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إلى متى سأترك حزني حرًا؟

الخراُب يعود إلى رْشده حين تحضرين.
 @@@

الذي  منفاي  ومنفاي.  فيه  أكون  الذي  المكان  في  أنِت  تضاريسي 
إليه أتوق. منفى يعلمني أِلَف باء الوطن.
  @@@

ُشرفتي قلب يطل عليَّ كلما ذهبت في العناء من أجل من أحب.
 @@@

الذاكرة في الحب ال تحتاج إلى صدمة كي تمارس دورها.
  @@@

ال ُتتعبوا قلوبكم مع من يجد في عذابكم عافيته.
 @@@

اسهروا على حسكم. أنتم من دونه في عداد األشياء.
 @@@

كن حرًا؛ وخصوصًا أمام قلب يهينك.
 @@@

مدفوع  برصيد  لحظة  كل  مشاعره  يشحن  قلب  على  أحد  لن  يعوِّ ال 
األجر. 

 @@@
ر  ُسكَّ أي  عن  تغنيك  الصباحي؛  القهوة  فنجان  مع  ة  حرَّ تنهيدة  كل 

في الدنيا.
 @@@

الشيخوخة: أن تقرر تقاعدك عن حركة العالم.
 @@@

احترموا ألمكم. ال تصغروا أمامه!
  @@@

إلى متى سأترك حزني حرًا؟
  @@@

يكاد يطرق باب عربته قبل أن يستقلها لفرط أدبه. 
  @@@

كم الهدوء. العواصف مختبئة في زوايا انكسار غير معلن. ال يغرنَّ
  @@@

رتبوا فرحكم ولكن ال تجرحوا حزنًا في الطرف اآلخر من المكان.
 @@@

االنتظار  ومواقف  والمطاعم  والفنادق  والقطارات  األوط��ان  كل 
تهز  أن  تستطيع  لن  والتأبين  ال��زواج  وحفالت  االستقبال  وص��االت 

شعرة في رأس مشرد رفض سقفًا مقابل كرامته.
 @@@

ب  تخرِّ ال  كي  سونا  ام  لحمَّ مخيلتي  أخضعت  وقد  هوبكنز  أتابع 
آخر.  نوع  من  »صرمحة«  العربية  السينما  المشهد!  العربية  السينما 
والسوق  ش��يء!   ال  أحدهم/إحداهن  ليقول  الماليين  فيه  ُتدفع  عبث 

هي الحارس األمين على تلك المهزلة. 
عليك  ال��س��ذاج��ة  ف��ي  ال��م��ت��ورط��ة  ال��ع��رب��ي��ة  السينما  إدم����ان  أم���ام 
بني  بفشل  واإلح��س��اس  واالك��ت��ئ��اب  اإلح��ب��اط  إل��ى  منها  االن��س��ح��اب 

قومك.
ال بأس، فشلهم ليس مشكلة. أدمنوه منذ زمن. اإلحباط واالكتئاب 
دان في مع من تقف بوزن وأداء وروح آل باتشينو توم هانكس  يتحدَّ
وميريل  بيري  هال  أنسى  أن  دون  من  وهوفمان  نيرو   دي  روب��رت 

ستريب وغيرهن وغيرهم.
شركات  ووفرة  التمويل  عن  يتحدث  من  الصالة  طرف  في  أسمع 
بالحياة  الحقيقي  إحساسهم  لكن  ُتحصى  ال  العرب  أم��وال  اإلنتاج! 

والقيمة؛ ال قيمة له!
 @@@

وال��ح��ك��وم��ات.  ال����دول  ب��ه  ت����ْرَدح  ال���ذي  المستقبل  م��ن  ارح��م��ون��ا 
عن  رحيلنا  من  ثوان  قبل  حتى  نحن  ومالمحه  أطره  نحدد  المستقبل 

هذا العالم.

