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كلمة

صفوان داحول

محمد خياطة

ثقافة العرب وثقافات الجوار
فوضى العالقة بين الثقافة العربية وثقافات العالم

صرفت

النخــب العربيــة المثقفــة القــرن العشــرين فــي انشــداد نحــو

ذاك ،بــل ومنــذ مــا قبــل هــذا التاريــخ أيضــا ،وحتــى مطالــع القــرن العشــرين

واإليرانيــة ،فاألمــم الثــاث هــذه ،بمكوناتهــا الثقافيــة والقوميــة المختلفــة،

علميــة ودبلوماســية وتجاريــة وســياحية .وكان األ ـتـراك ســباقين إلــى مثــل

غـرب ال نجــد مثيــا لــه إال فــي انشــداد النخــب التركيــة
ال ـ

غـرب ،مقابــل اإل ـعـراض تمامــا عــن
اشــتركت فــي مــا بينهــا باالنســحار بال ـ

شـرة حــوار ثقافــي أو مــن أي ـنـوع آخــر فــي مــا بينهــا .فقــد بــدت األمــم
مبا ـ
معرضــة عــن شــرقيِّتها ،متجاهلــة قدرهــا الجغرافــي ،وهاربــة مــن
الشــرقية
ِ

إرثهــا المشــترك ،وأحيانــا منخلعــة منــه علــى نحــو غريــب .وهــي فــي أعماقهــا
السحيقة والوعيها الجمعي مريضة مرضا ال شفاء منه من جراء تخلفها

الحضاري أمام الغرب.

عـرب ،ثــم اإليرانيــون .ودونــت وقائــع هــذه
جـاء بعدهــم ال ـ
هــذه البعثــات ،و ـ
الرحالت في يوميات سعيد باشا ،وصادق باشا (تركيا) ،أحمد الحجري-

غـرب) ،األميــر فخرالديــن
أفوقــاي ،الغســاني األندلســي ،المكناســي( ،الم ـ

المعنــي (لبنــان) ،رفاعــة الطهطــاوي (مصــر) ناصرالديــن شــاه (إ ـيـران)،
وغيرهــم .وقــد نجــم عــن هــذا االتصــال ومواعيــده المختلفــة وكذلــك أســبابه
المتباينــة تجديــد لحركــة ترجمــة األدب والفكــر والوثائــق وتســارعت أعمــال

عـرب وغيرهــم مــن
غـرب بالنســبة إلــى األ ـتـراك واإليرانييــن وال ـ
وهكــذا بــدا ال ـ

نشــر المخطوطــات العربيــة ،ولعــب مستشــرقون ومســتعربون فرنســيون

عن رقعة لهم قريبة من شمس العصر التي الحت لهم غاربة عن شرقهم

شـره فــي اليــدن ،وأمســتردام،
حركــة تحقيــق ال ـتـراث العربــي وترجمتــه ون ـ

األمم الشرقية قبلة جديدة يلوذون بها من ألم الفوات الحضاري ،وبحثا

غـرب .وهكــذا عرفنــا نمطيــن مــن االتصــال بيــن الشــرق
ومشــرقة علــى ال ـ

غـرب عــن
غـرب ،رحــات غربيــة إلــى شــرق غريــب عجيــب يكشــف فيهــا ال ـ
وال ـ

قوتــه وتقدمــه الحضــاري ،ويريــد لنفســه مــن جهــة فســحة جغرافيــة أكبــر
يستكشــف فيهــا قدرتــه علــى الســيطرة والهيمنــة واالســتيالء علــى مصــادر
الثــروة ،واكتســاب األســواق ،وفــي الوقــت نفســه حيــازة اآلخــر الشــرقي مــن

خــال االتصــال بأدبــه وخرافاتــه وعوالمــه التــي رآهــا الغربــي غرائبيــة ضاربــة
فــي الزمــن القديــم ،فــي أســاطير البــدء وأســاطير الخيــال الغريــب ،وكذلــك
وجــد فــي تلــك العوالــم مــا يغــذي اســتيهامات الغر ـيـزة ،والتــوق إلــى إشــباع
نهم رومانسي وشبقية ولدتها توقعات المتفوق وخياله الجامح لتحقيق

االتصــال بأيروســية ســحرية وبدائيــة شــبقة مــا برحــت تولــد حنينــا زائفــا إلــى

روحانيــة بدائيــة تطهريــة جاعــت إليهــا الشــخصية الغربيــة المنغمســة فــي
تجليات القوة ،وليمتحن من خاللها كذلك قوة تفوقه الحضاري ،مقابل

رحالت شرقية إلى غرب يستكشف فيه الشرقي مالمح من مدنية جديدة

ال قبــل لــه بهــا ،وعوالــم مــن التطــور العلمــي واألدبــي والفنــي ومــن ابتــكارت
فــي صــور مدهشــة ســبقت خيالــه ،فصدمتــه ،وجعلتــه فــي مواجهــة مــع
جـزه وتخلفــه ودونيتــه
غـرب ليكتشــف فيهــا ع ـ
نفســه ،يقــف أمــام مــرآة ال ـ
وحاجته بالتالي إلى أن يأخذ عن الغرب فيتبعه ،أو يعرض عنه فيتقهقر

أكثــر ،ويغيــب هــو وعالمــه عــن لوحــة الحضــارة اإلنســانية.

وإنكليــز وألمــان وروس وطليــان أدوارا عظيمــة فــي هــذا الســياق ،وســاهمت

عـرب
غـرب مثــاال ومقياســا ،وقبلــة للشــرقيين جميعــا .وهكــذا بــدا ال ـ
بــات ال ـ

المتعلقــة بامتدادهــم الحضــاري ،وكذلــك فعــل جوارهــم الثقافــي (األ ـتـراك

***

***

بــدأ عبــور النخــب العربيــة منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر ،مــع اشــتداد

هل يمكن الحديث عن الترجمة من دون التأمل في إرث وصيرورة وتأريخ

أن يمثــل الجــوار الثقافــي والحضــاري لهــذه األمــم أي ذخ ـيـرة أو قــوة يمكــن
أن تؤثر في وزنهم النوعي كأمم شرقية طالما كانت قادرة على استدخال

حـركات قوميــة ووطنيــة اســتقاللية
حـوالت اجتماعيــة وسياســية ،وظهــور ـ
ت ـ

باألمــم المجــاورة والبعيــدة؟

حســبانهم مــا لثقافــات الجــوار؛ عربيــة وفارســية وتركيــة وهنديــة ،مــن

وبطرســبورغ ،وباريــس ،ورومــا ،وغيرهــا مــن مراكــز العلــم األوروبيــة فــي

غـرب.
عـرب وال ـ
تنشــيط حركــة الترجمــة والتبــادل الثقافــي بيــن ال ـ

أزمــة اإلمبراطوريــة العثمانيــة ،وقلــق مصــر مــن أزماتهــا االقتصاديــة فــي ظــل

علــى رقعــة واســعة مــن بــاد الشــام وحتــى الحجــاز ونجْ ــد ،ترافقــت مــع

ظهــور مســألة يهوديــة فــي فلســطين ،وتداعيــات لهــا فــي مــدن عربيــة
حـراكا فكريــا ومناخــات ثقافيــة انشــغلت
مجــاورة .كل هــذا وغ ـيـره ،خلــق ـ

صـاح
معهــا النخــب الثقافيــة بجملــة مــن القضايــا الكبــرى ،ليــس أقلهــا إ ـ

غـرب،
اللغــة العربيــة ،وتأســيس الصحافــة ،وترجمــة األفــكار الرائجــة فــي ال ـ

والبحــث عــن الســبل الكفيلــة لب ـنـاء الدولــة الوطنيــة ،وتأســيس ســردية
قطريــة مــن جهــة ،وعربيــة تقــوم علــى أســاس مــن مقومــات مشــتركة ألمــة،

بــدت للنخــب العربيــة واحــدة بشــعوب متعــددة ،مــا دامــت تملــك هويــة
ثقافيــة متحققــة فــي النصــوص والتاريــخ ولهــا ديــن مشــترك طبعــت حضــارة

عظيمــة ازد ـهـرت ذات يــوم ،وبســطت نفوذهــا علــى مســاحات هائلــة مــن

جغرافيــة العالــم القديــم.

وقــد تطلــب إح ـيـاء هــذه القيــم ،وال ســيما البعــد العربــي ،بحثــا فــي

بــدأ هــذا فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر ،علــى إثــر الصدمــة التــي خلفتهــا
متمثلــة ببعثــات محمــد علــي باشــا إلــى إيطاليــا  1813وفرنســا  .1813ومــذ

وحضارتــه الحديثــة ،فقــد ـغـزت صناعاتــه وأفــكاره العالــم كلــه ،علــى نحــو
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مذهــل ودخلــت علــى حيــاة النــاس فــي كل مــكان فقلبتهــا رأســا علــى عقــب.

ومــن دون تفكيــر جـ ّـدي بحقائــق الجغرافيــا التــي عــادة مــا تصنــع األقــدار
ـرب ،فــي رحلــة
وتحــدد مصائــر الشــعوب فــي عالقاتهــا التجاوريــةَ ،ع َبـ َر ال ـ
ع ُ

مســحورين بــه بوصفــه المــكان العالــي الــذي تلــوى لــه األعنــاق لتطالــه
األبصــار ،فهــو أرض ّ
كل مــا هــو عصــري وخالــب للــب ،وموئــل لــكل جديــد،

صـوال إلــى
المكونــات والمقومــات واإلمكانــات ،ووعيــا بطبيعــة العصــر ،و ـ

حملــة نابليــون علــى مصــر .ومــا كان مــن اســتجابة للتحــدي الحضــاري
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عرفنــا شــتى أنــواع الرحــات العربيــة ،وكذلــك الشــرقية إلــى أوروبــا .رحــات

غـرب
صـرة للهويــة .كل هــذا لــم يمنــع مــن ظهــور الولــع بال ـ
تحقيــق صــورة معا ـ

فهــو متقــدم وحديــث وحداثــي وحداثــوي ،وفــي الجملــة باهـ ٌر وعجيــب.

عـرب
متقلــب مــن عالقــات الثقافــة العربيــة بالثقافــات األخــرى ،وعالقــات ال ـ

غـرب ،علــى جوارهــم القريــب ،وأغفلــوا األســئلة الكبــرى
انشــدادهم نحــو ال ـ
واإليرانيــون) فانقضــى القــرن العشــرون بســنواته المئــة المديــدة مــن دون

عناصــر الت ـنـوع فــي مكوناتهــم الحضاريــة ،فبــدوا كمــا لــو أنهــم ليــس فــي

لعــل اإلجابــة عــن ذلــك فــي التاريــخ العربــي الق ِلــق ومــا ســاده وتحكــم بــه

صــات قربــى فاعلــة ومؤ ـثـرة فــي ثقافــة كل منهــم عبــر التاريــخ ،حتــى لــكأن

أجنبــي ،وتخلــف فــي النظــم واإلدارة ،وهشاشــة فــي بنيــة الدولــة مقابــل

***

مــن حــروب مــع الغيــر ،وصراعــات اجتماعيــة وسياســية مد ـمـرة ،واســتعمار
سـاء وتلغــي
نمــاذج حكــم شــمولي وعالقــات أبويــة طاغيــة تهمــش الن ـ

المشــترك الحضــاري الضــارب فــي القــدم لــم يعــد لــه وجــود.

سـرائيل،
وإذا كان قيــام الدولــة القطريــة العربيــة قــد تزامــن مــع قيــام دولــة إ ـ

الــذوات ،وتســتعبد الج ـمـوع ،فــي تاريــخ كهــذا كيــف يمكــن الحديــث عــن

فإن الســؤال الذي ال يمكن تجنب طرحه هو :هل كان هذا التزامن محض
مصادفــة ســاخرة؟! وهــل أن ّ
تقطــع أوصــال العالقــات الثقافيــة العربيــة مــع

في تاريخ كهذا نعثر ،بالضرورة ،على الجواب عن الفوضى السائدة اليوم

غـرب هــو محــض
عـرب واأل ـتـراك وال ـفـرس بال ـ
العالقــة المريضــة لــكل مــن ال ـ

عالقــات ثقافيــة منتجــة ،إن داخــل النســيج أو خارجــه مــع الجــوار الثقافــي
الشــرقي واألوروبــي.

فــي عالقــة الثقافــة العربيــة بذاتهــا ،وعالقتهــا بالثقافــات األخــرى ،ومــن بيــن

اآلثــار المد ـمـرة لذلــك :فوضــى الترجمــة وغيــاب المشــروعات المؤسســة
علــى خطــط البص ـيـرة التــي تربــط فعــل الترجمــة بحركــة التطــور االجتماعــي

والثقافــي العــام وللــدول والمجتمعــات فــي تطلعاتهــا المســتقبلية.

الجــوار ،والبلــى الــذي أصــاب النســيج المشــترك بيــن الشــرقيين لصالــح
مصادفــة أيضــا ،أم أنــه صــورة مــن صــورة الضــرورات التاريخيــة الحم ـقـاء؟

نوري الجراح

لندن في أغسطس /آب 2018

***

عـرب ،وصرفــت نخبهــم المثقفــة ،مدنيــة وعســكرية ،القــرن العشــرين
ال ـ
غـرب ،فــي الوقــت نفســه،
بأكملــه وهــم فــي انشــداد ال عاصــم لــه نحــو ال ـ
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مقال

إنشاء
الكتابة بوصفها
ً
أحمد برقاوي
من َذا الذي باستطاعته أن يعلن بأن القول يف مفهوم الكتابة قد استنفد؟ وليس ألحد أن يدعي بأن الكتابة علم .وال نعتقد بقواعد

محــددة للكتابــة ،فاســتخالص قواعــد الكتابــة مــن الكتابــة ،أصــا ،اســتخالص مــن فيــض الكتابــة ملجموعــة مــن القيــود لــم يكــن يفكــر فيهــا

الفائض .فهل للفيض حدود يف اجرتاح طرق صدوره ،ليصار إىل حده بقواعد صدرت عنه باألصل؟ ما الذي حملني ألن أقول :الكتابة
ً
تماما كتصور الصدور  -الفيض عند أفلوطني الذي أعادت الفلسفة الفارابية
فيض؟ الفيض حالة صدور الكثري عن الواحد بالضرورة.
والسينوية صياغته .فذات الكاتب تعقل ذاتها بوصفها واجبة الكتابة بذاتها ،فيصدر عنها اإلنشاء.

أجل،

صدور الكتابة عن الذات أو فيضها

شـاء الــذي ال زمــان
ـنـوع مــن اإلن ـ

كل كتابــة مهمــا كانــت هــي نــص ،ولكــن ليــس

إن الينبوع الحقيقي للكتابة -اإلنشاء هو الذات

األولويــة املنطقيــة للــذات ،ولكــن ليــس للــذات

شـاء .لنقــل إذا الكتابــة
وليــس كل نــص هــو إن ـ

مختلفــة ،فهــي تحــرر مؤقــت مــن القلــق ،ألن

يفصــل بــن الــذات واملكتــوب ،صحيــح بــأن

أولوية زمانية.

شـاء هــو نــص،
شـاء .وكل إن ـ
كل كتابــة هــي إن ـ
شـاءٌ محــض.
املبدعــة مــا كانــت هــي إن ـ

شـاء للتعبــر عــن املكتــوب
إن زوال كلمــة إن ـ

شـاء هــي حــوار الكاتــب مــع نفســه،
الكتابــة اإلن ـ

شـاء روح مــا يطلــق عليــه الخلــق الفنــي
يف اإلن ـ

حضــور الســؤال .لهــذا فالكتابــة هــي أجوبــة عــن

اإلبداعــي أمــر غريــب ،فهــذه الكلمــة أكــر دقــة
وتع ـبـراً وداللــة مــن كلمــة نــص.
واألدبــي والفلســفي .ولهــذا فاألســاتذة الــرواد

يف ســوريا االســتقالل ،بإحساســهم اللغــوي
شـاء).
العميــق ،وضعــوا مقــرراً باســم (اإلن ـ

فالــذات نفســها تصــر ســائلة ومســؤولة ،ألن
الحــوار ،ســواء كان داخليــاً أو خارجيــاً ،يتطلــب

أســئلة مض ـمـرة ،فتكــون جــدة الكتابــة وفيضهــا

وعمقها ذات ارتباط بالسؤال الثاوي يف اإلنشاء

مــن حيــث جدتــه وعمقــه .والكتابــة ،بهــذا

شـاء ألنهــا أجوبــة عــن أســئلة العقــل
املعنــى إن ـ

القلقــة .الكتابــة خــروج القلــق إىل العلــن بصــور
شـاء تعيــش القلــق عــى نحــو دائــم،
ذات اإلن ـ

أمــا الكتابــة التــي ال تصــدر عــن ذات قلقــة فهــي
نفايــات مــن نصــوص تولــد ميتــة.
وســواء كان القلــق محــدوداً يف مشــكل ضيــق

للــذات كمــا هــو قلــق املتنبــي ،أو كان قلقــاً
وجوديــاً كليــاً كمــا هــو قلــق املعــري ،فإنــه منبــع

شـاء يف كل صنــوف األدب.
اإلن ـ

شـاء ،بوصفهــا
يف قلــب القلــق تظهــر الكتابــة اإلن ـ
تحــرراً مــن املألــوف الفكــري واملألــوف الجمــايل

شـاء ،وهــذه الكلمــة أصــدق كلمــة
فالفيــض إن ـ
للتعبــر عــن الخلــق الفنــي بوصفــه صــدوراً.

شـرة
شـرة وغــر املبا ـ
والعواطــف والطبيعــة املبا ـ

وأدب وفلســفة يف العمــوم هــو إنهــا كالجملــة

شـاء عــن التعبــر ،فالكائــن
وتختلــف الكتابــة اإلن ـ

الدهشــة ،وت ـكـرار املألــوف عجــز املوهبــة القاتــل،

حزيــن ،ولكــن:

حــدود القبــح ،ألنــه يبعــث عــى امللــل.
ً
شـاء مــا كان عــى غــر ـغـرار ،وباعثــا عــى
إذاً اإلن ـ

أهم ما يميز الكتابة اإلنشائية من شعر ورواية

اإلنشــائية ال تحتمــل الصــدق والكــذب .فيمــا
جميــع الكتابــات العلميــة كالجملــة الخربيــة

دون مرجــع مــن خــارج الــذات.

شـاء ،فالحزيــن ي ـقـول أنــا
العــادي يعــر دون إن ـ

رماين الدهر باألرزاء حتى

حـول املألــوف إىل
واملألــوف الواقعــي .قــد ال يت ـ
القبيح،ولكنه يتعرى من الجميل الذي ينجب
ظهــور املألــوف يف املكتــوب ا ـقـراب املكتــوب مــن

فؤادي يف غشاء من نبال
هــو أيضــاً تعبــر ولكــن إنشــايئ عــن الحــزن ،إذاً

النــص.

وليل كموج البحر أرخى سدوله

والكتابــة ال ـهـراء هــي إمــا الخاليــة مــن األســئلة

الكتابة وطبقات اإلنشاء

شـاء ال مجــال للصــدق والكــذب يف الحكــم
هــو إن ـ

ال ـهـراء التــي تظــن بأنهــا إنشــائية ليســت كتابــة

امــرؤ القيــس ســنة  ) 501قــد تكــون صادقــة وقــد

تكــون كاذبــه ألنهــا تخربنــا عــن واقعــة مــا .ولكــن
بيــت الشــعر اآليت:

عيل بأنواع الهموم ليبتيل
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شـاء هــو تعبــر.
شـاء وكل إن ـ
ليــس كل تعبــر إن ـ
أو متخمــة باألســئلة املبتذلــة والزائفــة .الكتابــة

الدهشــة والتواصــل الجمــايل والفلســفي مــع

سعد يكن

تخضــع ملعيــار الصــدق والكــذب .فجملــة (ولــد
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عليــه .وتأســياً عــى تمييــز كهــذ ن ـقـول:

إنشــائية باملطلــق.

تتمايــز النصــوص اإلنشــائية بتمايــز أصنــاف
الفيــض األدبــي وصدورهــا عــن الــذات ،ودرجــة
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مقال

الخيال املبدع القار فيها .ولهذا فإن الشعر يقع

شـاء .تليــه املقالــة األدبيــة
يف رأس نصــوص اإلن ـ
ً
خـرا القــص
سـرحية ،وأ ـ
الوجدانيــة ،ثــم امل ـ
شـاء
-األقصوصــة ،القصــة ،الروايــة .أمــا اإلن ـ

شـاء املتميــز كمــا ســرى.
الفلســفي فهــو اإلن ـ

الشعر

العشــق ،أو يف أكــر أيامــه كآبــة ،يف جريــان

المقالة

الراقــص ،تنفجــر روح الشــاعر يمتشــق أقالمــه،

الوجدانيــة النرثيــة ذات الــروح الشــعرية .يف

نهــر دمعــه الحزيــن ،أو يف انفجــار ينابيــع فرحــه
ـب يف رحلــة إىل الســماء .يف صحبــة
ويذهـ ُ
ُ
اآللهــات يوقــظ الكلــم مــن ســباته الطويــل،
طـره
فيعجنــه ب ـمـاء العبقريــة والحيــاة ،ويع ـ

امل ـبـدع مــن الشــاعر ،الــذي ال يعلــم كيــف يصــدر
شـاء مجــرداً مــن العالقــات الواقعيــة.
عنــه اإلن ـ

شـاء محــض .وال يدخــل يف هــذا
فالشــعر إن ـ

الوصــف شــعر الشــاعر املقلــد ،أو الــذي يعــارض
قصيــدة مهمــا بلغــت مــن جماليــة ،أو الخــايل

مــن الوجــدان .فالشــاعر ي ـبـدع عــى غــر ـغـرار،
وينــئ نصــاً ال مرجــع لــه إال ذاتــه ،إنــه يكتــب
ذاته فقط بكل ما يعج بها من وجدان متعدد.
فهو حني يصف األشياء ال يصفها يف ذاتها ،بل

يصــف شــعوره بهــا.

تأمــل هــذا الشــعر ملحمــود حســن إســماعيل يف
وصــف شــعوره بنهــر النيــل:
الخيال والسحر والعطر والظاللُ
ُ
مساف ٌر زاده

ظمــآن والــكأس فــى يديــه والحــب والفــن
و ا لجمــا ُل

شــابت عــى ارضــه الليــايل وضيعــت عمرهــا
الجبـ ُ
ـال
فالنيل وقد أصبح صورة حية ،كائناً حياً تحول

إىل قيمــة جماليــة نصيــة تفــوق يف جماليتهــا

النيــل نفســه .بــل إن الجمــال اللغــوي الشــعري
هــو الجمــال الحقيقــي وليــس نهــر النيــل.
الجمــال هنــا هــو عقــي بامتيــاز ،ألن العقــل

بمــا يتمتــع بــه مــن قــوة التخيــل هــو الــذي يمنــح
األشــياء جمالهــا .فاألشــياء «كانطيــاً» ال تنطــوي
بحــد ذاتهــا عــى الجمــال.

شـاء ألنــه ال
ن ـقـول بــأن الشــعر هــو ذروة اإلن ـ

أما األقصوصة والقصة
والرواية ،عموما ،فهي
تقع في أدنى درجات
اإلنشاء ،حتى لو وصلت
هذه األنواع من القص
إلى درجة عالية من اإلبداع
كما هو حال روايات
دوستوفيسكي .وآية
ذلك فإن الخيال الروائي
مهما وصل به اإلبداع
ً
مشدودا إلى
فإنه يظل
وقائع اجتماعية وسياسية
وعاطفية الخ .ومن هنا
نفهم هذا التكاثر السريع
لعدد القصاصين والروائيين،
فالحياة تمتلك من الوقائع
التي ال حصر لها ،والتي
تغذي الروائي بأحداث
ً
قليال من الخيال
تتطلب

يقــع إال يف حقــل الشــعور والالشــعور ،وذروة
ال ـقـول الجمــايل اللغــوي كمــا أســلفنا ،وهــو

يف كل صــروف الدهــر وأحوالــه الســعيدة ،حــن
يكــون وجــوده ليلــة ظل ـمـاء ،أو مق ـمـرة ،صبحــاً

ســاطعاً ،أو ُ
صبْحً ــا مكف ـهـراً ،يف ذروة شــبق
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فاملســرح أ ـقـرب الفنــون إىل الفلســفة.

كمــا بقــي الخــوف مــن التعبــر عــن ا ـلـرأي.

املقالــة النرثيــة الشــعرية نقــع عــى ـبـوح يصطفــي

يف مسرحية أفالطون املحاكمة ،والذي سميت

ضـاء ،وبفضــل املهنــدس عــادا إىل
ســنني يف الف ـ

أعيــش مــع املــايض الحقــر الــذي أردت أن أنجــو

شـرة املؤ ـثـرة املكثفــة لحالــة حــزن
اللغــة غــر املبا ـ

أو فــرح أو تأفــف أو شــوق أو حــب أو غضــب أو

مناجــاة ،فالــذات ت ـبـوح لذاتهــا عمّ ــا يعتمــل بهــا

شـاء ،فلن ـقـرأ لهــا هــذا النــص.
الصنــف مــن اإلن ـ

برائحة النور ،ويلبسه أثواب أزهار الحياة ،من

ثــوب البنفســج حتــى ثــوب اللوتــس والرنجــس،
ثم يطلقه حراً طائراً يف الفضاء األزرق إىل األبد.

قبــل ألفــن وخمــس مئــة ســنة وقــف ســقراط،

نجيــا مــن املــوت وعاشــا ثالثمئــة ســنة وتســع

سـرحياته باملحــاورات ،وقــف أمــام القضــاة
م ـ
ً
متهمــا بالنيــل مــن املعتقــدات اليونانيــة.

األرض.

