
Maddalena Cisotti-ferrara.- Dhikrayāt 
shakhṣiyya liḥayātin ḥamīma bial-maghrib. 
Tarjamat Mostapha Nachat waRaḍwān 
Nāṣiḥ (ar-Ribāt: Matābiʿar-Ribāt Net, 
2019), 254p.

شخصية  ذكريات  فرارا.-  شيزويت  الينا  مدَّ
نشاط  مصطفي  ترمجة  باملغرب.  محيمة  حلياة 
ورضوان ناصح (الرباط: مطابع الرباط نت، 

2019)، 254 ص.

الكاتبة  لعمل  العربية  الرتمجة  مؤخرا  صدرت 
باملغرب  محيمة  حلياة  شخصية  ذكريات  عنوان  حتت  فريارا  شيزويت  مادالينا  اإليطالية 
النرش  دار  عن  صفحة   254 يف   ،(Nel Marocco, Ricordi Personali di Vita Intima)
الرباط نت 2019، تعريب األستاذين مصطفى نشاط ورضوان ناصح. وتكمن أمهية هذا 
تاريخ  من  مفصلية  مرحلة  إبان  والناس  لألرض  النسوي  الرحلة  أدب  متثل  يف  الكتاب 
مغرب عند هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين. وبام أن االهتامم بالرحالت 
مقابل  اإلسبانية  أقل  وبدرجة  واإلنجليزية  الفرنسية  الرحالت  عىل  باألساس  انصب 
إمهال نظريهتا اإليطالية، فقد سار النص الذي بني أيدينا عىل درب اجلمع بني معاينات 
ومشاهدات شخصية، وبني نصوص رحلية سابقة، ومن ثم فهو تعبري عن وقائع تارخيية 
بحكم  اهلني،  باألمر  ليس  النصوص  من  النوع  هذا  ترمجة  أن  واجليل  رسدية.  صيغة  يف 
أن املؤلفة ليست باملتخصصة أو بصاحبة الثقافة الواسعة، لذا عمل املرتمجان بني الفينة 
واألخر عىل تذييل املتن بإحاالت توطن الصور النمطية لدهيا، وتعمل عىل تصويب 

األخطاء التارخيية.
إذن يدخل الكتاب يف إطار اهتامم الرحالة األوروبيني باملدن املغربية الرئيسية من 
قبيل طنجة وفاس، والتي حتيل يف ذواكرهم عىل نموذج املدن املرشقية اإلسالمية، ومن 
ثم كانت صورهتا مستمدة من سحر الرشق (39، 59)، وظلت طنجة، كام هو األمر يف 
أغلب الرحالت األوروبية، تقدم االنطباع األويل عن املغرب الذي يوحي ألول وهلة، 
كلام  وتفصيال  مجلة  االنطباع  هذا  يتبدد  ما  رسعان  ثم  املنفتح،  البلد  بصورة  رأهيم،  يف 

توغلوا يف الداخل.
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إىل  املستمر  الغرب  سعي  سياق  يف  الشخصية  الذكريات  هذه  كتابة  تتموضع 
استكشاف أرسار الرشق البعيد واملمتنع، باعتباره موضوعا يغري بالتخيل واالطالع، 
ويفتح الشهية أمام مشاريع السيطرة االستعامرية، رغم خيبة أمل مادالينا شيزويت، التي 
واألوصاف  اآلراء  من  خليط  ضمن  املغرب  عن  املتداولة  املعارف  تدوين  يف  ترتدد  مل 
إىل  أساسا  الساعي  األوروبية  املركزية  بخطاب  وجزرها  مدها  يف  املرتبطة  واألحكام، 
إىل  تفوقت  الكاتبة  أن  يبدو  ذلک  ورغم  املغلوبة.  للشعوب  الثقافية  اهلويات  تبخيس 
عىل  الوقوف  خالل  من  اجلامعات،  ومسارات  األفراد  مسارات  بني  التوليف  يف  ما  حد 
القضايا األساسية التالية: األنا املسيحية /  اآلخر املسلم؛  -  التفاوت بني ضفتي املتوسط 
فيام يتصل بمسارات التحديث واحلداثة (44، 93)؛  -  العوز التقني املتجسد يف صعوبة 
أساليب  وهشاشة   ،(80  ،53  ،51) والقناطر  الطرق  وانعدام  املغربية،  الوديان  عبور 
(66)؛  الزراعة  يف  املستغلة  األرايض  مساحة  وضيق   ،(233-232  ،56) الطبي  العالج 
 املرأة واحلريم السلطاين (64، 65، 126، 161، 180، 205)؛ اجلهاز املخزين عىل مستو
الربيدي  والنظام   ،(43-40) املخزن  ولباس  املواكب،  ومتوين  والنزالة،  املخيم،  إعداد 
الغذائي  والنظام   ،(233  ،66) القدرية  والذهنية  بالنظافة  تتعلق  جمتمعية  قضايا  (124)؛ 
املرتكز عىل اللحوم (107)، وعادات البيع والرشاء، وجتارة التقسيط (106)، واحتكار 
املخزن للسلع (107)، وانعدام السهرات الليلية والرقص واملسارح واملوسيقى (112)، 
 ،(134) القنصلية  احلامية  ومشكل   ،(195) والصريفية  املالية  وأمهيتهم  اليهود  ووضعية 