جعفر الجمري
jaffar.aljamri@alwasatnews.com

البوصلة المفقودة في رواية »بولقلق« لعبداهلل المدني

لعبداهلل  »بولقلق«   روايــة  ــدرت  ص  [
المدني، عن المؤسسة العربية للدراسات 
في   ،2010 ــى  األول طبعتها  في  والنشر، 
ن  تزيِّ المتوسط.  القطع  من  صفحة   152
ــة لــمــيــهــاي كــريــســتــي من  ــوح الـــغـــاف ل
للمدني  الثانية  الــروايــة  ــي   وه رومانيا. 
 .2009 خادمة«،  شقتنا  »في  روايته  بعد 
ويمكن تصنيفها على أنها من روايات أدب 
يكاد  ــف  وص ــن  ع ــارة  ــب ع ألنــهــا  ــات،  ــرح ال
في  والعباد  الباد  ألوضاع  تقريريًا  يكون 
بعض دول جنوب شرق آسيا، وهي الدول 
المفوضية  ضمن  الكاتب  فيها  عمل  التي 
ــن الــتــابــعــة  ــي ــئ ــاج ــون ال ــئ ــش ــة ل ــي ــام ــس ال
الحقائق  لتقصي  الــمــتــحــدة،  ـــم  األم إلـــى 
في  الفيتناميين  ــوارب  ــق ال الجئي  بشأن 

ثمانينيات القرن العشرين.
»بولقلق«  بـــ  ــه  ــت رواي الكاتب  وعــنــون 
وفاًء  الفلبينية.  باللغة  ــوردة  ال ومعناها 
في  الــنــســائــيــة  ــه  ــرات ــام ــغ م أول  لـــذكـــرى 
رحلته؛ إذ أطلق لقب بولقلق على جوزفينا 

الفلبينية.
عن  تتحدث  الرواية  هل  القارئ  ويحار 
ــوارب  ــق ال الجــئــي  ــاة  ــان ــع وم وآالم  مــآســي 
خالد  مــغــامــرات  تتخللها  الفيتناميين 
خالد  مغامرات  عن  تتحدث  أم  النسائية، 
الاجئين  حــكــايــات  تتخللها  النسائية 
الشخصية  ــد  ــال خ ــدو  ــب وي ــم؟  ــه ــات ــذاب وع
الرحى  حجر  فهو  الرواية،  في  المحورية 
قيمة  ال  ثانوية  األخرى  الشخصيات  وكل 
وعاقتها  بخالد  ارتباطها  بمدى  إال  لها 
فراش  والبقية  الوحيد  المصباح  فهو  به. 

يرفرف حوله!
المتعة  مـــن  تــخــلــو  ســـرديـــة  الـــروايـــة 
مكتوبة  بالحكايات،  أشبه  فهي  الفنية، 
متعة  مــن  تخلو  بسيطة،  مباشرة  بلغة 
كثيراً  تقترب  وجاذبيتها،  وفتنتها  اللغة 
ولوال  الرسمية،  واللغة  التقارير  لغة  من 
ما تزخر به من أحداث ومغامرات ووصف 
هذا  ويعتبر  منفر!  ممل  نص  إلى  لتحولت 
في  متخصص  أكاديمي  باحث  من  مقبواًل 
الشئون اآلسيوية، استخدم الرواية قالبًا 
الخوف  بفعل  المعذبين  البشر  آالم  لنقل 
والربط  يتربصهم،  مما  والهرب  والرعب 

ممن  الخليج  دول  في  الخادمات  حال  مع 
رين  المهجَّ أولئك  عن  مصيرهن  يختلف  ال 

بفعل الحرب.
ــــة  رواي فـــي  ـــاه  ـــب ـــت االن ــت  ــف ــل ي مـــا  أول 
الاجئين  مع  يتعامل  خالداً  أن  »بولقلق« 
وبرود  بحيادية  ومعاناتهم  ومشكاتهم 
الشرقي  العربي  الرجل  وطبيعة  يتفق  ال 
المفعم بالعاطفة، فهو يقوم بعمله بشكل 
مع  بتفاعله  يشعرنا  أن  دون  مجرد  رسمي 
لكأنه  معهم.  وتعاطفه  الاجئين،  هؤالء 