يعلــن مليتــوس أمــام هيئــة املحكمــة بــأن ســقراط

« نعــم قســما بزيــوس يصــرخ مليتــوس :أنــت ال

وجــدت يف معاجــم اللغــات ،وأعــذب لفظــة
تحركــت بهــا شــفاه البشــر .هــو ِّ
اللــن والرفــق

أنــا .انــا ،أنــا وحــدي الــذي يفســدهم ،هــل هــذا مــا
تريد قوله؟

لو كان يل ألف لسان لظللت أنادي بها (اإلخاء!

سـرحية املحاكمــة ب ـقـول ســقراط:
وتنتهــي م ـ

تجــف الد ـمـوع يف العيــون الباكيــة ،حتــى يصــر
جـراس
الذليــل عزيـ ًزا ،حتــى يختلــط رنــن األ ـ

األفضــل؟ األمــر غــر واضــح مــن الجميــع،

وانفتحــت لهــا قلــوب املخلصــن .هــي أ ـبـدع كلمــة

والســماح ،كمــا أنــه الحِ لــم والحكمــة والســام.
اإل ـ
سـرة ،حتــى
خـاء!) حتــى تجــر القلــوب الك ـ

ي َُظن ،يجعلون الشباب جميال ً حسناً ما عداي

يجيــب مليتــوس :بــكل تأكيــد هــذا مــا أقصــده.
هــا قــد حانــت الســاحة للرحيــل ،آن ألمــوت
وأنتــم لتعيشــوا ،ومــن م ّنــا ســيذهب إىل املصــر

بنغمات املؤذنني ،فتصعد نحو اآلفاق أصوات

باســتثناء اإللــه.

خـاء
إن مــي هنــا لــم تذهــب بِ َنــا إىل تعريــف اإل ـ
سوسيولوجياً وتاريخياً ومنطقياً ،وإنما أنشأت

إليصــال معــاين الحــق والظلــم واملــوت واملصــر.

الحــب األخــويّ الدائــم».

شـاء هــذه املحــاورة
يهــدف أفالطــون مــن وراء إن ـ

ويف محاكمــة إيزيــس يضعنــا لويــس ِعـوَض
وجهــاً لوجــه أمــام الحقيقــة الســاطعة ،حقيقــة

شـاء .هــذه الشــعرية الخاليــة
نصــاً شــعورياً باإلن ـ
مــن املوســيقا والقافيــة ،وليســت شــعراً حديثــاً،

الجــذر الفر ـعـوين والبابــي واآلشــوري ملــا نعتقــد

بعيــدا عــن األحــكام الخربيــة.

رموزهــا أســماء تراثيــة.

خـاء إىل ـبـوح وجــداين
حولــت مفهومــاً هــو اإل ـ

المسرح

شـاءاً ،أكــر أصنــاف اإلبــداع األدبــي
واملســرح ،إن ـ

شـرة وإن بــدت
سـرحية شــبه مبا ـ
بــه اآلن عــر م ـ

يف إيزيــس نقــع عــى تصــورات الخلــود والبعــث
والحمــل بــا دنــس والطفــل الــذي رمــي يف

البحــر داخــل الصنــدوق والصعــود اىل الســماء
والتثليــث والحــج الــخ.

مواجهــة مــع النظــام املتعــايل ،فاملســرح بوصفــه
أفــكاراً حواريــة ينطــوي عــى النزعــة النقديــة التــي

عـرض لويــس عــوض لنقــد شــديد مــن
ولقــد ت ـ

ما يجب أن يكون .إنه التعبري األدبي األعىل عن

والنيــل مــن األديــان.

بــأن الروايــة ال تخلــو مــن الحــوار ،غــر إن املســرح

العربــي  -توفيــق الحكيــم  -بعنــوان «رحلــة إىل

تنــال مــن الســائد ،وتكشــف عــن املعنــى وتطــرح

هــو الحــوار .فشــخوص املســرح شــخوص ـقـول.

قبــل العقــل التقليــدي ،الــذي اتهمــه بالتجديــف

منه ،مستحيل أن نعيش لنسرت املايض الحقري

الــذي أردت ال ـفـرار منــه كمــا تجــر البهائــم
العشــب اليابــس.

يحتل الشعر المرتبة األولى
في تدفق الخيال المبدع
من الشاعر ،الذي ال يعلم
كيف يصدر عنه اإلنشاء
ً
مجردا من العالقات

الواقعية .فالشعر إنشاء
محض .وال يدخل في
هذا الوصف شعر الشاعر
المقلد ،أو الذي يعارض
قصيدة مهما بلغت من
جمالية ،أو الخالي من
الوجدان .فالشاعر يبدع
على غير غرار ،وينشئ ً
نصا
ال مرجع له إال ذاته ،إنه
يكتب ذاته فقط بكل ما
يعج بها من وجدان متعدد.
فهو حين يصف األشياء ال
يصفها في ذاتها ،بل يصف
شعوره بها

زمانيــة ،يقدمــون منطــق الحيــاة .ولهــذا فالنــص

سـرحي عــي عــى ال ِبــى.
امل ـ

القص

أمــا األقصوصــة والقصــة والروايــة ،عمومــا،
شـاء ،حتــى لــو
فهــي تقــع يف أدىن درجــات اإلن ـ
وصلــت هــذه األنــواع مــن القــص إىل درجــة عاليــة
من اإلبداع كما هو حال روايات دوستوفيسيك.

وآيــة ذلــك فــإن الخيــال الــروايئ مهمــا وصــل بــه
اإلبداع فإنه يظل مشدوداً إىل وقائع اجتماعية

وسياســية وعاطفيــة الــخ .ومــن هنــا نفهــم هــذا
التكاثــر الســريع لعــدد القصاصــن والروائيــن،
فالحيــاة تمتلــك مــن الوقائــع التــي ال حصــر لهــا،
والتــي تغــذي الــروايئ بأحــداث تتطلــب قليـا ً مــن

الخيال .ويصل الروايئ إىل اإلنشاء الروايئ حني

تزيــد لديــه قــدرة عجــن الوقائــع بخيــال م ـبـدع.

وماذا عن الفلسفة؟

الفلسفة إنشاء من نوع خاص ،فالهي بالشعر

وال هــي باملقالــة الشــعرية وال هــي بالروايــة

شـاء عقــي محــض ،الفلســفة
واملســرح ،إنهــا إن ـ
شـاء العقــل املجــرد الــذي ال يرجــع إال إىل ذاتــه.
إن ـ
ً
شـاء ـقـول جديــد
الفيلســوف يســعى دائمــا إلن ـ

وبخاصــة عندمــا يكتشــف ســؤاال جديــدا ،أو

يعيــد طــرح ســؤال قديــم ،ويعمــل عــى صياغــة
الجــواب ويقــدم لنــا تحديــدا جديــدا للفلســفة،

سـرحي ،ألحــد أهــم كتــاب املســرح
ويف نــص م ـ

يقــدم الفلســفة كمــا يراهــا ،وكأنــه يجيــب عــن

الغــد « ،نعــر عــى ف ـكـرة يف غايــة األهميــة،

التفلســف ،ويظــل يف حقــل ماهيــة الفلســفة

ســواء كان املســرح تراجيــدي أو كوميــدي

أقصــد ف ـكـرة الد ـفـاع عــن املســتقبل والتغــر

واملسرحية يضعان املشاهد أمام حوارات البشر

إن الطبيــب واملهنــدس اللذيــن حكمــا باإلعــدام،

أو درامــي أو ال مع ـقـول فــإن كاتــب املســرح

وهنــا يصــرخ املهنــدس :إنــه لــيء فظيــع أن

سـرحيني ينتمــون إىل أوطــان
صحيــح بــأن امل ـ
ً
متعــدة .لكنهــم يقدمــون نصوصــا ال مكانيــة وال

يؤمــن بــأن الشــمس حجــر وبــأن القمــر أرض.

ُ
عييت من ترديد
«اإلخاء! لو كان يل ألف لسان ملا

حـرة،
هــذه الكلمــة التــي تغــذت بهــا الضمائــر ال ـ

وبعودتهمــا إىل األرض وجــدا كل يشء وقــد

ال يؤمــن البتــة باآللهــة ،ويقســم بــأن ســقراط

تؤمــن بوجــود اإللهــة عــى اإلطــاق.
ويسأل سقراط :حسناً إذاً فكل األثينيني ،فيما

الحيــاة املعيشــة بــكل أبعادهــا وصورهــا .صحيــح

شـاء اللغوي.الشــاعر هــو روح
أعــى درجــات اإلن ـ

شـاء
اإلن ـ

يف موازاة اإلنشاء الشعري شعراً ،هناك املقالة

التــي ال تكتفــي باإلم ـتـاع ،وإنمــا بإيصــال املعنــى.

ضـاء مغامريــن بحياتهمــا
وقبــا رحلــة إىل الف ـ
ً
التــي هــي باألصــل ســيلفها العــدم إعدامــا ،قــد

مــن حــاالت االنفعــاالت.
ً
ً
تمثــل مقــاالت مــي زيــادة أنموذجــا فــذا لهــذا

يحتــل الشــعر املرتبــة األوىل يف تدفــق الخيــال

وبقــي حــب الحيــاة وحــب العمــل عــى األرض.

والحيــاة.

الســؤال :مــا الفلســفة .إنــه يقــدم لنــا طريقــة يف
تغــر :أعمــار النــاس امتــدت إىل ثالثمئــة ســنة،

الكتــب واملجــات تــأيت بكبســة زر ،الشــاي
والقهوة تأيت إىل البيت ،ال أمراض وال حروب،

ظـرة اىل العالــم ومنهــج يف التفكــر.
بوصفهــا ن ـ

الفلســفة منهــج يف التفكــر .حكــم تعريفــي ال

ي ـقـول بعــد شــيئا عــن املنهــج واملفاهيــم بشــكل
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خــاص .ينتقــل هــذا التعريــف املجــرد اىل املتعــن

ويمنحهــا بعضــاً مــن نــور عينيــه يك تســتطيع

الفلســفة .إنــه ،أي الفيلســوف ،حــن يذهــب

فإنشــاؤه ال يبــى.

حينمــا يعيــد الفيلســوف طــرح الســؤال :مــا
اىل املتعــن ليمتلكــه نظريــا يجيــب عــن الســؤال:
مــا الفلســفة :إن ســؤال مــا الفلســفة هــو نفســه

أن تــرى مــا وراء الخيــاالت واألشــباح ،ولهــذا
الفيلســوف عقــل العالــم بــا منــازع ،لكنــه عقــل

جـراه ولكــن
نهــري منابعــه ال تحــى ،ال يغــر م ـ
يجــدد ـمـاءه بــا توقــف ،يمنــح جداولــه بــكل مــا

ســؤال مــا املنهــج ،هــو نفســه النــص الــذي
الــذي فــاض بوصفــه امتــاكاً للعالــم نظريــا،

أويت من خصلة الكرم لكل الحقول العطىش،

فالفيلســوف وهــو يكتشــف املشــكلة يكتشــف

ولــن ـيـرأ مــن داء كهــذا مهمــا طــال بــه الغــم.

شـاء الفلســفي دائمــاً عــى املنهــج.
ينطــوي اإلن ـ
معهــا أدوات تناولهــا ،أي العــدة املعرفيــة
المتالكهــا نظريــا.

شـاء
إن ســؤال الفيلســوف يحملــه عــى إن ـ

الجــواب ،والجــواب تعبــر عــن الحــس النقــدي
املــازم دائمــا للفلســفة ولــكل فيلســوف يســعى

للحضــور الجديــد .بــل إن الســؤال الــذي ينتــج

حتــى إىل الصحــارى .نهــر مريــض بــداء مــا يجــب.

الفيلسوف يحب الحياة حتى لو حملته الحياة

عــى أن يكشــف عــن اليــأس والتشــاؤم مــن
أفعالهــا .إنمــا يكشــف صــور املــوت دفاعــاً عــن
الحيــاة.

ويف اللحظات التي ينفجر فيها الوجود اإلنساين
غاضبــاً مــن قيــوده تكــون أجنحــة الفيلســوف قــد

رفرفــت فــوق الوجــود هاديــة لطريــق الحريــة .إذ

الجــواب هــو يف حقيقتــه ســؤال مــا الفلســفة.
فالفيلســوف وهــو ينــئ نصــاً مــا ،فإنــه عمليــا

ال تقــوم عالقــة أصــدق بــن الكائــن والحريــة كمــا

شـاء عقــي ،تفكــر دائــم.
الفلســفة إن ـ

ـائل يســأل :أليــس للنقــد األدبــي مــكان يف
وسـ ٍ
شـاء.الجواب نعــم ،لكنــه ال ينتمــي إىل
عالــم اإلن ـ

حـول أيــة مشــكلة فإنــه عمليــاً ينــئ معنــى
ـ
ً
جديــدا للفلســفة ،حتــى ليمكــن ال ـقـول:

تقوم بني الفيلسوف والحرية.

فالفيلسوف ال يؤمن وال يعتقد ،إنه يفكر فقط.

شـاء ليــس
شـاء عــى اإلن ـ
شـاء ،فاإلن ـ
عبا ـقـرة اإلن ـ
ً
شـاء ،تمامــا كال ـقـول عــى ـقـول.
بإن ـ

وساخر ،يطل عىل العالم من برجه العاجي يك

علينــا تأكيــد أمـ ٍـر يف غايــة األهميــة أال وهــو :ال

ال مرجــع لــه ســوى عقلــه والواقــع ،وال يكشــف

غـرب
معنــى وجــوده إال بحريتــه ،غريــب وم ـ

جـول يف
يــرى ،كمــا يــرى النســر فريســته ،وهــو يت ـ

الســاحات ويســكن ال ـكـوخ يف الغابــة الســوداء .و
حني ال تنبت أفكاره التي يبذرها يف حقل الحياة
تكــون الحيــاة ذاتهــا جثــة ،وحــن يبــث فيهــا مــن

روحه ما يحييها يكون قد آثر املنفى عىل اإلقامة
يف الكهــف .عنيــد هــو الفيلســوف مــا مــن ـمـرة نــزل
يك يخاطــب النــاس بــل يدعوهــم للصعــود إليــه،
وألنهــم غالبــاً مــا يكرهــون الصعــود يهربــون مــن

وماذا بعد؟

ينتج مجرد االشتغال بتلك الصعد من اإلبداع
نصوصــاً إنشــائية.بل النــص اإلنشــايئ يف كل

ماســبق هــو الفذ،الــذي ينطــوي عــى الجديــد
غــر املألوف،متحــرراً مــن التقميــش والتقليــد
والرتديــد.

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

ندائــه.

وال ينفصل إنشاء الفيلسوف عن النقد ،النقد
سناء من سناءاته ،والنه ال يستعري قنديال ً من

أحــد يف معركتــه مــع الظــام يظنــون بأنــه يســر
قنديلــه.

الفيلســوف ال يغــادر ذاتــه الفــردة ،وال ُيصــاب

سعد يكن

يف العتمــة وال يــرى ،وال يعلمــون بــأن ذاتــه

بعــدوى الج ـمـوع ،ويكتــب يك يعلــم الــذات
الكســيحة املــي عــى الطرقــات وحدهــا.
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موىس النعنع

ئ
التفكير بالقار 

أخالقيات القراءة والقراءة األخالقية
حنان مصطفى

ركزت األبحاث التي تناولت القراءة يف السنوات األخرية عىل ما يسمى بـ»أخالقيات القراءة» وهذا املصطلح ليس بسيطا ولكنه مركب
ومتناقــض يف ذات الوقــت ،فليــس هنــاك خــوف عــى ال ـقـراءة مــن االن ـقـراض إزاء التقنيــات التكنولوجيــة الجديــدة (التــي تفتــح يف الواقــع
إمكانيــات جديــدة لل ـقـراءة) قــدر وجــود خــوف عــى ال ـقـراءة إزاء خطــر الهجــوم عليهــا مــن قبــل األخــاق.

وذلك

يجعلنا نتساءل عن نوع األخالق

التــي ترتبــط بال ـقـراءة .إن األخــاق

أخالقيات القراءة :وتشمل قناعاتنا وانحيازاتنا

العوالــم الخياليــة .فال ـقـراءة هــي املــكان الــذي

بمعناهــا الكانطــي ،والتــي تجعلنــا نقبــل العمــل

قراءتنــا كمــا لــو كانــت ،مهمــا كانــت رائعــة،

فبينمــا نفتــح النــص فإننــا نلتقــي مــع املؤلــف

التــي ترتبــط بال ـقـراءة ليســت باألخــاق املعياريــة

واهتماماتنــا .وأخالقيــات ال ـقـراءة تتحــدث عــن

الذي يدعم الخري وما ينبغي أن يكون ونرفض

تقــرح بعــض التســاؤالت أكــر ممــا تقــدم

يكــون ،ذلــك ألن أخالقيــات ال ـقـراءة عكــس

أمــا األخالقيــات أث ـنـاء ال ـقـراءة فهــي محاولــة

عـرض الشــر ومــا ال ينبغــي أن
العمــل الــذي ي ـ

األخــاق بمعناهــا املعيــاري ،فالعمــل لــه قانونــه
الخــاص الــذي يحكمــه والعظــة األخالقيــة عــى
ســبيل املثــال ك ـثـرا مــا تقــف حجــر ـعـرة يف طريــق
التحليل املوضوعي للعمل والذي يهتم بما هو

كائن أكرث مما يهتم بما ينبغي أن يكون.

الح ـلـول؛ أي ال ـقـراءة مــن منظــورات متعــددة.

يلتقــي فيــه النــص والقــارئ معــا يف صفحــة،
كمــا لــو كنــا يف طريقنــا إىل رســم خارطــة عــى

مــكان مج ـهـول ،فنعلــق جزئيــا إحساســنا بعاملنــا

وندخــل يف عالــم متخيــل جــذاب.

لفهــم مــاذا كان ي ـقـول املؤلــف لجمهــوره األصــي

ثانيــا :الســعي نحــو الفهــم ،حيــث يكــون مرتبطــا

الواقعــي؟ ومــا هــي أســباب اســتجابته؟

الخطــي والزمنــي لل ـقـراءة ،فالســعي هنــا يعمــل

املتخيــل ،وملــاذا وكيــف اســتجاب الجمهــور
األخالقيــات أث ـنـاء ال ـقـراءة تختلــف يف توجيههــا

االنتبــاه لقيمــة املنحنــى املعــريف ،فهــي تنطــوي

بنحــو قريــب مــن النشــاط اإلبداعــي التتابعــي

عــى ســد الفجــوات التــي بــن مــا تقولــه

ومــا نعنيــه ،ففــي الكتــاب خــاف التحــدث،
ال يمكــن للكاتــب التصحيــح أو التدخــل أو

إن الســلطة املطلقــة لفعــل ال ـقـراءة تنبــع فقــط

عىل انتباه لقضايا أخالقية نجمت عن األحداث

الفعــل وليــس اآلثــار املرتبطــة يف مــا بعــد .وبذلــك

إنها تســأل األســئلة األخالقية املتضمنة يف فعل

اإلي ـمـاءة .فبينمــا نقــوم بنشــاط تفكيــي لعقــدة

ونالحــظ قضايــا مــن قبيــل معــاداة الســامية مــن

الكتشــاف مبــادئ أو رؤيــة العالــم التــي نتوقــع

العنصريــة مــن قبــل بعــض الكتــاب األمريكيــن

ثالثــا :تأمــل الوعــي الــذايت :فالقــارئ يكتشــف

املعياريــة املرتبطــة بالواقــع (الخــر والشــر) وبــن

ولــي تكــون قراءتنــا أخالقيــة عــى نحــو مــا

خـرات ال ـقـراءات األخــرى .إنــه واع
متضمنــة ـ

الكتابــات رغــم تنوعهــا وتعددهــا التــي تناولــت

أن هنــاك عــدة مراحــل يمــر بهــا القــارئ بحيــث

محاكاة املؤلف ومرجعيته للعالم الذي يعيش

مــن املســؤولية التــي أتحملهــا كقــارئ إزاء ذلــك
تعد لحظة القراءة محصلة لكل من (املوضوع

– القــارئ – النــص) يــديل فيــه كل واحــد بدلــوه

املوصوفــة داخــل العالــم املتخيــل.
حـول مــن «الحيــاة إىل الفــن».
الت ـ

وليس من حق أي طرف من األطراف أن يصادر

قبــل باونــد  Poundأو اليــوت  ،Eliotورعايــة

(األخــاق ،العظــة ،الواجــب) .فاملؤلــف حــر يف

يف القــرن التاســع عشــر.

عــى اآلخــر بمقتــى أي ســلطة ســواء كانــت
ضـوع مــا مــن زاويــة مــا والقــارئ حــر يف
اختيــار مو ـ

ضـوع مــن أي زاويــة والنــص أيضــا
ـقـراءة ذلــك املو ـ

حر ملا يحمله من إمكانات يتحرك خاللها ومن
ضـاء يســمح بتعــدد املعــاين وتعــدد ال ـقـراءات.
ف ـ
والحقيقة أن ثمة اختالفا دقيقا بني «أخالقيات

ال ـقـراءة» و»األخالقيــات أث ـنـاء ال ـقـراءة» أو
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ال ـقـراءة األخالقيــة.

أوال :االنغمــاس يف عمليــة ال ـقـراءة واكتشــاف

aljadeedmagazine.com

ي ـفـرض دانييــل شــوارز Daniel Schwarz
يتحرك من االســتجابة البســيطة إىل االســتجابة

العميقــة نحــو الفهــم ،هــذه املراحــل هــى عــى
النحــو التــايل:

التعديــل لفهــم القــارئ وال يمكنــه اســتخدام
الحبكة الروائية عىل سبيل املثال ،فإننا نسعى
مــن خاللهــا فهمنــا لســلوك الشــخصيات.

داللة النص من خالل عالقتها بخرباته األخرى

بمرجعيتــه للعالــم الداخــي الــذي يشــكل
فيــه.

رابعــا :التحليــل النقــدي .كمــا ي ـقـول ـبـول ريكــور
Paul Ricour؛ لــي تفهــم نصــا فعليــك أن

غرفــة القســيس .ورغــم أن أوســكار وايلــد اعــرف

تتبع حركته من املعنى إىل املرجع ،فنحن دائما

األدبــي.

ويف كل األحــوال فــإن اإلشــكالية األساســية التــي

إذا أخذنــا با ـلـرأي الــذي يجعــل مــن اإلبــداع نوعــا

ال ـقـراءة هــي ضــرورة التمييــز بــن األخــاق

عـرض بــيء مــن التفصيــل
ويف هــذا الصــدد ن ـ

خرقــت قواعــد الفــن والجمــال وأن العمــل

النمطني من القراءة ،وتحضرنا يف هذا السياق

املعيــاري ،ألن األدب لــه أخالقياتــه التــي تحكمــه

حـرك مــن الــدال إىل املد ـلـول.
نت ـ

ضـوع أخالقيــات
تواجــه كل مــن يتصــدى ملو ـ

األخــاق املرتبطــة بالخيــال واإلبــداع ،وإذا كانــت
هــذه التفرقــة تطرقــت إىل املســألة بــأدوات
مفاهيمية متباينة ،فإننا نقرتح تمييزا يمكن أن
نطلــق عليــه «أخالقيــات الشــكل» و»أخالقيــات

املضمــون».

بحيــث يهتــم األول بمــا هــو جمــايل يف العمــل

ويهتــم الثــاين بمــا هــو أخالقــي يف العمــل ،هــذا

بأن القصة من ناحية األخالق املعيارية يف غاية

مــن األخالقيــة.

وايلــد نفســه أكــد أنهــا مــن ناحيــة املنظــور األدبــي

لهذيــن النوعــن مــن األخالقيــة أو هذيــن
محاكمــات أوســكار وايلــد الخاصــة برأيــه عــن

عالقــة األدب باألخــاق ،وذلــك مــن خــال
القصة التي نشرها يف مجلة «الحرباء» بعنوان
«القســيس وخادمــة الكنيســة» والتــي تــدور

حـول عالقــة جنســية بــن القســيس وخادمــة
ـ
أدت إىل فضيحــة عندمــا ضبطــوا الخادمــة يف

ضـوع متعفــن ،إال أن أوســكار
القــذارة وأن املو ـ

األدبــي ليــس لــه أثــر عــى األخــاق بمعناهــا
وأنــه ال يهتــم إال بمــا هــو «أدب» أي بمــا هــو
«فــن» ،فــا نهــدف إىل عمــل الخــر والشــر وإنمــا

فقــط إىل تحقيــق مــا لــه قيمــة جماليــة ،كمــا أنــه
بالنســبة للفكــر ي ـقـول وايلــد «ال يشء أخالقيــا
أو ال أخالقيــا ،إن األحــكام املعياريــة تكــون فقــط

بالنســبة للعواطــف وليــس لألفــكار ،وبمــا أن
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مقال

كتابــة األدب يف األســاس هــي تجســيد ملخطــط

وعــى الرغــم مــن أن الرذيلــة يشء فظيــع إال أن

وهــذا الــكالم هــو أحــد الخطــوط الرئيســية املكونــة

جـاءت ال ـقـراءة
يكــن املؤلــف واعيــا بــه ،إال أنــه إذا ـ

 -أمــا مــن حيــث املضمــون فهنــاك بعــض الكتــاب

مبدعــا ثانيــا يقــف عــى قــدم املســاواة مــع املؤلــف.

ونستطيع أن نلتمس يف تحليلنا لرواية «الحرام»

الواقــع يف قفــص االتهــام وتنــدد بالظلــم والجــور

األ ـمـراض ضروريــا يف الطــب ،كمــا أن الخيانــة

ال ـقـراءة لهــا وجاهتهــا ،فعــى كل مــن القــارئ

املم ـيـزة ألعمالهــم .كمــا نجــد يف «عزازيــل،

بمجــرد التلقــي الســلبي لألعمــال األدبيــة

حـرام» كانــت ضحيــة لظــروف مجتمــع
روايــة «ال ـ

وإذا كان املؤلف قد التزم بشكل كبري بأخالقيات

تم تمصريها يف فيلم شهري بعنوان «نهر الحب»

األخالقيــة لهــذه الروايــة ،والتــي ترتفــع بهــا مــن

حـاكاة لنمــاذج
خـراع املؤلــف ،لكنهــا م ـ
تكــن مــن ا ـ

فكــري فــا عالقــة لألفــكار باألخــاق».

