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متازج العنرصين العريب و 
الربازييل يف رواية "قصة رشق ما" 

للكاتب الربازييل ميلتون حاطوم
ماجد اجلبالي

باحث مصري في الدراسات املقارنة آلداب اللغة البرتغالية 
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Leitura do proCesso de HiBridaÇÃo ÁraBe-BrasiLeira 
no roManCe reLato de uM Certo oriente
Este ensaio apresenta uma leitura do processo de hibridação árabe- brasileira no romance Relato de um certo oriente, do escritor 
brasileiro Milton Hatoum. Trata-se de uma narrativa que explora a identidade e as interações culturais. O escritor recolhe as ruínas 
sua memória pessoal para construir a identidade da família líbano-brasileira que vive em Manaus, na Amazônia, no norte do Brasil. 
As interações podem tender ao silêncio e à irritação no convívio com as diferenças culturais, como é o caso do pai. A interação 
cultural também pode desenvolver uma identidade híbrida como é o caso da mãe Emilie e de seu filho Hakim.

LeCtura deL proCeso de HiBridaCiÓn ÁraBe 
BrasiLeÑa en La noVeLa reLato de un Cierto oriente
Este ensayo presenta una lectura de la hibridación árabe brasileña en la novela Relato de un cierto Oriente del escritor brasileño 
Milton Hatoum. Se trata de una narrativa que explora la identidad y las interacciones culturales. El escritor recoge los restos de 
su memoria personal para construir la identidad de la familia líbano-brasileña que vive en Manaus en Amazonas en el norte de 
Brasil. Estas interacciones pueden ser propensas al silencio y la irritación en la convivencia con las diferencias culturales, como 
es el caso del padre en la novela. Asimismo, la interacción cultural puede desarrollar identidad híbrida, como es el caso de la 
madre Emilie y su hijo Hakim.

تمازج العنصرين العربي و البرازيلي في رواية" قصة شرق ما" للكاتب البرازيلي ميلتون حاطوم
 يحاول هذا المقال استكشاف عملية تمازج العنصرين العربي والبرازيلي في رواية  "قصة شرق ما" للكاتب البرازيلي ميلتون حاطوم.
 يجمع الكاتب بالسرد اشالء الذاكرة الشخصية لبناء هويات األسرة اللبنانية البرازيلية التي تعيش في مدينة مناوس في والية األمازون

 شمال البرازيل. وتتمخض هذه الهويات عن  تفاعالت ثقافية مختلفة. نجد أن هذه التفاعالت قد تميل للصمت والتوتر في تعايشها
 مع االختالفات الثقافية كما هو الحال مع األب وقد ينحو التفاعل الثقافي باتجاه بناء هوية تقوم على لغة تمازج ثقافي مع بلد المهجر

كما رأينا في التطور الديناميكي لشخصية األم أميلي وابنها حكيم.

LeCture du proCessus d’HYBridation 
araBo-BrÉsiLienne dans Le roMan rÉCit d’un Certain orient. 
Cet essai présente une lecture du processus de l’hybridation arabo-brésilienne dans le roman Récit d’un certain Orient, de l’écrivain 
brésilien Milton Hatoum. Il s’agit d’une narration qui explore l’identité et les interactions culturelles. L’écrivain recueille les ruines de la 
mémoire personnelles  pour construire l’identité de la famille libano-brésilienne qui vit à Manaus, en Amazonie, dans le nord du Brésil. 
Les interactions peuvent mener au silence et à l’irritation face aux différnces culturelles, comme c’est le cas du père. L’interaction 
culturelle peut aussi inciter l’expansion d’une identité hybride comme c’est le cas de la mère Émilie et de son fils Hakim.

a studY of tHe araB-BraZiLian HYBridiZation proCess in tHe noVeL taLe of a Certain orient.
This essay presents a study of the Arab-Brazilian hybridization process in the novel Tale of a Certain Orient, by Brazilian author 
Milton Hatoum. This narrative explores aspects of cultural identity and interaction. The writer assembles the ruins of his 
personal memory  in order to construct the identity of a Lebanese-Brazilian family living in the city of Manaus, in the northern 
Brazilian state of Amazon. With regards to coexistence between cultural differences, interaction can tend towards silence and 
irritation, as is the case with the figure of the father. Cultural interaction can also lead to the development of a hybrid identity, 
as is the case with the figure of the mother, Emilie, and her son, Hakim.
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“قصة شرق ما" وتصوير الهجرة العربية في البرازيل

نعرف أن الهجرات العربية للبرازيل وقعت على عدة فترات ولدوافع مختلفة وأن منها هجرات 
أفريقيا  من  املسلمني  الزنوج  واستجالب  للبرازيل  البرتغالي  الفتح  فترة  في  األندلسيني  العرب 
لشمال شرق البرازيل وهجرة أقليات دينية من لبنان وسوريا ومختلف أنحاء العالم العربي خالل 
العربي اإلسرائيلي  الصراع  العثمانية وهجرة فلسطنيني ولبنانيني بسبب  اضمحالل اإلمبراطورية 