يتعامل مع عينات مخبرية صماء.
خــــالــــد، الــــــذي يـــفـــتـــرض أنـــــه مــكــلــف 
القوارب  الجئي  بشأن  الحقائق  بتقصي 
ــراه  ن شئونهم،  ومتابعة  الفيتناميين 
وردهــاتــهــا  الفخمة  الــفــنــادق  بين  يتنقل 
ــوى  س يــهــمــه  وال  ـــا،  ـــه ـــارات وب ــا  ــه ــق ــراف وم
وأيــن  المختلفة،  الفنادق  بين  المقارنة 
من  الفندق  في  تتوافر  ومــاذا  البار،  يوجد 
أوضاع  مع  صارخة  مفارقة  في  خدمات، 
بالخوف  المطاردين  المزرية  الاجئين 
والحرمان  والــجــوع  بالطرد  والمهددين 
أن  ضمنية  ـــارة  إش فــي  ربما  والقرصنة. 
معظمها  في  تذهب  المتحدة  األمــم  ــوال  أم
ورحاتهم،  ورفاهيتهم  الكبار  للموظفين 

بينما ال ينال الاجئون إال الفتات!
ــًا عــاقــات  ــض ــاه أي ــب ــت ــا يــلــفــت االن ــم وم
فيها؛  يحل  مدينة  كل  في  النسائية  خالد 
العاقات  تنوع  على  الشديد  حرصه  بل 
ليبقى  ــدة  ــواح ب التقيد  وعـــدم  النسائية 
أخــرى.  إلــى  ــدة  واح من  يتنقل  طليقًا  ــراً  ح
إلى  مانيا،  في  الفلبينية  جوزفينا  فمن 
إلــى  ــوك،  ــك ــان ب ــي  ف ــة  ــودي ــس ال كريستينا 
ولــوال  كوااللمبور،  فــي  األلمانية  إنغريد 
في  لــتــورط  المهنية  سمعته  على  خوفه 
»خاف  الفيتنامية،  الاجئة  فام  مع  عاقة 
التي  والشائعات  والقال  القيل  من   )...(
عليها  فــيــعــاقــب  رؤســـائـــه  ـــى  إل تــصــل  ــد  ق
قبل  ــي  ــف ــي ــوظ ال والــتــجــمــيــد  ــــذارات  ــــاإلن ب

الطرد«)51(.
لو  ــواًل  ــب ــق م ــون  ــك ي أن  يــمــكــن  ـــر  أم ـــو  وه
هــذا  بينما  الــمــعــقــولــة؛  ــدود  ــح ال ــي  ف كـــان 
الــصــورة  ــى  إل يــســيء  خــالــد  ــن  م التهافت 
موظف  عليها  ــون  ــك ي أن  يــفــتــرض  ــي  ــت ال

إذا  وخـــاصـــة  ــر،  ــي ــب ك ــي  ــم أم
لكأنه  مسلمًا،  عربيًا  ــان  ك

والمتعة  بالسياحة  مكلف 
إذا  إال  ــذات،  ــل ــم ال وتــصــيــد 
يبرز  أن  يريد  الكاتب  كان 

ــي  ــرب ــع ــع ال ــل ـــرة خ ـــاه ظ
مــن  ـــــرج  خ إذا  عــــــــذاره 
أو  الغرب  باد  إلى  باده 

االنفتاح  حيث  الشرق، 
ــــر  ــــواف ــــة وت ــــري ــــح وال

والملذات  المغريات 
ــون  ــل صــنــف ول ــن ك م

ونوع!
يستغرب  ومــمــا 

ــــو  ـــــد وه ـــــال ــــــن خ م
والمتعلم  المثقف 

ـــص  ـــص ـــخ ـــت ـــم وال
األممي  والموظف 
ينقلب  أن  الكبير 

ـــن  ــــــه م ــــــف ــــــوق م
ـــا األمــــة  ـــاي ـــض ق

مواقف  بسبب 
ــروف  وظ آنية 
فهو  ـــة  ـــاص خ
ــول: »أكــثــر  ــق ي

في  ــداث  األح تطورات  يتابع  وهو  آلمه  ما 
الفلسطينيين  مــوقــف  الخليج،  منطقة 
ــوارع  ش ــى  إل بــالــخــروج  يكتفوا  لــم  الــذيــن 
للرقص  ـــزة  غ ــاع  ــط وق الــغــربــيــة  الــضــفــة 
العراق  كان  مرة  كل  في  الحلوى  وتوزيع 
رؤوس  عــلــى  صــــاروخــــًا  ــط  ــق ــس ي ــا  ــه ــي ف
أيضًا  تظاهروا  وإنما  الخليج،  في  األطفال 
مرددين  العراقي  النظام  ألفــعــال  تأييداً 
إلى  أبيب  تل  من   ... صدام  يا  »بالكيماوي 