ليوسف إدريس خري تجسيد لذلك ،فالبطلة يف
قاس .والتساؤل يأيت بدءا من العنوان «الحرام»

حـرام
ويظــل حتــى النهايــة لــه داللــة ،وهــي هــل ال ـ
هــو مــا فعلتــه البطلــة ومــا وقعــت فيــه مــن إثــم أم

الروايــة بلغتهــا وحبكتهــا اســتطاعت أن تضــع
املوجوديــن يف الواقــع.

الكتابــة فعــى القــارئ أيضــا أن يل ـتـزم بال ـقـراءة

يمكــن الحكــم عليــه مــن منظــور األخــاق املعياريــة
أم أن للعمــل األدبــي أخالقــا أخــرى تحكمــه؟ أي

أننــا نضــع ذلــك الســلوك ضمــن ســردية تعكــس

حـرة منغمســة يف واقــع عفــن ،وإىل أي
إرادة غــر ـ

مــدى ظلــت هــذه اإلرادة مصاحبــة للبطلــة منــذ

البدايــة حتــى النهايــة؟

والتــي قامــت فيهــا البطلــة بقتــل طفلهــا ونفســها.
هــل البطلــة جانيــة أم مجنــي عليهــا؟

إن التســاؤل األخالقــي إذن ال يكــون خــارج

العمــل ألننــا بهــذا الصــدد ال نحتكــم إىل األخــاق

املعياريــة ولكــن إىل أخــاق العمــل وروعــة الحبكــة
والســرد واملســكوت عنــه ومفاتيــح النــص وعتباتــه

حـرام داخــل العمــل األدبــي
وعنوانــه ،إن اإلثــم وال ـ

لهمــا قيــود وحــدود مختلفــة فنيــا.

وهنــاك فــرق بــن املضمــون الجنــي لروايــة

حـرام» والســياق الجنــي لهــا ،أي بــن املعنــى
«ال ـ

العام للجنس ومقتضيات الحبكة والسرد التي

تــؤدي إىل البعــد الجنــي يف العمــل.

فمــن منــا ال يبــي عــى هــذه الســيدة وعــى النهايــة
األليمــة التــي دفعــت فيهــا الثمــن وحدهــا ،وهــي

إن التساؤل األخالقي إذن
ال يكون خارج العمل ألننا
بهذا الصدد ال نحتكم إلى
األخالق المعيارية ولكن
إلى أخالق العمل وروعة
الحبكة والسرد والمسكوت
عنه ومفاتيح النص وعتباته
وعنوانه ،إن اإلثم والحرام
داخل العمل األدبي لهما
قيود وحدود مختلفة فنيا.
وهناك فرق بين المضمون
الجنسي لرواية «الحرام»
والسياق الجنسي لها ،أي
بين المعنى العام للجنس
ومقتضيات الحبكة والسرد
التي تؤدي إلى البعد
الجنسي في العمل

نهاية حتمية للفقر والعجز .هي رواية من وجهة

األدب العريان يف ذاته الذي يخلو من أي معايري
جماليــة.

يقرأ نص ما يف عالقته بسياقات ثقافية متعددة

أو عــى العكــس أســتعملها مــن أجــل غايــات

شــخصية مثــل أن أســتلهم منهــا تأمــا ذاتيــا ،أمــا
حـرام خلفيتــه
إذا أردت تأويــل هــذا النــص فعــي ا ـ
الثقافيــة واللســانية.

«ســواء أردت ذلــك أم ال فأنــت يف الحالتــن أمــام
حـرم النــص».
ي ـ

ليفيناس متأسس يف التمييز النوعي بني الرجل
أهــم املشــكالت الرئيســية يف أخالقيــات ال ـقـراءة.

صحيــح أن النزعــة الذكوريــة تختلــف عــن النزعــة

األنثويــة إال أن هــذا االختــاف الجنــي ال ينبغــي

أن يكــون هــو املحــدد الســتجابة القــارئ ،وإنمــا
مضمــون النــص وكــذا الظــروف التاريخيــة التــي

ثانيــا :إن تــازم الحريــة مــع املســؤولية يف فعــل

نشــأ يف ظلهــا إضافــة إىل الظــروف التاريخيــة

فرضيــة ملســؤولية ال تقــوم عــى هويــة ثابتــة أو

والســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن :مــن أي زاويــة

ال ـقـراءة وفقــا لــكل مــن كريكجــارد وســارتر يتطلــب

للقــارئ.

معروفة ،أي مكانة الشــخص أو موقعه الثقايف

يمكن للكاتب أن يؤسس أخالقياته تجاه قارئه؟

ســلطة نهائيــة ممــا ـقـرأه أو كتبــه بأيــة حــال ،وأن

بالشــكل والشــق الثــاين متعلــق باملضمــون.

أو االجتماعــي ،يمكــن أن يمثــل ذلــك الشــخص
اإلبــداع الحــر مــن حــق أي شــخص وهــو مــازم

لــه طيلــة حياتــه وبحســب مــا تعلــم مــن التاريــخ

الشــخيص لــكل مــن ســارتر وكريكجــارد أنهمــا

إن املســألة لهــا شــقان :الشــق األول متعلــق
 فمــن ناحيــة الشــكل يجــب عــى الكاتــب أنيكــون واعيــا بمســؤوليته يف اختيــار اللغــة التــي
يعــر بهــا عــن رســالة العمــل .واملقصــود باللغــة

كانــا غــر قانعــن باملســاومات الربحيــة عــى فعــل

هــو األلفــاظ والعبــارات التــي يســتخدمها الكاتــب

كريكجــارد كان يســتخدم اســما مســتعارا يف

وهنــاك بعــض الكتــاب يتعمــدون اســتخدام لغــة

محفــوظ إنمــا يكــون داخــل اإلطــار الضــروري

aljadeedmagazine.com

الكامــن للنــص أو للمكنــون الــداليل .ي ـقـول ايكــو

فيــه الكثــر مــن الســجال الســاخر لــي أبــن كيــف

سـراتيجيته يف الد ـفـاع،
طاملــا أن لــكل منهمــا ا ـ

اإلنســانية.

للنص مما جعله يصل إىل ما يسمى باالستفزاز

وا ـملـرأة فكانــت قضيــة ال ـنـوع عنــده واحــدة مــن

«يمكن أن أستعمل قصيدة «ووردز ورث’ بشكل

جوانتانامــو ليوســف زيــدان وشــيكاغوا لعــاء
األســواين» ،والتغريــب هنــا ليــس البعــد عــن

الواقــع وإنمــا اختيــار ـنـوع خــاص مــن الواقــع لــم
يألفه القارئ؛ واقع شــيق ومثري إال أنه مختلف

ال تأتي مساهمة القارئ
في إنتاج حقيقة ومعنى
النص من مجرد الرغبة
الذاتية للقارئ فقط ،ولكن
أيضا من خالل إغواء النص.
فالبنية الخاصة والمميزة
للنص األدبي ،باعتباره
نصا مفتوحا ينطوي على
فجوات غير محدودة ،هي
ما يستفز قدرات القارئ من
أجل العمل على سد هذه
الفجوات.
والحقيقة أن تحقيق
مشاركة القارئ الفاعلة
والمبدعة إنما يتطلب
قارئا من نوع خاص ،قارئا
مدربا وخبيرا يتجاوز القارئ
التقليدي

ثالثــا :تحتــم ال ـقـراءة األخالقيــة اســتعداد كل

تحقــق بشــكل كبــر يف ظا ـهـرة «الكتــب األكــر

ضـرا،
اآلخــر إىل النهايــة وذلــك إذا كان الكاتــب حا ـ

المعــة ذات صيــت يف هــذا املجــال ،مثــل أحمــد

فقــد يحــدث أن يحمــل النــص توجهــا معينــا لــم

يف فريتيوجــو ،و ـتـراب املــاس ،وهيبتــا… إلــخ.

مبيعا» وهذه الظاهرة أصبح لها نجوم وأسماء
مراد ومحمد صادق وغريهما عىل نحو ما نجد

هــو وســيلتنا الوحيــدة للحفــاظ عــى حيويــة

اإلرث األدبــي الــذي يحمــل روح األمــة وروح

العصــر ،ويملــك القــدرة عــى اإلجابــة عــن الكثــر

مــن التســاؤالت املتجــددة التــي تــؤرق اإلنســان.
الحجريــة ،يتــم االنت ـهـاء منــه ـملـرة واحــدة يف
لحظــة تاريخيــة معينــة إىل األبــد ،ودونمــا قابليــة
إلعــادة الب ـنـاء عــن طريــق الحــذف واإلضافــة.

إن مادة العمل األدبي ذات الطابع اللغوي هي

التــي تم ـيـزه عــن أي ب ـنـاء إنســاين آخــر ،وتمنحــه

القــدرة الدائمــة عــى الحيــاة ومخاطبــة أنــاس

مختلفــن يف أزمنــة مختلفــة ،وبهــذا املعنــى

يختلــف النــص األدبــي عــن النصــوص األخــرى
اختالفا جذريا ،ألن النصوص غري األدبية تصف

شـرحا لهــا،
أهدافــا موجــودة بالفعــل أو تعــد ـ
ومن ثم فهي نصوص ثابتة ،بعكس النصوص

األدبيــة التــي ت ـبـدع أهدافهــا بذاتهــا بالرغــم مــن

ارتباطهــا بعناصــر العالــم املاديــة التــي تعــر عنهــا.

هــذا وعــى الرغــم مــن أن النــص األدبــي ال يقــدم
حقائــق ثابتــة إال أنــه يرســخ حقائــق جديــدة

وخاصــة بفعــل مســاهمة القــارئ واســتجابته،

بحيــث تتمثــل تلــك الحقائــق يف ال محدوديــة

النصــوص األدبيــة.

وال تــأيت مســاهمة القــارئ يف إن ـتـاج حقيقــة

ومعنــى النــص مــن مجــرد الرغبــة الذاتيــة

للقــارئ فقــط ،ولكــن أيضــا مــن خــال إغــواء
النــص .فالبنيــة الخاصــة واملم ـيـزة للنــص األدبــي،
باعتبــاره نصــا مفتوحــا ينطــوي عــى فجــوات غــر

محــدودة ،هــي مــا يســتفز قــدرات القــارئ مــن

أجــل العمــل عــى ســد هــذه الفجــوات.

أو املؤلــف.

مبتذلــة ،ليســتميلوا بهــا الشــباب ،وذلــك قــد

صـرة ،ذلــك أن التلقــي اإليجابــي
القديمــة واملعا ـ

فالعمــل األدبــي ليــس مجــرد ب ـنـاء ،كاألبنيــة

أجــاب ايكــو أن القــارئ كان منصتــا بوعــي تــام

أن تفــرق بــن تأويــل النــص وبــن اســتعماله قائــا

مــن هــذه الروايــة بحكــم أخالقــي معيــاري عــى مــا

لتكويــن الشــخصيات وتصويــر بنيتهــا وظروفهــا.

مواضــع ك ـثـرة يف النــص .فهــل كان يقصــد ذلــك؟

 Levinasاستيالء اآلخر عىل الذات واآلخر عند

كذلــك الــكالم عــن الجنــس يف روايــة «أريــد حــا»

األدب وال يستطيع أن ينفذ إىل مكنونات النفس

تجاهلهــا وهــي أنــه اســتخدم لفــظ العجلــة يف

أوال :إن أخالقيــات ال ـقـراءة كمــا يــرى ايكــو يجــب

مــن الطرفــن (الكاتــب والقــارئ) ملواجهــة الطــرف

فعلتــه ا ـملـرأة أو مــا فعــل بهــا ،فهــو ال يفهــم معنــى

 roseحيــث قــدم لــه قــارئ مالحظــة ال يمكــن

رابعــا :تعنــي أخالقيــات ال ـقـراءة عنــد ليفينــاس

منظــرو نظريــات ال ـقـراءة والتــي تتمثــل يف:

إنهــا قصــة ليســت جنســية وال مدعمــة ملــا هــو

سـراب» لنجيــب
لحســن شــاة وكذلــك «روايــة ال ـ

يف عملــه الشــهري «اســم الــوردة» Nom de la

وهنــاك عــدة مبــادئ يجــب التســليم بهــا كمــا يــرى

مجــرد األســئلة الســاذجة عــن الفضيلــة والرذيلــة

ومــا ينبغــي أن يكــون ومــا ال ينبغــي أن يكــون.

والكاتب أن يتناقشا يف ذلك كما حدث مع ايكو

تســاؤل هــام طرحــه النــص واســتفز قارئــا واعيــا

كتاباتــه.

إباحــي ،لكــن الجنــس موظــف ،والــذي يخــرج
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واقعيــة وبذلــك فهنــاك فــرق بــن األخــاق األدبيــة

اإلبــداع .فقــد رفــض ســارتر جا ـئـزة نوبــل وكذلــك

نظرنا املتواضعة .ينصهر فيها ما هو سيايس بما

هــو اجتماعــي بهــا هــو جنــي يف بوتقــة الفقــر.

وأثــار حفيظــة املشــاهدين يف ذلــك الوقــت لــم

وكذلــك بــن األدب الــذي يعــري الواقــع وبــن

هل البطلة يف هذه الرواية جانية أم مجني عليها
شـرعي يف لحظــة ضعــف مــا
للجنــس يف إطــار غــر ـ

الزوجيــة يف روايــة «أنــا كارنينــا» لتولســتوي التــي

الكاشــفة وبــن األدب املكشــوف غــر املوظــف،

أن الحرام هو ما مارسه عليها املجتمع من قهر؟

وقعــت ضحيــة واقــع مريــر؟ وهــل ممارســتها

لشخصية األبطال تماما مثلما يكون الكالم عن

شـرط أن تكــون هــذه
الجديــدة موضحــة ذلــك ،ب ـ

يتعمــدون «التغريــب» والــذي أصبــح الســمة

فظــروف العصــر تحتــم علينــا عــدم االكت ـفـاء

والحقيقــة أن تحقيــق مشــاركة القــارئ الفاعلــة

عنــا.

صـرة التــي
بعــد هــذه الرحلــة النقديــة الق ـ

قطعناهــا عــى مــدار املقالــة ،ال نملــك إال التأكيــد
عــى أهميــة ال ـقـراءة الجماليــة بوصفهــا فعــا
إبداعيــا ،وكــذا التأكيــد عــى دور القــارئ باعتبــاره

واملبدعة إنما يتطلب قارئا من نوع خاص ،قارئا

مدربــا وخ ـبـرا يتجــاوز القــارئ التقليــدي الســلبي
شـرة ،وبمــا
الــذي يقنــع بمــا يقدمــه لــه النــص مبا ـ
يقدمــه املؤلــف مــن معنــى.

ناقدة من مصر
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مقال
فؤاد حمدي

الكائن واللسان

اإلنسان الهامشي وانفصام اللغة
عبداللطيف ولد عبداهلل
شـرات اآلالف مــن الســنني وقــد تطــورت اللغــة عــر العصــور دون أن يتــم تدوينهــا وذلــك ألن الكتابــة أصبحــت
سـان الــكالم قبــل ع ـ
بــدأ اإلن ـ

ض ــرورة اقتصاديــة لتشــكيل شــبكات تجاريــة مــع قبائــل أخ ــرى ،ولــم يكــن مجتمــع الصياديــن قاطفــي الثمــار ببســاطة يف حاجــة إىل ذلــك.
حـرف املســماري
حـول النيوليتــي يف األلفيــة الثالثــة قبــل امليــاد ،فقــد اخ ــرع الســومريون ال ـ
خـرة مــع انتهــاء الت ـ
لذلــك ظ ـهـرت الكتابــة متأ ـ
للتعبــر عــن مظاهــر الحيــاة الســائدة آنــذاك .إن الكتابــة دائمــا مــا تق ــرن باملدينــة والتحضــر الــذي يســتوجب التعامــل مــع اآلخــر اقتصاديــا،

وهــذا مــا يفســر ظهــور الكتابــة يف الش ــرق األوســط مب ـكـرا .فقــد كان الش ــرق األوســط مهــدا لظهــور أول املــدن ،فأقــدم مدينــة هنــاك ترجــع
إىل تســعة آالف ســنة قبــل امليــاد فــا مشـ ّ
شـرت الكتابــة يف العالــم عــر اآلالف مــن الســنني
ـاحة يف ظهــور الكتابــة هنــاك أوال .وهكــذا انت ـ

واختلفــت الح ــروف واللغــات رغــم اعتقــاد علمــاء اإلناســة بوجــود لغــة أصليــة وحيــدة ولــدت كافــة اللغــات األخ ــرى .ولكــن الــيء األكيــد

سـان القديــم حــاول ترجمــة لهجتــه وكلماتــه البدائيــة مــن خــال الرمــوز لتتطــور الحقــا وتصبــح حروفــا تعــر عــن املعــاين اليوميــة
أن اإلن ـ
بشكل واف وبدقة .فاللغة املكتوبة مرتبطة باللغة التي يتكلم بها اإلنسان يف األساس وليس العكس .أي بقول آخر اللغة األولية أو

مـول الرئيــي لــكل كتابــة ظ ـهـرت عــى ســطح هــذا الكوكــب.
الدارجــة الســائدة يف كل عصــر كانــت هــي امل ـ

لو

تتبعنــا مســار اللغــة العربيــة بالتحديــد

بعــد ظهــور اإلســام .فمحاولــة تأويــل مخالــف

زاد أســايس لهــا ،وال يمكــن تجاهــل بعــض

فسنكتشــف أنهــا لغــة ككل اللغــات

نفســه .وهــي مــا زالــت حبيســة القــرون األوىل

الجز ـيـرة العربيــة مــع أنهــا لــم تكــن تكتــب بهــذا

لكلمــة مــا أتــت يف القــرآن أو الحديــث قــد تجــر

األخــرى ،انطلقــت مــن اللهجــة املحليــة لســكان
الشكل ولم تكن لها حروف مبتكرة خاصة بها.
فقــد اســتمدت اللغــة العربيــة حروفهــا مــن

الحــرف النبطــي أو بالتحديــد مــن الحــرف

الســرياين ثــم أضيفــت لــه يف مــا بعــد النقــاط مــع
بعــض التعديــات الطفيفــة يف الحــروف .وبعــد

ظهــور القــرآن بــدأ القامــوس اللغــوي يتشــكل

وتحددت مالمح اللغة العربية فأصبحنا نفرق
بــن الدارجــة واللغــة الرســمية التــي تتعامــل بهــا

الدولــة .وتبقــى اللغــة الرســمية دائمــا وليــدة
رحــم الدارجــة وليــس العكــس .ومــع تقديــس

اإلنســان للقــرآن وكتــب الحديــث عــر العصــور
بدأت اللغة العربية تتحجر يف دالالتها القديمة
واملقدسة والتي يجب عدم تحريف معناها ألن

ذلــك بــدوره تحريــف للمقــدس واســتعمال

بعــض كلماتهــا يف ســياق آخــر سـ ُي ّ
عد اســتهانة
باملقــدس كذلــك .فمشــكلة العربيــة ككتابــة

ولغــة رســمية مــن أول ظهــور لهــا أنهــا اقرتنــت

18

باملقدس وأي مساس بها يعد مساسا باملقدس

األوروبية التي يسهل تعلمها بسرعة.

aljadeedmagazine.com

صاحبهــا إىل املحاكمــة والقتــل .وهكــذا يجــد
اإلنســان العربــي أو الشــعوب الناطقــة بالعربيــة
ضـوخ
نفســها أمــام خياريــن؛ أولهمــا الر ـ

للمقــدس واســتعمال اللغــة العربيــة يف املجــال

الدينــي فقــط ،واســتعمال لغــة أجنبيــة أو لغــة
أخــرى تصلــح ملمارســات الحيــاة وهــذا ســيعجل

باندثــار اللغــة العربيــة ال محالــة -مثلمــا حــدث

للغــة الســريانية -ألنهــا ال تعــر عــن الواقــع
املعيــش .أمــا الخيــار الثــاين فهــو تحريــر اللغــة

العربيــة مــن املقــدس وخلــق بنــك لغــوي يتوافــق
مــع التطــورات الحاصلــة يف كل العلــوم
واملجــاالت وتعــد الرتجمــة مــن بــن الح ـلـول

الناجعــة يف هــذا املجــال فمشــكلة املصطلحــات

اللغــة دائمــا مقرونــة بتاريــخ الشــعب ،وثقافتــه

املظاهر التي يواجهها الناطقون باللغة العربية

واالجتماعيــة ،وتبقــى حبيســة الدوغمائيــة

مــن ســكان شــمال أفريقيــا تحديــدا فالعامــل

التاريخــي لــه دور بــارز يف تشــكيل الخارطــة
اللغويــة ،علمــا أن هنــاك أكــر مــن لغــة محليــة

يتجــاوز عمرهــا ظهــور اللغــة العربيــة بألــف
ســنة عــى األقــل .دون أن ننــى تأثــر الحمــات
اإلسبانية والفرنسية عىل املنطقة لغويا فهناك

تنوع ثقايف ولغوي ثري جدا ظاهريا يف حني أن
التكيــف أمــر صعــب ويمكــن أن يفشــل يف الــدول

التــي ال تملــك مؤسســات قويــة كــدول شــمال

أفريقيــا .فاملؤسســات الحكوميــة والرســمية

تتبنــى اللغــة الفرنســية كلغــة تبــادل تجــاري
واقتصــادي وســيايس وحتــى ثقــايف يف حــن أن
صـرت عــى املســاجد واملــدارس
اللغــة العربيــة اقت ـ

أصبحت عائقا يؤرق الباحثني والكتاب يف شتى

والنقــاط فهــي تجعــل مــن تعلــم اللغــة العربيــة

أصبحت اللغة الفرنسية لغة نخبوية حضارية

أ ـمـرا صعبــا عــى األجانــب عكــس اللغــات

والكتــاب مــن خــال مؤلفاتهــم وإســهاماتهم

والجديــدة.

مــن ـنـوع جديــد تتجــى صورتهــا يف الرجــل

بعــض املحــاوالت الجــادة التــي يقدمهــا املفكــرون

بهــذه اللغــة .أمــا اللغــات املحليــة األخــرى

يف مراحلهــا األوىل فقــط .يف حــن أن أغلــب

العلوم والفنون .أما بالنسبة لتشكيل الحروف

العربيــة عــى الخطــاب الدينــي العنيــف فقــط مــع

يقــوم مجتمــع املهاجريــن خاللهــا بالحفــاظ عــى

تاريخيــة واجتماعيــة ونفســية أيضــا.

الجامعــات تــدرس باللغــة الفرنســية .وهكــذا
تستجيب ملظاهر الحياة يف حني اقتصرت اللغة

فهــي لغــات هامشــية رغــم أهميتهــا التاريخيــة
شـرعية الدينيــة
التــي تفرضهــا األغلبيــة بحكــم ال ـ

والتاريخيــة .هنــاك شــرخ واضــح بــن الناطقــن
بهــذه اللغــات وهــذا ليــس عيبــا يف اللغــة التــي
هــي أداة فقــط يف يــد اإلنســان .وإنمــا راجــع

إىل انفصــام تاريخــي وثقــايف يعــود تاريخــه
إىل بدايــة الفتوحــات اإلســامية يف املنطقــة.
شـركة وينبغــي أيضــا
فالتكيــف يتطلــب ذا ـكـرة م ـ

عــى األشــخاص التحــرر مــن التماثــل الثقــايف
للمجموعة اإلثنية التي ينتمون إليها ،ويف علم
االجتماع يتطلب التكيف أن يتعلم املهاجر لغة

البلــد الــذي يســتقبله -ال أن يطمســه ويدعــوه
بربريــا ،وذكــر كلمــة بربــر يف قاموســهم بمعنــى
همجــي -وكذلــك الســمات الكــرى لتاريــخ هــذا

هويتــه وتقويتهــا بغيــة ربــط هويتــه القديمــة
لقــد أ ـثـرت الكراهيــة لألســف عــى هــذه الشــعوب

الهامــي .هــذا الرجــل يمكــن أن يكــون عدائيــا أو

اللغويــة -ألنهــا تعــر بشــكل جيــد عــن الحالــة

نحو حميمي أو غري حميمي ثقافتني متمايزتني

وجعلتهــا هــذه الفروقــات الثقافيــة وخاصــة
الثقافيــة للشــخص -تنفصــل معنويــا عــن اآلخــر
بــل وتطالــب بإقصائــه ،دون أن نهمــل الجانــب
االقتصــادي الــذي هــو أصــل العــداء القبــي أو
العرقــي إن صــح ال ـقـول .رغــم أين ال أجــد كلمــة

غـرض هنــا ألننــا
عــرق مناســبة ولكنهــا تفــي بال ـ

نتحــدث عــن حالــة اجتماعيــة فقــط .فمثــا نجــد
الطبقــة امليســورة والحاكمــة تســتعمل اللغــة

الفرنســية يف كل تعامالتهــا حتــى يف الحيــاة

أو أكــر بحكــم املنطقــة وتاريخهــا الثقــايف ،وقــد

يكــون مق ـبـوال بشــكل كامــل مــن فئــة معينــة

وال يكــون مق ـبـوال ومهمشــا مــن فئــة أخــرى
كاألمازيغيــة التــي عانــت مــن التهميــش وال ـيـزال

عـرب يحــاول ـفـرض ســيطرته عليهــا ب ـفـرض
امل ـ

الحــرف العربــي عــى هــذه اللغــة ،وقــد يكــون
مهمشــا مــن كال الطرفــن.

