاج ذاكرة طفل. ن�شر 

الم�ؤلف كتابه بت�قيع .H. F، وقام بمجه�د 

ث�ثيقي هائل جعل من كتابه مرجعًا ا�شتند 

اإليه االأطباء في زمنه. ولعل و�شفه للمقابر 

واالأ�شباح التي كانت تتراءى للنا�س فيها، 

م�ؤ�شر اإلى الكارثة التي حلت بالمدينة.

قبل دوف� باأربعة قرون نعثر على ن�س 

اأدبي مذهل كتبه ال�شاعر الممل�كي ابن 

ال�ردي )1292 - 1349( وه� ر�شالة بعن�ان 

لد في معرة 
ُ
''النبا عن ال�با''. وابن ال�ردي و

النعمان ومات بالطاع�ن في حلب، ولعله 

لّخ�س في هذين البيتين من ال�شعر حالنا 

الي�م مع ك�فيد 19 ونحن ن�اجه احتالاًل 
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كادت بن� نع�س بها

اأن يلحق�ا ببنات نع�ِس

مالأت النع��س المكان، و�شارت المدينة اأ�شبه 

بمقبرة، وكثر ا�شتغالل الجنائزية للم�قف: 

''ول� �شاهدت كثرة النع��س وحملة الم�تى، 

و�شمعت في كل قطر من حلب نحيبًا و�ش�تا، 

ل�ّليت منهم فراراً، والأبيت فيهم قراراً، فلقد 

زق�ا، وهم 
ُ
كثرت فيها اأرزاق الجنائزية، فال ر

يله�ن ويلعب�ن ويتقاعدون على الزب�ن.''

ثم ي�شف حال النا�س بهذه االأبيات:

فهذا ي��شي باأوالده

وهذا ي�ّدع جيراَنه

وهذا يهيىء اأ�شغاله

وهذا يجهز اأكفاَنه

�شالح اأعداءه
ُ
وهذا ي

خالل من خاَنه
ُ
وهذا ي

لكن ابن ال�ردي لم يغادر المدينة، ''فما منعنا 

من الفرار منه ه� التم�شك بالحديث: 'اللـهم 

اإننا ندع�ك باأف�شل ما دعاك به الداع�ن، واأن 

ترفع عنا ال�باء والطاع�ن'...''

مات ابن ال�ردي في حلب، فال�شاعر الذي 

لد في معرة النعمان، وهي مدينة عفا عنها 
ُ
و

الطاع�ن، اختار اأن ي�اجه المر�س فكان 

�شحية ن�شه، و�شار �شهيداً مزدوجًا؛ �شهيداً 

للطاع�ن الذي كان ''ي�ش�ل في العقالء 

كالمجن�ن''، بح�شب االعتقاد الذي كان �شائداً 

في زمنه، و�شهيداً للكتابة.

***
وباء ك�فيد 19 يعيد ربط عالم ما بعد 

الحداثة بتاريخ اله�شا�شة، ويطرح اأ�شئلة كبرى 

اأنذر به نبينا عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم... 

فن�شتغفر اللـه تعالى من ه�ى النف��س فهذا 

بع�س عقابه.''

لكن بعد هذا المدخل الذي كان من ل�ازم 

الكتابة في زمنه، فاإنه يقّدم و�شفًا تف�شيليًا 

للطاع�ن، يبداأ باالإ�شارة اإلى االأماكن التي 

انت�شر فيها: ال�شين والهند وبالد االأوزبك 

وقبر�س و�ش�اًل اإلى القاهرة واالإ�شكندرية 

ومدن فل�شطين والمدن ال�شامية: دم�شق 

وحم�س وحماه وحلب، في�شف طاع�ن دم�شق 

التي كانت تخ�شر في كل ي�م األفًا من اأبنائها، 

لينتهي به المطاف في حلب حيث ق�شى.

ثم ينتقل اإلى و�شف اأعرا�س المر�س: 

''ومن االأقدار اأنه يتبع اأهل الدار، فمتى ب�شق 

واحد منهم دمًا، تحقق كلهم عدمًا:

ْ
م

َ
�ش �شاألت باري النَّ

ْ
في دفع طاع�ن �شدم

 دٍم
َ
 بْلع

ّ
فمن اأح�س

ْ
 بالعدم

ّ
فقد اأح�س

ثم ي�شف طرق مقاومة النا�س للطاع�ن: ''فل� 

راأيت اأعيان حلب وهم يطالع�ن من كتب الطب 

الغ�ام�س، ويكثرون في عالجه من اأكل 

الن�ا�شف والح�ام�س... وقد الطف كل منهم 

مزاجه وعدْل، وبخروا بي�تهم بالعنبر 

والكاف�ر وال�شعد وال�شندْل، وتختم�ا 

بالياق�ْت، وجعل�ا الب�شل والخل وال�شحنا 

)وه� ال�شمك الف�شيخ( من جملة االأدم والق�ْت.''

وي�شل كاتبنا اإلى و�شف حال المدينة مع 

الم�ت الجارف:

ــ
ْ
ا�ش�دت ال�شهباء في َعي

ــِني من رمٍم وغ�سِّ
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األبري كامو.

ل� ذهب كام� في ر�شم مدينة الطاع�ن 

هذه اإلى اأق�شى التجريد، وتجاهل �شكانها 

العرب ب�شكل كامل، لقلنا اإن وهران ا�شم 

م�شتعار الأي مدينة فرن�شية اأو اأوروبية، لكن 

الكاتب انزلق في ثالثة اأماكن من روايته اإلى 

االإ�شارة اإلى �شكانها العرب. نعرف اأواًل اأن 

ال�شحافي ريم�ن رامبير يق�م بتحقيق 

لح�شاب �شحيفة فرن�شية كبرى عن ظروف 

حياة العرب، غير اأن م�شروعه �شرعان ما 

يتال�شى.

ثم نعثر على العرب مرتين اأُخريين: االأولى، 

عبر اإ�شارة اإلى رواية ''الغريب''، حين تق�م 

بائعة التبغ في حديثها مع ج�زيف غران بذكر 

عامل تجاري في الجزائر كان قد قتل عربيًا 

ا االإ�شارة الثانية فهي 
ّ
في اأحد ال�ش�اطىء، اأم

تذكير بمهمة ال�شحافي التي ن�شيها في فترة 

ان�شغاله بتدبير و�شيلة للخروج من المدينة، 

ذّكر رامبير الطبيب برنار ري� بها.
ُ
حين ي

الرواية التي يع�د كثيرون اإلى قراءتها في 

اأيام ك�رونا هذه، تدور ح�ل ثالثة م�شت�يات: 

م�شت�ى واقعي قائم على و�شف دقيق 

عن النم�ذج االقت�شادي الذي تق�د من خالله 

الراأ�شمالية ب�شيغتها الني�ليبرالية العالم اإلى 

الهاوية، عبر تدمير منهجي للطبيعة، وتحطيم 

لقيم الم�شاواة.

كما يطرح �ش�ؤااًل كبيراً على المبنى الثقافي 

والمدونة االأدبية في العالم، فاالأدب الحديث 

من ت�ما�س مان اإلى األبير كام� واأندريه �شديد 

وغابرييل غارثيا ماركيز وج�زيه �شاراماغ�... 

ا�شتخدم االأوبئة كا�شتعارة، و�شنع منها كناية 

تطرح اأ�شئلة عن الحب والمجتمع والدين 

وال�شلطة، بحيث ال نكاد نعثر على اأدب ي�ثق 

زمن ال�باء. فاالفترا�س اأن االإن�شان انت�شر 

على الطبيعة ب�شكل كامل ومطلق �شمح لالأدب 

باأن يجعل من ال�باء معبراً الأ�شئلته ال�ج�دية 

التي جعلت من ال�باء رمزاً.

فجاءت ك�رونا ومعها اأتى ال�باء، ال كرمز 

بل كحقيقة، ال كاإطار بل ك�اقع، مفتتحة �ش�ؤال 

الع�لمة وما بعدها، ورافعة اإ�شبع االتهام في 

وجه الراأ�شمالية المت�ح�شة، ومذّكرة باأن 

ه�شا�شتنا هي ال�شمة الرئي�شية الإن�شانيتنا.