واألوضاع االقتصادية في الشرق األوسط.
آالمهم  من  للتخلص  العرب  للمهاجرين  جاذبًا  بلداً  البرازيل  كانت  السياق  هذا  في 
هوية جديد  بناء  في  املهاجرين  من  غيرهم  مع  وليتشاركوا  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
تتأسس عليها البرازيل. ويظهر هذا التواجد العربي بوضوح في مختلف مناحي احلياة في القرى 
واالجتماعي  االقتصادي  بالنسيج  وساللتهم  العرب  املهاجرون  يلتحم  حيث  البرازيلية  واملدن 

للبرازيل. والثقافي والسياسي 
وفقا ملوقع سفارة لبنان في البرازيل فإن حالة الهجرات اللبنانية للبرازيل جرت على املراحل التالية: 
الفترة من 1850 حتي 1900 والفترة من 1900 حتي 1918 خالل حقبة رواج "املطاط" وفترة ما بني 

احلربني العامليتني من 1918 حتي 1950. وقد عمل غالبية هؤالء املهاجرين بالتجارة إلعالة أسرهم.
وقد تزامنت أزمة 1929 في الواليات املتحدة مع بزوغ اجتاه تفضيل اللبنانيني الهجرة للبرازيل 
عن الهجرة ألمريكا الشمالية. في أوائل القرن العشرين كانت األمازون من أهم واليات البرازيل 
اجلاذبة للمهاجرين وقد وصل عدد السوريني و اللبنانيني في هذه الوالية في عام 1920 الي 811 
نسمة. أكثر من نصفهم كانوا يعيشون في مدينة مناوس- عاصمة والية األمازون - شمال البرازيل. 
وخاصة أن الرواج االقتصادي للمطاط والنب في األمازون شجع السوريون واللبنانيون علي مصاحبة 

. )1955 ،Knowlton( هذا الرواج بنشاط جتاري كبير مما سمح لهم باستجالب اقاربهم
في هذا السياق التاريخي ولد ميلتون حاطوم في أسرة من أصول لبنانية في مدينة مناوس في 19 
أغسطس 1952 . ودرس العمارة ثم هجرها وكرس حياته بعد ذلك للكتابة. ومن أهم أعماله روايات "قصة 
شرق ما" )1989( و"2الشقيقان" )2000( و"رماد الشمال")2005( و"أيتام الدورادو" )2008(. 
وقد حازت جميع روايته على أرفع جائزة أدبية باللغة البرتغالية "جابوتي". في مجال القصص القصيرة انتج 

ميلتون قصة "تأمالت في رحلة بال نهاية" )1992( و املجموعة القصصية"مدينة معزولة")2009(.
سنحاول في هذا املقال استكشاف عملية متازج العنصرين العربي والبرازيلي في رواية "قصة 
الشخصية  الذاكرة  اشالء  بالسرد  يجمع  فالكاتب  حاطوم.  ميلتون  البرازيلي  للكاتب  ما"  شرق 

maged@usp.br للتعليق على املقال ميكن املراسلة على
 1

ترجمت  د/ صفاء أبو شهال جبران  رواية "الشقيقان" للعربية ونشرتها دار الفارابي في بيروت في 2002.
  2
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التي تعيش في مدينة مناوس في والية األمازون  البرازيلية  اللبنانية  للكاتب لبناء هويات األسرة 
شمال البرازيل. وتتمخض هذه الهويات عن  تفاعالت ثقافية مختلفة. 

يسعى بعض القراء من غير العرب الستكشاف صورة العرب في رواية "قصة شرق ما" دون 
أن يدركوا أن العالم العربي يشتمل على 22 بلداً وكل بلد منها ميوج بالتنويعات البيئية والثقافية. 
فالثقافة العربية التي تصورها الرواية هي إبداع جتربة الكاتب الشخصية بوصفه من أبناء املهاجرين 
اللبنانيني في مدينة مناوس في والية األمازون شمال البرازيل وهؤالء املهاجرون يعكسون بالتأكيد 
جوانب معينة من الثقافة العربية ويتباعدون في جوانب أخري عن ثقافات عربية أخرى معاصرة. لذا 
فمن املهم أن نتجنب القراءات التي تبحث في الرواية عن قوالب منطية عن الثقافات العربية وتصوغ من 
هذا تعميمات واهية عن العالم العربي. فالراوية تصور التفاعالت النفسية الثقافية لعدد من الشخوص 

من ذوي األصول اللبنانية و شخوص أخرى مرتبطة بها في مدينة "مناوس" شمال البرازيل.
وتستدعي "قصة شرق ما" من خالل األم اميلي ذاكرة عائلة من املهاجرين اللبنانيني. كما 
أكد ميلتون حاطوم في عدة مقابالت أنه استوحي شخوص الرواية من وقائع شخصية مع عائلته 
وأصدقائه ومعارفه. وخاصة أن ميلتون حاطوم من عائلة لبنانية برازيلية تكونت من الزواج بني األم 

املنحدرة من أب مسلم وأم كاثوليكية وزوجها املهاجر اللبناني املسلم.
في مقابلة لبروفيسورة عايدة أنانيا3 مع ميلتون حاطوم صرح كاتبنا:

" في "قصة شرق ما" هناك نبرة اعتراف.هو"نص ذاكرة" دون أن يكون "يوميات" وال "سيرة 
ربط  انوي  الكتابة  في  األسرة، ألنني  عناصر من حياتي ومن حياة  احلال  بطبيعة  هناك،  ذاتية". 
تاريخي الشخصي بتاريخ األسرة: هذا هو مشروعي. في حلظة معينة من حياتنا يصبح تاريخنا 
هو أيضا˝ تاريخ أسرتنا وتاريخ بلدنا )رغم كل احلدود والتحديدات التي يثيرها هذا التاريخ(… 