الدمام«.
خالد  غير  القاسية،  اللحظة  تلك  منذ 
ــره وتــوجــهــاتــه  ــاع ــش ــت م ــدل ــب ـــاره. ت ـــك أف
الوحدة  مثل  قضايا  تعد  لم  السياسية. 
العربية  القومية  مثل  وشعارات  العربية 
الــقــدس  ــادة  ــع ــت واس فلسطين  ــر  ــري ــح وت
شيئًا.  لــه  تعني  اإلمبريالية،  ــاداة  ــع وم
ــك األشـــيـــاء غــــــذاؤه الـــروحـــي  ــل كـــانـــت ت
ــاره،  ــف ونــشــيــده الــيــومــي مــنــذ نــعــومــة أظ
قلوبهم  ومكنون  أصحابها  جحود  لكن 
تداعيات  عنهما  كشفت  اللذين  السوداء 

غزو الكويت، افقدتاه اإليمان بها.«)91(
دوراً  لعبت  العاطفة  أن  ــد  أح ينكر  ال 
كبيراً في تلك الفترة، وخاصة عند الشعب 

لفلسطيني  ا
ــي  ـــــــذي وجــــــد ف الـــمـــحـــتـــل ال

ــخ  ــواري ــص ــال ــة ب ــودي ــه ــي ــف الــمــدن ال ــص ق
اآلخــــرون.  فعله  ــن  ع عــجــز  خــارقــًا  ــًا  ــم ع
من  موقفه  خالد  يغير  أن  مبرر  يوجد  وال 
والــقــدس  الــعــربــيــة  والــقــومــيــة  فلسطين 
من  عاطفية  فــورة  لمجرد  واإلمبريالية 
تغيرها  ال  الفكرية  فالقناعات  قليلة،  فئة 
عــواطــف،  أو  ــارات  ــع ش أو  ــة،  ــي آن ـــروف  ظ
مظلمة  فترة  عن  نتحدث  نحن  وخاصة 
األوراق،  ــا  ــه ــي ف ــت  ــط ــل ــت اخ ــة  ــرب ــط ــض م
الحابل  واخــتــلــط  ــوب،  ــط ــخ ال ــت  ــم ــه وادل
الرؤية.  وغابت  الضباب،  وعمَّ  بالنابل، 
بعضنا  يعذر  أن  يجب  ــوال  أح هكذا  وفي 
برفق.  بعضًا  بعضنا  ويعاتب  بعضًا، 
ومن واجب الكاتب أن يجمع وال يفرق، وال 
داعي لإلشارة إلى هذه النقطة بالذات لما 
للجراح،  ونكئ  حساسيات،  من  تسببه 
بناء  على  يؤثر  ال  تجاوزها  أن  وخاصة 

الرواية وصدقيتها من قريب أو بعيد.
ــف  ــوص ــل لـــلـــروايـــة هــــذا ال ــج ــس ــا ي ــم م
ــاس  ــن ـــات ال ـــف ــل لــلــطــبــيــعــة وص ــص ــف ــم ال
ــــــــــاح الــمــهــجــريــن  وأحـــــوالـــــهـــــم وأوض

ــن  الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــيـــن فـــــي كـــــل م
كونغ  وهونغ  وتايلند  الفلبين 
وجبة  للقارئ  وفر  ما  وماليزيا؛ 
الطبيعية  المعلومات  من  دسمة 
ـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة  ـــي ـــراف ـــغ ـــج وال
الــروايــة  وأشـــارت  والسياسية. 
كل  فــي  السياسية  ـــاع  األوض ــى  إل
حدثت  إذ  ــد؛  ــن ــل ــاي وت الــفــلــبــيــن  ــن  م
ــورة  ــث ال نتيجة  ســيــاســيــة  ــــات  أزم
ضد  البلدين  مــن  كــل  فــي  الشعبية 
أشارت  كما  المستبدة.  الحكومات 
حسين  ــــدام  ص غـــزو  إلـــى  الـــروايـــة 
قوات  يد  على  منها  وإخراجه  للكويت 