II - وهران والطاعون يف رواية 
األبري كامو

ال اأجد اأي تف�شير اأدبي مقنع لل�شبب الذي 

دفع األبير كام� اإلى جعل مدينة وهران في 

الجزائر م�شرحًا لروايته ''الطاع�ن''. فالمدينة 

لي�شت �ش�ى اإطار للرواية، وال عالقة لها 

بم�شائر اأبطالها.

المدينة غير مهمة في ذاتها، وتاريخ 

حدوث طاع�نها لي�س مذك�راً. نحن اأمام 

تجريد لل�شرط ال�ج�دي في م�اجهة ال�باء، 

فلماذا اأعطى الكاتب الفرن�شي للمدينة ا�شمها 

العربي - االأمازيغي؟ هل الأنه اأقام فيها فترة 

من الزمن؟ وهل ي�شّكل هذا �شببًا مقنعًا؟
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المنك�بة ه� جزء من الطاع�ن العن�شري 

الك�ل�نيالي الذي �شقط فيه كام� حين اأعلن 

في لقاء مع مجم�عة من الطالب في ال�ش�يد 

ر بين اأمه 
ّ
بعد نيله جائزة ن�بل، اأنه اإذا ُخي

والعدالة، ف�شيختار اأمه.

والغريب اأن النقاد الذين ف�شروا الطاع�ن 

باعتباره رمزاً لالحتالل االألماني لفرن�شا لم 

ينتبه�ا اإلى حقيقة اأن الرواية تدور في مدينة 

عربية يحتلها اال�شتعمار الفرن�شي؟

ميزة هذه الرواية الفذة اأنها تمزج االأحداث 

الماأ�ش�ية التي يعي�شها اأبطالها بح�ارات 

عميقة تاأخذنا اإلى االأ�شئلة االإن�شانية الكبرى، 

من �ش�ؤال الكالم اإلى �ش�ؤال ال�شمت، ومن 

الخ�ف اإلى الجن�ن، ومن �شجاعة ال وج�د لها 

اإلى �شجاعة الدكت�ر ري� و�شحبه، وهم 

يقاوم�ن وباء يعرف�ن اأنهم �شحاياه.

مجانية الم�ت الطاع�ني تعطي مجانية 

الحياة معناها ب�شفتها بحثًا عن خال�س 

اأر�شي فقدت ال�شماء القدرة على التدخل فيه. 

ر عنه عظة الكاهن بان�ل� التي 
ّ
وهذا ما تعب

اعتبرت الطاع�ن غ�شبًا اإلهيًا وعقابًا �شماويًا، 

فالعقاب ه� ''طريقة اللـه في حبه لكم.'' غير 

اأن هذا االفترا�س �شينهار مرتين: االأولى على 

ل�شان الدكت�ر ري� اأمام طفل مطع�ن يم�ت: 

''لقد كان هذا على االأقل بريئًا، واأنت تعرف 

هذا جيداً... �شاأرف�س حتى الم�ت هذا الَخلق 

عذَّب فيه االأطفال''، والثانية حين يم�ت 
ُ
الذي ي

الكاهن وحيداً، في �شمت بال رحمة.

اإاّل اإن هذا الحيز الفل�شفي الديني على 

اأهميته، لي�س ه� متن الرواية العميق الذي 

يق�م على ثالثة افترا�شات:

االأول، ه� المنفى: ''اإن اأول ما حمله 

الطاع�ن لم�اطنينا ه� النفي.'' فالطاع�ن 

الذي يغرب ثم يع�د من جديد ه� تذكير 

الأعرا�س الطاع�ن الذي �شرب وهران، ومعرفة 

جدية بتاريخ ال�باء الذي ينتقل من الجراذين 

اإلى الب�شر؛ م�شت�ى تجريدي فل�شفي يطرح 

اأ�شئلة عميقة عن عالقة االإن�شان بالم�ت 

واللـه، والت�تر بين الفردي والجماعي؛ اأخيراً 

م�شت�ى ثالث �شاأطلق عليه ا�شم الغياب من 

خالل تغييب �شكان المدينة االأ�شليين، كاأن 

م�تهم ال يعني �شيئًا، فالذي يعي�س خارج 

اللغة الفرن�شية الك�ل�نيالية يم�ت من دون اأن 

يك�ن لم�ته �شدى.

تخيل�ا معي روائيًا اإ�شرائيليًا يكتب بعد 

نهاية كاب��س ''ك�فيد 19'' رواية تدور في 

م�شتعمرة النا�شرة العليا التي �شار ا�شمها 

ن�ف هاجليل، والتي ي�شكل الفل�شطيني�ن ربع 

�شكانها الي�م، اأو في م�شتعمرة كريات اأربع 

في الخليل، وال يلتفت اإلى الفل�شطينيين؟ هل 

�شيتابع ''االأقدام ال�ش�د'' االإ�شرائيلي�ن التر�شيمة 

نف�شها التي بناها ''االأقدام ال�ش�د'' الفرن�شي�ن؟

اإاّل اإن رواية كام� على الرغم من خللـها 

على هذا الم�شت�ى تحمل قيمة اأدبية رفيعة، 

ه 
ّ
فهي جعلت اأكثرية النقاد ال�شاحقة ال تتنب

ه الك�ل�نيالي الذي يطرح اأ�شئلة 
ّ
اإلى هذا الت�ش�

عميقة �شبق اأن اأ�شار اإليها اإدوارد �شعيد في 

ن 
َ
نقده لرواية ''الغريب''، وكان من اأوائل م

فعل�ا هذا.

وكي اأكتنه االأعماق الفكرية واالأدبية 

 اأن اأتنا�شى اأنني 
ّ
لرواية ''الطاع�ن''، فاإن علي

عربي، واأنا على ا�شتعداد لفعل ذلك م�قتًا، الأن 

الدرو�س التي ا�شتخل�شها كام� بعبقريته 

ولغته االأدبية المده�شة، تخاطب اأ�شئلتنا 

ال�ج�دية الي�م.

اأق�ل م�قتًا، الأنني اأعتقد اأننا ال ن�شتطيع 

تجزئة ال�شرط االإن�شاني، ذلك باأن اإخراج 

ال�هرانيات وال�هرانيين من حكاية مدينتهم 
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االأ�شى وم�اجهة الم�ت في الك�ليرا التي 

�شربت م�شر في �شنة 1947.

III - الكولريا واحلب يف ''اليوم 
ال�ساد�س''

1

كتبت ال�شاعرة نازك المالئكة ق�شيدة 

خة بها والدة 
ّ
الك�ليرا في �شنة 1947، م�ؤر

ال�شعر الحديث.

ن االأ�شبقية 
َ
وقد دار نقا�س ط�يل ح�ل لم

في والدة ق�شيدة التفعيلة الخارجة عن ن�شق 

خ البداية بق�شيدة 
َّ
عم�د ال�شعر العربي. هل ت�ؤر

اب: ''هل 
ّ
نازك: ''�شكن الليل''، اأم بق�شيدة ال�شي

كان حبًا''، التي كتبها ال�شاعر في �شنة 

1946؟

لكن هذا لي�س الم�شاألة التي اأبحث فيها 

وعنها االآن.

نازك املالئكة.

�ش�ؤالي يرتبط بعالقة اأدبنا باالأوبئة التي 

�شربت مجتمعاتنا في القرنين التا�شع ع�شر 

والع�شرين، اإذ �شهدت بالدنا الطاع�ن في 

القرن التا�شع ع�شر، والك�ليرا واالإيب�ال في 

القرن الع�شرين.

ففي الرواية العربية ال نكاد نعثر �ش�ى 

 على رواية ال�ش�داني اأمير تاج ال�شر

بالمنفى الذي يعي�شه الب�شر، ذلك باأن المنفى 

الداخلي و�شط اأم�اج الم�ت ه� اأق�شى اأن�اع 

المنافي.

الثاني، ه� ال�شراع بين �شعادة االإن�شان 

وتجريدات الطاع�ن، اأي بين الخال�س الفردي 

والخال�س الجماعي، بين الهرب وخ��س 

الم�اجهة مع ال�باء الذي ي�شبه القدر.

الثالث، ه� ال�شــرف، فاالإن�شان لي�س فكرة، 

واالأبطال والقدي�ش�ن ال وج�د لهم، بل اإن 

الحا�شر يجب اأن يعا�س ك�شكل من اأ�شكال 

الم�اجهة، وه� ما �شيدفع ال�شحافي في 

النهاية اإلى البقاء في المدينة، فالطاع�ن 

جعل من المدينة الم�شابة مدينته.