لذا تضاف لذلك التاريخ ذكريات أخري خاصة بالطفولة وحكايات األكبر سنًا..."
ويعكس الكاتب في الرواية قلق األزدواجية الثقافية التي يعانيها الشخص الذي ينشأ بني لغتني 
)العربية و البرتغالية( و بني ثقافتني )اللبنانية و األمازونية( و بني ديانتني )املسيحية واألسالم(. باإلضافة 
إلى ذلك، يصور ازدواجية حياة أفراد األسرة الذين يعيشون ثقافة داخل البيت وثقافة أخرى خارجه و هم 

ملزمون بتوفيق وتصالح تناقضات هذه االزدواجية. ويتبني هذا حينما يروي لنا الكاتب:
في  أخرى  لغة  ومع  املدينة  شوارع  وفي  املدرسة  في  لغة  مع  أتعايش  كنت  صغري  "منذ 

متجر"الباريسي". كان يبدو لي أحيانا أنني أعيش حياتني مختلفتني." ص 524

 <http://www.hottopos.com/collat6/milton1.htm>.  3

حتى اآلن ال توجد ترجمة عربية ل"قصة شرق ما"، لكن خالل الدكتوراه اترجم هذه الرواية. النسخة املستعملة 
  4

Relato de um certo oriente, Companhia das letras, São Paulo, 2007 :في ترجمة استشهادات الرواية في املقالة
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ويواصل الكاتب تصوير نتائج االختالطات الثقافية في مستويات متعددة من حياة أسرة اميلي 
وزوجها. ففي املطبخ كانت التوابل ووصفات الطعام األمازوني تختلط بتوابل ووصفات الطعام العربي.

"قصة شرق ما" و اخلطاب االستشراقي

ويعد كاتب الرواية ميلتون حاطوم قارىء جيد ألعمال املفكر الفلسطيني إدوارد سعيد. فقد ترجم 
محاضرات سعيد "متثالت املثقف" للغة البرتغالية ورشح ترجمة كتابه "األستشراق" لدور النشر 
البرازيلية. وتتبدى قراءة ميلتون لسعيد في معارضة سردياته خلطاب األستشراق "الغربي" الذي 
يصور بالد العالم الثالث بأسلوب "رومانتيكي" أو "طبيعي" يرسخ صور منطية  عن هذه البلدان.

فقد جتنب الكاتب األمازوني أن تتصدر في روايته الصورة النمطية عن غابات األمازون املستوى 
األول من األحداث، بل يعيد ميلتون ابداع "شرق ما" من خالل تصوير التمازجات الثقافية التي 
تدور حول متجر األسرة اللبنانية "الباريسي" ومحيط أحد البيوت البرازيلية "سوبرادو" في ماناوس 
عام 1950. و"سوبرادو" بالبرتغالية البرازيلية بيت في املدن مكون من طابقني مبني في مستوى 
أعلي من مستوى الشارع وتعود أصوله املعمارية لفترة استعمار البرازيل حيث يروي البعض أنه 
جاء محاكاة للبيوت األندلسية جنوب البرتغال. وجرى العرف بني املهاجرين اللبنانيني في البرازيل 

على استخدام الطابق األول من بيوتهم باعتباره متجراً و الطابق الثاني منه بوصفه بيتًا.
وهكذا نسج ميلتون حاطوم في روايته "قصة شرق ما"  وشائج صلة رحم بالثقافة العربية دون 
أن يقع في صور منطية استشراقية غريبة عن الواقع. ولذا فقد عمد في اختيار عنوان روايته "قصة 

شرق ما" للتنكير للداللة علي المحدودية فكرة"الشرق" ونسبيتها.

"قصة شرق ما"رواية برازيلية حديثة 

يعيش االنسان املعاصر عالم ميوج مثل رمال الصحراء املتحركة مما يصيبه بشعور املنفى والشتات 
النفسي، لذا فقد ابدع ميلتون حاطوم سرداً حداثيًا ، مبعنى أنه ذاتي ونسبي. و يتجلي هذا الطابع 
احلداثي في تشظي السرد من خالل تعدد األصوات والرؤى ومن خالل التحاور املجدد مع أدبيات 

السرد القدمي، ويستوحى ميلتون من ألف ليلة وليلة  حدث بزوغ الفجر عند وصف األب :
شبه  دائما  هي  غامضة  كونها  عن  فضال  هنا  الطبيعة  الفجر:  بزوغ  الصبر  بفارغ  "انتظرت 
العالم  ذلك  في  صموتًا  يزال  ال  شيء  كل  كان  والنصف  اخلامسة  في  مواقيتها.  في  منضبطة 
الالمرئي، في دقائق قليلة حل النور مثل كشف فجائي، مختلط بدرجات األحمر املتعددة، مثل 
تلك  والياقوت، خالل  اللؤلؤ  من  طبقات  وميضة:  أجنحة  منه  يبزغ  األفق،  في  منبسط  سجاد 
السحب  بإجتاه  وأغصانها  متد جذورها  رأيت شجرة ضخمة  اخلافت  الضوء  من  القصيرة  الفترة 
اجلميع  السابعة. كان  السماء  الشجرة من  تلك  أنني  باالرتياح عندما تخيلت  واملياه، وشعرت 
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ذلك الفجر الذي لن يتكرر أبداً بالروعة  حولي ال يزالون نائمون، وهكذا فإنني شهدت وحيدا ˝
نفسها. أدركت مع مرور الزمن أن رؤية منظر طبيعي فريد قد يغير مصير رجل واحد، ويجعله 