يبقى اإلقصاء هو الحل الذي تتبناه املجتمعات

الخاصــة وهــذا ال يــدل عــى أن لهــا ثقافــة غربيــة
أنفســهم .أمــا الربوليتاريــا فتســتعمل اللغــة

تربويــة قويــة ال يمكــن أن نكـوّن مرحلــة انتقاليــة

بــل هنــاك مــن هــو رجعــي أكــر مــن املعربــن
املحليــة أو الدارجــة كمــا يحلــو للبعــض تســميتها
ويف الرســميات يمكــن للعربيــة فقــط أن تكــون

البلــد ومثلــه وقيمــه -هــذا مــا تجاهلــه االحتــال
هــذا التعلــم بشــكل بديهــي بواســطة املدرســة

ألن ســكان شــمال أفريقيــا ال يمكنهــم التكلــم

العامة ،بيد أنه يفرتض مسبقا مرحلة انتقالية

مســاملا فهــو رجــل هجــن ثقافيــا ،يتقاســم عــى

الضعيفة التي ال تعرف كيف تكيف بني ثقافاتها

نــدا ضعيفــا للغــة النخبــة والتــي ال يمكنهــا أن

الفرنــي يولــد ال ـكـره يف هــذا الشــعب -وســيتم

وحيــث تتجابــه ثقافتــان أو أكــر تظهــر شــخصية

تصمــد يف التعامــات االقتصاديــة والسياســية
بالعربيــة الفصحــى يف شــوارعهم ألســباب

وأفرادهــا ،فمــن دون مــدارس ومؤسســات
وال أن نصنــع تعايشــا بــن األ ـفـراد بــل حتــى أننــا

سنفشل يف املحافظة عىل إرثنا اللغوي والثقايف.
فمــن دون مؤسســات قويــة لــن نســتطيع تكويــن

حــس مــدين وال وعــي حضــاري وســتكون اللغــة
إحــدى ضحايــا هــذه املأســاة االجتماعيــة.
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محمد خياطة

ظاهرة األعراف الثقافية
في المجتمعات العربية
محمود الذوادي

تفيــد مالحظــات عامــة النــاس وخاصتهــم أن لــكل املجتمعــات البشــرية قواعــد تنظــم ســلوكيات النــاس فيهــا .وتتجــى هــذه القواعـ ُـد يف
شـ ْ
عـرض الخارقــون لهــا إىل
خـرة بالقواعــد الرســمية التــي يت ـ
ـكلي رئيســيني وهمــا األ ـعـراف الثقافيــة والقوانــن .وتجــوز تســمية هــذه األ ـ
َ
ُ
عقوبــات قانونيــة رســمية تحــدد طبيعتهــا املجتمعــات .أمــا األ ـعـراف الثقافيــة فهــي قواعــد ثقافيــة اجتماعيــة غـ ُ
ر رســمية توجــه ســلوكيات
النــاس بقــوة أشــد أحيانــا مــن قــوة القوانــن الرســمية كمــا س ــرى يف بعــض األمثلــة التــي ســنذكرها مــن واقــع املجتمعــات العربيــة اليــوم.
هـام ممــا تســميه هــذه العلــوم املنظومــة الثقافيــة:
صـرة إىل القوانــن واأل ـعـراف الثقافيــة عــى أنهمــا جــزء ـ
تنظـ ُر العلــوم االجتماعيــة املعا ـ

اللغــة والفكــر والديــن واملعرفة/العلــم والقيــم واأل ـعـراف الثقافيــة التــي ال يتحقــق وجــود املجتمعــات اإلنســانية دونهــا .وهــو مــا يســمح
بال ـقـول «إن البشــر ومجتمعاتهــم هــم كائنــات ثقافيــة يف الصميــم» .يركــز هــذا البحــث عــى إلقــاء الضــوء بالتحديــد عــى التأثــر الكبــر ملــا

صـرة
نســميه األ ـعـراف الثقافيــة الخاصــة عــى ســلوكيات النــاس يف املجتمعــات العربيــة .وهــو موضــوع جديــد يف العلــوم االجتماعيــة املعا ـ

حســب علمنــا .فمــاذا يعنــي مصطلــح األ ـعـراف الثقافيــة الخاصــة عندنــا؟

يقوم

هــذا البحــث بإ ـبـراز صنفــن مــن

األ ـعـراف الثقافيــة التــي تؤثــر يف
ســلوكيات النــاس .فمــن ناحيــةُ ،توجــد مــا

 -2ظاهرة تربية ماشية الذكور فقط يف الشمال
الشرقي للبالد التونسية.

نســميه «األ ـعـراف الثقافيــة العامــة» التــي تتقيــد
ُ
ـلوكيات أغلبيــة النــاس يف املجتمــع.
بهــا سـ

لزوم ختان المسلم

الســائدة يف املجتمعــات تســمح بحــدوث

والطبقــات االجتماعيــة املســلمة يف مجتمعــات

وبعبــارة أخــرى ،فاأل ـعـراف الثقافيــة العامــة
الســلوكيات املنحرفــة عنهــا .ومــن ناحيــة أخــرى،
تمنعُ ُ
/تحـ ّرم «األ ـعـراف الثقافيــة الخاصــة»
حـراف َعنهــا يف
بالكامــل ســلوكيات االن ـ

الوطن العربي .أي ليس هناك استثناء يف قيام

والغنيــة عــى حــد الســواء بالختــان واالحتفــال

األمر يف الحالة الثانية يف اعتبار أن ذكورة الولد

العائــات العربيــة املســلمة الف ـقـرة واملتوســطة

مطلقــة .يقــع هنــا ذكــر وتحليــل ظاهرتــن

املجتمعات .تتمثل الظاهرتان يف:

 -1االل ـتـزام املطلق/التــام لــدى جميــع العائــات

املســلمة يف املجتمعــات العربيــة بعــرف ختــان

aljadeedmagazine.com

بهــذا الحــدث .تتجــى لعالــم االجت ـمـاع يف هاتــن
الظاهرتــن قيمـ ُـة مــدى اهتمــام النــاس عــى

هــذا يف الشــعور يف الحالــة األوىل بالعــار إزاء

املســلمني يف املجتمعــات العربيــة.

لتأثــر األ ـعـراف الثقافيــة الخاصــة يف هــذه

املجتمعــات العربيــة بختــان أبنائهــا واالحتفــال

يشــمل عــرف ختــان األوالد الذكــور كل الفئــات

صـول الســنة .فالتمســك الكامــل بالعــرف
مــن ف ـ

اجتماعيتــن يف املجتمعــات العربيــة همــا نتيجــة

جهــة أخــرى ،تقــوم كل العائــات املســلمة يف

مســتوى رؤيتهــم الثقافيــة وتقديرهــم لعامــل

ضـوع هــذه الدراســة.
املجتمعــات العربيــة ،مو ـ
ّ
فهــي ،إذن ،أ ـعـراف ثقافيــة يتبعهــا كل أ ـفـراد
املجتمــع العربــي الصغــر أو الكبــر بطريقــة
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أبنائهــا الذكــور.

املاشــية األنثــى مــن بغــال وخ ـيـول وحمــر .ومــن

بــه يف فصــل الصيــف عــى الخصــوص أو يف ـغـره
عـرب
الثقــايف للختــان ينطبــق عــى جميــع ال ـ

شـرابي  .)1992يتضــح
الذكــورة فــي الظاهرتــن ( ـ

تربيــة املاشــية األنثــى يف تلــك املنطقــة .ويتجــى
ورجولته ال تتمان دون عملية الختان .وهكذا،
يســجل عالــم االجت ـمـاع يف ســلوك االل ـتـزام

املطلــق بختــان األوالد الذكــور مــدى صــدارة

الذكــورة كقيمــة ثقافيــة اجتماعيــة مركزيــة يف

يــرى عالــم االجت ـمـاع الــدارس لظا ـهـرة الختــان

صلــب النســق الثقــايف االجتماعــي للمجتمعــات

يف التــايل :انتشــار كل مــن الظاهرتــن بطريقــة

ومــن ثــمَّ  ،يجــوز ال ـقـول إن التأثــر الثقــايف

أن وجــه التشــابه بــن الظاهرتــن (1و )2يتمثــل
شــاملة وكاملــة بــن كل النــاس .فمــن جهــة،
ال يربــي جميــعُ ســكان تلــك املنطقــة التونســية

العربيــة.

حـاء منظومــة الرمــوز
الجماعــي املطلــق بإي ـ

الثقافيــة هــو مفهــوم جديــد ال نجــده يف أدبيــات

علــم االجت ـمـاع املعاصــر .فعالــم االجت ـمـاع

ومجتمعــات غــر عربيــة وغــر مســلمة؟ ومهمــا

القديمــة يف التاريــخ الســحيق .فهــي شــعرية

 Wallersteinال ُيقــر بوجــود مفهــوم التأثــر

وجود التأثري املطلق للقواعد واألعراف الثقافية

الوقــت طقــوس تغيــر املركــز االجتماعــي للفــرد

الكبــر إيمانويــل ولرنســتاين Immanuel

كانت طبيعة اإلجابة ،فإن فهم وتفسري سبب

واجبــة لــدى اليهــود واملســلمني تمثــل يف نفــس

عــى جميــع ســلوكيات النــاس يف عينــة املثالــن

 passage ritesوممارســة دينيــة وصحيــة.

بــه أن معايــر ثقافــة املجموعــات البشــرية (عــى

االجت ـمـاع واألنرثوبولوجيــا عــى الخصــوص.

الختــان :التاريخيــة والدينيــة واالجتماعيــة

ضـاء تلــك املجموعــات»
مــن طــرف كل أع ـ

ظاهرة الختان

الثقــايف الجماعــي املطلــق كمــا يوصــف يف هــذا
البحــث .إذ ي ـقـول «فنحــن نــرى أنــه مــن املسـ ّـلم

كل املســتويات) ال يقــع أبــدا التقيــد بهــا بالكامــل
( .)Calhoun 2007: 427وهــذا مخالــف

املثالي الســابقني.
للمعايري الثقافية الواردة يف
ْ
وعــى هــذا األســاس ،هنــاك مشــروعية للباحــث

سـاءل :هــل أن تأثــر تلــك
االجتماعــي أن يت ـ
األ ـعـراف والقواعــد الثقافيــة عــى ســلوكيات

كل النــاس أمــر ينطبــق أيضــا عــى مجموعــات

املذكوريــن أ ـمـران مطلوبــان بقــوة مــن عل ـمـاء

يُعتــر كتــاب «تاريــخ الختــان مــن أصولــه

يتطــرق هــذا الكتــاب إىل كل أبعــاد ظا ـهـرة
والجنســية والشــبقية  eroticوالجراحيــة.
يذكــر صاحــب الكتــاب أن هنــاك مليــارا مــن يقــع

ختانهــم اليــوم ،لكــن توزيــع ظا ـهـرة الختــان يف

األوىل إىل أيامنــا هــذه’ كتابــا فريــدا مــن نوعــه

القــارات الخمــس ليــس متســاويا .فعــى ســبيل

النفــي مالــك شــبل الــذي ينحــدر مــن الجزائــر

تكونــا ممارســتني ك ـثـرا لشــعرية الختــان منــذ

ضـوع لعالــم األنرثوبولوجيــا واملحلــل
يف املو ـ

خـرا يف .2016
واملقيــم يف فرنســا حتــى رحيلــه أ ـ
ُوجــدت شــعرية الختــان منــذ العهــود الفرعونيــة

املثــال ،إن القارتــن األوروبيــة واألمريكيــة لــم

بعــض العقــود .ومــن ناحيــة أخــرى ،فالقارتــان

األفريقيــة واآلســيوية (مــا عــدا الصــن واليابــان)
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مقال

همــا قارتــان تســكنهما فئــات وشــعوب تمــارس

اإلنــاث مــن بغــال وخ ـيـول وحمــر ،األمــر الــذي

ذكــوري! ،وبعبــارة أخــرى ،فتأثــر األ ـعـراف

ور ـفـراف وغــار امللــح والعاليــة املاشــية األنثــى

وبالنســبة لوجــوب تربيــة ماشــية الذكــور فقــط

عــن ذلــك اللغــز تح ـتـاج إىل ـنـوع مــن البحــث

البـ ّـن يف أســباب ذلــك .إن الالفــت للنظــر بهــذا

وصمــة عــار اجتماعــي كبــر ال يجــوز قبولــه عــى

تأثــر شــامل وكامــل وقاهــر ال يعــرف اســتثناء

تقــوم كل العائــات العربيــة املســلمة بختــان

ثــم ،هنــاك مشــروعية للباحــث االجتماعــي أن

والبنيــة االجتماعيــة للمجتمعــات البشــرية.

أغلبيــة ذكورهــا عمليــة الختــان رغــم االختــاف

جعــل عندهــم تربيــة األنثــى مــن تلــك الحيوانــات

الصــدد هــو ازديــاد نســب الختــان يف املجتمــع

اإلطــاق (الــذوادي  .)-292 269 :2006فــأدت

مقابــل ذلــك ،فانتشــارها أكــر بطئــا يف إنك ـلـرا

بــن ســكان هــذه املنطقــة إىل تحــايش تســمية

األ ـمـريك والكنــدي والسويســري والهنــدي .ويف
وفرنسا حيث تمارسها خاصة األقليات املسلمة

الرتكيــة والعربيــة والباكســتانية والفارســية

أن بعــض املســلمني ال يمارســون حتــى أركان

اإلســام الخمســة مثــل الصــوم والصــاة .ومــن
ثــمّ  ،فالرمــز الدينــي للختــان غــر كاف لتفســر

االل ـتـزام املطلــق بشــعرية الختــان لــدى األطفــال

الذكــور يف املجتمعــات العربيــة .فأهميــة القيمــة

الثقافيــة للذكــورة يف هــذه املجتمعــات قــد تكــون

عامال حاسما يف منع االنحراف عن أعراف لزوم
الختــان .يســاعد عامــل القيمــة الثقافيــة العاليــة
للذكــورة عــى تفســر ختــان جميــع الذكــور.

مقارنــة بوجــوب ختــان كل األطفــال الذكــور

املســلمني يف املجتمعــات العربيــة ،فــإن ظا ـهـرة
ختــان الذكــور يف املجتمعــات األخــرى تختلــف
عمــا ُذكــر لــدى األطفــال املســلمني يف املجتمعــات
العربيــة .فالختــان يمثــل ظا ـهـرة اجتماعيــة

يف العديــد مــن املجتمعــات املختلفــة تشــمل

الذكــور واإلنــاث أو الذكــور فقــط يف الكثــر مــن

املجتمعــات مثــل املجتمــع التونــي .ويمكــن
تصنيــف املجتمعــات بخصــوص هــذه الظا ـهـرة

إىل ثالثــة أنــواع :مجتمعــات ال تمــارس الختــان
ومجتمعات تقوم بختان األغلبية من األطفال

عـرض فيهــا جميــع
الذكــور ومجتمعــات يت ـ
األوالد الذكــور إىل عمليــة الختــان ،كمــا هــو
الحــال يف املجتمعــات العربيــة.

حتــى العناصــر الجامــدة تســمية أنثــى .فأهــل

مــن تلــك الحيوانــات .وبالتــايل ،فذكـ ُر ماشــية
األنثــى أمامهــم أو الحديــث معهــم عنهــا أو

يف الشــمال الشــرقي التونــي) واملجتمــع

ســلبية متنوعــة ـتـراوح بــن الشــعور بالخجــل

العر بــي).

يف منطقــة الشــمال الشــرقي التونــي (مدينــة
رأس الجبــل وقــرى غــار امللــح ور ـفـراف وصونــن
واملاتلــن والعاليــة) ال يربــون مطلقــا ماشــية
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ضـرب مــن العــار يف ثقافتهــم تربيــة األنثــى
وإنــه ل ـ

سـاءلتهم إن كانــوا يملكونهــا يثــر ردود فعــل
م ـ

يقوم هذا البحث بإبراز
صنفين من األعراف
الثقافية التي تؤثر في
سلوكيات الناس .فمن
ناحية ،تُ وجد ما نسميه
«األعراف الثقافية
العامة » التي تتقيد بها
سلوكيات أغلبية الناس
ُ
في المجتمع .وبعبارة
أخرى ،فاألعراف الثقافية
العامة السائدة في
المجتمعات تسمح بحدوث
السلوكيات المنحرفة
عنها .ومن ناحية أخرى،
حرم «األعراف
ُ
تمنع/تُ ّ
الثقافية الخاصة » بالكامل
سلوكيات االنحراف عنها
في المجتمعات العربية،
موضوع هذه الدراسة

تربية ماشية الذكور فقط

شـرنا يف دراســات ســابقة إىل أن النــاس
لقــد أ ـ

فال ـتـزام الجميــع بمــا يمليــه العــرف الثقــايف يف

سـوخ ثقافــة العــار هــذه وانتشــارها الكامــل
قــوة ر ـ

صـرة ( .)Chebel 1997:37يبقــى املؤلــف
مــدة ق ـ
املســلمني يتقيــدون بختــان الذكــور ،بينمــا

بــن املواطنــن هنــا .أي أن جميعهــم ال يربــون

أبنائهــا واالحتفــال بهــذا الحــدث .وهكــذا،

إال ماشــية الذكــور مــن أح ـمـرة وبغــال وخ ـيـول.

واألفريقيــة التــي وصلــت إىل هذ ْيــن البلد ْيــن منــذ
عـرب
صامتــا عــن األســباب التــي تجعــل جميــع ال ـ

الثقافيــة الخاصــة عــى كل ســكان هــذه املنطقــة

مــن بغــال وخ ـيـول وحمــر .ومــن جهــة أخــرى،

والغضــب العنيــف .فثقافــة العــار إزاء تربيــة
املاشــية األنثــى هــي الثقافــة االجتماعيــة الســائدة

لــدى أهــل هــذه املنطقــة مــن البــاد التونســية،

بحيــث هنــاك مشــروعية قويــة يف نعــت التأثــر
الثقــايف االجتماعــي املطلــق عــى األ ـفـراد يف هــذه

املنطقة بأنه تأثري اجتماعي كامل وقاهر يشمل

الجميــع وال يســتثني أحــدا.

الصغري(امليكــرو :حظــر تربيــة املاشــية األنثــى

تتجــى لعالــم االجت ـمـاع يف هاتــن الظاهرتــن

قيمــة مــدى اهتمــام النــاس عــى مســتوى
أعرافهــم الثقافيــة وتقديرهــم لعامــل الذكــورة
فـي الظاهرتني .يتضح هذا يف الشعور يف الحالة

األوىل بالعــار إزاء تربيــة املاشــية األنثــى يف تلــك

املنطقــة مــن الشــمال الشــرقي التونــي ويتجــى
األمر يف الحالة الثانية يف اعتبار أن ذكورة الولد

يتجــى يف هــذا املثــال مــدى مركزيــة األ ـعـراف

إذ ثقافــة العــار املحليــة عندهــم املانعــة لرتبيــة

املطلق بختان األوالد الذكور مدى صدارة قيمة

الثقافيــة الخاصــة يف هويــة ســكان تلــك املنطقــة.
ماشــية األنثــى تجعلهــم ال يأبهــون ك ـثـرا

باأل ـعـراف الثقافيــة الســائدة يف بقيــة مناطــق
القطر التونيس بالنسبة لرتبية املاشية .وتتمثل

تلــك األ ـعـراف الثقافيــة يف أن تربيــة املاشــية مــن

الذكــر واألنثــى أمــر عــادي وطبيعــي .وبعبــارة
أخــرى ،فقــوة أ ـعـراف ثقافــة العــار بالنســبة
لرتبيــة املاشــية األنثــى تجعلهــم قادريــن بالكامــل

عىل املحافظة عىل تلك العادة التي تصطدم يف

وضــح النهــار مــع العــرف الثقــايف الســائد (تربيــة

ثــمّ  ،يســجل عالــم االجت ـمـاع يف ســلوك االل ـتـزام
الذكــورة كقيمــة ثقافيــة اجتماعيــة مركزيــة يف
صلــب النســق الثقــايف االجتماعــي للمجتمعــات
العربيــة.

خصوصية عربية

وهكذا يجوز القول إن التأثري الثقايف الجماعي

حـاء األ ـعـراف الثقافيــة الخاصــة
املطلــق بإي ـ
هــو مفهــوم جديــد ال نــكاد نجــده يف أدبيــات

علــم االجت ـمـاع املعاصــر مثــا .وكمــا ذكرنــا،

اإلنــاث والذكــور) بالقطــر التونــي بصفــة عامــة.

فعالــم االجت ـمـاع الكبــر إيمانويــل ولرنســتاين

الخاصــة يف توجيــه وتحديــد أنمــاط الســلوكيات

بوجــود مفهــوم التأثــر الثقــايف الجماعــي املطلــق

يؤكــد هــذا املثــال مــدى مركزيــة األ ـعـراف الثقافيــة
لــدى األ ـفـراد والجماعــات يف املجتمعــات
العربيــة.

يــرى عالــم االجت ـمـاع الــدارس لهــذه الظا ـهـرة

 Immanuel Wallersteinال يعــرف

كمــا وقــع وصفــه هنــا .إذ ي ـقـول «فنحــن نــرى أنــه
مــن املسـ ّـلم بــه أن معايــر ثقافــة املجموعــات

البشــرية (عــى كل املســتويات) ال يقــع أبــدا

باملجتمــع التونــي أن وجــه التشــابه بــن هاتــن

احرتامهــا (التق ّيــد بهــا) بالكامــل مــن طــرف كل

واالقتصــار عــى تربيــة ماشــية الذكــور) يتمثــل

مــا رأينــاه يف ثقافــة املجتمعــات العربيــة يف

مدينــة رأس الجبــل والقــرى املجــاورة يُذ ّكــرون

يف التــايل :انتشــار كل مــن الظاهرتــن بطريقــة

والناس) لتصبح عندهم «كميون» ،أي مسمى

يربــي كل ســكان رأس الجبــل واملاتلــن وصونــن

شــاملة وكاملــة بــن كل النــاس .فمــن جهــة ،ال

سـاءل :هــل تأثــر األ ـعـراف الثقافيــة الخاصــة
يت ـ

أمــر ينطبــق أيضــا عــى مجموعــات ومجتمعــات
غــر عربيــة؟ ومهمــا كانــت طبيعــة اإلجابــة ،فــإن

فهــم وتفســر ســبب وجــود تأثــر تلــك األ ـعـراف

عـرب املســلمني يف العالــم
الكبري(املكــرو :كل ال ـ

ورجولتــه ال تتمــان دون عمليــة الختان.ومــن

الظاهرتــن (لــزوم ختــان األطفــال الذكــور

مؤنــث «الكميونــة» (عربــة نقــل البضائــع

الوطــن العربــي يتــم عــى مســتويني :املجتمــع

يف منطقــة الشــمال الشــرقي التونــي .ومــن

الثقافيــة الخاصــة املطلــق عــى ســلوكيات

عـرب املســلمني
النــاس بالنســبة للختــان لــدى ال ـ

وبتعبــر علــم االجت ـمـاع ،فــإن األ ـعـراف الثقافيــة
االجتماعيــة الخاصــة إجباريــة قا ـهـرة ال ـتـرك

حـراف عنهــا .ومــن ثــم ،تصــدق عليــه
مجــاال لالن ـ
تســميتنا لهــا بالتأ ـثـرات الثقافيــة االجتماعيــة

املطلقــة عــى كل الســلوكيات .واعتمــادا عــى
حقيقــة مركزيــة األ ـعـراف الثقافيــة يف هويــة
شـران
اإلنســان يف هــذه الدراســة ،فــإن املثالــن ي ـ

عدم تربية ماشية اإلناث
يمثل في حد ذاته انحرافا
عن طبيعة األشياء في دنيا
فالعرف
تربية الماشية.
ُ
وطبيعة األشياء يقتضيان
أن يقوم السكان بتربية
الذكر واألنثى من الماشية
على حد السواء .وال يعني
هذا بأي حال من األحوال
أن يتساوى عدد اإلناث مع
عدد الذكور من الماشية
في هذه المنطقة ،وإنما
يعني أن يتواجد جنبا
إلى جنب جنسا الذكور
واإلناث من الماشية بنسب
معقولة تسمح في نهاية
األمر بالتناسل الذي يضمن
استمرار وجود التوازن بين
الجنسين

إىل وجاهــة مصداقيــة فرضيــة تأثــر مركزيــة

األ ـعـراف الثقافيــة الخاصــة عــى ســلوكيات
عـرب.
املواطنــن ال ـ

إيثار تربية ماشية الذكور

ضـاء هــذا البحــث محــدود ،نقتصــر
ظـرا ألن ف ـ
ن ـ

هنا عىل شرح أسباب ظاهرة عدم تربية ماشية

اإلناث يف منطقة الشمال الشرقي التونيس .إذ

هــي ظا ـهـرة غريبــة جــدا بالنســبة للقــارئ .وكمــا

ذكــر مــن قبــل ،فســكان مدين ــة رأس الجبــل
ونظراؤهــم يف قــرى غــار امللــح ور ـفـراف وصونــن
واملاتلــن والعاليــة املجــاورة ال يربــون إال ذكــور

املاشــية مــن الخ ـيـول والبغــال واألح ـمـرة .نطمــح

هنا إىل اإلجابة عىل التساؤل املشروع التايل :ما

هــو الســبب (أو مــا هــي األســباب؟) الــذي جعــل
ســكان هــذه املنطقــة يمتنعــون عــن تربيــة ماشــية

اإلنــاث؟ فمثــل ذلــك التســاؤل يعتــر تســاؤال ذا
مشــروعية قويــة .إذ أن الغيــاب الكامــل لرتبيــة
ماشــية اإلنــاث مــن تلــك الحيوانــات ال يمكــن
ضـول
إال أن يشــد انتبــاه أي باحــث يتمتــع بالف ـ

املعــريف وبدقــة املالحظــة .فعــدم تربيــة ماشــية

اإلنــاث يمثــل يف حــد ذاتــه انحرافــا عــن طبيعــة
األشياء يف دنيا تربية املاشية .فالعـُرف وطبيعة

األشــياء يقتضيــان أن يقــوم الســكان برتبيــة

الذكــر واألنثــى مــن املاشــية عــى حــد الســواء .وال
يعنــي هــذا بــأي حــال مــن األحــوال أن يتســاوى
عــدد اإلنــاث مــع عــدد الذكــور مــن املاشــية يف

ضـاء تلــك املجموعــات» .وهــذا مخالــف ملعايــر
أع ـ
املثالــن الوارديــن ضمــن تحليلنــا لتأثــر األ ـعـراف

األســايس يف دنيــا نســق املنظومــات الثقافيــة

الثقافيــة الخاصــة يف عينــة املثالــن املذكوريــن
أ ـمـران مطلوبــان بقــوة مــن عل ـمـاء االجت ـمـاع
ُ
واأل نرثوبولوجيــا عــى الخصــوص .فاإلجابــة

هــذه املنطقــة ،وإنمــا يعنــي أن يتواجــد جنبــا إىل
جنب جنســا الذكور واإلناث من املاشــية بنســب

معقولــة تســمح يف نهايــة األمــر بالتناســل الــذي
يضمــن اســتمرار وجــود التــوازن بــن الجنســن.
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مقال

ما وراء االقتصار

وضيــق املســاحات املناســبة لرتبيــة ماشــية اإلنــاث

هــل هنــاك عقائــد دينيــة وقيــم ثقافيــة بــن

العقائــدي الثقــايف اإلســامي العربــي الكبــر

مــن االشــمئزاز ،إذ أن معايريهــم الثقافيــة

نظريتــه الحمارة/األتــان .وبســبب ذلــك ،أصبــح

النــاس والفالحــن يف تلــك املنطقــة التونســية

لرتبيــة ماشــية اإلنــاث مــن الحيوانــات املذكــورة؟

الفالحيــة القا ـهـرة هــي املؤهلــة قبــل غريهــا ملدنــا

مــن العــار املشــن .ومــن جهــة ثانيــة ،فــإن تربيــة

يف تربيــة املاشــية مصــدرا للشــعور باالفتخــار مــن

ُ
ـتجواباتنا لعينــة الفالحــن أن
        تفيــد اسـ

وأوالدها ،كلها عوامل لم تساعد عىل تشجيع

املناطــق الفالحيــة عــى تربيــة ماشــية الذكــور

عــى تربيــة ماشــية اإلنــاث.