كان الدكت�ر ري� يعرف اأن اأحد اأ�شكال 

م�اجهة ال�باء هي اأن يم�ت االإن�شان ب�شرف 

وكرامة. هذه االفترا�شات الثالثة ت�شّكل 

المفاتيح الفكرية لقراءة هذا العمل االأدبي 

الكبير، وتاأخذنا اإلى ال�ش�ؤال االإن�شاني. فبعد اأن 

يق�ل جان تارو الذي كتب مذكراته في تلك 

االأيام الع�شيبة و�شار ''م�ؤرخًا لما ال تاريخ 

له''، اإن كل اإن�شان يحمل في جلده الطاع�ن، 

يطرح ال�ش�ؤال: ''هل في و�شع االإن�شان اأن يك�ن 

قدي�شًا من غير اللـه؟'' فياأتيه ج�اب الطبيب: 

''اأنا ال اأحب البط�لة وال القدا�شة، اإن الذي 

يهمني ه� اأن يك�ن المرء اإن�شانًا.''

بعد هذا الح�ار ي�شبح ال�شديقان في البحر 

الدافىء كاأنهما يق�مان بمعم�دية بديلة. 

اأ�شئلة هذه الرواية ال تنتهي، غير اأن �ش�ؤال 

م�ت االأطفال الذي لم يقترب منه كام� اإاّل 

�شي، �شتاأتي كاتبة لبنانية - 
َ
ر

َ
ب�شكل ع

م�شرية - �ش�رية هي اأندريه �شديد، لتعالجه 

في �شنة 1960، اأي بعد ثالثة ع�شر عامًا من 

�شدور رواية ''الطاع�ن''، وذلك في روايتها 

''الي�م ال�شاد�س''، والتي تروي فيها حكايات 
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افتر�شت م�ؤلفتها اأنها اأعطتها مكان الريادة 

في ال�شعر الحديث.

تن�شب نازك المالئكة ق�شيدتها اإلى �شع�ر 

عف�ي ا�شت�لى عليها �شباح ي�م الجمعة 

الم�افق فيه 27 ت�شرين االأول/اأكت�بر 1947، 

حين كانت ت�شتمع اإلى ماآ�شي الك�ليرا في 

م�شر، كاأنها ت�شمع �ش�ت عجالت العربات 

التي تنقل الجثث، فانبثقت الق�شيدة باإيقاعها 

الجديد الذي تح�ش�س �ش�ت اأقدام الخيل.

''�شكن الليل/ ِا�شِغ ، اإلى وقع �شدى 

االأّنات/ في عمق الظلمة، تحت ال�شمت، على 

االأم�اْت''، وتتابع: ''في كل مكان يبكي �ش�ت/

هذا ما قد مّزقه الم�ت/الم�ت الم�ت الم�ت''...

ا�شتخدمت نازك بحر المتدارك كي تنقل 

�ش�ت الم�ت الذي �شمعته عبر الرادي�، وكتبت 

رت عن ''ظماأ النطق 
ّ
الق�شيدة دفعة واحدة، وعب

في كيانها.''

لكن الالفت اأن ال�شاعرة بقيت خارج 

الم��ش�ع، فالك�ليرا هنا لي�شت �ش�ى مجم�عة 

اأ�ش�ات، وكلمة م�ت التي ت�شكل الزمة 

الق�شيدة تبدو جداراً يغطي الماأ�شاة باالإيقاع.

ق�شيدة المالئكة هي قراءة انطباعية 

خارجية، معاناتها انفعال اآني احتفى 

بالتعبير عن �شدى الكارثة، ولم ي�شل اإلى 

القدرة على التعبير فيها ومن داخل معاناة 

ال�شحايا.

2

رافقتني عينا داليدا اللتان ت�شعان حزنًا 

واأ�شى، واأنا اأعيد قراءة رواية ''الي�م ال�شاد�س'' 

الأندريه �شديد. كيف ت�شتطيع عينان اأن تختزنا 

هذا االألم االإن�شاني كله، وهما ت�شّفان عن 

اأعماق الروح؟ في فيلمه المقتب�س عن رواية 

''الي�م ال�شاد�س'' )1986(، والذي اأدت فيه 

''اإيب�ال 76'' )بيروت: دار ال�شاقي، 2012(، 

وفيها ي�شف الروائي وباء اإيب�ال الذي �شرب 

الك�نغ� وامتد اإلى مدينة اأنزارا في جن�ب 

ال�ش�دان.

الرواية تقدم �ش�رة بان�رامية لم�شار 

ال�باء الذي انتقل من عاهرة في كين�شا�شا اإلى 

ج�شد ل�ي�س ن�ا العامل في معمل للن�شيج في 

اأنزارا، اإلى المدينة التي احتلها الم�ت.

ع 
ّ
بنية الرواية التي ت�شبه ريب�رتاجًا َتَتب

حركة ال�باء الذي يح�م ح�ل �شحاياه، ال 

ت�شمح لها باأن تبني �شخ�شياتها خارج اأطر 

محددة �شلفًا، فالنا�س هم مجرد �شحايا.

اإلى جانب هذه الرواية ال نكاد نعثر على 

�شيء، با�شتثناء رواية اأندريه �شديد ''الي�م 

ال�شاد�س''، و�شذرات متفرقة، كما في رواية 

ربيع جابر: ''اأميركا'' ) بيروت: دار االآداب، 

والمركز الثقافي العربي، 2009(، التي 

ت�ؤر�شف بع�س حكايات الهجرة اللبنانية من 

خالل �شخ�شية مرتا حداد التي تهاجر من 

قرية بتاتر في جبل لبنان اإلى اأميركا، بحثًا 

عن زوجها. وفي فيالدلفيا، حيث اأقامت مرتا، 

نعثر على م�شاهد من االأنفل�نزا االإ�شبانبة التي 

�شربت المدينة االأميركية.

اإذا كنا في الرواية قد عثرنا على االأقل 

على تحفة اأندريه �شديد ''الي�م ال�شاد�س''، فاإننا 

ال نجد اأمامنا في ال�شعر الحديث والمعا�شر 

�ش�ى اأمث�لة اأحمد �ش�قي ''�شريعة الغاب''، 

الم�جهة اإلى االأطفال والمقتب�شة عن ال 

ف�نتين، والتي تحفل بالم�اقف ال�عظية، اأو 

على ق�شيدة علي الجارم ''ال�باء'' التي تعظ 

وترثي بنبرة كال�شيكية تفتقر اإلى التجربة 

االإن�شانية.

لم يبَق اأمامنا �ش�ى ق�شيدة نازك 

المالئكة، ''�شكن الليل'' اأو الك�ليرا، التي 
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�ش�ؤال الحب، وه� ال�ش�ؤال الفل�شفي وال�ج�دي 

الكبير الذي ال نعثر عليه في رواية ''الطاع�ن''، 

الألبير كام�.

المقارنة بين هاتين الروايتين لي�شت 

ران عن 
ّ
عادلة لكلتيهما، الأن العملين يعب

ين مختلفين. مقترب كام� رمزي 
َ
مقترب

وفل�شفي يطرح اأ�شئلة عن معنى الحياة، بينما 

ينطلق مقترب اأندريه �شديد من تجربة ملم��شة 

كان فيها الحب ه� المعنى االإن�شاني الذي 

ي�شم� على المعاني كلها، وي�شمها اإليه. تبداأ 

رواية اأندريه �شديد بالزيارة التي قامت بها 

بطلة الرواية ''�شّديقة'' اإلى قريتها ''بروات'' 

التي �شربتها الك�ليرا، وهناك تت�الى اأمام 

عينيها الم�شاهد المفجعة. ابن �شقيقتها �شالح 

ي�شتقبلها بهذه الكلمات: ''لقد و�شلت بعد ف�ات 

االأوان، ال ي�جد هنا اأحد ال�شتقبالك �ش�ى 

االأم�ات.'' وفي ''بروات'' نكت�شف ماأ�شاة 

لقى بهم في مع�شكرات في 
ُ
الم�شابين الذين ي

ترك�ن للم�ت، كما نعاين عذابات 
ُ
ال�شحراء وي

الم�تى الذين يحاول اأهاليهم دفنهم بعيداً عن 

اأعين رجال االأمن. وبعد ع�دتها من ''بروات''، 

لم تعد اأم ح�شن كما كانت، فقد كان يل�ح لها 

اأن ال�شماء لن تلبث ''اأن تت�شدع فجاأة.''