أقل غرابة على األرض التي يطئها للمرة األولى." ص 72: ص 73
ومتازج  حتاور  علي  تقوم  التي  احلديثة  البرازيلية  للرواية  منوذج  ما"  "قصة شرق  رواية  وتعد 
ثقافات متعددة. فسردية "قصة شرق ما" تتحاور مع سردية "ألف ليلة وليلة". فالراوية الساردة 
ليلة  على خالف"ألف  لكن  أخري.  قصص  منها  تتفرع  التي  الرئيسية  القصة  سرد  وتنهي  تبدأ 
وليلة" التي يجري السرد فيها بشكل "حلزوني" وتتفرع فيها كل قصة لقصة أخري لتتداخل معها 
أصوات احلكي، ففي"قصة شرق ما"  يتم سرد حكاياتها في شكل "موزايك"، أي عدة رواة و عدة 

روايات متوازية. وميزج ميلتون في سرده املاضي واحلاضر واملستقبل.
ورغم اعتماد الكاتب في تأليف الرواية في بعض األحيان على وثائق مكتوبة كاملذكرات، 
الساردة.  األصوات  تعدد  علي  يقوم  شفهي   سرد  طزاجة  علي  الرواية  كتابة   في  حرص  فقد 
ويحيلنا  القصة  بشفهية  البرتغالية  اللغة  في  توحي   العنوان   في   ”relato” لكلمة  فاستعماله 
الرواة  تعدد  ويجري  اجلنوبية.  وأمريكا  العربي  العالم  ثقافات  في  الشفهي  السرد  تقاليد  لقوة 
بالسرد بضمير املتكلم "األنا". و لكن السرد يتم بعدة رؤي من خالل تناوب عدة "أنانات" 
الفصل  تفتتح  التي  الرئيسية  القصة  سرد  الساردة  الراوية  وتشارك  الرواية  فصول  عبر  للسرد 
هويتها  وتشكل  تعايشها  جتربة  بنفسها  تسرد  شخصية  وكل  األخير.  الفصل  وتختتم  األول 
والكاثوليكية.و يتعقد السرد في كل  والبرازيلية واألسالمية  العربية  ثقافات مثل  علي اختالط 

حالة حينما نري أن كل راوي "أنا" يخاطب اآلخر.
قد  ألنني  :هل  اميلي  ابناء  من  واحد  رقم  املتحدث  مختاراً  كنت  أنني  أعرف  كنت   “
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عاملك  ومن  ذكرياتك  من  جدا  قريبا  زلت  ال  وجدتيني  أنك  أم  اآلخرين؟  قبل  للعالم  جئت 
والتني  األرز  وأشجار  واجلبال  طرابلس  يدور حول  تقريبا كل شيء  أو  القدمي حيث كل شيء 

والعنب واألغنام وجونية وأبرين" ص 52 

تعددية الرواة في سرد الرواية

قد انتظمت رواية "قصة شرق ما" في عشرة حكايات وردت في ثمانية  فصول وقد ضم الكاتب 
البرتغالي  الشاعر  طريقة  وعلى  العشرة.  الفصول  من  لفصلني  العشرة  احلكايات  من  حكايتني 
فيرناندو بيسوا عمد ميلتون حاطوم لسرد الرواية بخمسة رواة، كل منهم له لغته ونبرته اخلاصة به، 
والكاتب ال يذكر صراحة راوي كل قصة، فعلي القارئ أن يستنتج من لغة السرد الرواة.ومن هؤالء 
الرواة، تبرز الراوية الساردة الرئيسية التي تبدأ حركة السرد وتختتمها، ويضج خطاب الرواية عامة 

 )2006 :Toledo( .مبوزايك من تعددية األصوات
الفصل األول تسرده الراوية الساردة الرئيسية  التي تعود ملدينة "مانوس".

الفصل الثاني حكيم يتحدث عن حياته.
والفصل الثالث جوستاف دورنر يتحدث عن حياته.

و الفصل الرابع يرويه والد الراوية الساردة الرئيسية زوج اميلي األم.
و في الفصل اخلامس جوستاف دورنر يحكي عن زوج اميلي  وفي الفصل نفسه حكيم خال 

ثريا يحكي عن دورنر و عن اميلي.
و الفصل السادس الراوية الساردة الرئيسية تواصل حكيها.

و الفصل السابع تتناول السرد صديقة اميلي "هندي كونسيساون".

و في الفصل الثامن الراوية  الساردة تختتم سرد الرواية  مبوت اميلي.

الراوية الساردة الرئيسية و فعل التذكر

يبدأ خط السرد الرئيسي في الرواية بضمير املتكلم بصوت أمرأة لم يرد اسمها في النص، إذن نحن 
بصدد امرأة ملتبسة الهوية و تسعى بعد غيابها عن مدينتها لبناء ذاكرة وهوية املكان وشخوصه 

وعالقات الغيرية املتشابكة فيه.