. لف لتحا ا
من  ــد  ــال خ ــاده  ــف ــت اس ـــذي  ال الــــدرس 
ربط  ــه  أن ــقــوارب  ال الجــئــي  ــع  م مهمته 
وخادمات  الاجئين  هؤالء  أوضاع  بين 
والــعــمــالــة  الــخــلــيــح  دول  ــي  ف ــازل  ــن ــم ال
ــه  ــودت ــد ع ــع ــل ب ــم ــع ــا، ف ــه ــي اآلســـيـــويـــة ف
وطنية  منظمة  تأسيس  ــى  إل وطنه  ــى  إل
لذكرى  وفاًء  المنازل  خادمات  عن  للدفاع 
يؤرقه  ــان  ك ــذي  ال عبدالرحمن  صديقه 
اجتذبت  ــا  م ــان  ــرع وس ــوع،  ــوض ــم ال ــذا  ه
تفيض  التي  القصص  عشرات  منظمته 

وعذابًا! ومعاناة  بؤسًا 
ــت االنـــتـــبـــاه عــاقــة خــالــد  ــف ــل ومــمــا ي
متوترة  كانت  فقد  والمسلمين،  بالعرب 
الفلبين  في  سعد  مثلها  وعدوانية  ــداً  ج
حيث  جــوزفــيــنــا،  ــى  ــل ع ــه  ــس ــاف ن الـــــذي 
ومن  يتزوجها  أن  بحيله  سعد  استطاع 

طلبها. على  بناء  طلقها  ثم 
ــم فـــي مــالــيــزيــا  ــري ــك ــدال ــب والـــثـــانـــي ع
المتطرفة،  أفكاره  من  خالد  استاء  حيث 
ويحاول  ويحاوره  يناقشه  أن  من  وبداًل 
في  منه.  والتخلص  بطرده  قام  تغييره 
يتوافق  وال  عليه،  يسجل  سلبي  موقف 

والمتعلمة. المتنورة  وشخصيته 
في  المدني  عــبــداهلل  ينجح  لــم  وبــعــد، 
معها،  تفاعله  وال  خالد  بمهمة  إقناعنا 
ــة  ــاص وخ الـــمـــتـــحـــررة  ــه  ــات ــي ــوك ــل س وال 
في  ينجح  لــم  كما  مكانته،  فــي  ــل  رج مــن 
الجميلة  للغة  يكن  ــم  ول فــنــيــًا،  إمــتــاعــنــا 
ــان خالد  ــة. وأظـــن لــو ك ــرواي وجـــود فــي ال
وشعر  الفيتناميين،  الاجئين  من  قريبًا 
لكان  معهم،  وتعاطف  بمعاناتهم،  حقيقة 
تبقى  ذلــك  ومــع  ووجــدانــه.  للقارئ  ــرب  أق
وال  ــراءة،  ــق ال تستحق  تجربة  »بولقلق« 

تخلو من فائدة.

غالف الرواية

موسى أبو رياش

كاتب وقاص أردني

»ثقافة مأدبا« األردنية تنّظم ندوًة عن روكس العزيزي

عن منشورات الدوسري  

صدور »الجحيم يصحو مبكرًا« لعبدالجواد
فة  للثقا ي  ســر و لــد ا ســســة  مــؤ ت  ا ر ــو ــش ــن م ــن  ع ــًا  ــث ي ــد ح ر  صــد  [
 ، ي لــمــصــر ا ــي  ئ ا و ــر ــل ل  » اً ــر ــك ــب م يــصــحــو  لــجــحــيــم  ا « ـــة  ي ا و ر ع  ا بــــد إل ا و
ية  ا و لر ا تقع   . في سكا إل ا لمحمد  مميز  بتصميم   ، د ا لجو ا عبد يا  كر ز
جئة  مفا لحظة  تلتقط  و  ، سط لمتو ا لقطع  ا مــن  صفحة   3 6 3 فــي 
عليهم  نقضت  ا  ، شة لهشا ا ي  يد شد لبشر  ا من  عة  مجمو حت  جتا ا
ع  لتيا ال ا مــن  ة  يــد جــد ت  ا ر مــســا ــى  ل إ منهم  نجا  مــن  حملت  و  ، بغتة
مختلطة  عر  بمشا مفعمة  ية  حكا طها  خيو من  لتنسج   ، س لــبــؤ ا و
. ح لمجتا ا ج  لمو ا من  ى  قو أ ة  لحيا ا على  يهم  لد ر  ا صر إل ا ن  كا س  نا أل
ــع  ق ا و ــن  م ة  بــد لــمــكــا ا و لــحــنــيــن  ا و ف  ــو ــخ ل ا و لــحــب  ا ــن  م ت  يــا حــكــا
تلك  ت  صفحا عبر  م  لتقد جميعها  تصطف   ، نيسيا و ند إ مي  نا تسو
س  لهو ا ن  جنو بين  معلقة  هم  ئر مصا تظل  لبشر  ج  ذ نما  ، ية ا و لر ا
في  فــع  لــمــنــد ا ء  ــا ــم ل ا ن  ــو ــن ج و  ، لــســطــو ا و لــقــمــع  ا و لــقــتــل  بــا ي  لــبــشــر ا
ضعف  أل ا ت  ئنا لكا ا يتقصد  و  ، ر يفو حمق  أ ن  جنو  . ج لهيا ا ت  لحظا