وصعوبة نجاح املحاوالت التبشريية (120)...
الثنائيات  منطق  يعتمد  ألسلوب  باستخدامها  الذكر  سالفة  القضايا  هذه  تناولت 
بعوامل  نظرها  يف  املرتبط  بالكسل  املغاربة  نعتت  إذ  األديب،  اجلنس  هذا  يف  املعهودة 
يف  املتداولة  العرقية  بالنظرية  يرتبط  قيمة  حكم  وهو   ،(221 ومناخية (213،  إثنوغرافية 
ملونتسكيو  القوانني  وروح   ،(Aristote) ألرسطو السياسة  كتاب  صدور  منذ  أوروبا 
أما   (Arthur de Gobineau) .گوبينو دو  آرثر  بنطرية  وتوجت   ،(Montesquieu) 
إليه.  الدخول  ينتظر  الذي  اآلخر  مقابل  للتاريخ  احلامل  األورويب  سمة  فهو  االجتهاد 
جتلياهتا  بكل  والتقليدانية  والتشدد  والتوحش  العتمة  صفات  نظرها  يف  املغرب  ومثَّل 
بل   .(112) إيطاليا  متثلها  التي  واحلداثة  واالنفتاح  والتحرض  النور  خاصيات  مقابل 

والحظت أن الزمن املغريب شديد البطء مقابل الزمن األورويب الرسيع (132).
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خمتلفة  مستويات  ذات  خطابات  عدة  بني  الثنائيات  هذه  عىل  املبني  الكتاب  جيمع 
باألصوات  املتسم  االثنوغرايف  واخلطاب  التارخيي-اجلغرايف،  اخلطاب  فيها  يتقاطع 
املنهج  إطار  عن  كالمها  خيرج  وال  املتقابلة.  والتجارب  املتباينة  واالهتاممات  املتعددة 
أحيانا،  فيه  املبالغ  حتاملها  رغم  لكن  الرومانيس.  االستغراب  مرجعية  وعن  العجائبي 
فقد سقطت الكاتبة يف عدة فلتات من قبيل وصف املغرب بأنه ”...بلد بشاعريته اجلذابة 
وبأصالة تقاليده...“ بل اعتربت  ”...العامل اإلسالمي يف تكامله...له سحر خاص به، 

جيذب دائام وال يمكن نسيانه..“ (251).
بالكليشيهات  تتعلق  إحدامها  مقاربتني  فيها  تتداخل  الذكريات  هذه  أن  والثابت 
والصور النمطية والسرتيوتيبات التي ظلت الكاتبة حتملها عن صور ”املغرب املرشقَن،“ 
ومتغرياته  بثوابته  اصطدمت  الذي  الثقايف  والتشخيص  التارخيي  بالواقع  ترتبط  وثانيهام 
خالل مقامها باملغرب. إذن فالكتاب هو عبارة عن تتبع دقيق لتطور نظرة اآلخر الثقافية 
لنا  حيق  فهل  التارخيية.  وغري  التارخيية  والرواية  اليومية  املدونات  بني  يزاوج  للمغرب، 
املؤلَف  هذا  متون  أن  مندوحة  ال  التارخيية؟  احلكاية  خانة  يف  الذكريات  هذه  تصنيف 
اختذت من األحداث التارخيية العامة واألحداث التارخيية اخلاصة أساسا هلا، ووظفت 
(الزوج،  معينني  ألشخاص  صورا  أو  برمته  للمغرب   كرب صورة  الرسدي  بنائها  يف 
غرو  وال  الزمن.  يف  وأفقيا  عموديا  وأرحيية  سالسة  بكل  يتحركون  بناين...)  املقري، 
القرن  وبداية  عرش  التاسع  القرن  هناية  مغرب  يف  بالتجول  تسمح  تارخيية“  ”رواية  أهنا 
عىل  اعتامدا  باملغرب  إقامتها  مسار  صياغة  إعادة  إىل  املؤلفة  خالهلا  من  سعت  العرشين، 
بأحداث  االستشهاد  يف  ترتدد  مل  إذ  والتخييل،  التاريخ  وبني  واخليال  احلقيقة  بني  اجلمع 
تارخيية سابقة وأعامل رحلية أخر، وبام كان يروج يف خميلتها من أحالم استعامرية، كلام 
تراء هلا بأهنا يمكن أن ختدم رسيان احلبكة القصصية ومنحنياهتا. وهلذا ختلل مذكراهتا 
نسق الدمج بني ما هو واقعي وما هو افرتايض، ألهنا اغرتفت من املايض املمتد يف الزمان 
واملكان. فهل هلذه الذكريات الشخصية صلة بالتخييل الذايت؟ أم أن األمر يتعلق بالكاتبة 
الرحالة ما دام عملها بني إن كليا أو جزئيا عىل جتربتها الشخصية، وعىل أوجه احتكاكها 
باملغرب وأهله؟ لقد مزجت شيزويت بني احلكي القائم من جهة، عىل البيوغرافيا اخلاصة 
املرتبطة بشخصها، وبني حكي مرتكز من جهة أخر، عىل استدعاء اخليال إلعادة ملئ 