هناك ســببني رئيســيني يقفان وراء اقتصار تلك
فقــط ،وهمــا:

 )1ضيــق املناطــق الزراعيــة التــي ال تســمح برتبيــة
ماشــية اإلنــاث لقدرتهــا عــى التوالــد وبالتــايل
الزيــادة يف عــدد املاشــية.

        ورغــم مــا للعامــل البيئــوي مــن واقعيــة

ومنطــق يف إ ـفـراز ظا ـهـرة االقتصــار عــى تربيــة
ماشــية الذكــور ،فــإن رؤيــة العلــوم االجتماعيــة

        فظا ـهـرة الغيــاب الكامــل لرتبيــة ماشــية
اإلنــاث يف هــذه املناطــق مــن الشــمال الشــرقي

التونــي تفســرها إذن حتميــة بيئويــة/
إيكولوجية .فمن جهة ،إن تربية ماشية اإلناث

مــن خ ـيـول وحمــر وبقــر وماعــز وغنــم ســوف
تــؤدي إىل اكتظــاظ حيــواين شــبه مؤكــد بالنســبة

لتلــك املناطــق الضيقــة جــدا مــن حيــث املســاحة

والخاليــة مــن الســهول ،وأن تربيــة املــوايش
ا ـلـوالدة تتطلــب شــهورا وأعوامــا أحيانــا قبــل أن

يمكــن التخلــص منهــا وذلــك ببيعهــا بأثمــان تــد ّر

أرباحــا مناســبة .وبعبــارة أخــرى ،فرتبيــة ماشــية
اإلنــاث بالنســبة لفالحــي تلــك الجهــات تنطــوي

عــى خطــر ازديــاد رؤوس املاشــية بحيــث يصبــح

ضـاءات بيئتهــم
مــن الصعــب عــى مــوارد وف ـ
غـرة الحجــم أن تتحملهــا.
الفالحيــة الص ـ

        ومــن جهــة ثانيــة ،فــإن تنقــل الفالحــن

صعــودا ونــزوال بــن الجبــال والهضــاب والتــال

يح ـتـاج إىل ـنـوع مــن املاشــية التــي تتمتــع بقــوة

تنقل الفالحين صعودا
ونزوال بين الجبال
والهضاب والتالل يحتاج
إلى نوع من الماشية
التي تتمتع بقوة عضلية
أكبر .وذكور الماشية
تتفوق عموما على إناثها
على هذا المستوى
خاصة إذا علمنا أن تنقل
الفالحين في هذه
المناطق ال يقتصر على
مجرد الركوب عليها بل
يشمل في معظم األحيان
وضع أحمال ثقيلة عليها
باإلضافة إلى ركوبها

عضليــة أكــر .وذكــور املاشــية تتفــوق عمومــا

عىل مجرد الركوب عليها بل يشمل يف معظم
األحيان وضع أحمال ثقيلة عليها باإلضافة إىل

ركوبهــا.
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حـرام األنثــى مــن بنــي اإلنســان،
فعــى مســتوى ا ـ

فقــد انتقــد القــرآن بشــدة عــادة وأد البنــات يف

متأ ـثـرة بأكــر مــن عامــل .ومــن ثــم ،فإنــه يمكــن

أو مســاهم يف انتشــار ظا ـهـرة تربيــة ماشــية
الذكــور فقــط يف هــذه املناطــق الفالحيــة .أي

برؤية فكرية نظرية تساعدنا عىل فهم وتفسري

خـرة عنــد ســكان
ماشــية الذكــور أصبحــت مف ـ

الحيوا نــات.

مــن غريهــا مــن الحيوانــات عــن معــاين الذكــورة.

ظا ـهـرة غيــاب تربيــة ماشــية اإلنــاث مــن تلــك

ثقافة مناهضة لماشية اإلناث

يف ثقافــة املجتمــع التونــي قــد ســاعدت عــى

عــدم تربيــة ماشــية اإلنــاث يف تلــك املنطقــة
الفالحيــة مــن الشــمال الشــرقي التونــي،

مســودا وهــو كظيــم» (النحــل .)58 :فغــر وارد،

املاشــية وصعوبــة التنقــل بــن جبالهــا وهضابهــا

إذن ،أن تكــون قيــم العقيــدة اإلســامية وراء
امت ـنـاع ســكان هــذه املناطــق عــن تربيــة ماشــية

اإلنــاث خاصــة إذا علمنــا أن اآليــات القرآنيــة
تحفــل بالحديــث واإلشــارة إىل حكمــة اللــه يف
خلــق الذكــر واألنثــى يف كل أنــواع املخلوقــات

«سبحــان الــذي خلــق األزواج كلهــا» (يســن:

 ،)96و»أنــه خلــق الزوجــن الذكــر واألنثــى»

(النجــم« ،)45 :فجعــل منــه الزوجيــن الذكــر

واألنثــى» (القيامــة« ،)39 :قلنــا احمــل فيهــا مــن

كل زوجــن اثنــن» (هــود« ،)43 :ومــن األنعــام
أزواجــا يذرؤكــم فيه»(الشــورى.)11 :

        أمــا عــى مســتوى القيــم الثقافيــة غــر

الطبيعيــة الصالحــة لرتبيــة عــدد أكــر مــن

وتاللها تصبح العوامل الحاسمة التي أدت إىل
االقتصــار عــى تربيــة ماشــية الذكــور ،ومــن ثــم

إىل ظهــور قيــم ثقافيــة /أ ـعـراف ثقافيــة خاصــة
عنــد ســكان تلــك املنطقــة تنظــر إىل تربيــة ماشــية

ظـرة تغلــب عليهــا الســلبية .أي أن
اإلنــاث بن ـ
نســق القيــم الثقافيــة يف املجتمعــات البشــرية

يســاعد عىل تحديد معالم املعطيات الطبيعية
(اإليكولوجيــة) لتلــك املجتمعــات .فاألمــر يتعلــق

هنــا ب ـنـوع مــن الحتميــة اإليكولوجيــة الشــديدة

التأثــر يف القيــم الثقافيــة لأل ـفـراد واملجتمعــات.
فرتبيــة ماشــية اإلنــاث خاصــة مــن البغــال
والخ ـيـول والحمــر أصبحــت ُتعــد ضربــا مــن

الدينيــة ،فليــس هنــاك مــا يشــر إىل أن ســكان

قبيــل السلــوك املنحــرف .أي أن تربيــة ماشــية

قديمــة عرفهــا القطــر التونــي قبــل الفتــح

االجتماعــي الخــاص املق ـبـول وا ـملـزىك مــن طــرف

هــذه املناطــق متأثــرون بقيــم ثقافيــة حضاريــة

هــذه املنطقــة هــي شــخصية منص ـهـرة كامــل
عـرب واألمازيــغ املســلمني اآلخريــن ،يف
ال ـ

السوســيولوجي الحديــث ،ليــس هنــاك مــا

يســمح بال ـقـول إن ســكان هــذه املنطقــة يمثلــون
أقلية مميزة بعقائدها الدينية وقيمها الثقافية

الرئيســية عــن املجتمــع التونــي العربــي
جـزأ مــن النســق
جـزء ال يت ـ
اإلســامي ،بــل هــم ـ

فخالفــا للبغــال والخ ـيـول ،ال ُيعــرف الحمــار

الذكــور فقــط أصبحــت هــي املعيــار الثقــايف

األ ـفـراد واملجموعــات لهــذه املنطقــة .ومنــه

طــرف صاحبــه ال يضاهيــه يف ذلــك ال البغــل وال
الحصــان .وهــذا مــا تذ ـكـره القصــص التــي يرويهــا

البعــض عمــا يوحــي بــه نهيــق الحمــار بالنســبة
للفرد املنحدر من قرية رفراف أو غار امللح مثال.

فنهيــق الحمــار عنــد هــذا أو ذاك يعتــر الصــوت
خـرة عــن البيئــة الذكوريــة
املفصــح بــكل ـعـزة ومف ـ

للماشــية التــي ينحــدر منهــا والتــي تش ّبــع فيــها

إســامية وال قيــم ثقافيــة عربيــة أو غــر عربيــة

عصر الجاهلية «وإذا املوءودة ســئلت بأي ذنب

قتلــت؟» «وإذا بشــر أحدهــم باألنثــى ظــل وجهــه

تلــك املنطقــة .ولعــل تربيــة الحمــار تفصــح أكــر

إذا كانــت ليســت هنــاك عقائــد دينيــة

فــإن ضيــق مســاحات األرايض وقلــة مواردهــا

يف تبلــور هــذه الظا ـهـرة االجتماعيــة أو تلــك،

أن وعــر العمــل والتنقــل يف أرايض تلــك املناطــق
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شـرة إىل عكــس ذلــك.
اإلســام بطريقــة غــر مبا ـ

بوتقــة الحضــارة العربيــة اإلســامية .وبالتعبــر

تكــون هــي الســبب األول أو هــي الســبب املســاعد

طــرح فرضيــة العامــل الثقــايف كســبب رئيــي

الصالحــة لرتبيــة األعــداد الضخمــة مــن املاشــية

كعوســجة والزواويــن وهنشــر أتيــك .وليــس

ال تلغــي احتمــال وجــود مؤ ـثـرات أخــرى قــد

        وهكــذا يجــد الســببان املشــار إليهمــا

الفالحيــة ومحدوديــة مواردهــا الفالحيــة

الشمال الشرقي التونيس أمثال القرى القريبة

االنصهــار ،مثــل بقيــة شــخصية التونســيني

خاصــة وأن الظواهــر االجتماعيــة طاملــا تكــون

مصداقيتهمــا يف رؤيــة الحتميــة البيئويــة .أي

باملئــة مثــل بقيــة ســكان املناطــق املجــاورة لهــم يف

اإلســامي .فالشــخصية القاعديــة لســكان

عــى إناثهــا عــى هــذا املســتوى خاصــة إذا علمنــا
أن تنقــل الفالحــن يف هــذه املناطــق ال يقتصــر

تلــك املنطقــة يعتنقــون الديانــة اإلســامية مئــة

تربيــة ماشــية اإلنــاث ،بــل هنــاك مــا يدعــو يف

والخ ـيـول والحمــر تســتجيب أكــر ملتطلبــات
والهضــاب.

فعــى مســتوى العقيــدة الدينيــة ،فســكان

هنــاك يف اإلســام مــا يدعــو إىل تحريــم أو منــع

 )2االعتقــاد بــأن القــوة العضليــة لذكــور البغــال

تلــك املناطــق التــي تكــر فيهــا الجبــال والتــال

ســكان هــذه الجهــة عملــت عــى الحــد الكامــل

للمجتمــع التونــي .ومــن ثــم ،فظــروف البيئــة

االجتماعيــة تعتــر تربيــة ماشــية اإلنــاث ضربــا

ضـاء الثقــايف الذكــوري
نهيــق الحمــار يف هــذا الف ـ

إذا كانت ليست هناك
عقائد دينية إسالمية وال
قيم ثقافية عربية أو غير
عربية في ثقافة المجتمع
التونسي قد ساعدت على
عدم تربية ماشية اإلناث
في تلك المنطقة الفالحية
من الشمال الشرقي
التونسي ،فإن ضيق
مساحات األراضي وقلة
مواردها الطبيعية الصالحة
لتربية عدد أكبر من الماشية
وصعوبة التنقل بين جبالها
وهضابها وتاللها تصبح
العوامل الحاسمة التي
أدت إلى االقتصار على
تربية ماشية الذكور

بــرزت مواقــف وتصــورات مزدوجــة بخصــوص

صاحب الحمار من سيادة سلطة الذكر يف كل

مــن عاملـ ْـي املاشــية واملجتمــع البشــري الصغــر

ـب وكــر فيــه .ومــن هنــا ،تــأيت
الــذي ولــد وشـ ّ

مشروعيــة التســاؤل عــن العالقــة املحتملــة بــن
التصــور الســلبي ألنثــى املاشــية ،مــن ناحيــة،

ظـره لألنثــى اإلنســانة (ا ـملـرأة) ،مــن ناحيــة
ون ـ
أخــرى ،عنــد ســكان تلــك املنطقــة مــن طــرف

الذكــور عــى الخصــوص.

        إن الوضــع الســابق الذكــر جعــل عنــد
ســكان تلــك املنطقــة تربيــة األنثــى مــن تلــك

الحيوانــات وصمــة عــار ثقــايف اجتماعــي كبــر ال

يجــوز الق ـبـول بــه عــى اإلطــاق.
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مقال

إبراهيم برميو

وعي الحداثة
التفكير في الحداثة السياسية
بيعي
الر
علي رسول ّ
ّ
ّ
ضـاع تاريخيــة يمــر بهــا العالــم العربــي تقــع خــارج تاريــخ ومنطــق هــذه الحداثــة،
مــاذا يعنــي التفكــر يف الخطــاب الســيايس للحداثــة يف أو ـ

وأن الحداثــة عمومــا والسياســية يف أحــد أوجههــا مســألة تختــص بالســياق الحضــاري الغربــي .لقــد اقتضــت الحداثــة السياســية -كمــا

حددهــا روبرتــس وهايــت (مــن الحداثــة إىل العوملــة) -بعــقلنة الســلطة واســتبدال الســلطات الدينيــة والعرقيــة بســلطة سياســية وطنيــة
صـرار عــى الســيادة العليــا الظاهريــة للدولــة الوطنيــة مقابــل القــوى املحليــة ،أنهــا تعنــي انســجاما وطنيــا ،ومر ـكـزة أو تجمــع
مفــردة ،وإ ـ

عـرف بهــا .ويتطلــب التحديــث الســيايس تما ـيـزا يف وظائــف سياســية جديــدة ،وتطــور بنــى
القــوة يف مؤسســات التشــريع الوطنيــة امل ـ
متخصصــة إلنجــاز هــذه الوظائــف .وتصبــح مجــاالت الكفــاءات الخاصــة مفصولــة عــن عالــم السياســة ،ويتــم توزيــع اإلدارة والســلطة

حســب الكفــاءة واألهليــة ال حســب العالقــات القرابيــة والوالئيــة .وكل هــذا يمكــن اســتلهامه نظريــا وتبنيــه تاريخيــا رغــم مــا تبــدو عليــه

العقالنيــة واالندمــاج والتما ـيـزات طبقــا للكفــاءات ذات العالقــة املعتمــة بالكامــل مــع الواقــع.

نعم

إن الحداثــة نشــأت يف ســياق غربــي

هــذا العقــل؛ أي يف خانــة القداســة الســحرية،

مستقبال ،طبعا ال يعني ذلك أننا عندما نتفكر

إذا مــا نظرنــا إليهــا بوصفهــا تع ـبـرا

عصــر التنويــر الــذي يضــع اإليمــان خــارج نطــاق

أيضــا وفقــا لتعريــف محمــد أركــون ،انفتاحــا

وتضــع لنفســها هدفــا واضحــا ومحــددا أال وهــو

عن مرحلة تاريخية م ّر بها الغرب ولكنها تمثل
للــروح البشــرية تجــاه مشــكالت املعرفــة

جعــل العلــم معتقــدا شــعبيا شــائعا عــى نطــاق
واســع ،وتحمــل يف تعبرياتهــا موقفــا نقديــا

والوجــود .وفيهــا حتــى الــكالم اإللهــي يتخلــص
مــن أشــكال الهيمنــة املُســتندة عــى التقليــد أكــر

أساســيا يــازم تطورهــا متجليــا يف فلســفة

التي يتعني عىل األنوار أن تقشعها أيضا ،طبقا

العلميــة وعــن النزعــة التاريخانيــة املتجليــة يف

من استنادها عىل التاريخ والتي تنشر الظلمات

لتوريــن .فهــي التــي أنتجــت عــى مســتوى الوعــي
الســيايس مفهــوم الدول/األمــة ،ودولــة

القانــون ،والنظــام البريوقراطــي ،والعلمنــة،
واســتقالل

املجــال

الســيايس،

ومفهــوم

الديمقراطيــة ،ومفهــم املواطنــة ،واملجتمــع
املدين ،وحقوق اإلنسان؛ باإلضافة إىل التفسري

العقــاين والعلمــي للطبيعــة وإنجــازات
التكنولوجيــا .لقــد ـمـرت الحداثــة الغربيــة يف
حـوالت .وقــد
ســياق تاريخــي طويــل مــيء بالت ـ

ميــز ليــو ســروس ثــاث موجــات متالحقــة
للحداثــة يف الفلســفة السياســية :األوىل ،تعــد
املؤسسة للتمثالت الليربالية يف الفكر واملمارسة

السياســية ،وتــرز يف مضا ّدتهــا للفكــر الســيايس
الال ـهـويت واملشــخصة يف األعمــال الفكريــة
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ملكيافيليل .أما الثانية ،فتحملها األنوار أو عقل

الصالحية والفاعلية ألوضاعنا االجتماعية ،أي

aljadeedmagazine.com

روســو .والثالثــة ،متولــدة عــن النزعــة الوضعيــة
خط هيجل وأوغست كونت.

أن نستفيد منها وأن نتطلع ألن نحقق حداثتنا

يف سياقات تشكل الحداثة الغربية بأننا نحتاج

أن نعيــد املســار نفســه ،أي نرجــع إىل نقطــة يف

مــن بــاب تحصيــل الحاصــل ،ومكــر بنــا التاريــخ

باملواطنــن واالقتصــاد والدولــة نتيجــة سياســات

لقــد تمــت انتخابــات كانــت أشــبه ببيعــة طائفيــة

مــن الفــرد الطائفــي إىل الفــرد املواطــن .املشــكلة

حـركات
واالقتصــادي والســيايس .إن هــذه ال ـ

«الوحــدة الوطنيــة» وتشــكيل «برملــان» وســن

التاريــخ الغربــي تعــود إىل أكــر مــن ثالثمئــة عــام

الــذي تحــدث عنــه هيجــل ،فلــم يتــم االنتقــال

فــورا .نعــم هنــاك اســتبداد متجــذر وممتــد

أن هـذه املجتمعات تجد نفسها دائما مشـدودة

خـول يف الحداثــة
ولكــن التفكــر يف ممكنــات الد ـ

طويال يف العالم العربي ولكنه مســألة تاريخية

وليســت حالــة جوهريــة قــارة؛ أي أنهــا ليســت

دائمــا إىل الخلــف وتعــاين مــن ظاهــرة الفشــل
واإلخفــاق بفعــل هيمنــة التســلطية السياســية
ســابقا والطائفيــة الحقــا .إن النظــر يف العوامــل

إن الســؤال املطابــق ال يتعلــق بقيمــة التفكــر

ظا ـهـرة ثابتــة وقــدرا محتومــا ال يمكــن تغ ـيـره

تغيــب فيــه عــن املجــال الحضــاري العربــي،

عـرة منــذ أواســط
صحيــح ال ـتـزال تجاربنــا مت ـ

أنهــا ناتجــة عــن فشــل نمــوذج التحديــث الــذي

أخفقــت مشــاريع النهضــة العربيــة ،وفشــلت

قــرن وعــن إخفــاق هــذه األنظمــة يف إدارة حيــاة

يف مفاهيــم الحداثــة وقيمهــا يف الوقــت الــذي

إنمــا الســؤال عــن األســباب التــي منعــت تطــور
ضـاع التاريخيــة لقيــام الحداثــة السياســية
األو ـ

عــى كل حــال.

القــرن التاســع عشــر وحتــى اليــوم ،وصحيــح

االجتماعيــة لالحتجاجــات السياســية يكشــف

توعــد بــه أنظمــة الحكــم منــذ أكــر مــن نصــف

هنــا تحديــدا .وإن ال ـقـول بأننــا ال ـنـزال يف مرحلــة

األيديولوجيات القومية واإلسالمية واملاركسية

سياســية ســلمية فقــد مارســت تلــك األنظمــة

االســتبداد ،واملجتمــع الــذي تتحكــم بــه الذهنيــة

والديمقراطيــة كافــة ،كمــا فشــلنا يف ب ـنـاء

ومســدودة اآلفــاق.

مــا قبــل الحداثــة والعقالنيــة ،أي يف عصــر
الطائفية والقبلية والفئوية ،والنظرة السحرية

والغيبيــة للوجــود ،وعــدم الفصــل بــن املجتمــع
والدولــة والســلطة ،ال يلغــي أن نتأمــل

تجــارب األمــم األخــرى أوال ونســتلهم قيمهــا
ونقــوم بفعــل التبنــي التاريخــي ملنجزاتهــا ذات

والليرباليــة كافــة؛ وفشــلت الدعــوات الوطنيــة
الدولــة الوطنيــة ذات الســيادة الحقيقيــة ،ويف
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة والعدالــة واملســاواة

االجتماعيــة واالقتصاديــة والحريــة السياســية،

ونكصنــا عــن ب ـنـاء املواطنــة القائمــة عــى أســاس
شـركة واعتربناهــا
شـركة واملصالــح امل ـ
القيــم امل ـ

الحكــم بطريقــة تســلطية عنيفــة ال عقالنيــة

فاشــلة؛ أي جــو أزمــة النظــام االجتماعــي

تشــكل كمــا هائــا مــن املطالــب والرتكيبــات
األيديولوجيــة التــي تحيلنــا إىل مقــدرة

األيديولوجيــا عــى تغذيــة املتخيــل االجتماعــي

وإشعــال لهيبــه وعــى اآلليــة الوظائفيــة التــي
ـب السياسـ ُ
ـية
يتجــى بهــا هــذا املتخيــل .هــمّ النخـ ُ

تخلــص املجتمــع العراقــي مــن االســتبداد.

املشــكلة ،إذن ،ال تتعلــق بالحداثــة وســياقاتها

عمومــا ولكــن تتعلــق بطريقــة تعاملنــا مــع هــذه

شـرعية الســلطة ،فهــي فئــات
يكــون معيــارا ل ـ
ُتفكـ ُر يف ب ـنـاءِ تســلطيتها السياســية والدينيــة

غـرب ينتقــل إىل مــا بعــد الدولة/األمــة
أن ال ـ
ومجتمعاتنــا ترتاجــع حتــى عــن املكتســبات

الحديثة ومن يريد ترسيخ تسلطيته وتأبيدها.

فتعــود إىل عصــر مــا قبــل الدولــة وهــو تعبــر

الحداثــة بطريقــة تســطيحية وهشــة وال تعــر

حـرة واملجموعــات
تعــود إىل دولــة الفئــات املتنا ـ

ومختلــف ملجتمعاتنــا ،واملثــال الفاقــع عــى

الوطنيــة.

دون االهتمــام الجــدي بتأســيس شــكل للحكــم

وشــتان بــن مــن يريــد أن يؤســس ملنطــق الدولــة

وحيــد ولكنهــا تعــود إىل عمــق املتناقضــات

عــن خيــارات فعليــة مــن أجــل فتــح تاريــخ آخــر

وتنمــو يف جــو األزمــة الشــاملة التــي تفتــك

جـراءات الديمقراطيــة لــم
هــذه اآلليــات واإل ـ

صـراع عــى الســلطة مــن
الوحيــد ،عندنــا ،هــو ال ـ

إن هــذه االحتجاجــات العنيفــة واملتطرفــة التــي

والتو ـتـرات االجتماعيــة والسياســية التــي تنشــأ

«دســتور» و»فصــل بــن الســلطات» ولكــن كل

الحداثــة ،وطريقــة تلقيهــا ،وكيفيــة االســتفادة

جـزات
مــن مشــكالتنا ،أيضــا ،التعامــل مــع من ـ

يمــر بهــا املجتمــع ال يمكــن أن تعــزى إىل عامــل

ومــزوّرة ،وتــم تشــكيل حكومــة املحاصصــة

عـراق مــع آليــات الديمقراطيــة،
ذلــك تجربــة ال ـ

مــن منجزاتهــا ،فليــس مــن املمكــن تعقلــه مثــا

التــي حققتهــا عــى األقــل يف املئــة ســنة املاضيــة،
عــن غيــاب العقــل املوضوعــي أوالعقالنيــة؛ أي

الطائفيــة والعرقيــة يف مــا قبــل تشــكيل الدولــة
ناقد وأكاديمي من العراق
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مقال

مجد كردية

وية
اله َّ
السردية واغتيال ُ
باسم فرات

ُتطلــق صفــة «أعجمــي» عــى كل مــا هــو غــر عربــي ،وهــي صفــة عامــة ،فكلمــة أعجمــي يف جوهرهــا ُتشــر إىل كل َ
«مــن ال ُيفصــح يف كالمــه،
َ
«و َلـ ْـو َج َع ْل َنــا ُه ُقر ً
أي يف كالمــه إب ـهـام .والعجمــة هــي فـ ّ
ـك اإلب ـهـام أي إزالتــه بحســب املعجــم العربــي ،ويف قولــه تعــاىلَ :
الـوا
ْآنــا أ ْع َج ِم ًّيــا َّل َق ُـ
َ
ـان َّ
اتـ ُـه أَأَ ْع َج ِمـ ّـي َو َع َربـ ّـي» ُ
ُ
ـت آ َي ُ
ص َلـ ْ
ـان َع َربِـ ٌّـي ُّم ِبـ ٌ
(ف ّ
ِس ٌ
الـ ِـذي ُي ْلحِ ـ ُـد َ
س ُ
ـن» (النحــل ( )103قــرآن
ون إِ َل ْيـ ِـه أ ْع َج ِمـ ٌّـي َو َٰهـ َـذا ل َ ـ
صلــت ِّ « )44ل َ ـ
َـل ْـوال ف ِّ
ِ ٌ
ٌ
كريــم).