ت�شّدعت ال�شماء حين اأ�شيب حفيدها 

ال�شغير ح�شن بالك�ليرا، و''�شار قلبها يمالأ 

فمها'' مثلما و�شفتها �شديد، اأو �شارت 

ابت�شامتها جرحًا، كما جاء على ل�شان داليدا 

في فيلم �شاهين. ''�شّديقة'' المراأة الكهلة التي 

الة، وتعي�س مع زوجها الم�شل�ل 
ّ
تعمل غ�ش

''�شعيد''، تكت�شف مر�س حفيدها بعد �شتة اأيام 

من اإ�شابة �شليم، اأ�شتاذ ح�شن، بال�باء. �شليم 

قال لها وه� في طريقه اإلى �شيارة االإ�شعاف: 

''بعد �شتة اأيام اأك�ن قد �شفيت، ال تن�شي ما 

ا اأن نم�ت، اأو 
ّ
اأق�له لك، في الي�م ال�شاد�س اإم

داليدا دور البط�لة، عرفت كاميرا ي��شف 

�شاهين كيف تلّخ�س االألم من خالل مرايا 

عيَني داليدا، كاأن الفنانة الم�شرية - 

االإيطالية كانت في ع�دتها اإلى وطنها االأول 

ت�شتعد للرحيل عبر انتحارها بعد عام واحد 

من اإنجاز الفيلم. اإاّل اإن �شاهين اأغرق فيلمه 

دعى 
ُ
ب القرد الذي ي

ّ
بق�شة ع�شق مدر

''اأوكازي�ن'' لبطلة الق�شة ''�شّديقة''، وهي 

ق�شة تبدو مفتعلة وال مكان لها في �شيرة 

المراأة. كما اأخذنا اإلى ع�الم اال�شتعرا�س، االأمر 

الذي اأ�شاع عليه وعلينا، اكتناه تجربة 

مقاومة الم�ت في اأثناء وباء الك�ليرا الذي 

عا�شته م�شر في �شنة 1947. وهذه م�شاألة 

تحتاج اإلى قراءة خا�شة.

اأندريه �سديد.

ومع اأن ''الي�م ال�شاد�س'' ُكتبت بالفرن�شية 

و�شدرت في �شنة 1960، اإاّل اإنها ُتعتبر 

الرواية ال�حيدة التي كتبتها كاتبة عربية، 

والتي عالجت ق�شايا العالقات االإن�شانية في 

زمن الك�ليرا )ترجم الرواية اإلى العربية 

حمادة اإبراهيم، و�شدرت عن المجل�س االأعلى 

للثقافة في م�شر في �شنة 2002(.

''الي�م ال�شاد�س'' رواية عن االأ�شى والحب. 

لقد ا�شتطاعت ال�شاعرة والروائية اأندريه �شديد 

اأن تتغلغل اإلى اأعماق الماأ�شاة، واأن تطرح 
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اإ�شراقًا. ال�شعر يحتل ال�شرد، والمبنى التراجيدي 

يت�شاعد كي ي�شل بنا في النهاية اإلى لحظة 

التماهي بين الحياة والم�ت:

وانحنــى ن�شفهــا العلــ�ي وهــي تاأخــذ 

الطفــل فــ�ق ركبتيها. كان يبــدو مرّكبًا 

مــن بع�س ع�شــي ال�شف�شــاف الرفيعة 

اله�شــة، فجعلــت المراأة مــن نف�شها مهداً 

وحقــل اأع�شــاب واأر�شًا طينيــة، و�شالت 

ذراعاها اأنهاراً ح�ل عنق الطفل.

''اأوكازي�ن'' مدرب القرد، يظهر من جديد حين 

تلتقي به ''�شّديقة'' م�شادفة عندما خرجت 

تداري وحدتها في ال�شارع. لقد اكت�شف 

''اأوكازي�ن'' و�شيلة جديدة لجني المال، وهي 

اأن ي�شي بالم�شابين بالك�ليرا لقاء مكافاأة 

مادية تمنحها ال�شلطة لل��شاة بهدف عزل 

الم�شابين بال�باء. يقترح ''اأوكازي�ن'' على 

''�شّديقة'' العمل معه، وياأخذها اإلى اأحد 

االأعرا�س، وفي طريق الع�دة تطلب منه اأن 

ي�شاعدها في ا�شتئجار قارب يعيدها اإلى 

قريتها عار�شة عليه ن�شف المبلغ الذي 

تمتلكه.

في القارب ت�شل الماأ�شاة اإلى ذروتها. 

ركبت ''�شّديقة'' النهر مع ح�شن، ومعها ثالثة 

رجال: الن�تي اأب� ن�ا�س، و''اأوكازي�ن''، 

والن�بي د�ش�قي. ''اأوكازي�ن'' يكت�شف وج�د 

الطفل ح�شن في القارب وي�شاب بالرعب، لكن 

المراأة كانت على ثقة باأن الطفل �شي�شفى في 

الي�م ال�شاد�س. الي�م الم�ع�د اقترب وهي في 

المركب في طريقها اإلى قريتها. وعندما 

اأ�شرقت �شم�س الي�م ال�شاد�س، وعاين 

''اأوكازي�ن'' م�ت ''ح�شن''، نكت�شف مع �شراخ 

د�ش�قي وه� يحاول انتزاع ''�شّديقة'' من قلب 

ُنبعث من جديد.''

فكرة الي�م ال�شاد�س المنتظر هي التي 

دفعت ''�شّديقة'' اإلى الهرب بحفيدها بعيداً عن 

اأعين النا�س، كي ال ي�شاق اإلى الم�ت 

الجماعي، وجعلتها تغادر البيت تاركة زوجها 

الم�شل�ل، وهي على اقتناع باأنها ت�شتطيع اأن 

ت�شفي حفيدها ال�شغير بالحب.

رحلة ''�شّديقة'' هي رحلة ال�شراع بين 

الحب والم�ت. لقد ا�شتطاعت المراأة اأن تجد 

لحفيدها ماأوى م�قتًا في غرفة على ال�شط�ح 

في عمارة الي�ناني، وفي وحدتها كانت تحن� 

على المري�س والمر�س، كاأن حب الحياة ه� 

تعبير عن حبها للطفل الذي ''كان يقفز في 

اأنحاء الحي كاأنه مرب�ط اإلى ال�شماء بخيط 

د في مكانه.''
ّ
خفي، ]و[ها ه� االآن مقي

في العالقة مع ح�شن المري�س ذي العينين 

االأبن��شيتين، اأعادت ''�شّديقة'' اكت�شاف معنى 

وج�دها، فهي منذورة للحياة، لي�س دفاعًا عن 

بقائها فقط، بل دفاعًا عن حّق ح�شن في 

ال�شفاء. ومن اأعماق وحدتها تكت�شف ''�شّديقة'' 

اأن ''االآالم والدم�ع هي نب�شات من قلب اللـه''، 

وت�شرخ باأن الظل ه� مر�س ال�شم�س، ''تذّكر اأن 

ال�شم�س تنت�شر دائمًا، واأنك اأنت �شم�شي 

وحياتي وال يمكن اأن تم�ت.''

في غرفة ال�شط�ح ال�شغيرة، نعي�س مع 

''�شّديقة'' االإ�شرار والرجاء، الخ�ف والتحدي. 

امراأة تحاول اأن تجعل الطفل المري�س الذي 

يتال�شى بين يديها، قادراً على ال�شم�د. ال 

تحمل اأم ح�شن �ش�ى و�شيلتين للعالج، الماء 

كي تطفىء عط�س ج�شد الطفل الذي يتل�ى من 

االألم، والحب كي تعالج عط�س روحه اإلى 

الحياة.