"مستلقية على العشب بجسدي املنكمش بسبب ريح باردة، كان جلدي يشعر باملالبس الرطبة 
ويداي موضوعتان على صفحات رطبة كذلك لدفتر مفتوح حيث كنت قد رسمت وأنا شبه نعسانة بعض 
االنطباعات عن رحلة ليلية. اتذكر أنني سقطت نائمة وأنا أتأمل مالمح بيت مغلق وشبه مهجور..." 

ص9
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يتقنع الكاتب بقناع هذه الراوية الساردة املهمشة ثقافيا لكونها ابنة اميلي بالتبني. ثم يلجأ 
الكاتب الستعمال تقنية الرسائل في السرد وهو أمر شائع في اآلداب احلديثة املكتوبة باللغة البرتغالية. 
فالراوية الشابة تتوجه برسالة لشقيقها لتستدعي من خالل الرسالة قصة عودتها ملسقط رأسها وذكريات 
طفولتها وشبابها في البيت الذي نشأت فيه في مدينة مناوس. ويعاود حاطوم  لتقنية الرسالة في السرد 
بخطاب دورنر املهاجر األملاني الذي سافر الى املانيا في عام 1955 و أرسل من هناك خطابا̋ حلكيم - 

جنل اميلي - الذي كان يعيش في تلك اآلونة جنوب شرق البرازيل.

وكذلك نلحظ في الراوية حالة املنفية نفسيا5˝بسبب غيابها لفترة طويلة عن الوطن:
"مع ذلك، كانت هناك حلظات عندما ينظرون إلي بإمعان: احس بقليل من اخلوف والغرابة، 
وعلى الرغم من أن هاوية تفصلني عن هذا العالم، كانت الغرابة متبادلة، وكذلك التهديد واخلوف. 

وأنا لم أرغب في أن أكون غريبة، بعد أن كنت قد ولدت و عشت هنا." ص 123

وفي هذه العودة تتجلى لغة الصمت املتذبذب في عملية بناء الذاكرة من أطالل ذكريات 
املاضي. ويصور عملية  الكاتب هذه احلالة ب"األغنية املختطفة" من  العائلة واألصدقاء. ويشبه 
استدعاء ذكريات األم أميلي والهويات املختلطة ملناوس بالعثور على"مفتاح الذاكرة". وعلى غرار 

"ماشادو دي أسيس" الراوية تخبرنا عن عملية كتابة السرد:
معينة  أوقات  في   )...( التطريز  هناك  تعلمت  للخلوة.  املتميز  املكان  الغرفة  "كانت 
الذاكرة  الليل، وخاصة في ساعات األرق، غامرت بعدة رحالت، كلها خيالية : رحالت  من 
)...( وفي ذلك الوقت، ورمبا خالل األسبوع املاضي مكثت في ذلك املكان وكتبت قصة: 
ال أعرف ما إذا كانت قصة قصيرة أم رواية أم حكاية، مجرد كلمات وعبارات لم تكن تسعى 
ملاذا  أدري  أن  دون  لكن  نسخة،  لك  أرسل  أن  فكرت   )...( معني  أدبي  أو شكل  نوع  إلى 
احلروف  نسيج  بني  لصقت  كوالج،  املقصوص  الورق  من  وعملت  األصلية،  النسخة  مزقت 
بسواد  األلوان  بالنسيج،  الورق  اختالط  من  استاء  لم  مجردة:  بتطريزات  أوشحة  والكلمات 
ميكن  بعناية  يلحظه  من  لكن  شيء،  أي  عن  النهائي  التصميم  اليعبر  الورقة،  وبياض  احلبر 
له أو متقطع، ورمبا بحث مستحيل  له. نعم، وجه ال شكل  ربطه بشكل عابر بوجه ال شكل 
في هذه الرغبة املفاجئة في السفر ملناوس بعد غياب طويل)...(سجلت عدة أشرطة، ملئت 

  MOREIRA, Maria Luiza Alameda Moreira. “Milton Hatoum e o exílio como metáfora para a condição  5

 intelectual” Dissertação de Mestrado no Departamento de Pós Graduação em Estudos Literários da

Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 2007.
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مئات الدفاتر باملالحظات، لكن لم امتكن من تنظيم الشيء بالشيء. أعترف أنه هناك كانت 
كان  بيان  كل  و  مقطع  كل  نهاية  في  لكن  الدقيقة،  بالتفاصيل  حتصى  وال  تعد  ال  محاوالت 
وأقاويل من كل درب وحقائق زهيدة  املتصلة  احللقات غير  كل شيء يختلط مبجموعات من 
تسلسل  من  أو  املنتظمة  غير  احللقات  ترتيب  من  متكنت  عندما  وفيرة.  وبيانات  وتواريخ 
تسلسل  تقوض  ميتة  مساحة  واحليرة:  النسيان  يسكنها  كان  فجوة  ظهرت  حينئذ  األصوات، 
األفكار. وكان ذلك يصرفني عن عمل ضروري ورمبا حتمي، وهو تنظيم القصة، لعدم تركها 
كيف  أخرى:  مشكلة  أيضا  وصادفت  الصدفة.  حتدوها  الهاوية  حافة  على  توقف  حالة  في 
أشخاص  لعدة  كثيرة  أسرار  اآلخر؟   البعض  ولكنات  للبعض  املتمتم  الكالم  كتابة  لي  ميكن 
أنا  لصوتي  اللجوء  إذن  لي  فضل  متفرقة.  أصوات  جوقة  وكأنها  بدا  أنه  حتى  قليلة  أيام  في 
الذي قد يستوي مثل طائر عمالق وهش على األصوات األخرى. كذلك الشهادات املسجلة 
احليرة  بني  يتدافع  وحيد  بصوت  مسترشد  اآلن  صار  ومرئيا˝  مسموعا˝  كان  ما  وكل  واحلوادث 