إن

مصطلــح «أعجمـ ّـي» ليــس نب ًتــا شــيطان ًّيا

الكاتــب مــع اآلخر-الشــريك الــذي يحمــل معالــم

الثقافــة دون ســواها مــن ثقافــات العالــم
ُ
األخــرى ،بــل ال تــكاد تخلــو منــه ثقافــة مــن هــذه

وقــد أســهمت وســائل اإلعــام والتواصــل

يف الثقافــة العربيــة ،فلــم تتفــرد بــه هــذه

الثقافــات؛ وهــو مــا وجدتــه عنــد اليابانيــن

وســواهم ،ومــن بــن مــا يعنيــه هــذا املصطلــح
ـوم مــن
الكشــف َعمّ ــن ال ينتمــي إىل ثقافـ ٍة قـ ٍ

األقــوام ،وهكــذا اســتعمل يف الثقافــة العربيــة.

وال أحسب أن العرب واليابانيني وسواهما من

شــعوب األرض تقصــدوا االســتعالء والشــعور
بالتفــوق عــى مَ ــن هــو خــارج عــن ثقافتهــم .ومَ ــن
ي ّ
ُدقــق يف مصطلــح «أعجمـ ّـي» يجــد نفســه يف
منــأى عــن اتهــام العقــل العربــي بالعنصريــة

االجتماعــي يف تعزيزهــا لديــه ،وكشــفت مــن

جانــب آخــر حقيقــة هــذه الصــورة .ولــم تقــف

وســائل اإلعــام والتواصــل االجتماعــي عنــد هــذا

عـرب بخاصــة صورتهــم
الحـ ّـد ،بــل كشــفت لل ـ
رسـ َ
التــي َّ
ـختها ســرديات اآلخر-الشــريك بــكل
ّ
َ
ســلبياتها التــي غذتهــا سياســات األنظمــة
العربيــة ،وقــد عمــدت هــذه السياســات مــن

جانــب آخــر إىل أن تجعــل مــن هــذا الشــريك
ـش قمعـ ّـيَ ،خ َّلـ َ
ـف وراءه شــعورًا
ضحيــة لتهميـ ٍ
ٍ
عـرب.
بالتفــوق الحضــاريّ عــى ال ـ

انتقاد اله ُِويّة العربية

والشعور بالتفوق ،إذا ما أفرد للمستعربني أو
األجانب ووضع لهم ً
ًّ
حقل
خاصا بهم.

عـراق
إن نزعــة اليســار يف الشــارع الثقــايف يف ال ـ

وال سـ ّيما عنــد مَ ــن يشــاركونه وطنــه ،وهــي
صــورة ُك ّنــا نجــد صعوبــة يف التعــرف عليهــا

ذ ـك ُ
ـرت هــذا ألناقــش صــورة العربــي يف محيطــه

العربــي عنــد اآلخــر (وهــو الشــريك) مكشــوفة
للعيان .وهذا ما يجعل الكتابة يف هذا املوضوع
ليســت كتابـ ًـة َظ ِّن ّيــة ،وإنمــا مبنيــة عــى تجربــة
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صـرين أســئلة
ولكــن ذلــك لــم يمنــع مــن أن تحا ـ
ـي ،ومنهــا مــا هــي صــورة
ك ـثـرة ،وظلــت تلــح عـ ّ

عـرب ممــن يجاوروننــا
العربــي عنــد غــر ال ـ
جغراف ًيا؟ وأعني بها صورة العربي عند جرياننا

شـركائنا يف الوطــن مــن
ال ـفـرس واأل ـتـراك ،وعنــد ـ

عـرب.
غــر ال ـ
وأســعفني

االهتمــام

بالت ـنـوع

اللغــوي

والعقائــدي ،بوصفهمــا ـثـراء للبــاد ويجــب
الحفــاظ عليهمــا ملــا يمثالنــه مــن صمــام أمــان

تفــوق ثقــايف أو تاريخــي .عــى الرغــم مــن إجحــاف
عـربّ ،إل أننــا لــم ّ
نفكــر
هــذه الصــورة بحــق ال ـ
يومً ــا بدراســتها ،وتفكيــك مــا فيهــا مــن صــورة

اآلخر-الشــريك ،ملعرفــة ســردياته املض ـمـرة،
عـرب يف املضمــر مــن
ومعرفــة صورتنــا نحــن ال ـ
هــذه الســرديات.

ثــوب «التق ّيــة» ،وتمنحهــم فرصــة ســانحة

حـول الخطــاب املضمــر يف
خطاباتهــا ،فقــد يت ـ
بلداننا إىل خطاب معلن وعىل نحو قد يصل به
األمر إىل أن تتقاسمه نزعات متعددة وال سيما

نعلم أن صورتنا لديهم سيئة وسلبية للغاية؛
بينمــا صــورة غــر العربــي مُ َن َّم َقــة وتــكاد تكــون

يف بلــدان اللجــوء .فمــن بــن مــا كشــفت عنــه

للتنــدر والطرافــة.

كانــت تــرزح تحــت نســق ثقــايف وجدنــا أنفســنا

صــورة «شــريك» مثاليــة ،حتــى لــو تــم ذ ـكـره

هــذه الخطابــات أن هــذه املجموعــات الســكانية

اإلســامية بوصفهــا غــزوات ،بــل إن محــاوالت
عـرب ر ّ ـك َز ْ
ت
متعــددة مــن قبــل الباحثــن ال ـ
َّ
ُ
ودق َقـ ْ
ـت يف التقــاط كل شــاردة وواردة تثبــت

ويملــك اآلخر-الشــريك مقومــات إيجابيــة يف

جميعً ــا نغــرف منــه ،ويف مثــل هــذا النســق

املحــاوالت مســتمرة بــل إن بعضهــا وصــل يف

عـرب؛ وهــذه الصــورة تبــدأ
واملناقضــة لنــا نحــن ال ـ

وســواها؛ فاملفاضلــة بــن مجموعــة ســكانية

عـرب ودمويتهــم .ومــا زالــت هــذه
ســوء ال ـ

الحاالت جميعها ،حتى كأنه الصورة العكسية

سماوي،
لدين
التدويني ،وال س َّيما يف نشرهم
ٍّ
ٍ

وهــذه األجــواء ال يمكــن الكشــف عــن الحقيقــة

األمــر قــد وصــل إىل املســاس باللغــة العربيــة
أهــل البــاد األصليــن تبنــوا اللغــة العربيــة؛
عـراق ومــا جــاوره
إذ لــم تكــن لهــا ســابقة يف ال ـ
مــن مناطــق الحضــارات القديمــة ،وبعــد أن
تبنوهــا َ
ضخــوا آالف املفــردات الحضاريــة فيهــا،

وال يشــفع لآلخــر مــا يرتكــز عليــه مــن ســرديات
مبنيــة عــى نظريــات ال ّ
أدلــة ماديــة ُتثبتهــا.

ولــم يجــرؤ أحــد حتــى هــذه اللحظــة عــى نعــت

مــا تقدمــه الســرديات الفارســية وســرديات

ـهـؤالء أن مــا أجمــع عليــه عل ـمـاء اللغــة عامــة أن

هــذه الصــورة ،حيــث تفتــح «الحريــة» للجميــع

جديــدة تهــدف إىل الحفــاظ عــى املــوروث
نقــد الــذات العربيــة ،والنظــر إىل الفتوحــات

وعــى الرغــم مــن وجــود التطــرف عنــد كل طــرف
عـرب قــد تصـ ّـدر تراثهــم
ّإل أن هــذا ال يلغــي أن ال ـ

شـراق ،فصــورة العربــي لديــه ســلبية،
االست ـ

الســكانية يف بلــدان اللجــوء يكشــف عــن حقيقــة

جـران التــي ليســت عــى هــذا النحــو ،ألننــا
ال ـ

ـب فيهــا ،تضاهــي صــورة
صــورة جميلــة ال عيـ َ

مــن األخــرى.

نفســها ،فممــا تعتقــده هــذه األقليــات أن

أن هذه املجموعة أكرث إنسانية وثقافة وتحض ًرا

كان العيــش كمــا أســلفت مــع هــذه املجموعــات

تعلمتــه ،فصــورة اآلخر-الشــريك يف الوطــن

صفــة رئيســية فيــه ،أ ـقـول أســعفني بمــا لــم أكــن

وأخــرى ال يمكــن أن يتصدرهــا فهــم قائــم عــى

ســمات ســلبية ك ـثـرة ،واألخطــر مــن ذلــك أن

ويف موضــع املقارنــة يؤمــن اآلخر-الشــريك بــكل

لكشــف حقيقــة ســردياتهم ومــا تض ـمـره مــن

جـرة ،وتزامــن
واإلثنــي نحــو بلــدان اللجــوء واله ـ

حريــة ال ـقـول والتعبــر املنفلتــن؛ جعلــت صــورة

كان ،وترديــد مــا تتداولــه الثقافــة الشــائعة،

مــن الصــدق والنظافــة والتواضــع والتحضــر،
وهي ال تنتهي ّإل عىل ما يتمتع به من عراقة أو

ميالديــة ،جعلــت خطــاب الســلطة القوميــة
«العربيــة» عــى املحـ ّ
ـك ،فلــم ُتســعف املناهــج

بصــورة عامــة ،وال ســيما بعــد عــام 2003

وعــدم التأثــر بالهيمنــة «التقدميــة» املبنيــة عــى

االجتماعــي ،بــكل مغرياتهــا املتماديــة إىل حـ ّـد

ســردية مبنيــة عــى عــدم الفخــر باملــايض مهمــا

أوســع أبوابهــا ،حتــى يتملكهــم إ ـغـراء يف نــزع

ونحن داخل أوطاننا ،ومع خروج أعداد كبرية

ذلــك الخــروج مــع ثــورة االتصــاالت والتواصــل

عـرب حقيقــة ثابتــة.
بــأن جعــل ســوء ودمويــة ال ـ
ً
هكــذا وجــدت نفــي كمــا اآلخــرون منخرطــا يف

للســلم األهــي ،فاملالحــظ أن الت ـنـوع يمنــع بــروز
التطــرف وال سـ َّيما عنــد شــعب يُعَ ـ ُّـد الت ـنـوع

التعليميــة ،ذات املنحــى القومــي بمقرتحــات

مــن ســكان املنطقــة العربيــة بتنوعهــم اللغــوي
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الصــورة الســلبية للعربـ ّـي.

مُ خ ّيلة اآلخرين إىل مستوى من التزييف بمكان

حتــى كأنــه يبحــث يف كل مثلبــة د ّونــت أو

عـرب ليتبناهــا ،واملالحــظ أن هــذه
قيلــت عــن ال ـ
ّ
الســرديات كلمــا تضخمَ ـ ْ
ـت صــارت تحــي عــن
أمجــاد -مُ َتو َِّهمَ ــة بطبيعــة الحــال -ويف الوقــت
نفســه أخـ ْ
عـرب ،ول ـكـرة
ـذت تحــط مــن شــأن ال ـ
ّ
مــا ا ّدعتــه باتــت تؤثــر عــى نحــو فاعـ ٍـل يف العقــل
الثقــايف العربــي ،ومــن البديهـ ّـي أن يتولــد شــعور

بالغــن لــدى الشــريك ،وأن يجــري عــى لســانه

ســؤال :كيــف يحكمــه «هــذا العربــي الجلــف

حـراوي»؟
الص ـ
ّ
َ
غ َر ْ
لقــد َ
ت األقليــات مــن صــورة العربــي،
ص ـ
فلــم تكتــف بنعتــه بالبــداوة بــل أضافــت إليــه

اللغــة العربيــة بأنهــا عــى طوريــن .فممــا يجهلــه

لــكل لغــة ثــاث مراحــل ،وهــي يف الغالــب تبــدأ
بالنشــأة وتمــر بمرحلــة الشــباب ثــم الشــيخوخة

واالندثــار ،والعربيــة هــي لغــة متفــردة خالفــت
السـ َّنة ،فــا ُتعــرف لهــا نشــأة ،ولــم ُتلحــظ
هــذه ُّ
منها نهاية قريبة .وإن ّ
دل ذلك عىل يشءٍ فإنما

يـ ّ
ـدل عــى عمــق تاريخــي طويــل لهــذه اللغــة،
وسعة متفردة بني اللغات ،وما فكرة اقرتانها
بالبــداوة ّإل بعــد نــزول القــرآن ،وتصـ ّـدر الحجــاز
ضـرة بوصفــه مركـ ًزا معرف ًّيــا.
الحا ـ

عـرب
لــم تبخــس مد ّونــات مــا قبــل امليــاد ال ـ
واللغــة العربيــة ،إذ ُيشــر « ُر ـبِ ْر ْ
ت هُ ْي َل ْنــد» -عــى
سبيل املثال -يف كتابه «تاريخ العرب يف الجزيرة

العربيــة» إىل اللهجــة العربيــة البابليــة ،أي أن
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مقال

جـزءًا مــن النســيج الســكاين
عـرب يشـ ّـكلون ـ
ال ـ
ً
لبابــل ،فضــا عــن أن أقــدم النقــوش العربيــة
عـراق مــن القــرن التاســع قبــل امليــاد
ُوجــدت يف ال ـ

والقــرون التــي تلتــه.

عــى الرغــم مــن هــذه األدلــة التاريخيــة الدامغــة،

عـرب
مــا زالــت هــذه الســرديات تصـ ّر عــى طــرد ال ـ

املالصقــة لهــا ،لتزعــم أن ّ
حقهــا تاريخــي يف هــذه
املــدن التــي نزحــت إليهــا ،علمً ــا أنّ كل مــا ُدوّنَ

طـراف املجــاورة لهــا ُدوّنَ بغــر
يف هــذه املــدن واأل ـ

لغتهــا؛ إذ ال يمكــن للشــفاهي حتــى العصــر
الحديــث أن يكــون مُ َتجَ ـ ّـذِ رًا يف بلــد كتابــي تدوينــي

سـاءة
العربيــة» وإعادتهــم إىل «صحرائهــم» واإل ـ

إىل اللغــة العربيــة واتهامهــا بالصحراويــة ونســب
اآلالف مــن املفــردات العربيــة إىل لغــات أخــرى،
إِمّ ا أقدم منها مثل السريانية ،وقبلها األكدية،
خـرة فقــد
أو نســبتها إىل الفارســية ،وأمــا األ ـ

اجتهــد بهــا -عــى حـ ّـد زعمهــم -عل ـمـاء اللغــة
صـول الفارســية يف العصــر
العربيــة مــن ذوي األ ـ
العبــايس.
ً
وترفــض هــذه الســرديات رفضــا قاطعً ــا مــا اتفــق
عليــه املؤرخــون اليونانيــون والرومــان فيمــا يخــص

انتشار العرب يف عموم الهالل الخصيب ومصر،
ومــا ذ ـكـره املــؤرخ بلينــي األكــر (ت 79م ).مــن أن
شــمال شــبه الجز ـيـرة العربيــة يمتــد حتــى شــمال

الرهــا وعنتــاب أي العمــق ا ـلـريك اليوم ،واتفــاق

ـهـؤالء املؤرخــن عــى عروبــة امليســانيني (مملكــة

جـرة
ميســان) والربيطاويــن (يف ســنجار) واألبا ـ

(يف ال ّرهــا – أديســا) وســكان الحضــر واألنبــاط
طـراء) واإليطوريــن (يف جبــل
يف ال ـبـراء (الب ـ

لبنــان) وســكان تدمــر والحمصيــن (يف وادي نهــر
العــايص) واألدومينيــن (يف جنوبــي فلســطني).
عـربُ ،ر ـبِ ْر ْ
ت هُ ْي َل ْنــد،
عـرب يف جز ـيـرة ال ـ
(تاريــخ ال ـ
ص.)98

إن ســردية اآلخر-الشــريك ال تتوخــى الدقــة

واألمانــة العلميــة يف طــرح هــذه اإلشــكالية
غـرايف
التاريخيــة ،فالواقــع الســيايس والج ـ
حـول مجموعــة
واالجتماعــي يرفــض أن تت ـ
ســكانية جلبهــا االحتــال الربيطــاين مــن جبــال
«سـ ّـكان أصليــن»
عاليــة وو ـعـرة ،تتحـوّل إىل ُ

عـراق ،ص 91ومــا بعدهــا،
(اآلثوريــون يف ال ـ

صناعــة النفــط (بطاطــو ،3،ص )223إىل الداخــل

االجتماعية التي استقرت يف قاع الوعي الجمعي

aljadeedmagazine.com

لتدمري األوطان والهويات الكربى ،فحني تشعر

مجموعــة ســكانية بشــعور يــؤدي إىل امتيــازات
مُ عينة تقــود أي إرهاصــة غــر طبيعيــة إىل شــرخ

تفكــر األغلبيــة بحقهــا املطلــق يف قيــادة البلــد ،أو
ترى مجموعة سكانية ُت ّ
ؤلف غالبية يف جزء من

جـزء
البــاد أن مــن حقهــا االســتيالء عــى هــذا ال ـ
بحجــج أو بأخــرى ،كحــق تقريــر املصــر ،أو تصـ ّر
مجموعــة أخــرى عــى أنهــا مــن ســكان البــاد
األصليــن دون غريهــا ،ـُ
وت ّ
ـزك مجموعـ ًـة ســكانية

أو أكــر ،عــى حســاب غريهــا ،مــن دون النظــر يف

مــن تزيحــه مــن املجموعــات الســكانية األخــرى
وال ســيما مــن «ج ـ ّنة الســكان األصليــن» .وحــن
يحــدث ذلــك عــى أرض الواقع تدخــل البــاد يف

إن الخلــل قائــم يف األنســاق الثقافيــة والحوامــل
يف شــعوب املنطقــة ،وإن مجــرد الشــعور املنــايف

الربهان األكرب عىل انتشار العرب عىل مساحات
شاســعة متنوعــة جغراف ًّيــا ،وأوىل نقــوش اللغــة

عـراق (القــرن التاســع والثامــن
العربيــة يف ال ـ
والســابع قبــل امليــاد) وعراقيــة الحــرف العربــي

و ـكـرة النقــوش بهــذا الحــرف يف بــاد الشــام،
و ـفـرض اللهجــة العراقيــة لتكــون لغــة الشــعر

حـ ّـد الســواء.
وفضـا ً عــن هــذا وذاك ،كشــفت الحضــارة

العربيــة عــن ابتــكارات لــم يعرفهــا العالــم وأولهــا
صناعــة أول معجــم يف تاريــخ اللغــات يف العالــم

(معجــم العــن للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي)،

عـرب حــن وفــروا
وثــورة التعليــم التــي قادهــا ال ـ
ً
التعليــم لــكل طبقــات املجتمــع مجانــا ،فهــم
يتكفلــون بمســكن وملبــس وإطعــام طالــب/

منهــم لــم يكتفــوا بهــذا ،فراحــوا يزعمــون مزاعــم

سردية الذات المتضخمة

طالبــة العلــم ،ممــا جعــل ال ـقـراءة والكتابــة ألول

ـمـرة يف تاريــخ البشــرية متاحتــن للنــاس كافــة،
وقــد أَ ّدى ذلــك إىل ظهــور املثقفــن مــن طبقــة

ال تمــت ألبســط قواعــد الكتابــة بــيء ناهيــك
عــن البحــث العلمــي ومــا يتطلبــه مــن ّ
دقـ ٍة وأمانــة

متعددة ،أولها خطأ العربي حكومة ومؤسسات

مــن النســق الثقــايف والحوامــل االجتماعيــة التــي

العــام أي تاريخــه الثقــايف واالجتماعــي والطبقــي

ون ـكـران الــذات؛ فقــد أخفــق ـهـؤالء يف الخــروج
أنجبت األنظمة السياسية العربية ذات التوجه

القومــي العروبــي الــذي يُلغــي اآلخــر املختلــف

وهي تحاول تذويبه يف «األيديولوجيا العربية».
فقــد تجاهلــت هــذه «األيديولوجيــا» مثـ ًـا دور
عـرب املســلمني يف تشــكيل تاريخنــا ،وب ـنـاء
غــر ال ـ

ظـرة تــكاد األقليــات قاطبــة تتفــق
عــى هــذه الن ـ

عـرب مــن أيّ خصلــة حميــدة،
صـاء ال ـ
عــى إق ـ

يســتمد اآلخر-الشــريك قوتــه مــن مصــادر
ونخ ًبــا وأ ـفـرا ًدا بعــدم االهتمــام ب ـقـراءة تاريخــه

والعقائــدي ،وصراعــات املجموعــات الســكانية
الداخليــة ومــن َثــم -وهــو الخطــأ الثــاين -صعوبــة
صـول إىل تفكيــك ســردياته .وهــذا يقــود مــن
الو ـ
بني ما يقود إليه ،إىل التعاطف غري اإليجابي مع
مجموعات ســكانية دون أخرى ،ورفع شــعارات

ال تنم عن قراءة واعية تضمن لهذا التعاطف أن
ً
ومنصفــا.
يكــون حكيمً ــا

هذا التعاطف يف الكثري من األحيان يصل بنا إىل

«متوحشون» لقربهم من الحيوانات؛ فإن أكرب

فجــوات وطنيــة وقوميــة ودينيــة بــكل مــا تنطــوي

وثعلبــة وضبــة وير ـبـوع وكلــب ،وإىل آخــر قائمــة

غــر املنصــف ،واألدهــى مــن ذلــك أنهــم يدعــون

قبائلهم ذات تسميات حيوانية ،مثل أسد ونمر
أســماء الحيوانــات.

عـرب مــن أي فعــل
صـاء ال ـ
تحــاول األقليــات إق ـ

بوحــدة ا ـلـراب الوطنــي وبــأن اللغــة العربيــة لغــة

تجمعنا ،أي اإلقبال عىل تعلمها بوصفها اللغة

الوطنيــة األوىل للجميــع ،مثلمــا بقيــة اللغــات
يجــب َع ّدهــا لغــات وطنيــة ،ال النظــر إىل اللغــة

عليه مفردة «فجوة» وهم يجهلون آثار التمييز

إىل مراعــاة حقــوق اإلنســان وحــق تقريــر املصــر؛
إذ ال شــروط وطنيــة تضعهــا النخبــة العربيــة

الب ـنـاء والتفكــر العلمـ ّـي وبيــان حقائــق التاريــخ

والجغرافيا ،إىل أن أصبح أي حديث علمي عنه

ال يتوافــق مــع ســردياته املبنيــة عــى االحتمــاالت،
ُيعـ ّـد جرحً ــا لرنجســيته املتضخمــة ،ودليـا ً آخــر
ً
مضافــا إىل خزائــن ســردياته املليئــة بــكل مــا يحــط

عـرب ،أي لــكل مــا يــؤدي إىل قتــل
مــن شــأن ال ـ
ّ
عـرب معنويًــا ،عــر إلصــاق تهــم العنصريــة
ال ـ

والشــوفينية واالســتعالء والظلــم ،ألن الــذات

عـرب العاربــة واملســتعربة عــى
اللغــة املعياريــة لل ـ

الف ـقـراء ألول ـمـرة يف تاريــخ الثقافــة.