لحظات ال�ح�شة في م�اجهة م�ت الطفل 

المحت�م هي واحدة من اأكثر لحظات الرواية 
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االأخ�ين بابل� وفيدرو بيكاري�. فخ الرواية 

مزدوج: الجريمة من جهة، والع�شق من جهة 

ثانية. اأهل المدينة كلهم عرف�ا اأن �شانتياغ� 

�شيم�ت الأن اأنجيال بيكاري� اعترفت ليلة 

زفافها، بعد افت�شاح اأمر عدم عذريتها، باأن 

�شانتياغ� ه� المذنب. ال�حيد الذي لم يعرف 

ه� �شانتياغ� الذي �شيم�ت حاماًل م�شارينه 

ا 
ّ
في يديه. �شانتياغ� مات غريبًا ووحيداً، اأم

الع�شق الذي ال عالقة لل�شحية به، فه� ع�شق 

اأنجيال المتاأخر لزوجها الذي هجرها، فبقيت 

�شبعة ع�شر عامًا تكتب له ر�شائل الحب. وحين 

عاد اإليها زوجها باياردو �شان رومان بعد 

تلك االأع�ام كلها، اكت�شفت المراأة اأن ر�شائلها 

بقيت مقفلة.

غابرييل غارثيا ماركيز.

ر�شائل اأنجيال هي مقدمة الر�شائل التي 

�شيكتبها فل�رنتين� لحبيبته فرمينا في ''الحب 

في زمن الك�ليرا''. م�ت �شانتياغ� ن�شار الذي 

اأ�شعرني باأن ماركيز يكتب عن تجربة 

المهاجرين اللبنانيين - ال�ش�ريين اإلى اأميركا 

الجن�بية، والتي لالأ�شف لم تكتبها الرواية 

العربية مثلما يليق بتجربة كبرى، بدا لي جزءاً 

الم�ت، اأن المراأة دفنت الطفل في قلبها. �شرخ 

الن�بي بالمراأة: ''لقد اأنقذت الطفل باآخر 

اأنفا�شك.'' بينما كان الن�تي اأب� ن�ا�س يعلن 

اأن: ''الطفل �شيرى البحر''، يم�ت ''ح�شن''، 

وت�شت�شلم ''�شّديقة'' لنعا�س الم�ت الذي 

يحملها اإلى حيث ترى الغالم م�ج�داً في كل 

مكان، ون�شتمع اإلى ال�ش�ت: ''الحياة، البحر... 

واأخيراً البحر.''

''الي�م ال�شاد�س'' ن�شيد �شاغته �شاعرة 

وروائية م�شرية - لبنانية - فرن�شية، جاعلة 

من الرواية و�شيلتها الإعادة اكت�شاف م�شر 

بعيَني امراأة تعي�س تف�شيالت الماأ�شاة. امراأة 

تروي حكاية �شغفها بالطفل الذي ي�شارع 

الم�ت، متجاوزة االإحاالت الرمزية، الأن الحب 

بلت كلماتها 
ُ

يعل� على الرم�ز كافة؛ امراأة ج

باالأ�شى، لتقّدم رواية �شعرية - واقعية، عن 

مقاومة الفقراء لل�باء بالحب الذي جعل من 

الم�ت ا�شمًا اآخر للحياة.

IV - خرافة احلب ورمزية الوباء
''مئة عام من العزلة''، التي ُن�شرت للمرة 

االأولى باالإ�شبانية في �شنة 1967، كانت 

حيلة غابرييل غارثيا ماركيز التي ا�شت�لت 

على خيال جيل كامل. اأعاد هذا الروائي 

الك�ل�مبي كتابة ''العجيب والغريب''، كما في 

''األف ليلة وليلة''، عبر بنية جديدة ا�شتلهمت 

ف�لكنر، لكنها كانت ابنة بيئة تتعاي�س فيها 

الغرابة مع ال�اقع، بحيث �شار ال�اقع ه� 

الغرابة التي ال يمكن القب�س عليها.

غير اأن حيلة الرواية الكبرى تح�لت اإلى 

فخ في رواية ق�شيرة ُن�شرت في �شنة 1981، 

بعن�ان ''ق�شة م�ت معلن''. بطل الرواية 

و�شحيتها ه� اللبناني - ال�ش�ري �شانتياغ� 

قتل ب�شكل وح�شي على يد 
ُ
ن�شار الذي ي
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في الحادية وال�شبعين وه� في ال�شاد�شة 

وال�شبعين. مراهقتهما الغرامية االأولى كانت 

ا ع�شقهما الج�شدي فلن يتج�شد 
ّ
عبر الر�شائل، اأم

اإاّل على �شفاف الم�ت.

رواية عجيبة ت�شنع اأفخاخها في �شرد 

يجعل القارىء متفرجًا على حدث خارق. 

العا�شق ياأكل الزه�ر وي�شرب الك�ل�نيا، يمار�س 

الجن�س بجميع اأ�شكاله مع مئات الن�شاء، من 

دون اأن يفقد عذريته العميقة اأمام حبيبته 

االأولى. كل �شيء في ق�شة الحب غير عادي اإلى 

درجة تدفع القارىء اإلى حافة عدم الت�شديق. 

لكن �شيان؛ فالحكاية ال تطلب منا اأن ن�شّدقها، 

بل تاأخذنا اإلى احتماالت الع�اطف والرغبات.

ا الحروب 
ّ
اإنها رواية عن فكرة الحب، اأم

االأهلية التي تع�شف بك�ل�مبيا، والك�ليرا التي 

تجرف الم�تى، فلي�شت �ش�ى اأطر للرغبة.

قراأت الرواية في ثمانينيات القرن 

الما�شي واأعدت قراءتها الي�م. وفي قراءتي 

الثانية اكت�شفت اأنني ن�شيتها، واأن ذاكرتي لم 

تحفظ منها �ش�ى م�شاهد متفرقة، كم�شهد 

م�ت الطبيب في البداية، وم�شهد المراأة التي 

كان ا�شمها �شارا ن�ريغا التي كانت ''تم�س 

م�شا�شة طفل ر�شيع وهي تمار�س الحب 

وذلك كي ت�شل اإلى ذروة المجد''، وم�شهد 

النهاية، وبع�س الم�شاهد المتفرقة كالدمية 

التي �شارت تكبر، وحكايات الدالفين، واإلى 

اآخره... لكن �ش�رة العا�شق تال�شت، فهذا 

الع�شق، على الرغم من اأحزانه لي�س ماأ�ش�يًا، 

اإنه مجرد ذكرى.

عبقرية ماركيز جعلت من هذا التال�شي 

مدخاًل اإلى كتابة الق�شة. اأميل الي�م اإلى قراءة 

هذه الرواية ب�شفتها رواية عن الم�ت 

والكه�لة، اأو عن الرغبة في الحب كعالج من 

الم�ت. هل الك�ليرا هي رمز الحب؟

مكماًل لم�تنا اللبناني في حروبنا االأهلية 

ا 
ّ
التي بداأت في �شنة 1840 ولم تنتِه. اأم

حكاية ع�شق فل�رنتين� اأريثا لفيرمينا داثا في 

رواية ''الحب في زمن الك�ليرا'' )1985(، 

فاأخذتني اإلى كتاب ''م�شارع الع�شاق'' البن 

اج، ومقاطع من ''ط�ق الحمامة'' البن 
ّ
ال�شر

حزم. ففي الكتابين ال نقراأ عن الحب فقط، بل 

عن متخيله اأي�شًا، اأي عن الحب الذي يتخذ 

اأ�شكااًل عجيبة، من الحب في المنام اإلى الم�ت 

حبًا، اإلى اآخره... مفردات الع�شق العربي التي 

�شاغها قي�س بن المل�ح جن�نًا وو�شاح اليمن 

م�تًا، تل�ح و�شمًا على مبنى رواية ماركيز، 

لتاأخذنا اإلى عالم �شحري ال يف�شي اإاّل اإلى 

مزيد من الت�غل في الخرافة.

بنى ماركيز روايته على الت�ازي بين 

الك�ليرا والحب. فاأخذ من الك�ليرا رمزيتها 

القاتلة جاعاًل اأعرا�شها �شبيهة باأعرا�س 

الحب. فاالأعرا�س التي ت�شيب فل�رنتين� 

العا�شق عندما تتخلى عنه حبيبته فيرمينا 

وتتزوج من الطبيب اأوربين� خ�فينال، هي 

اأعرا�س الك�ليرا، مثلما الحظت اأمه.

بداأت الرواية بم�تين: م�ت جرميا �شانت 

ر الذي قرر االنتحار خ�فًا من 
ّ
اآم�ر، الم�ش�

الكه�لة، وم�ت الدكت�ر اأوربين� عندما �شقط 

اأر�شًا وه� يحاول التقاط الببغاء.