ووساوس املاضي." ص 162: ص 165

هذه الراوية الساردة التي تفتح وتختتم الرواية هي التي تعيد بناء فسيفساء الذكريات من خالل 
رسالة تتوالي خاللها أصوات الشخصيات األخرى، ألنها ال تستطيع وحدها إعادة بنائها، فحينما 

كانت صغيرة جدا شاهدت بعض هذه الوقائع و خالل سفرها افتقدت بعض حلقات القصة.

اخلبرات احلسية والثقافية للمنحدر 

من أصول عربية و الذاكرة في “قصة شرق ما"

الثقافة  بني  ثقافي  تفاعل  لتجارب  عربية  أصول  من  املنحدر  ملعايشة  ما"  “قصة شرق  رواية  تشير 
ببعض  الثقافية  املواقف  بعض  وربط  العربية  اللغة  تعلم  خبرات  ومنها  البرازيلية  الثقافة  و  العربية 

الروائح و ظروف االرتباط العاطفي.

في الرواية  تستدعي الروائح في الكاتب مشاعر وجتارب شخصية مخزنة في ذكريات الطفولة 
و تفتح هذه الروائح الباب الستدعاء بعض املواقف الثقافية. 
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“وكان جو البيت مشبع برائحة قوية مما جعلني على الفور اتعرف على لون وكثافة وشكل ونكهة 
الفواكه التي كنا نلتقطها من األشجار التي كانت حتيط بفناء البيت اآلخر" ص 10

أواًل  احلب  يحدث  حيث  وليلة"  ليلة  "ألف  في  احلب  تقاليد  مع  كذلك  الرواية  وتتحاور 
بالسمع عن احملبوب و بعد ذلك برؤيته. فزوج أميلي العربي املسلم يحبها عندما يسمع اخبارها:

"وفي أخر األمر، كنا قد عشنا عقودا طويلة. كانت "اميلي" االبنة الوحيدة، ومن كثرة ما سمعت 
عنها، وقعت في حبها" ص 76 

فأحد شخوص الرواية "حكيم" يسرد جتربته مع تعلم اللغة العربية وكيف أن تواصله بلغة 
األجداد كان أكبر من أخوته لكونه أكبر ابناء "إميلي":

الوقت  لبعض  فكرت  لكن  الغريب،  الكالم  ذلك  على  اعتاد  بالفعل  بدأت  قد  "كنت 
مثل  يتكلمون  يكونوا  لم  الكبار  أن  فكرت  أي  الشيوخ،  يتحدثها  لغة  ليست سوى  هذه  أن 
األطفال. وبالتدريج أدركت أنهم يومئون أكثر عند التحدث بتلك اللغة، وكانت هناك مواقف 
محادثاتهم،  على  اتطفل  كنت  عندما  الليالي  إحدى  .في  امياءاتهم  من  أفكاراً  فيها  التقطت 
فضولي  وعن  عني  يتحدثون  كانوا  أنهم  واجابوني  اجلار.  عن  يتحدثون  كانوا  إذا  ما  سألت 
والدتي  رافقتني  عندما  فهم.  دون  اسمعها  التي  األصوات  أتلمس  أن  أريد  أنني  وعن حقيقة 
للغرفة في تلك الليلة، همست لي أن يوم السبت املقبل سأبدأ دراسة ألف باء العربية. وهي 
جالسة على السرير، وافضت لي أن جدتها علمتها القراءة والكتابة قبل ذهابها إلى املدرسة. 
وتركت العنان لذلك الفيضان اجلامح، كنت أفكر أيضا في تصميم اخلط الذي كان يذكرني 
أقرب  الغليظ، صوت  والدي  وعلى صوت  رملية  مرآة  على   ترفرف  أجنحة عصفور  بعالمات 
األبجدية وحتى  تعلمت  أن  تقليده مبجرد  وسار، حاولت  للقتامة، صوت مهذب  منه  للمرح 
قبل أن أنطق بكلمة واحدة وحيدة في اللغة التي رغم ألفتها كانت تبدو وكأنها أكثر اللغات 
أو تسلسل. طوال هذا  ترتيب  أو  منهج  أي  لي دون  تدرس  أجنبية... وهي كانت  األجنبية 
التعلم الشاق، كنت أملح رمبا بشكل حدسي هالة األبجدية للتعرف على العمود الفقري للغة 
شىء  كل  تنير  كانت  والصوتيات  اللغة  قواعد  ودقائق  والشمسية  القمرية  :احلروف  جديدة 

معروض في الفاترينات أو مستتر في عتمة الغرف..." ص 50: ص 51
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شخصية "حكيم" وحوارية املونولوج

يتسم حضور حكيم في الرواية بالصمت والتأمل.وهو يقول:"كان ذلك الصمت يلمح ألمور 
...كما لو كان لكشف شيئًا كان الصمت ضروريًا." يعاني حكيم  كثيرة وكان يقلقنا كثيرا˝
كذلك من حالة املنفى النفسي ، لذلك فهو يبني ذاكرة األسرة عن طريق "املونولوج احلواري" 