. ئمًا ا د

 : ية ا و لر ا ء  ا جو أ من  اً  ء جز شر  لنا ا يضع  جي  ر لخا ا ف  لغا ا من  و
ه  مــصــيــر يــخــتــفــي  ي  لــــذ ا ــن  ئ ــا ــك ل ــا ف  . ــم ــي ــح ــج ل ا ــن  ــم ــك ي ض  ر أل ا ـــي  ف «
 ، كــض يــر و كــل  يــأ  ، ة ــا ــي ــح ل ا ــل  ص ا ــو ي  . ح و لـــر ا ــن  م ة  ــر ئ ــا غ ت  طــيــا ــي  ف
ــد  ش أ ر  غــمــا ض  يــخــو  ، ــس ف ــا ــن ــت ي و ــل  س ــا ــن ــت ي  ، هـــم يـــتـــو و ــص  ق ا ــر ــت ي
مًا  يا أ  ، فية ضا إ ت  قــا و أ ص  قتنا ا في  ينجح  كي   ، نًا جنو ت  للحظا ا
له  مهنة  ال  ي  لــذ ا ت  لمو ا ك  ما ع  ا خــد  ، ها عبر له  يمكن   ، ت ا سنو و  أ

. مل أل ا د  أ و ى  سو
فيه  منًا  كا ظل  ي  لــذ ا نفسه  لشق  ا في  بعًا  قا يظل  لجحيم  ا لكن 
حيثما  ل  ــا ح ــر ل ا يــحــط   ، لــضــجــر ا ج  يــحــتــا حــيــن  و  ، ســحــيــقــة ــة  ــن م ز أل

. » ث ر ا لكو ا و ب  و لحر ا و  ، ع لجو ا و سى  أل ا ن  يكو ن  أ ينبغي 
: لف للمؤ ر  صد نه  ا كر  يذ

. ن لبنا  ،2 0 0 6 م  لعا ا  ، ) ية ا و ر ( لصفر  ا ر  خيا  -
. مصر و ن  لبنا  ،2 0 0 8 م  لعا ا  ، ) ية ا و ر ( طن  لو ا قبعة   -

. يت لكو ا  ،1 9 8 5 م  لعا ا  ، ) شعر ( لسفن  ا تشتهي  ال  ما   -

ــث أســـامـــة شـــهـــاب، فـــي الــنــدوة  ــاح ــب ـــاول ال ـــن وت
الشابات  جمعية  فــي  الــعــزيــزي  سمر  ــا  ــه أدارت الــتــي 
لــأعــام:  توثيقه  فــي  الــعــزيــزي  جــهــود  المسيحية، 
وأحمد  الكرملي،  مــاري  وأنستاس  القطان،  إبراهيم 
وجعفر  الــنــشــاشــيــبــي  وإســـعـــاف  ـــادي،  ـــوش أب ـــي  زك
وخليل  بيدس،  وخليل  نويهض،  وجمال  الخليلي، 
الكاظمي،  المحسن  وعبد  أيوب،  ورشيد  السكاكيني، 
علي،  ــرد  ك ومحمد  األزهــــري،  وكــاظــم  أمــيــن،  وقــاســم 