لقاء فل�رنتين� بفرمينا في ماأتم الزوج 

بعد واحد وخم�شين عامًا من الفراق، يفتح 

الرواية على الحب وذاكرته. الرواية تبداأ 

بالذاكرة وتنتهي في �شفينة تحمل العلم 

االأ�شفر، حيث ي�شير العمر بال نهاية، كاأن 

النهائية الحب تلتقي بالنهائية الم�ت.

ع�شق م�شن�ع من كلمات ور�شائل ي�شت�لي 

رّد. وعندما التقى 
ُ
على العا�شق كاأنه قدر ال ي

الحبيبان اأخيراً، بعد م�ت الزوج، كانت هي 



123جملة الدراسات الفلسطينية صيف 1542020

م�شار عالقة ال�باء بالرغبة والحب الذي �شبق 

اأن ر�شمه الكاتب االألماني ت�ما�س مان في 

رائعته ''م�ت في البندقية'' )1911(. حين نقراأ 

هاتين الروايتين معا نكت�شف الم�شافة 

االأ�شل�بية والمنهجية التي تف�شل بينهما. 

فت�ما�س مان باأ�شل�به ال�اقعي الكال�شيكي 

الم�شتند اإلى الح�ار الداخلي، ونزعته 

الت�شاوؤمية العميقة، ي�شع الع�شق الج�شدي اأو 

ع�شق الجمال في �شياق الم�ت وال�باء. 

غ��شتاف اآ�شنباخ، بطل رواية مان، ه� كاتب 

 ب�شيق ال يعرف �شببه، فيقرر ال�شفر 
ّ
األماني يمر

اإلى البندقية، وهناك �شيلتقي بم�شيره: الع�شق 

كمرادف للم�ت، والم�ت بالك�ليرا التي رف�س 

اأن يهرب منها كي يتبع �شكرة القلب بالجمال.

ده�شة اآ�شنباخ اأمام جمال ج�شد الفتى 

الب�لندي تادزي� تعادل االنتحار: ''فال�شغف 

كما الجريمة ال يتفق مع الراحة الرتيبة 

للحياة الي�مية.''

توما�س مان.

وحين ت�شير اللغة عاجزة، يحتل الم�ت 

المكان: ''فاأح�س اآ�شنباخ مرة اأُخرى باألم ناجم 

عن ك�ن اللغة قادرة على االحتفال بالجمال، 

لكنها عاجزة عن التعبير عنه.''

الرمز في الرواية يجعل من �شخ�شياتها 

اأ�شباحًا، والت�غل في الغرابة اإلى درجة 

ر 
ّ
تح�يلها اإلى �شكل م�ارب للحقيقة يدم

ا الك�ليرا التي 
ّ
الفا�شل بين الحب ووهمه. اأم

من دونها لم يكن من الممكن للق�شة اأن 

تنتهي بحيث ال تنتهي على الطريقة 

الماركيزية، فمجرد اإطار رمزي ال ياأخذنا اإلى 

الماأ�شاة على الرغم من ماأ�ش�يتها.

لكنها رواية ممتعة، واالإمتاع ه� �شر هذا 

الكاتب، وه� اإمتاع مجاني ياأخذنا اإلى المتعة 

ب�شفتها اإحدى عالمات االأدب الكبرى. اأتخيله 

ي�شحك وه� يكتب، ينت�شي في وحدته مع 

الكلمات، يذهب في اللعبة اإلى اأق�شاها مع 

قدرة مذهلة على اإقامة ت�ازن دقيق يجعل 

القارىء ي�شّدق ما ال ي�شدَّق، ويتمتع بهذا 

نه االأدب.
ّ

العالم الالمعق�ل الذي يدج

روى ماركيز في ح�ار قديم مع مجلة 

''باري�س ريفي�'' االأميركية، اأنه حين قراأ حكاية 

الرجل الذي ا�شتيقظ من ن�مه ليكت�شف اأنه 

�شار ح�شرة، مثلما كتب فرانز كافكا، اكت�شف 

اأنه ي�شتطيع اأن يكتب. و�شار يقراأ االأ�شياء 

كاأنها ن�ش��س، ويتذوق طعم كل �شيء.

ه 
ّ
في رحلة الحب على متن الباخرة، تنب

القبطان اإلى اأن رفع علم الك�ليرا على ال�شفينة 

يعني حكمًا بالبقاء في النهر اإلى ما ال نهاية. 

راأى القبطان في ''رم��س فرمينا �شقيعًا 

�شت�يًا... وعند �ش�ؤاله اإلى متى؟ �شمع ج�اب 

فل�رنتين� الجاهز منذ ثالث وخم�شين �شنة 

و�شتة �شه�ر واأحد ع�شر ي�مًا، الذي قال: مدى 

الحياة.''

الفخ الذي ن�شبه كافكا كي يروي غربة 

االإن�شان، �شار مع ماركيز ن�شقًا جعل 

الم�شتحيل ممكنًا.

تابع ماركيز في ''الحب في زمن الك�ليرا''، 
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المناطق المجه�لة في التجربة االإن�شانية. ففي 

فاجاأ النا�س ب�باء ال 
ُ
مدينة ال نعرف ا�شمها ي

ا�شم له. �شخ�شيات الرواية التي ت�شيبها 

العدوى بال اأ�شماء، كاأن العمى ال يغطي 

الم�شهد فقط، بل يحجب االأ�شماء اأي�شًا.

ال ياأتي عمى �شاراماغ� من ال مكان، 

فالعمى م��ش�عة اأدبية بداأت منذ الملحمة 

االإغريقية مع ه�ميرو�س الذي قيل اإنه اأعمى، 

وهذا نابع من معنى ا�شمه: االأ�شير اأو االأعمى، 

اف 
ّ
عدها الروؤي�ي من �شخ�شية العر

ُ
واأخذت ب

االأعمى تيريزيا�س في م�شرحية �ش�ف�كلي�س: 

عت اإلى عدة اأ�شكال في 
ّ
''اأوديب ملكًا''، ثم تفر

االأدب، مع �شك�شبير وميلت�ن والمعري، لتمتد 

اإلى االأدب الحديث مع فل�بير واأت�س. ج. ويلز، 

عدها االإن�شاني مع ''اأيام'' طه ح�شين، 
ُ
وتتخذ ب

ومذكرات رجائي ب�شيلة.

ا التعبير 
ّ
اني ومكرر، اأم

ّ
االحتفال اللغ�ي بر

فه� ج�هر االإبداع. كاتب في منت�شف العمر، 

يقترب من الكه�لة ويجد نف�شه فجاأة عاجزاً 

عن التعبير عن اجتياح فتى غريب لروحه.

والأن اللغة عاجزة فاإن العالقة بين 

العا�شق والمع�ش�ق تبقى في اإطار تغطيه ظالل 

االأ�شياء. اآ�شنباخ يتبع معب�ده اأينما يذهب، وال 

يلم�شه مرة واحدة، ي�شم رائحة ال�باء لكنه ال 

يبالي، يذهب اإلى الحالق كي ي�شبغ �شعره 

ويعطي لنف�شه م�شحة من جمال مفتعل، لكنه 

في ال�اقع كان �شبيه نر�شي�س في انحناءته 

المميتة اأمام مراآة الينب�ع.

يم�ت بطل الرواية تحت �شم�س ال�شاطىء، 

حيث كان يجل�س متابعًا مع�ش�قه بعينيه.

هل قتلته الك�ليرا اأم قتله الحب؟

V - �ساراماغو: الوباء والعمى 
الأبي�س

لم يكن الروائي البرتغالي ج�زيه 

�شاراماغ� في حاجة اإلى تح�يل ال�باء اإلى 

ا�شتعارة مثلما فعل كام� في ''الطاع�ن''، ولم 

يتكىء على الك�ليرا كي ياأخذنا اإلى ق�شة حب 

ال تنتهي، على غرار ماركيز ''في الحب في 

زمن الك�ليرا''. وه� اأي�شًا لم يتخذ من واقعية 

الك�ليرا اإطاراً لكتابة رواية عن االأ�شى والحب، 

كما في رواية اأندريه �شديد ''الي�م ال�شاد�س''. 

�شاراماغ� ذهب اإلى كافكا، م�شت�حيًا وح�شة 

االإن�شان اأمام احتماالت الم�شير الغام�س 

الذي ينتظره.