واألمــم ،مثلمــا يحــاول اآلخــر تصو ـيـره ،بــل كثــر

عنهــم ،وأهــم هــذه الشــروط :نعــم لحقــوق غــر
شـرطي اإليمــان املطلــق
عـرب املســلمني عــى َ ـ
ال ـ

والخطابة ،ومن ثم تبناها القرآن الكريم لتكون

نفــق مــن الصراعــات.
ّ
ً
إن تاريخنا بال أدىن شك ليس تاريخا ورد ًيا يخلو
ً
تاريخــا ناصعً ــا لــم ُترتكــب فيــه
مــن األشــواك ،أو
تاريخــا دمويًــاّ
ً
جريمــة قــط ،ويف املقابــل لــم يكــن
شـ ًّ
ـاذا عــن تواريــخ الــدول واملمالــك والشــعوب

عـرب بحســب زعــم بعــض متطــريف ـهـؤالء
فال ـ

غـرام .ص  )79وأن
وبارمتــي ،ص  .113وي ـ

طـراف
العراقــي مــن خــارج الحــدود أو مــن األ ـ
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الحديث أن يكون ُمتَ َج ِّذ ًرا
في بلد كتابي تدويني مثل
العراق وسوريا ومصر.
إن الخلل قائم في األنساق
الثقافية والحوامل
االجتماعية التي استقرت
في قاع الوعي الجمعي
في شعوب المنطقة ،وإن
م
مجرد الشعور المنافي ِل ِق َي ِ
الدولة المدنية -وهي دولة
المواطنة وعدم االنتماء
إلى ثقافتها الجامعة-
ً
ً
صارخا لعرى
انتهاكا
عد
ُي ّ
َ
وقنابل
الوحدة الوطنية،
موقوتة لتدمير األوطان
والهويات الكبرى ،فحين
تشعر مجموعة سكانية
بشعور يؤدي إلى امتيازات
ُمعينة تقود أي إرهاصة
غير طبيعية إلى شرخ واضح
في السلم األهلي

عـراق وســوريا ومصــر.
مثــل ال ـ

جـاءت مــع تنامــي
مجموعــات شــفاهية أخــرى ـ

َ
ً
وقنابل موقوتة
صارخا لعرى الوحدة الوطنية،

واضح يف السلم األهيل .وهذا يحدث غال ًبا حني

مــن البلــدان العربيــة خــارج مــا تعــارف عــى
تســميته يف ا ـلـراث اإلســامي بـ»شــبه الجز ـيـرة

ِل ِق َيـ ِـم الدولــة املدنيــة -وهــي دولــة املواطنــة وعــدم
االنت ـمـاء إىل ثقافتهــا الجامعــةُ -يعـ ّـد انت ـه ً
ـاكا

ُيشــر إىل الحضــارة ،عــى الرغــم مــن أن اللغــة
العربية لغة الحاضرةَ ،ف َثاء اللغة العربية هو

شـركاء الوطــن مقابــل التعاطــف والد ـفـاع
عــى ـ

الشــريك ترتفــع نرجســيتها ،فهــو ال يتقبــل النقــد

يستمد اآلخر-الشريك قوته
من مصادر متعددة ،أولها
خطأ العربي حكومة
وأفرادا
ونخبا
ومؤسسات
ً
ً
بعدم االهتمام بقراءة
تاريخه العام أي تاريخه
الثقافي واالجتماعي
والطبقي والعقائدي،
وصراعات المجموعات
السكانية الداخلية ومن َثم
وهو الخطأ الثاني -صعوبةالوصول إلى تفكيك
سردياته .وهذا يقود من بين
ما يقود إليه ،إلى التعاطف
غير اإليجابي مع مجموعات
سكانية دون أخرى ،ورفع
شعارات ال تنم عن قراءة
واعية

املتضخمة عند اآلخر-الشريك ال تسمح للعربي
الــذي أشــبعته قتـ ًـا يف مخيلتهــا ،بــأن ي ـقـول
الحقيقــة عــر بحوثــه ودراســاته ،وإنمــا واجبــه أَن

ُيــر ّدد مــا تريــد ســماعه لتد ـغـدغ بــه نرجســيتها،
وعليــه أن يُوصــم نفســه وتاريخــه بمــا أَ َّ
صلتــه عنــه
يف ســردياتها.

من هنا تتضح صعوبة أن يتقبل اآلخر-الشريك

أي ـقـول يصــدر مــن عربــي ال يتضمــن كيــل املدائــح

عـرب،
لــه ،والت ـبـايك عــى مظلوميتــه عــى يــد ال ـ
وألنــه يملــك خزي ًنــا مــن التســقيط واالتهامــات
جـرأ ويفـ ّـكك مزاعمــه
والشــتائم ألي عربــي يت ـ
ّ
خطــاً
املؤسســة لســردياته ،فهــو يســتعملها
هجوم ًّيا يُرهب به العربي ،ويجربه عىل االنزواء
حـول
والتســليم وعــى ت ـكـرار ذلــك ـمـرارًا لــي يت ـ

إىل ســلوك جمعــي؛ إذ يقــوم عــدد كبــر مــن
ـوم تســقيطي وال يُغفــل
أب ـنـاء الشــريك بِ َشـ ِّـن هجـ ٍ

التســقيط األخالقــي ،وثلــب الشــرف ملــا لــه أهميــة

يف مجتمعاتنــا الشــرقية.
ُ
إن ـقـراءة التاريــخ عــى نحــو متمعــن تســهم
يف مــلء الكثــر مــن الفجــوات التــي كانــت وال
ـتـزال ســب ًبا مباشـ ًرا يف الصراعــات األيديولوجيــة

والعرقيــة والعقائديــة واملناطقيــة .وتكــون هــذه

القراءة صعبة ومستحيلة يف بلدٍ ال يهتم أبناؤه
بتســجيل حقائــق تاريخهــم؛ كيــف ونحــن يف

ضـرة تاريخيــة لــم ـتـرك شــاردة
عـراق ،وهــو حا ـ
ال ـ
وواردة دون تدويــن ،بــل أفاضــت عــى الشــعوب

املجــاورة ،وعلمتهــا ثقافــة التدويــن باللغــة

العربية بوصفها لغة مفروضة من قبل العرب

العربيــة وبلغاتهــا األم .وأمــام هــذه الحقيقــة

لغةٍ وطنية أخرى ،مهما كان عدد الناطقني بها
قليـاً.
ومــا ُذ ِكـ َر أعــاه جعــل الــذات عنــد اآلخــر-

ســوى التأمــل وإعــادة النظــر والحفــاظ عــى

غـزاة» أو ال ـ
«ال ـ
عـرب «األجــاف» ،وال إلهمــال أيّ

لــم ـتـرك املدونــات التاريخيــة الســابقة رأ ًيــا ألحــد
الحقيقــة التاريخيــة كمــا هــي.

كاتب من العراق مقيم في الخرطوم
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قص

حسني جمعان

السمكة
طائر ُيشبه َّ
ٌ
جدا
قصص قصيرة ًّ
حياوي
محمد ّ

ِد ُ
كتاتور

ِريْبَة

الضخمــة امل ُ ّ
الخفيفــة تهـ ّز ّ
َ
الد ُ
كتاتــور َّ
كانــت ال ّريــح َ
جثــة ِّ
عل َقــة يف حبــل
املَشـ ْنقة امل ُ ّ
علــق بِـ َـدوره يف َفــرع شــجَ رة َ
البيَّــة ،فيتطــاول
وســط َ ّ
ضخمَ ــة َ
العمــاق َفــوق حُ ُ ـقـول َ
القمــحَّ ،
وثمــة ُ ـغـراب يقــف عــى أحــد األغصــان
ظِ ّلهــا ِ
الد ُ
حاو ًل أنَّ يَستجمع شجاعته لي ْن َّ
عيني ِّ
كتاتور ،قبل أَن يأيت
قض عىل
ّ
مُ ِ
ً
َ
ً
ّ
راع ي ّهــش غنمَ ــه ويَ ِقــف فجــأة مُ تأمّ ــا تلــك الجثــة« ،يــا إلهــي! كــم يشــبه
ندهشــا ،قبــل أَن َ
ً
السـيِّد ال َّرئيــس!» ،هَ تــف مُ
ويســارًاُ ،ثــمَّ
يتل ّفــت يمي ًنــا َ
ً
ّ
َ
ُ
ي ـقـرب وينــزع جزمَ ــة ِّ
الدكتاتــور التــي َبـ َـدت أكــر قليــا مــن ق َدمــه ،وعندمــا

وصـ َـل َ
مــا إن َ
ُخ ِـرُه بضـ ُرورَة
مقـ َّر عمَ لــه يف الجَ ريـ َـدة ح َّتــى راح الجَ ميــعُ ي ْ ـ
ْ
ْ
َ
ال َّتوجُّ ــه إِىل مك َتــب ر ِئيــس ال َّتحْ ريــر .اِن َتابـ ُه الخـوْف ،ومَ ــا إنْ رَآه ح َّتــى ه َتــف
الشـ ُيوعي؟ َّإن ُهــمْ ْ
يط ُل ُب َ
بوَجْ هــه «مــا َّالــذِ ي فعَ ْل َتـ ُه أَ ُّيهــا ُّ
ئاســة»،
ونــك يف ال ّر َ
اســة ُ
وعيــه .يف ْ
فتجَ مّ ــد الـ َّـدم يف عرو ِقــه وكا َد ي َْف ِقـ ُـد ْ
ب
األوىل ُـق ْر َ
نق َطــة الحِ َر َ

الد ُ
اب َتعد الراعي فرحً ا بغ ِنيمته ،قال ِّ
كتاتور بحزن «يا ال الراعي البائِس!
كيــف سـ ِّ
ـأمش يف الجَ ّنــة حاف ًيــا اآلن؟».

َك َ
رامة

ناد َلة
ِ

ال أحَ ــد َيعـ ِـرف ِسـ ّر تلــك الفتــاة امل ُ ِّ
تلفعــة بالع َـبـاء ِة ال ّتــي تــأيت إىل املَسـ ِـجد ُك َّل
َيــوم َ
وتتـرَّع بثــاث ـمـراوح يدويَّــة مصنوعــة مــن ُخــوص ال َّنخِ يــل ،فمُ نـ ُـذ أن
أقعــد ـامل َ ُ
اجــز .كان
ـرض أباهــا ،يأبــى ذلــك األخــر الجُ لــوس يف املَنــزل كالعَ ِ

ِلة َّال ِتي َ
ك ال َّناد ُ
ِك َ
الكهْل ل َت َ
َلمْ َتكنْ َ
مالت عىل َذل َ
تضع ِع ْط ًرا ت ِْل َ
ضع ق ْهو ََته
الصغريَةَ ،لكِنْ رائِحَ ة َ
أَمامَ ه ،عىل ال َّرغم من أَ َّنه اِ ْس َتنشق ك ْت َل َتها َّ
الق ْهوة
َ
ـى ،ومــع َذ ِلــك شــعَ َر ْ
ـت أَمْ ـ َ
كانـ ْ
ـوس
باالن ِتعــاش وهــو ي َْسـ َـرق ال َّن َظــر إِىل قـ َ
َنهْد ْي َهــا َ
الصليــب ب ْي َن ُهمــا ،ب ْي َنمــا أَطــار ْ
الف ّتيــن املرتاقصــن وارتعاشــة َّ
َت

يقـ ِـي ال َّنهــار ُك ّلــه يف حِ يا َكــة ـامل َـراوح ال َيدويَّــة مــن ُخــوص نخلــة يف ِف ـنـاء
ً
مكانــا لبيعهــا للمــارة .ال أحَ ــد ي َْشــري
الســوق
زاويَــة يف ُّ
املَنـ ِـزل وي َّتخِ ــذ مــن ِ
يقةِ ،سوى َف َتاة مُ َّ
راوح يف الحَ ِق َ
تلفعَ ة بعَ باءتِها ال ُت ْظ ِهر ِسوَى
مِ ن ُه تلك امل َ ِ
ـن وَاحِ ــدة.
َعـ ْ ٍ

َت َر ّدد
كث من ِس َّتة أَ ْشهرُ ،ك َّل َيوْم يف َّ
م ّر اآلن أَ َ
الظ ِهريَة يحْ مِ ُل جَ َ
ريدته ويَمْ يض
إىل الحَ دِ َ
ـس بعيـ ًـدا ليتأَمَّ ــل ت ِْلــك املـ ْرأَة األربعينيــة َّال ِتــي
يقــة العَ امَّ ــة ويجْ ِلـ ُ

مســطبَةٍ بعيـ َـدة َ
وت ْ ـقـرأ كتابــا ،ويف ُك ُّل مـ َّرة يُمَ ّنــي ال َّنفــس
تجْ ِلـ ُ
ـس عــى ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
حدثهــا ،لكــن ح َـيـاءَه يَحُ ــول دُونَ ذ ِلـ َ
باخ ِتــاق ُعــذر مــا ل ُي ِّ
ـك ،حَ َّتــى َبـ َـدأ األمْ ـ ُر
ُعذ ُبــه .يف َّ
ي ِّ
ـك املـ َ ْرأَ ُة كِتابهــا جا ِن ًبــا َ
الل ْيــل ،حــنَ َت َ
ضــع ت ِْلـ َ
ـس بعَ َ
صب َّيــة
وتجْ ِلـ ُ

ح ْـرَةُ ،
«تـ َرى مــا َّالــذِ ي يمْ َنــع َذ ِلـ َ
ـك ال َّرجــل َّالــذِ ي
تتسـاءَل ب ـ
عــى األريكــة َ ،ـ
َ
ّ
ْ
يقيض ال َّنهار بقرَاءَ ِة الجَ َ
ريدة من الحَ دِ يث إِليها؟» ،لقد ب ََدأ األمْ ر يُعَ ذبها.
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يد ْيــه وأَ ْل َقــوا بــهِ يف ُغ ْرفـ ٍة مُ ه َ
َ
ْملــة ،ثــمَّ حَ َ
صــر ،ك َّب ُلــوا َ
الق ْ
ضــر اِ ْث َنــان مــن
ـول َّ
ـاص وجَ ـ ّراه جـ ًّرا إِىل َ
ط َ
الحـ َرس الخـ ّ
الق ْ
الطريــق يتو ََّعدانــه
صــرَ .كانــا ُ ـ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
بال َويْــل ُّ
ْ
َّ
ْ
اســة .يف املك َتــب الفخــم ،اِ ْب َت َســم
والث ُبــور ألنـ ُه مطلــوب يف ال ّرئ َ
مق َ
ال ّر ِئيــس املُخِ يــف بِوَجْ ِهــه َ
وقــال «أَ ْعج َب ْتنــي َ
التـ َ
ـك امل َ ْن ُشــورة ِف َّ
الص ْفحَ ــة
َ
األخـرَة َف َقـ َّررت َت ْكريمَ ــك».
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ـت اآلن سـ َنة كامِ َلــة وهُ ـ َو َي ْر َت ِشـ ُ
اِ ْب ِتســام ُتها َغـ ْـر امل ُ َ
وع ِيــه .مَ َ
تكلفــة بقا َيــا ْ
ضـ ْ
ـف
َق ْه َوتــه املـ ُ َّرة ُك َّل َيـو ٍْم بعــد أَنْ ُتذيــب ال َّناد َِلــة فيهــا اِ ْب ِتســامَ تهاَ .
ـت ُتـ ُ
كانـ ْ
ـدْرك
ِس َّر َبهْجَ ته يف الوَاقع ،ل َِذلك َ
كان ْ
ت ُتكا ِف ُئه يف انحناءة رحِ يمَ ة أَحْ َي ًانا حني
ي َُكــون مِزاجُ هــا ً
رائقــا.

مقارعة
الد َ ـمـاغ َي ْنتظـ ُر املـ َوْتَ ،
صــاب بسـ َرطان ِّ
كانـ ْ
بِال ِّنسـ َبة للعَ جُ ــوز امل ُ َ
ـت اِ ْب ِتســامَ ة
امل ُ َ
مْرضــة َّ
صباحــا بوجْ ِههــا َّ
َّ
الشــابَّة ،حِ ــنَ ُتطِ ـ ُّـل عليــه َ
الص ِغــر
الدا ِئـ ِـريّ

الخ ْ
وع ْين ْيهــا َ
ضرا َويْــن ،جُ ْر َعــة َيوْم َّيــة كا ِف َيــة ملقارعــة املـ َوْت امل َُت ّبـ ُ
ـص بــه.
َ
ـغلت املُمَ ّر َ
ضــة بِمُ كاملـ َ ٍة َط ِويلـ ٍة مــع حَ بيبهــاَ ،فطل َبـ ْ
وذات َيـوْم ،اِ ْن َشـ ْ
ـت مــن
صـرار ِه
زميـ ٍـل َل َهــا َتفقــد العَ جُ ــوزَ .لــمْ تــدرك أَهَ مّ ّيــة اِ ْب ِتســامَ تها بال ِّن ْسـ َبة ِ ِل ْ ـ
عــى الح َيــاةَِ ،فمَ ــات َكئي ًبــا َذ ِلـ َ
ـك َّ
الص َبــاح.

َت َ
اب
ص ٍ
صــورَة ْب ُر َ
وفايْل َهــا يف َ
الف ْيســبوك َ
وتن َّهــدتَ .كــمْ َكانـ ْ
ظ َرت العَ جــو ُز إِىل ُ
ـت
ن ـ
َ
َ
َ
ً
َ
ْ
َ
َ
اضجَ ــة وشـ ِـه َّية ق ْبــل ثال ِثــن عامً ــا مــن اآلن! َع َّدلـ ْ
ـت مــن وضـ ِـع
َطريَّــة ون ِ
طفهــا َ
َشــعْ رها َ
ت مِ عْ َ
األ ْب َيـ َ
األ ْشـ َيب أَمــامَ املـ ِ ْرآ ِة وار َْتـ َـد ْ
ـض وهــي َت َتخ َّيــل ُ
صــورَة
بشــاربِه املشـ ّـذب َ
ايض َّالــذِ ي َســتل َت ِقيهَ ،
َذ ِلـ َ
ون ْظ َر ِتــهِ الحَ ا ِلـ َـة.
ـك ال َّرجــل ْ ـ
االف ِـر ّ
ـت َع ْنـ ُه يف ُك ّل ال َّزوا َيــاَ .كان َثمَّ ــة ْ
ِف الحَ َ
ديقـ ِة العَ امَّ ــة ،بحَ ْثـ ْ
أط َفــال ي َْلعَ بــون
الكـ َرة ورَجُ ـ ٌـل َعجُ ــوز يَحْ مـ ُـل بَاقـ َـة و ْر ٍد ويَ َت َّ
دْخــل الحَ دِ َ
ُ
طلــعُ إِىل مَ َ
يقــة بِ َله َْفــة
ص َ
اض ،لكــنْ أَ ْكـ َـر مِ نـ ُه َ
بثالثــنَ
واضحَ ــةِ .ف الوَاقــع هــو ي َْشــب ُه َ
ديقهــا ْ ـ
ِ
االف ِـر ِ ّ
َسـ َن ٍة عــى َ
األ َقــلّ.

ّدم
ـوين َن ُ
ضبـ َ
ـك َ
َ
الدقيــق عــى ت ِْلـ َ
اظــور ُب ْن ُدق َّيتــه َّ
ِّ
الف َتــاة
ـط الجُ ْنــدِ يُّ
الص ْه ُـي ّ
ت امل َ َ
حاول رَمْ ي الحِ جَ ارَة ِّ
باتجاههَ .
كان ْ
سافة
ْ
الفلسطين َّية املَمْ ُشوقة وهي ُت ِ
َّ
ً
ً
ْ
َ
َ
ْ
َعيدة ًّ
ب َ
جدا يف الواقع ،لك َّن ُه اخ َتار نقطة ما تحْ َ
ت حن ِكهَا الذِ ي تخ َّيل ُه من
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َتحْ ــت حِ جابِهــا« ،يــا لِتلـ َ
س ّره ،ق ْبــل أنْ يُط ِلــق
ـك ال َّرق َبــة الطويلــة»َ ،ر َّد َد يف ـ
َعيدا ح َّتى ْانتش َر عىل وجْ ِه ِه املُرتجف َ
فتد َّف َق الدم ب ً
رصاصتهَ ،
َ
وشف َت ْيه،
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ليك َتشف أنَّ مَ ذاقه حُ لو كالعَ َسل ،فتك ال ُب ْندق َّية وراح يَلعَ ق كاملجْ ُنون.

َ
أخ
الســود ِّ
واللحَ ى َ
الق ِبيحَ ة وجَ دوا أَخِ اها
وجَ دوه أَخِ ريًا ،ال ِّرجال يف املَالبِس ُّ
َ
ـارج ُ
الغ ْر َفــة َّال ِتــي كان ي َْخ َتبــئ
يف ال ِّنها َيــة ،إنــه أ ُخوهــا الجَ مِ يــل .جَ ـ ّروه َخـ ِ

الط َبــق َّ
وســأَ ُلوه عــن َّ
السـ ْـطحَ .تمَ ـ ّزق َق َّل ُبهــا وهــي َتراهُ ــمْ
الل ِقــط عــى َّ
فِيهــا َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َض ِرب َ
َ
َ
ي ْ
شء ،ألن ُهــمْ
ُونــه بأ ْعقــاب ال َب َنــادق .لــمْ تكــنْ قــا ِدرَة عــى ِفعْ ــل أيّ ْ
َ
دفعُ وهــا إِىل الحَ ا ِئــط َ
ـت ُع ُيــون أَخِ يهــا تتــأأل ُّ
وع َّل ُقوهــا هُ َنــاك .كانـ ْ
بالد ُ ـمـوع
َ
َ
َصــرخ مــن َ
َ
األ َلــمَ .لــمْ َت َّ
وفمــه ي ْ
ُوتهــم.
تمكــنْ مــن ِفعْ ــل أيّ َ ْ
شء أمَ ــامَ جَ رب ِ
وع ْندمــا َت َّ
ـت َّ
ب أخِ ـرًا ،ت َن ّهــد أَ ُخوهــا بارْت َيــاح َبيْنمَ ــا َتحَ َّطمَ ـ ْ
جثتــه
وقــف َّ ـ
الض ْر ُ
َ
ُ
متهاويـ ًـة عــى َ
آســف ،أَردْت
األرْضَ .نظـ َر إِ َل ْيهــا وقــال «أح ُّبــك كثـرًا .أنــا ِ
َف َقـ ْ
ـاهدة َب ْر َنامجــك امل ُ َف َّ
ـط إِ ْســعَ ادك بِمُ شـ َ
ضــل»َ .ل ِكــنْ الرِّجَ ــال بامل َلبِــس
الســود ِّ
واللحَ ــى َ
يلهم عــى َق ْل ِبــه مـ َّر ًة أُ ْخـ َرىَ ،ق ْبـ َـل
ُّ
الق ِبيحَ ــة ر َك ُلــوه ببســاطِ ِ
َ
ُ
ْ
ْ
أَنْ يَخرجــوا ويَتُكوهــا ترا ِقــب مَ وْتــه وهـ َو َي ْب َتســم ل َهــا مــن ب َِعيــد.

َطائِ ٌر
َ
ت َس َ
َارد إِىل هَ ذا الحَ ّد حِ نيَ َ
نزل إِىل ال َّنهْرَ ،
كان ْ
اقه
َلمْ يَكنْ ي َتو ََّقع أنَّ املَاء ب ِ
الض َّفة ُ
امل َْب ُتورَة َت ْتُك َخ ْي ًطا من الدم َخ ْلفه ،وعندما َن َظر إِىل ِّ
األ ْخرىَ ،لمْ
يلمح َ
ِك َّ
رفاقه هُ َناك .يف طِ ني الشاطئ َ
َ
وق َ
ف َذل َ
الطا ِئ ُر عىل َخ َشبَةٍ يهّزها

الخفيــف .كانَ َشـ ْـكل ُه َغري ًبــا ويَ َت َّ
املـ ْوَج َ
وع ْن َدمــا ابْتعَ ــد
طلــعُ إِليــه بِغمُ ــوضِ ،
قليلَ ،شعَ ر بالوَهْ نَ ،
ً
ولحَ ال ِّرجال امل ُ َل َّثمون ينزلون الجُ ْرف ِّ
باتجاهه ،كمَ ا
ل ْو ُ
كانوا ذئابا تتشمّ م رائِحَ ة َّ
الدم ،ثمَّ أخذوا ي ُْطلِقون ال َّر َ
صاص َّالذي بدا
الض َّفة ُ
ً
ارقة َتنط ِفئ يف املاءَ .
ت ِّ
كان ْ
َعيدة،
األ ْخرى ال ت َزال ب
مِ ْثل جَ م َرات حَ ِ
از َفــة أَ ْف َر َغـ ْ
جســدِ ه ،وحــن َغطــس متجنبــا
ـت الـ َّـدمَ َتمَامً ــا مــن َ
َ
وســاق ُه ال َّن ِ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
صــاص ،ملــحَ ذ ِلــك الطا ِئــر الغريــب َيســبحُ تحْ ـ َ
ال َّر َ
ـت ـاملـاء .لــمْ يَكــنْ طا ِئـ ًرا! أو
َّ
ُّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ـار َدة.
هـ َو طا ِئـ ٌر يَشـ َب ُه َّ
الســمَ كة ربَّمَ ــا ،يَقــود ُه إِىل الظــام يف امل ِ َيــاه ال َبـ ِ
كاتب من العراق مقيم في هولندا
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ساالر عبده

أن تكون في أميركا
يختار ساالر عبده لحياته أن تكون رواية حية ومتنقلة .هذا الكاتب اإليراين املقيم يف أمريكا ال يشبه غالبية الكتاب ،فهو يغامر مع
أبطال رواياته فيسافر حيث يسافرون ويقيم حيث يقيمون ،أحداث رواياته غالبا ما تقع يف األسفار .وهو كاتب تراه يتأمل األشياء
واألشخاص أكرث مما يتحدث .يد ّرس الكتابة الخالقة يف نيويورك؛ ويف شوارع طهران ،حني يأيت إليها بني فرتة وأخرى ،يرتدد راكبا

ّ
يحب دون اكرتاث بأقوال اآلخرين ،ونادرا ما يقول
دراجته النارية األليفة ،بمظهر ال يوحي بأي يشء سوى أنه الرجل الذي يفعل ما

شيئا عن نفسه .سمح ومتواضع جدا ،وأناين معا؛ وواضح وغامض يف الوقت ذاته.
يحب ويكره بوضوح وصراحةّ .
ّ
يمل األحاديث التي يراها ت ّرهات ،فكثريا ما يحدث أن يكون يف سهرة ،وخالل حديث أو نقاش طويل،
ّ
يتقدم ليتمتم «أنا ذاهب» ،ويغادر.
ّ
ليس عابرا يف الحياة من موقع إىل آخر ،بل متسلل إىل موقع ما ومنسحب منه بهدوء ،تاركا نفسه هناك وحامال يف ذاكرته ووجدانه
ما يشاء.
ّ
يهمه ،وخالفا للكثري من الكتاب يف إيران ويف بلداننا األخرى ،ما يحدث حوله للناس يف املنطقة ،ويظهر ذلك يف كتاباته التي يمتد
أفقها ليشمل ما حدث ويحدث يف العراق وسوريا وحتى األندلس يف التاريخ البعيد.

عاشق للغة والثقافة العربيتني والعرب ،ولذلك مساءاتنا يف طهران حني يزورها ،مزينة باألغاين العربية واألحاديث عن الكتاب
يكن احرتاما وحبّا ّ
جما للناس الحقيقيني ،دون النظر إىل َ
ّ
مه ِنهم ،فدائرة عالقاته وصداقاته تشمل الكاتب
والشعراء العرب.
والفنان ،ومصلح الدراجات ورجل اإلطفاء معا.