ومصطفى السحرتي، ونمر العدوان.
تحدث شهاب، في الندوة التي حضرها مدير ثقافة 
العزيزي  نظر  وجهة  عن  جريبان،  أبــو  عوني  مأدبا 
أفّرق  ال  »أنــا  قــال:  حين  األدبية،  العربية  الوحدة  في 
األردني  واألدب  عمومًا،  العربي  لأدب  قدمته  ما  بين 
بين  والــفــواصــل  بــالــحــدود  أؤمـــن  ال  ــي  ألن خــصــوصــًا، 
حييت،  ما  الحدود  بتلك  أعترف  لن  العربية،  الباد 
العرب،  باد  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  األردن  أن  العتقادي 
)األرادنـــة(  إن  وشمالها.  وجنوبها  وغربها،  شرقها 

أسرة من األمة العربي«.
ــه مــجــلــدان بــأربــعــة أجـــزاء  ـــذي صـــدر ل ــاب، ال ــه ش
العلمي  ــث  ــح ــب ال ـــادة  ـــم وع األهـــلـــي  ــك  ــن ــب ال طبعهما 

ــزي  ــزي ــع ــــة، تـــنـــاول مـــصـــادر ال ــــي ــة األردن ــع ــام ــج ــال ب
وروايات  العائلية  الروايات  بين  المتنوعة  الكتابية 
أهم  أّن  مضيفًا  الشخصية،  وتجربته  المجاورين، 
مصادره كانت ذات الصلة بطرائق التحقيق الميداني 
الوسط  ومــن  بيئته  من  المستقاة  األنثروبولوجي 

االجتماعي والثقافي الذي يحيا فيه. 
وذكر شهاب ريادة العزيزي على الراحلين يعقوب 
ـــاد على  ــم، وع ــراج ــت ــي ال ــة« ف ــوف ــوص الــعــودات و«أب
حيث  الماضي،  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات 

تراجمهما ألعام األدب والفكر في األردن وفلسطين. 
المكتبة  ــرة  دائ مدير  مساعد  الباحث  وقف  ــدوره  ب
الــعــزيــزي  ــاء  ــط ع عــلــى  ــادي،  ــب ــع ال محمد  الــوطــنــيــة، 
أّن  مبينًا  الشعبي،  التاريخ  واستنطاقه  المتميز، 
اهتمامه  منها  ومتنوعة  متعددة  الثقافية  نتاجاته 
والقصة  ــراث  ــت وال الشفوي  وبــالــتــاريــخ  بالتوثيق 
العبادي  ــن  ــيَّ وب والــمــســرحــيــة.  والــمــقــالــه  والـــروايـــة 
والــلــهــجــات  ـــادات  ـــع ال ــوس  ــام ق ــز  ــج أن ــزي  ــزي ــع ال أن 
اللغة  بمفردات  زاخر  بحر  هو  الذي  األردنية،  واألوابد 
الشعبية األردنية احتوى مختلف اللهجات في القرى 

والصحراء والمدن.

يهتم  مرجع  أهم  يعد  القاموس  أّن  العبادي  ورأى 
من  العزيزي  خوف  بسبب  الشعبي،  التراث  بدراسة 
هذه  فــدرس  التراث،  طمس  على  ستعمل  المدنية  أن 

اللهجات في طريقة النطق ومخارجها ومعانيها. 
»العزيزي  عنوان  حملت  التي  ورقته  في  وقــال، 
موثقًا«، إّن العزيزي أضحى جزءاً من الحياة الثقافية 
كنوزها  من  وأخرج  البادية  مسح  أنه  مبينًا  األردنية، 
األردنــيــة،  الــذاكــرة  ــرى  وأث الكثير  الشيء  وذخائرها 

وفكراً  عقًا  لها  وفيًا  األرادنــة،  لهجة  إلى  منحازاً  وبقي 
ولسانًا.

عن  فيها  تحدث  كلمًة  العزيزي  روكس  فايز  وألقى 
قوّيًة  ذاكرته  وظلت  ــام،  ع المئة  تجاوز  ــذي  ال ــده  وال
بحث  من  لكل  تقديره  عن  وأعــرب  الشعر،  يستحضر 
والده  حب  عن  إطالًة  م  وقدَّ مة،  العاَّ والده  تراث  في 
االحتفاالت  وذكر  النبيلة.  وقيمها  موروثها  في  لمأدبا 
التي أقامتها المنتديات الثقافية األردنية في استذكار 
أمانة  أقامته  ــذي  ال االحتفال  ذاكـــراً  وتأبينه،  ــده  وال
عمان بمناسبة بلوغه المئة عام. واستعادت الزميلة 
عن  وأعربت  مة،  العاَّ جّدها  مآثر  العزيزي  فايز  سمر 
تنظيم  في  إسهامها  مأدبا  ثقافة  لمديرية  تقديرها 
سنديانة  بالعزيزي  احتفت  التي  الندوة،  واحتضان 
من  وناقله  التراث  حافظ  المثابر،  العصامّي،  األردن، 