كافكا اخترع كناية الرجل الح�شرة، 

و�شاراماغ� اخترع كناية العمى. في روايته 

ل الروائي البرتغالي وباء لم 
ّ
''العمى''، تخي

يحدث، واأطلق عليه ا�شم ال�باء االأبي�س، وبنى 

حكاية مده�شة في قدرتها على ا�شتك�شاف 

جوزيه �ساراماغو.

جوزيه �ساراماغو.
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ا زوجة الطبيب فعلى الرغم من 
ّ
تهمي�شه، اأم

ترددها وم�شاعرها المتناق�شة، فاإنها �شتك�ن 

العين التي تق�د العي�ن المغم�شة اإلى الخروج 

من الم�شت�شفى.

ما يجري في الم�شت�شفى مخيف: ب�شر 

ينحدرون ب�شرعة اإلى ما ي�شبه الطبيعة 

الحي�انية، واأ�شخا�س فقدوا مع اأب�شارهم 

كراماتهم، لكنهم يتم�شك�ن بغريزة البقاء.

غير اأن مفاجاأة المحجر ال�شحي تكمن في 

اأمرين:

االأول، وح�شية الجن�د الذين يحر�ش�ن هذا 

المعزل، والتي تتج�شد في عدم اكتراثهم 

بم�شير المر�شى، وقيامهم باإطالق النار على 

ن يتقدم نح�هم، حتى ل� كان يبحث عن 
َ
كل م

�شناديق الطعام التي كان�ا يرم�نها ويهرب�ن 

خ�فًا من ال�باء، كاأننا اأمام معزل للمجذومين 

ترك�ن للم�ت. والثاني، قيام مجم�عة 
ُ
الذين ي

من العميان يملك زعيمهم م�شد�شًا باال�شتيالء 

على الطعام وتدفيع المر�شى كل ما يملك�ن، 

ثم اإجبار الن�شاء على ممار�شة الجن�س كي 

يح�شل�ا على الطعام. وح�شية واغت�شاب 

و�شادية ت�شير اإلى اأن الهيمنة الطبقية ال 

تتاأ�ش�س اإاّل بالعنف.

وبعدما تنجح زوجة الطبيب المب�شرة في 

قتل زعيم ال�ح��س الب�شرية بمق�س كان في 

حيازتها، تن�شب معركة غير متكافئة تنتهي 

بحريق هائل يلتهم المكان.

لم يعد اأمام العميان من و�شيلة التقاء 

النار �ش�ى الهروب حتى ل� تعر�ش�ا للقتل 

على يد اأفراد الجي�س، اإاّل اإنهم يفاجاأون باأن 

حر�س المبنى اأ�شيب�ا بالعمى وهرب�ا، فيخرج 

العميان من �شجنهم اإلى مدينة غارقة في 

العمى االأبي�س، الأن جميع �شكانها اأ�شيب�ا 

بال�باء.

اإن الدخ�ل في عالم قراءة رواية ما يتطلب 

عادة، قلياًل من ال�شبر كي ي�شتطيع القارىء 

ا هنا، فبداًل من اأن 
ّ
اأن يفك رم�ز البداية. اأم

ن 
َ
يدخل القارىء اإلى الرواية فاإنها هي م

يدخل اإلى وجدانه. وهذه بدايٌة ال ت�شبه �ش�ى 

بدايات الروايات الب�لي�شية، ففي و�شط عجقة 

ال�شير يفقد �شائق ب�شره ويدخل في عالم 

البيا�س الحليبي، ثم تت�الى االأحداث ب�شرعة: 

الطبيب الذي عالج المري�س االأول يفقد ب�شره 

في الليلة نف�شها، وجميع الذين كان�ا في 

عيادته ي�شاب�ن بالعمى، كما ينت�شر في 

المدينة وباء جديد ال �شابقة تاريخية له.

ال يظهر على مر�شى هذا ال�باء �ش�ى 

عار�س واحد ه� االإ�شابة بالعمى، وه� ي�شبه 

عٍد.
ُ
جميع االأوبئة في اأنه م

�شلطات المدينة تقرر و�شع العميان والذين 

احتك�ا بهم، في الحجر ال�شحي داخل 

م�شت�شفى مهج�ر لالأمرا�س العقلية.

وهنا تبداأ الرواية رحلتها اإلى الهلع 

والخ�ف واالنحدار.

تنق�شم الرواية اإلى ق�شمين:

يدور الق�شم االأول في م�شت�شفى االأمرا�س 

ا 
ّ
ل اإلى محجر �شحي، اأم

ّ
�

ُ
العقلية الذي ح

الق�شم الثاني فتجري اأحداثه في المدينة التي 

�شار جميع �شكانها عميانًا.

وكي ي�شتطيع الراوي اأن ي�شرد حكايته، 

ب�شر واحد و�شط عتمة البيا�س 
ُ
كان ال بد من م

التي تجتاح العي�ن. هذا المب�شر ه� زوجة 

الطبيب التي ال تفقد ب�شرها في مدينة �شيفقد 

جميع �شكانها اأب�شارهم.

اإاّل اإن م�شير زوجة الطبيب لن يك�ن 

ب�شر ن�نيز بطل ''مدينة العميان'' 
ُ
كم�شير الم

ل�يلز، الذي ينتهي باأن يقتلع عينيه كي 

ب�شر ويلز يجري 
ُ
يتاأقلم مع مدينته الجديدة. م
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بنيتها، ففي غمرة العماء ال مكان للذين ولدوا 

عميانًا وتعلم�ا اأن يروا بح�ا�شهم االأُخرى، 

فبا�شتثناء مرافق زعيم الع�شابة الذي كان 

يعرف اأن يكتب بطريقة ''بريل''، ال مكان لهذه 

الفئة من العميان في الرواية.

وعلى الرغم من واقعية ال�شرد وقدرة 

الم�ؤلف المده�شة على �ش�غ تف�شيالت الحياة 

البي�شاء، فاإن الكناية تقذف بالن�س اإلى 

االأمث�لة وتاأ�شر الحكاية في اإطار واحد.

''اإذا كان االأمل كالملح فماذا علينا اأن 

نفعل كي ي�شير الملح كاالأمل؟'' هذا ه� ال�ش�ؤال 

الجديد الذي طرحه �شاراماغ�، في روايته 

''مقالة عن ال��ش�ح''، التي ُترجمت اإلى 

العربية بعن�ان ''الب�شيرة''، واإلى االإنجليزية 

.Seeing بعن�ان

ومع اأن الم�شافة الزمنية التي تف�شل بين 

الروايتين هي ت�شعة اأع�ام، فقد �شدرت 

''العمى'' في �شنة 1995، بينما �شدرت ''مقالة 

عن ال��ش�ح'' في �شنة 2004، اإاّل اإن الرواية 

الثانية هي ا�شتكمال للرواية االأولى. المدينة 

التي �شربها وباء العمى، �شي�شربها من جديد 

وباء �شيا�شي، ه� وباء اأبي�س، يك�شف عبث 

ال�شلطة بالديمقراطية، والتعامل معها ب�شفتها 

 في م�شلحتها.
ّ
وباء حين ال ت�شب

ال�باء ه� كناية عن قرار �شكان المدينة 

االقتراع ب�رقة بي�شاء. يرف�س النا�س الخيار 

بين ثالثة اأحزاب مترهلة وفا�شدة، وبداًل من 

مقاطعة االنتخابات ي�ش�ت�ن باأوراق بي�شاء.

البداية ال�اقعية للرواية �شرعان ما تنكفىء 

لم�شلحة �شل�شلة اأحداث غرائبية. تقرر ال�شلطة 

اأن هذا الت�ش�يت ه� بمثابة ث�رة، فتغادر 

العا�شمة وتخليها من ال�شرطة والجي�س، 

وتفر�س عليها الح�شار، باعتبارها مدينة 

م�ب�ءة. �شياق الرواية الجديدة ياأخذنا اإلى 

وهنا تبداأ رحلة ت�ح�س جديدة بحثًا عن 

الطعام. م�شاهد مرعبة: ب�شر ياأكل�ن اللحم 

النيىء، ويم�ش�ن على اأربع، ويتقاتل�ن على 

البقايا، ويت�شكل�ن في قطعان تائهة تج�ب 

ال�ش�ارع. وبداًل من اأن ي�شتيقظ االإن�شان وقد 

�شار ح�شرة ب�شكل مفاجىء، كما في ق�شة 

كافكا، فاإنه ينحدر اإلى مرتبة الحي�ان في 

�شياق تلبية حاجات غريزة البقاء.