البياضات والفراغات املتعلقة بتجربتها كام عاشتها يف هذا البلد.  
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وحتيلنا هذه األسئلة الثالث عىل استفسار عالقة التخييل بالذاكرة، إذ عادة ما يقع 
ر، نستحرض األوىل حني يستدعيها  كر أو التَّذكُّ اكرة - الذِّ التمييز بني الذاكرة املعتادة، والذَّ
لة من صور لذكريات متثل أحداثا  شكَّ السياق أو اللحظة، وتتسم الثانية بعفويتها وبأهنا مُ
ومن  استحضاره،  الثانية  وتعيد  احلدث،  األوىل  تتخيل  إذن  الشخصية.  حياتنا  يف  فريدة 
اكرة احلقيقية. وهو األمر  ثم فاألوىل حسب هنري برگسون (Henri  Bergson) هي الذَّ
الذي يطرح عالقة الذاكرة بالتاريخ، وعالقة النسيان بالتذكر، مما يؤكد أن كل كتابة يف 

املحصلة النهائية هي كتابة انتقائية.
ألهنا  احلقيقة،  ونسبية  التخييل  بني  يؤلف  منحى  تنحو  الكاتبة  ذكريات  أن  ويبدو 
تلملم يف طياهتا التاريخ واإلضافات املرتبطة باألشخاص، والتي ال يتجىل فيها التاريخ 
والفولكلور  الغريبة  والطبائع  والعادات  املشمس  والطقس  الفاقعة  األلوان  يف  إال 
العجائبي. وعليه يلتقي يف الكتاب التارخيي باألديب، واحلقيقي باخليايل يف صيغ متداخلة 
حتتل  أن  تتمنى  صاحبته  أن  نقرأه  ونحن  نحس  أننا  أي   ،أخر أحايني  ومنفصلة  أحيانا 
إيطاليا هذا البلد وتستفيد من ثرواته، رغم إيامهنا املطلق بأنه من نصيب فرنسا، وهو ما 

يفرس االرتباط الوجداين للمؤلفة بعظمة بلدها.
باحلضور  يتسم  أيدينا  بني  الذي  الكتاب  إن  القول  يمكن  اخلتم،  سبيل  وعىل 
ومن  املغرب،  يف  والتلوينات  األوجه  املختلفة  بحموالته  الثقايف  للسؤال  القوي 
النابع  احلضاري  للسؤال  القوي  احلضور  وبالتايل  برمته.  اإلسالمي  العامل  يف  خالله 
من االزدواجية الثقافية والتارخيية والطبيعية والدينية... وقد وظفت مادالينا شيزويت 
يف هذا السياق التخييل عمال باملقولة التالية لصاحبها جورج دويب (G.Duby): ”ال 
رشيط  تعرتي  التي  التقطعات  فراغ  مللء  ذلک  عىل  جمربون  نحن  دائام،  نتخيل  أن  بد 
دونت  أهنا  علمنا  إذا  خصوصا   ،(L’Europe du Moyen-Âge, 1993) “األحداث
ذكرياهتا بعد مرور سنوات عىل عودهتا لبلدها، فوجدت نفسها جمربة يف الغالب األعم 

عىل توظيف ختييل متحكم فيه.
حممد جادور
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