اميلي. أمه  متعلقات  مع 

لي. خط مكتوب باللغة العربية الفصحى، وكانت  "...كانت قراءة اخلط الصغير عمال ̋مرهقا̋ 
املراسلة دائما موقعة باحلروف األولى ف. ب، فكانت جتتاز سنوات وسنوات، وأحيانا تتوقف كل 
بضعة أشهر في مناطق الصمت تلك، كان حبل افكاري يتوه مني وأواجه صعوبات في الكتابة، 
متخطيا̋ عبارات كاملة ومصطدمًا باأللفاظ، مثل قارئ محاصر بعالمات ال ميكن فهم معناها. فعدم 
انتظام املراسالت وعدم فهم عبارات كثيرة سمح لي بالكاد بتلمس مناطق معتمة ملونولوج، أو ال 
املقاطع  متردد. مت فك طالسم  قارئ  تتمخض عن  واضحة  غير  كتابة  : نصف صوت،  حتى هذا 
األكثر ظالما في اخلطابات مبساعدة احلدس: وسيلة ممكنة دون مساعدة القاموس لكسر جمود قراءة 
منقطة بالعثرات، على الرغم من تصفح يسرة وميينة دفاتر املالحظات التي كانت إميلي حتفظها بجوار 

اخلطابات..." ص 56

وعلى غرار الشاعر البرازيلي مانويل بانديرا في قصيدته"استدعاء مدينة ريسيفي" )1967( 
حكيم يدخل بصمته في حالة "تذكر ال أرادي" انطالقا من روائح وألوان حتيله لذكريات الطفولة.

"في الظالل الوارفة للشجرة، بدأت أنظر للزهور الوردية التي كانت تغطي الفروع والفواكه الضاربة 
للبنفسجية والتي كانت تتعفن على العشب، وكنت افتقد رائحة الفل األبيض الذي أطلق عليه 

الكبار "سمان" ، عطر زمن آخر، الطفولة" ص 122

موضوع املوت في الرواية

صور الكاتب وفاة األم إميلي بشكل يضفي طابع أسطوري على موتها، فهي شخصية رئيسية 
انتحار شقيقها "أمير" وفقدانها حفيدتها "ثريا أجنيال"  الرواية وجعل حاطوم وفاة األم بعد  في 
في حادثة. وزاد من مأساوية احلدث، كما يروي حكيم أن احلفيدة "ثريا اجنيال" كانت جتسيداً 

للصمت. ولدت وماتت صماء بكماء .
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كان املوت شخصية حاضرة في الكتاب منذ الفصل األول، عندما روي حاطوم وفاة "ثريا أجنيال"، 
 ،Schwantes( .ثم استحضاره إليقاع حنيني في سرد ذكريات هذه الشخصيات الغائبة بعد موتها

:)2007

"رغم أن موت إميلي األم يحرر الراوية الساردة اال أنه يتركها وحيدة: إنها فقدت الشخص 
أن  ويبدو  ذلك.  يفعل  الذي  الوحيد  الشخص  ورمبا  بل  شرط،  أو  قيد  دون  يحبها  كان  الذي 
احلاكمة  األم  موت  هو  إميلي  فوفاة  معهم.  تتحدث  الذين  األشخاص  كل  تلمس  الوحدة  هذه 
العائلة وحتى على األصدقاء  الواقعني في محيط  األفراد  األموي على جميع  التي بسطت حبها 
املقربني، وبالتالي هناك شعور أن موتها خسارة فادحة للجميع. هذا هو ذلك الشعور بالوحدة 
األم.  هذه  حالة حب  يتشاطرون  نفسها  الساردة  والراوية  ودورنر  اجلميع: حكيم  يقاومه  الذي 
الكلمة.  األشخاص:  تواصل  وسيلة  وهي  أال  واحدة،  وسيلة  الفراق  ألم  ملقاومة  اجلميع  وسيلة 

الرواية مبثابة حداد طويل للتنفيس عن شخصياتها." ص 85

وجوه التفاعالت الثقافية مع اآلخر في الرواية

فيتعرض  مركبة.  واجتماعية  أسرية  عالقات  بوصفها  املختلفة  الثقافات  تفاعالت  الرواية  تتناول 
الذكور  فأخوتها  عزباء.   ً أما  التحامالت األجتماعية علي "سامارا ديليا" لكونها  الكاتب ملسألة 
يعاملونها بقسوة لشعورهم بالعار الذي نال من نقاء الصورة األجتماعية للعائلة في املدينة، ورغم 

ذلك  فوالدها املسلم املتدين يحنو عليها.