وفي النهاية، ينح�شر ال�باء بال �شبب اأو 

مقدمات، مثلما اأتى، ون�شتمع اإلى زوجة 

الطبيب تق�ل: ''ال اأعتقد اأننا عمينا، بل اأعتقد 

اأننا عميان، عميان يرون، ب�شر عميان 

ي�شتطيع�ن اأن يروا لكنهم ال يرون.''

رواية تلّخ�س مع�شكرات االعتقال والقمع 

الب�لي�شي ووح�شية الطبقات الم�شيطرة، لكنها 

تاأخذنا في النهاية اإلى ب�ؤ�س االإن�شان وعجزه.

نحن ل�شنا اأمام تراجيديا اإغريقية، فاأوديب 

ا عميان �شاراماغ� فهم 
ّ
دفع ثمن قدره، اأم

خارج معادلة ال�شبب والنتيجة. اإنهم عراة 

ل الماأ�شاة 
ّ
اأمام قدر لئيم ومت�ح�س؛ قدر يح�

اإلى �شخرية، والع�اطف االإن�شانية اإلى لعبة، 

ويمح� الحب.

لحظات العاطفة بين المراأة ذات النظارة 

ال�ش�داء والطفل االأح�ل، اأو بين الكلب وزوجة 

الطبيب، �شرعان ما تتال�شى اأمام م�شاعر 

الخ�ف واالإح�شا�س باقتراب الم�ت ج�عًا.

االأوغاد الذين اغت�شب�ا الن�شاء في المحجر 

دمروا فكرة الحب نف�شها، ف�شار اللقاء مجرد 

بحث عن دفء كاذب في عالم يجتاحه جليد 

الرعب.

عالم بال حب، كاأن الرواية تق�ل حقيقة 

الحب، وه� اأنه نتاج ثقافي ن�شاأ كتعبير عن 

حاجة روحية ت�ؤن�شن االإن�شان.

الكناية تلتهم تف�شيالت الحياة كي ت�ؤ�ش�س 
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م�شافة معها. فالق�شة تحمل في بنيتها 

عنا�شر تجعلها تقترب من الخرافة، وفي 

الخرافة ي�شت�لي الخيال على ال�اقع، بحيث 

ي�شير ال�اقع مجرد خلفية ي�شتند اإليها ال�شرد. 

وبهذا المعنى ي�شير وباء الك�ليرا م�شهداً يمكن 

التعاي�س معه، كما في رواية ماركيز.

ومن جهة ثانية تحتل الرم�ز واال�شتعارات 

المتن، في�شير القارىء جزءاً من لعبة تاأويل 

الن�س واكت�شاف دالالته واأبعاده. �شحيح اأن 

القارىء يتاألم مع اأوديب الذي فقاأ عينيه، في 

م�شرحية ''اأوديب ملكًا'' ل�ش�ف�كل، لكن ما 

ي�شغلنا لي�س التماهي مع البطل التراجيدي، بل 

تحليل حكايته عبر ربطها بمجم�عة من 

الم�شت�يات: العمى الذي ي�شكل طريقًا اإلى 

الروؤية، وعالقات المحارم، وم�اجهة القدر...

فاالأدب يق�م بقذف الك�ارث اإلى م�شت�ى 

الكناية من جهة، كما يق�م من جهة ثانية 

باإبداع حاالت تتف�ق على ال�اقع اأو ت�ازيه، 

من االإن�شان الح�شرة في ق�شة ''الم�شخ'' لكافكا، 

اإلى ال�باء االأبي�س الذي اخترعه �شاراماغ� 

في رواية ''العمى''.

ومثلما ك�شفت االأوبئة ه�شا�شة االإن�شان 

الذي ال يملك في م�اجهة الماأ�شاة �ش�ى �شالح 

الحب، كما في رواية ''الي�م ال�شاد�س''، فاإن 

االأ�شكال االأدبية المتن�عة تك�شف ثغرات الن�س 

االأدبي، وت�شمح لنا باأن نتلم�س ال�شراع بين 

االأيدي�ل�جيات الم�شيطرة وبين البعد الروحي 

لالأدب الذي يتجلى في ك�ن كل عمل اأدبي 

اإعادة كتابة الأدب �شبقه، اأو ه� �شكل من 

اأ�شكال تقم�شه و�شط تقلبات االأزمنة. هذا 

ال�شراع يحتل رواية ''الطاع�ن'' الألبير كام�، 

اإذ يتم تهمي�س المكان وحذفه، لم�شلحة روؤية 

فل�شفية مزروعة في اأيدي�ل�جيا التف�ق 

الك�ل�نيالي.

اأبطال الرواية القديمة، زوجة الطبيب التي لم 

ت�شب بالعمى في الرواية ال�شابقة تع�د اإلى 

الظه�ر. ال�شلطة تتهمها باأنها المحر�س االأول 

ل قيادتها 
ّ
على االنتفا�شة البي�شاء، وتح�

لتمرد العميان �شد االأوغاد اإلى جريمة.

رواية بارعة ال�شرد، لكن م�شم�نها الرمزي 

ال�شارخ يك�شر واقعيتها، ويح�لها اإلى خطاب 

�شيا�شي. هنا ال نفتقد �شحر االأ�شل�ب، لكننا 

نفتقد �شحر الحكاية. التف�شيالت مذهلة، 

وخ�ش��شًا العالقة االإن�شانية بين عميل وزير 

الداخلية وبين بطلة الرواية، لكن الكناية 

تفتر�س ال�شياق الروائي، وتح�له اإلى مجرد 

وعاء لم�شم�ن م�شبق.

''منذ اأربع �شن�ات كنا عميانًا، واأق�ل اإننا 

ربما بقينا عميانا''، قالت زوجة الطبيب، في 

م�اجهة تهمة ال عالقة لها بها.

وتنتهي الرواية باعتقال الطبيب ومقتل 

زوجته بر�شا�س قّنا�س، واغتيال المخبر 

الذي انقلب على اأ�شياده.

قّدم �شاراماغ� في هذا الجزء الثاني من 

رواية ''العمى''، تف�شيراً �شيا�شيًا لروايته االأولى 

التي لم تكن في حاجة اإلى تف�شير.

***
قراأت هذه الن�ش��س في زمن الحجر 

الك�روني، وتعاملت معها ب�شفتها ن�افذ على 

االآخرين. القراءة رحلة، والتماهي مع التجربة 

االإن�شانية تعطي القارىء �شع�راً باأنه ي�شتطيع 

اأن يعي�س في اأزمنة مختلفة.

هربت من ال�باء الى ال�باء، هذا ما �شعرت به 

في البداية، وخ�ش��شًا مع ر�شالة ابن ال�ردي، 

لكن مع الروايات الحديثة بداأ هذا ال�شع�ر يتبدد 

ليحل في مكانه �شع�ران متكامالن:

من جهة بدا لي الن�س االأدبي كاأنه يغّلف 

الماآ�شي بجمالياته المتعددة، بحيث يخلق 



159 مقاالت األدب يف زمن الوباء

ح. فالكلمات ت�شير في االأدب 
َ
ر

َ
العرب، اأي ج

جروحًا تفي�س �شحراً، وبذا ت�شنع التجربة 

عدها الروحي مح�لة الحياة اإلى 
ُ
االإن�شانية ب

حكاية ُتروى.

يروي الكاتب كي يرت�ي، والحب ه� الماء 

الذي يفي�س من جروح الكلمات والتماعة 

عي�ن النا�س الذين يجتمع�ن في الكتب على 

رى، حتى ل� 
ُ
مائدة االأدب كي يروا ما ال ي

اأ�شيب�ا بالعمى. 

كانت رحلتي في �شياقات هذه االأعمال 

االأدبية دليلي للتعامل مع تجربتي ال�شخ�شية 

و�شط مناخات الرهبة التي �شنعها االنت�شار 

ال�شريع ل�باء ك�رونا، و�شمحت لي باأن اأعيد 

اكت�شاف الت�تر التكاملي بين الم�ت والحب 

والكتابة.

الكتابة مزيج من الحب والجرح، ففي البدء 

كان الكلمة، بح�شب ي�حنا االإنجيلي، وهذا 

تج�شيد للمعنى الحرفي لفعل َكَلم في لغة 
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

لسَت وحدَك: ذاكرة حرية تتدفق

علي جرادات

116 صفحة              8 دوالرات

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