المشافهة إلى التدوين. 
جدها،  وذاكرة  أرشيف  من  محزنة  طرائف  وقدمت 
واقتبست  ــان،  ــس اإلن حقوق  تأطير  فــي  وإسهاماته 
له:  قلت  عمرك  كم  »سألني  المشهور:  الفلسفّي  قوله 
بعده  أدري  لست  مضى،  والماضي  الساعة،  عمري 
غير  من  منها  وسأخرج  خيار  با  جئتها  يكون!.  ماذا 

أن استشار«.
وساقت  ــدوي،  ــب ال بالتراث  جدها  تعلق  وذكـــرت 
عنه  ليدفع  بــه  استجار  الـــذي  ــدوي  ــب ال مــع  حكايته 
قصيدًة  الـــبـــدوي  وفـــاء  ــان  ــك ف فــدفــعــهــا،  الــضــريــبــة، 
إلى  أرسله  مهمًا  مقااًل  العزيزي  بعدها  كتب  عصماء، 
صحيفة »رقيب صهيون« الصادرة يومها في القدس.

روكس العزيزي

] أقامت مديرية ثقافة مأدبا ندوًة عن الراحل العالمة، روكس بن زائد العزيزي، تكريمًا 
العربية،  باللغة  وعنايته  األردن��ي  التراث  وتدوينه  واألدب  الفكر  أعالم  توثيق  في  لجهوده 

حتى وفاته العم 2004. 
 19( األحد  يوم  الصادر  عددها  في  األردنية  »الرأي«  صحيفة  نشرتها  تغطية  في  ذلك  جاء 

يونيو/حزيران 2011(.

غالف الرواية

صدور »سؤال الكتابة وسلطة 
المرجع« للناقد الدوهو

»الكتابة  ب�  وسمه  كتاب  الدوهو  محمد  المغربي  للناقد  ص��در   [
بسال،  كلمات  النشر  دار  عن  العربي«  المغرب  في  المرجع  وسلطة 
الدوهو  للناقد  الرابع  اإلص��دار  وه��و  صفحة.   160 في  الكتاب  يقع 
)عضو اتحاد كتاب المغرب( بعد »حفريات في الرواية العربية الكتابة 
المغربية«  الرواية  في  االختالف  ونهج  »الكتابة   ،)2005( والمجال« 
القصيرة  القصة  في  قراءات  والتجاوز  االستمرار  »جدل   ،)2007(

المغربية الجديدة« )2008(. 
العربي«على  المغرب  في  المرجع  وسلطة  »الكتابة  كتاب  ويشمل 
مغاربيين،  لمفكرين  واصفة  ق���راءات  هي  ال��دراس��ات  من  مجموعة 
رصد  ال��ى  والتاريخي  الثقافي  المستوى  على  تطمح  ق��راءات  وه��ي 
استغرق  وق��د  المثقفين.  ه��ؤالء  بين  الثقافي  المشترك  واستنباط 
إنجاز دراسات الكتاب عشر سنوات، وعلى رغم أن كل دراسة تشكل 
والمنهج،  الموضوع  حيث  من  اختالفها  رغم  وعلى  بذاته  قائمًا  بحثًا 
كونها  في  ويتمثل  وحدتها،  يؤثث  العميق  األطروحي  المشترك  فإن 
مرجعية  بسلطة  محكومة  ظلت  العربية  الثقافة  أن  إب��راز  الى  تسعى 
خفية ال تنفك تنتج وتعيد إنتاج آلياتها العميقة. فكل دراسة تسعى الى 
مداخل  دراسات  النهاية  في  إنها  المرجعبة.  السلطة  هذه  عن  الكشف 
السلطة  بين  القائم  والمعقد  العميق  التعالق  ه��ذا  عن  الكشف  تريد 

والمعرفة واالختالف في تاريخ الثقافة العربية.

غالف الكتاب