"كان العجوز يحمي ابنته باظفاره واسنانه، وعند نهاية حياته بدا  قلقه عليها أكبر من قلقه على 
زوجته. يقول أنه كان يحمل الزهور ويزرع شتالت شجيرات الفاكهة في احلديقة اخللفية. في أحد األيام، 
قبل الفجر، توجه للسوق لشراء أسماك وخضروات وفواكه. ودعا إميلي للغداء في متجرهم"الباريسي". 
وإميلي ال تكاد أن تصدق ذلك. وقالت:"لو لم يكن وهن العمر، لكنت قد أقسمت أنه لم يعد هناك 
رجااًل أكثر صالبة على وجه األرض. لكن كان هناك على األقل رجالن، ألن األوالد كانوا يتلفظون 
بكلمات نابية عند ذكر اسم شقيقتهم. وملاذا فعلوا ذلك؟ ألن في الشارع و في النوادي و في احلانات وفي 

كل مكان كانت تالحقهم أما نظرات حائرة وأما نظرات مستفسرة...")ص 128(

يصور الكاتب ميلتون حاطوم في روايته العالقة بني اميلي الكاثوليكية وزوجها املسلم داخل 
األسرة اللبنانية البرازيلية: 
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"كانت إميلي وزوجها ميارسان الدين بحماسة، قبل الزواج اتفقا على أن يحترم كل منهما دين 
اآلخر، ومنح األبناء حرية اختيار أحد الدينني أو ال شيء") ص69(

املسلم  واألب  أميلي   األم  احتفال  في سرد  الرواية  في  الديني  التعايش  تلمس هذه  وميكن 
باألعياد املسيحية مثل عيد الفصح و عيد امليالد املجيد وبعيد الفطر وعيد االضحى. رغم ذلك جند 
أن األب يعيش احساس بالعزلة والصمت الختالفه الثقافي مع احمليطني به وهو ما قد يدفعه أحيانًا 
للصدام األنفعالي مع االختالفات الثقافية. وتتناول “قصة شرق ما" أيضا التفاعل بني أعضاء هذه 
األسرة وشخوص من عدة هويات ثقافية من مختلف تيارات املهاجرين في مناوس : لوباتو الطبيب 
الشعبي من السكان األصليني، وشالوم وسارة بن عامو من يهود املغرب واميريكو وكوميندادور 

البرتغاليني وأناستاسيا سوكوهو الزجنية وجوستاف دورنر املصور الفوتوغرافي األملاني.

و في مقابلة بروفيسورة عايدة أنانيا مع ميلتون حاطوم صرح كاتبنا:

"أنا خلطت أصوات األسرة بأصوات شخوص أخرى، أصوات اللبنانني واليهود واألصدقاء الذين 
كانوا يعيشون في إسبانيا وفرنسا الذين حكوا لي قصص من املغرب وسوريا... مثير جداً لإلهتمام أن 

هناك أصوات ليست من أسرتي لكنها من عائالت أخرى وأقوام أخرين"

في الفصل اخلامس دورنر األملاني يعلق على دور "ألف ليلة وليلة" في توثيق صداقته بوالد حكيم ويلحظ 
)2007 ،Moreira - 2006 ،Freire( .أن األب ميزج مقاطع من ألف ليلة وليلة بحكيه عن حياته

"دفعني التعايش مع والدك لقراءة "ألف ليلة وليلة" في ترجمة هينينج. جعلت القراءة املتمعنة 
واملتأنية صداقتنا أكثر حميمية، وأعتقدت ملدة طويلة فيما كان يحكي لي، لكن تدريجيا أدركت أن 
هناك إشارات لذلك الكتاب، وأن مسلسالت حياته استنساخات محرفة  من بضع ليالي، كما لو أن 
صوت الراوية الساردة يتردد على لسان صديقي. في بداية صداقتنا كان يبدي حذرا̋ ومتحفظا̋، ولكن 
بعد االنتهاء من قراءة الليلة األلف يصبح خطيبا̋ مفوها̋. في بعض األحيان قراءة كتاب متيط اللثام عن 
شخص. لكن الشيء املثير لالهتمام هو أنه كان يترك دائما ̋طرفا̋ من عدم اليقني أوعدم تصديق ما كان 
يحكي دون أن يفقد قط  ترنيم وحماسة من يحكون باقتناع. كانت الوقائع واحلوادث في أسرة إميلي 
وفي حياة املدينة جزء̋ أيضا من حكاوي والدك التي كان يقصها على الزوار الفرادى ملتجره "الباريسي". 
ما جعلني أقرر أن مقاطع معينة كانت تتصادف مع حياة أشخاص آخرين، وبخلطها بنصوص شرقية 
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كان متاثل حياته نفسها. كما لو كان يبتدع حقيقة مشكوك فيها تنتمي له ولآلخرين. فوجئت بهذه 
املصادفات، لكن في نهاية املطاف الزمن يفضي حملو الفوارق بني حياة وكتاب." ص 79

من املثير لالهتمام أيضا العالقة  بني األسرة واناستاسيا سوكوهو الزجنية اليتيمة التي التقطتها 
اميلي من اجلمعية اخليرية البرازيلية. ف"اناستاسيا" شخصية مهمشة و مندمجة في آن واحد في بيئة 

البيت.تفاوض على مشاركتها في  مساحة اآلخر بسبب قدرتها على سرد حكايات شائقة. 

مختلفة من خالل  ثقافية  هويات  بني  تفاعل   الرواية تصور عمليات  في  العالقات   كل هذه 
ذكريات األسرة اللبنانية البرازيلية. هذه التفاعالت قد متيل للصدام األنفعالي مع االختالفات الثقافية 
كما هو احلال مع األب وقد ينحو التفاعل الثقافي باجتاه بناء هوية تقوم على لغة متازج ثقافي مع بلد 

املهجر كما رأينا في التطور الديناميكي لشخصية األم إميلي وابنها حكيم.
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