ّ
يشكل بدوره عالمة فارقة بني الكتاب اإليرانيني.
هذه الصفات األصيلة باإلضافة إىل أخريات غريها تشكل شخصية ساالر عبده الذي

فهو إيراين ،لكنه يكتب باإلنكليزية ،ويحب العربية .معروف ومحرتم عرب أعماله ونشاطاته لدى الوسط األدبي والفني يف إيران،
ّ
الكتاب اإليرانيني يطلع عىل أعمالهم ،ويبدي رأيه .كما أنه يحظى
وكما الحظت خالل السنوات األخرية فهو يبدو مهتما بأعمال
بمكانة جيدة يف أمريكا والغرب ككاتب للرواية والقصة القصرية ،وبالتايل فهو يلعب دورا يف التعريف باألدب اإليراين الجديد.

ولد ساالر عبده عام  1965يف طهران .عاش بعضا من طفولته يف بريطانيا ،وحني كان يف الرابعة عشرة من عمره أي إثر الثورة

اإلسالمية اضطرت عائلته ملغادرة إيران باتجاه أمريكا .فقد كان أبوه رجال ذائع الصيت يف إيران؛ مؤسسا لنادي «برسبوليس» الريايض

حتى اليوم ،وبطال يف املالكمة ،ومديرا التحاد املالكمة اإليراين لفرتة ما ،ورئيسا للشؤون الرياضية يف الجيش األمرييك يف واشنطن

منذ  1974حتى  ،1976وثم مديرا التحاد كرة اليد يف واشنطن أيضا .وكان أخوه رضا عبده ( )1995-1963مسرحيا طليعيا ومعروفا،
يقام هذه األيام معرض خاص به يف متحف « »Momaيف نيويورك.
صدرت لساالر عبده حتى اآلن الروايات التالية:

 ,)Poet Game (2000), Opium (2004), Tehran At Twilight (2014كما أنه ح ّرر وترجم أنطولوجيا Tehran Noir
 ،)(2014الكتاب الذي ضم قصصا من مختلف الكتاب يف إيران كتبت يف األدب البولييس وصدر الكتاب ضمن سلسلة تضم كتبا من
حول العالم.

وإىل جانب الكتابة ،يد ّرس ساالر الكتابة الخالقة يف  City College of New Yorkالتابع ملدينة نيويورك الجامعية ،ويدير برنامج
الدراسات العليا للكتابة الخالقة هناك .وسبق له أن د َر َ
س يف فرع دراسات الشرق األوسط يف جامعة بركيل .U.C. Berkeley

الجديد :من الطبيعي أن يكون السؤال األول الذي يوجه إليك هو

كانت الكتابة باإلنكليزية أمرا طبيعيا بالنسبة لي؛ ومازال .حين

ساالر :أنا خرجت من إيران في سن مبكرة تقريبا .في الثانية عشرة.

أنني عدت من هناك إلى الفارسية ،وبمرور الوقت استطعت إتقان

أنك إيراني لكنك تكتب باإلنكليزية دون الفارسية ،كيف تم ذلك؟

قضيت سنتين أو ثالثا في بريطانيا ،ومنها رحلت إلى أميركا .ولذلك
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التحقت بالجامعة ،يمكن القول إن فارسيتي كانت قد ضعفت ،إال
االثنتين على مستوى واحد.
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نحو الفرنسية واإلسبانية ،ومؤخرا العربية؛ ما هذا الشغف باللغات؟

ولماذا العربية تحديدا؟ ماذا تعني لك هذه اللغة؟

ساالر :يمكنني القول إنني ال أتقن الفرنسية واإلسبانية ،لكنني ّ
علمت
نفسي إياهما إلى درجة أستطيع أن أقرأ نصا ُكتب بهما ،بمساعدة
المعجم وببذل الجهد .كالهما لغتان عالميتان مهمتان ،وخصوصا،

إن اإلسبانية هي اللغة الثانية ألميركا .ال سيما في مكان كالحارة
التي أسكن فيها في نيويورك ،إذ يكوّن معظم ّ
سكانها المتحدثون

يمكن القول إنه من أجمل المشاعر في الحياة .في بعض

األحيان أستمع إلى الراديو العربي في الصباح ،راديو مونت كارلو

مثال ،بالكا ّد أفهم شيئا ،ألنهم يتحدثون بسرعة ،إال أنه مجرد أن

حب ،تم ّر
تحتفظ األذن باأللفة فهو يساعد كثيرا .يشبه األمر عالقة ّ
بالحس والشعور ،أكثر من الحديث والثرثرة .هذا أيضا شكل من
ّ
األشكال!

باإلسبانية .ال أحب أن أذهب لشراء األناناس واألفوكادو من الرجل

الجديد :ما هي مدى معرفتك بالك ّتاب العرب ،وماذا قد وصلك من

أن أتحدث معهما كلمتين بلغتهما .هذا نوع من االحترام اإلنساني،

في كتاباتك وحياتك وعقليتك؟

أو المرأة الكادحين المكسيكيين على جانب الشارع ،وال أستطيع

والذي ال يعرفه معظم األميركان لألسف ،فيتوقعون أن يركع كل

الكتابة العربية ،وما هو الذي ذهبت أنت نحوه؟ وهل ترى أثرا عربيا

ثمة ميزات لإلنكليزية ال تمتلكها الفارسية .األولى أنها لغة العالم

تكون فقاعة وسط المحيط .وكتبنا أيضا هي كذلك .وفي مكان مثل

الناس أمامهم ،وأن يتحدثوا معهم بلغتهم أي اإلنكليزية وحسب.

أنها تصلح جدا للكتابة النثرية .لديها الكثير من المفردات ،فتكاد ال

ركنا لنفسك ،وإال سوف تتحطم .وبالنسبة لي ،كان الخيار األكثر

ُ
عرفت كان :إن
من جديد ،وأدرس دراسات الشرق األوسط ،أول ما
الذي يعرف الفارسية ويظ ّنها لغة غنية ،دون أن يعرف العربية،

العالء المع ّري؛ أو ابن بطوطة أو بعض قصائد نزار قباني .أعتقد

ومن أجل ذلك ،كنت لسنتين أحضر صف العربية خمسة أيام في

أميركا ،في جامعة تكساس ،لعدد خاص بالشرق األوسط وشمال

الرئيسية -سواء إن كان هذا األمر جيدا أم ال-؛ والميزة الثانية هي
تنقصك مفردة وأنت تكتب .وفي النهاية هدفي األقصى هو -وإن كان

هناك ما يسعفنا من سنوات العمر -أن أكتب بعض األعمال ذات يوم،

وبعد عشر سنوات ،بالفارسية ،ثم أترجمها شخصيا إلى اإلنكليزية.

الجديد :وهل هناك كتاب إيرانيون آخرون يكتبون باإلنكليزية في

أميركا وفي بلدان أخرى؟ وأين مكانتهم هناك؟
ساالر :يزداد عدد اإليرانيين الذين يكتبون

هذا ،من أجل أن تبقى على قيد الحياة في أقل تقدير ،عليك أن تجد
طبيعيا هو العالم الذي أتيت منه وأعرفه جيدا .هذا من جانب؛ ومن

جانب آخر ،إن إيران ،والشرق األوسط ،وفي الحقيقة ،الجغرافيا
التي تبدأ من آسيا الوسطى ،وربما يمكن القول إنها تمتد وتنتهي في
المغرب ،هي قضيتي .أنا أفكر دائما بهذه الجغرافيا وهذه المنطقة-
الدنيا الكالسيكية المكونة من العالم العربي ،وإيران ،وتركيا ،والهند،

قبل أن أفكر ببريطانيا وغيرها .عندما أذهب إلى بقال فلسطيني

الشتري الحليب ،أشعر وكأني قد ذهبت إلى رأس الشارع في طهران.
وكذلك حين أشتري سندويتشة من شخص

سوري .هذه األمور يفعلها القلب ،وال حيلة

باإلنكليزية في أميركا .أما مكانتهم فهي غريبة

في ذلك .هذه الجغرافيا وأشخاصها ،هم

نوعا ما .إن كان الموضوع صورة سوداوية
عن إيران ،فيكون االهتمام بهم أكبر .ولكن
األميركان ،عموما ،ال يعيرون اهتماما
ّ
تخصهم،
للمواضيع التي ال تتعلق بهم ،وال
وإن فعلوا ،فمن أجل اعتبارات ثانوية.

الجديد :كما نعرف ورغم حياتك التي ُقضي

كثير منها بين بريطانيا وأميركا ،والغرب

عموما ،لماذا تتركز كتابات ساالر عبده
وأحداث رواياته على الشرق األوسط؟ أهي
مسألة انتماء أم حنين أم ماذا؟

ساالر :الحقيقة أن العيش في مكان شاسع

مثل أميركا يستطيع وخالفا لما يظن الناس،
أن يزري بالشخص ويحقره .لدي صديق عزيز

وهو كاتب من أميركا الالتينية ،يقول لي
دائما :ساالر ،العيش والعمل هنا ،يشبه أن
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قبلت جائزة الشعب
ُ
ألنها ال عالقة لها
بأجهزة الدولة الرسمية..
والسلطة تلعب على
المكشوف ..والجماهير
واعية بمناوراتها
قاطعت االنتخابات
ُ
الرئاسية األخيرة لعدم
توفر شروط الشفافية

أشخاصي أنا .حين أسير في «مدينة الصدر»
في بغداد ،رغم كل الصعوبات والنواقص
التي مازالت تعاني منها ،قلبي مسرور أكثر

من سيري في أي مدينة جميلة كالدمية في
الغرب .عندما أواجه على درجات العمارة التي
أسكن فيها أطفال الجيران اليمنيين ،يكون
شعوري مختلفا بالنسبة إليهم .أشعر أنهم

أطفالي ،وعلي االعتناء بهم .عندما سجل
محمد صالح ذلك الهدف األخير ،كي تتأهل
مصر لكأس العالم بعد ثمانية وعشرين عاما

من الغياب ،كنت أصرخ مع المعلق المصري

لحظة بلحظة .فالشعوريا أتجه عند الكتابة
نحو العالم والجغرافيا التي تأسر قلبين رغم
كل متاعبها وإحباطاتها.

الجديد :ومن اإلنكليزية والفارسية ،ذهبت

أما العربية ،فقبل سنوات عندما التحقت بالجامعة ألتعلم الفارسية

فهو شخص متوهم .وهذا ما هو عليه معظم اإليرانيين ،لألسف.

األسبوع وعلى رأس الساعة الثامنة صباحا .أنهكني ذلك! وبعد سنتين
من العربية الفصحى وجدت أنني ال أستطيع الدردشة مع أحد حتى

بجملة واحدة .ثم إن نحو العربية كان صعبا جدا ،فتركت األمر ،إال
أن العربية أصبحت قضية بالنسبة لي طيلة السنوات الالحقة ،وطالما

كنت أشعر بالذنب ألنني تركتها .إيقاع اللغة

ساالر :يعيش اإلنسان طوال حياته الكثير من الدورات والمواسم
المختلفة ،ويقرأ أعماال متنوعة ،ما ينسيه متى قرأ من وماذا .وثمة

من يعلق أبدا في ذاكرة اإلنسان .على سبيل المثال ،شخصيات كأبي
أنه قبل تسع سنوات ،كنت أح ّرر آنذاك عددا لـ»جورنال كاليلو» في

أفريقيا .من أجل هذا العمل ذهبت نحو الكتاب العرب في القرن

الماضي والمعاصرين .وهناك عرفت ما هي القصة :أن األدب العربي ال
ُ
نشرت أخيرا
نهاية له .كلما تعمقت وغرت فيه ،فقليل .في ذلك العدد

ألدباء كغسان زقطان ،رجاء عالم ،إبراهيم الكوني ،رضوى عاشور،

العربية ،دوران المفردات فيها ،وكأنك تواجه

خضير ،إبراهيم عبدالمجيد ،وغيرهم؛ بيد

لعبة بهلوانية؛ أجمل بهلوانية في العالم.
كأنها حبيبة تتزحلق من يدك وتتملص!

جاللة هذه اللغة تحولت إلى أسطورة لدي،

باإلضافة إلى ما كتب بها عبر التاريخ .واليوم
الذي تق ّب ُ
لت فيه أنه لم يعد لي وقت ،وأني

لن أتعلم هذه اللغة كما أريد ،كان يوما حزينا

جدا ،ال سيما أن رجال مثل جَ ّدي كان قد
ّألف َ
كل كتبه في الحقوق بالعربية ،ومازلت
أحتفظ ببعض منها .بدا لي األمر ضربا من

االبتعاد عن الثقافة والموروث الخاص بي،
ُ
وجدت أني لن
ومازال .ومن جهة أخرى ،حين
أستطيع أبدا أن أجيد العربية مثل اإليرانيين

في العصور السابقة ،ومن بينهم ّ
جدي،
شعرت بنوع من الحرية ،ألنني كنت أستطيع

عندئذ أن أتعلمها بنفسي ،كما اآلن ،متعرجا

وبالصدفة! فمجرد أن يستطيع اإلنسان أن
ير ّكب بضع جمل ،ويرى أن الشخص المقابل

سلوى بكر ،هدى بركات ،إميل حبيبي ،محمد

أن ذلك كان غيضا من فيض ،فحسب .فضال

فتحت ثورة  25يناير
 2011في مصر عيون
قطاع مهم من الجماهير
على خبايا األحداث
واألشخاص
مهمة المبدع األولى
أن يفهم ما يجري حوله
ويساعد الناس على
الفهم

عن أن معرفتي كانت محدودة باألعمال التي

كانت قد ترجمت إلى اإلنكليزية ،أو قد أرسلها

مترجمون كفادي جودة للمجلة .وعموما قد
ُ
استخدمت ما كان في متناولي .والذي ليس
كافيا أبدا .فعالقتي باألدب العربي تشبه

عالقتي باللغة العربية :نكسة لذيذة .فرغم
أني لن أطالها أبدا كما ينبغي ،إال أنني ال
ُ
قرأت مؤخرا من أجل مشروعي
أتراجع .فمثال

عملين؛ األول لحسن بالسم ،واآلخر ألحمد

سعداوي؛ طبعا مترجمين إلى اإلنكليزية.

الجديد :احتككت كثيرا بكتاب إيرانيين من

خالل إشرافك على مشروع كتاب «Tehran

 »Noirوقد نشرت لكثير منهم في هذا

الكتاب ،ولك عالقات مع كثير منهم منذ
سنوات طويلة ،ثم مشاركتك بقصة في
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« »Baghdad Noirوتعرفك إلى كتاب عرب من خالل هذا العمل

طيب؛ لقد طالت اإلجابة .على كل حال ،بالنسبة ألميركا وغيرها،
ألخص الحديث بالقول إن من يقول إنه لم يعد هناك ك ّتاب جيدون،

كل من هؤالء؟

كم من األشخاص الموهوبين يوجدون في هذا العالم؛ وكم من
أساليب شتى .يمكنني القول إن
الك ّتاب البارعين الذين يكتبون في
َ

ومن قبل ،معرفتك السابقة بالكتاب األميركيين وغيرهم ،ورحالتك

من بلد إلى آخر ،ما هي وجوه االشتراك واالفتراق التي تراها بارزة بين

ُ
فهو خاطئ .خالل هذه السنوات التي در ُ
وجدت أنه
ّست الكتابة فيها

ساالر :كتاب « »Tehran Noirكان تجربة مختلفة بالنسبة لي؛ ألنه

إنكليزي اللغة ،وربما
القدرة األساسية لمكان مثل أميركا ،والعالم
ِّ
إسباني اللغة ،بسبب أميركا الالتينية ،تكمن في تنوع األعمال .أنا
ِّ
ّ
أخشى في الكثير من األحيان أن أدخل محال بيع الكتب؛ فهناك كمّ

داء مصابة به كل اللغات تقريبا .غير أن ثقافة التنقيح والتحرير ،جزء

أعود أدراجي من المكان!

وألول مرة كان علي أن أجلس وأتعامل وأعمل عن كثب مع الكاتبين
باللغة الفارسية .ما أن بدأت العمل حتى عرفت أننا عموما نفتقد إلى

ثقافة التحرير ،أي التنقيح ،بمعناها الحقيقي .وذلك ،في الحقيقة،
أساسي من عملية الكتابة ،في اللغة اإلنكليزية .ليس دائما ،ولكن

في معظم األحيان .على سبيل المثال ،أعددت العامَ الماضي مقاال
فارسيا لجورنال األدب في أميركا ،وقد أجبروني على تنقيحه خمس

عشرة مرة ،والمقال الذي لم يتجاوز حجمه خمسا أو ست صفحات،
استغرق عاما بأكمله .تخيلي كم من الوقت قضاه ّ
منقحُ المجلة نفسه

كبير من الكتب والك ّتاب ،يجعل اإلنسان ال يعرف ماذا يختار .فكثيرا ما

الجديد :ورغم األدب البوليسي والقصص الجنائية والمرتكزة على

األحداث ،والتي برعت في كتابتها ،اتجهت نحو حقل يبدو مغايرا
تماما ،وهو التاريخ العربي واإلسالمي ،فقد كتبت قصتك «بورخيس

يبحث عن ابن رشد» ،وروايتك « »Illuminationsالتي أنهيتها منذ

ْ
أخذت كتاب ُته من
على هذا العمل ،كم من الوقت صرف ُته أنا ،وكم
ّ
ومهني،
وقت الكاتب .ال يوجد مثل هذا األمر ،أي العمل بشكل منظم
ّ

والعربي وأحداث تتعلق بذلك ،ما هو س ّر هذا الطريق اآلخر ،وما هو

ُ
َ
النصوص لم ّرات عديدة.
كنت أعيد إليهم
أو االنغلوسكسونية؛ أي

سرت على ّ
ُ
خطين موازيين؛ فمن جهة كانت رغبتي
ساالر :طالما

في العالم ،وليس حتى في معظم البلدان األوروبية .في «Tehran
 ،»Noirكنت أجبر الك ّتاب على العمل بالطريقة األميركية/اإلنكليزية
والمساكين كان قد طفح بهم الكيل .لم يكن لديهم قبل ذلك الوقت
ّ
المنقحُ لنفسه ليجتاح نصوصهم ،وحتى يجلدها
تصور عمّ ا يسمح

ويسلخ .ولكن ،برأيي كل قصصهم في النهاية

أصبحت أفضل بكثير من النصوص الخام

خمس سنوات دون أن تنشرها متمحورتين حول التراث اإلسالمي

مصدره؟

الطبيعية جدا في القصص السياق المنسجم ،كقصص هذا النوع

األدبي؛ ومن جهة أخرى رغبتي في التاريخ كبيرة جدا .الروايات التي
كتب ُتها ليست بوليسية في الحقيقة .ال يوجد
هناك أي بوليس في أي منها ،أو ليس له

األولى التي كانوا قد سلموني إياها .ولذلك
َ
َ
لفت من
لفت « »Tehran Noirما
السبب

االهتمام .كما ينبغي أال ننسى أن الكتاب
اإليرانيين يعيشون منذ فترة طويلة تحت
وطأة التعتيم والرقابة .وذلك أمر له قضاياه.

أما « »Baghdad Noirفقد بدأت حكايته

منذ أن عرف الناش ُر أني أسافر منذ سنوات إلى
العراق ،وأعرف نوعا ما بغدا َد فترة الحرب.

ُ
فل ّب ُ
وكتبت قصة .مح ّرر المجموعة
يت طل َبه،
ّ
كلها هو الصديق العزيز صموئيل شمعون،

وطبعا كنا نتراسل فقط ،ولم نلتق بعد عن

قرب؛ إال أنني أعرف منذ سنوات طويلة،
َّ
مجلتهم «بانيبال» ( )Banipalالتي تصدر في
ُ
لست متأكدا،
لندن ،وتعنى باألدب العربي.
ّ
لكني أظن أن الك ّتاب في هذه المجموعة كلهم
عراقيون ،أو عرب ،سواي؛ وهذا شرف كبير
بالنسبة لي.
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قبلت جائزة الشعب
ُ
ألنها ال عالقة لها
بأجهزة الدولة الرسمية..
والسلطة تلعب على
المكشوف ..والجماهير
واعية بمناوراتها
قاطعت االنتخابات
ُ
الرئاسية األخيرة لعدم
توفر شروط الشفافية

دور مهم في الحكاية .أكثر من ذلك ،قدوتي
هو النوع األدبي-الحماسي لدى ك ّتاب مثل

جراهام جرين .في الحقيقة كان جراهام
جرين لسنوات طويلة قدوتي في العمل،

وكما كان قدوة حياتي نوعا ما؛ ألن الكثير

خضم حياته .وكان هذا
من أعماله تنشأ من
ِّ
أمرا ملفتا لالنتباه بالنسبة لي .لم يكن لي

ذلك المزاج الذي يجعلني أجلس في الغرفة
ّ
محدقا في الجدران ،منتظرا لحظة اإللهام،

ومازلت كذلك عادة .كما همنغواي ُ
كنت أريد
أن أعيش .إن خرجت أعمال من هذه الحياة،

ُ
لست كاتبا في الدرجة
فذلك جيد .أعني أنني
األولى ،ثم شخص ما؛ بل أنا شخص ما في

الدرجة األولى ،ويقوم هذا الشخص بأعمال
ما ،وقد تؤدي هذه األعمال إلى قصة ما ،وقد
ال تؤدي ،ولكني من جهة أخرى وكما قلت،
حب نحو التاريخ ،وفي
دائما ما كان يراودني ّ

فترة ما قرأت الكثير من الكتب عن التاريخ اإلسالمي .وثمة عصور

ُ
فاستأنفت القراءة حتى اندهش ذهني من الثقافة التي كانت هناك؛
ُ
الشعراءُ والفالسفة والمترجمون .ذات يوم وأنا أفكر بهذه األشياء،

رجالن أسطوريّان تماما .أو على سبيل المثال ،سنان راشدالدين

دهليز آخر من بين دهاليز بورخيس .أي أن تخرج بورخيسا آخر من

أو الفيلسوف اإلشراقي الكبير ،شهاب الدين السهروردي ،وكثيرون
آخرونّ .
كل هؤالء دخلوا رواية واحدة ،وكل القصة جرت في منطقة

يقعُ ج ّره صوب الكثير من النواحي والجهات .حتى بورخيس نفسه

بالنسبة لي بارزة جدا وجذابة؛ مثل فترة الحروب الصليبية ،وال سيما

الفترة التي تواجه فيها صالح الدين األيوبي وريتشارد قلب األسد.

المعروف بشيخ الجبل ،والذي كان زعيم الحشاشين في سوريا؛

الشام التي تشمل اليوم فلسطين ولبنان وسوريا واألردن .من أجل
هذا العمل كان ال ّ
بد أن أعود وألقي نظرة من جديد على الفالسفة
ّ
العرب؛ حتى إن لم تكن في الرواية كلها سوى جملة فلسفية واحدة.

وإن سألتني اليوم على سبيل المثال ماذا كان يريد ويقول الكندي،
فوالله ال أتذكر شيئا! لكني كنت أعرف آنذاك .كان ّ
كل شيء حاضرا
لديّ وأنا أكتب الرواية .وبعد هذه الرواية كنت أريد أن أنقل الشخصية

الرئيسية للرواية التي تحمل اسم «ربيعة» إلى إسبانيا بعد األمويين.

تذ ّك ُ
رت نصا لبورخيس ،وقلت لنفسي دعني أرى إن كان يمكنني حف َر

قلب بورخيس.
ّ
ّ
ّ
كل شخص دائم البحث ،وكل من تهمّ ه المعرفة ،وكل كاتب ،قد

حاول في بداية مشواره في الكتابة أن يكتب قصصا جنائية وكتب!

رواية «اإلشراقات» هذه ،وقصة «بورخيس يبحث عن ابن رشد» كانتا
بالنسبة لي إظهار والء وإجالل أمام اللغة والتاريخ والثقافة والعالم

العربي.

الجديد :تشبه حياتك رواية مليئة بالمغامرات ،بين نيويورك ،حيث

الكتابة والعمل كمدرس للكتابة الخالقة في الجامعة ،وتنقلك في
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طهران على دراجة نارية ،ورحالتك إلى البلدان التي تعنيك ،كالمغامرة
التي عش َتها خالل وجودك في العراق وفي خضم المقاتالت ضد
«داعش» ،فضال عن ّ
العائلي الحافل باألحداث منذ الطفولة
ملفك
ّ

ُ
الفضل في هذه الحقبة من التاريخ في عدم الكتابة ،وليس
قد يكون

في بلد كأميركا والتي يقطنها ثالثمئة وبضعة ماليين .هذا يعني أن :ال

ورحل ،دون أن يترك جملة واحدة .عاشوا والله! ولكن ،من جهة

وهذا محزن .إنه ألمر محزن بالنسبة ألحد مثلي ،الذي لم أكتب الشعر

ساالر :نعيشها حاليا ،ولن َر ماذا سيحدث في ما بعد .كثيرا ما يقولون

الشخص من أخذ نفسه بعين االعتبار.

والمراهقة؛ هل تشعر بهذه الحياة الخصبة والصاخبة في آن واحد
وكأنها رواية؟ وهل فكرت أن تكتب سيرة تعكس ّ
كل هذا؟

في الكتابة .كم من شخص مثل شمس التبريزي ولد في هذا العالم

أخرى ،يقابلك أحيانا شخص ما ويقول لك إن ّ
نصا من نصوصك قد
فعل به كذا ،وه ّزه ،ومن هذا القبيل .وهذا أيضا له متعته .أعتقد
أنه في حين أخذ األدب بعين االعتبار ،ليس من السيء أبدا أن ّ
يقلل

لي في أميركا «لماذا ال تكتب قصة حياتِك؟» المساكين هؤالء ،حسب
قول ميالن كونديرا الذي قال بشيء من ُ
الخبث في مقال أو ربما في

الجديد :هناك اعتقاد في العالم مسنود إلى حد كبير بالوقائع،

البحار .الصينيون عندما يريدون أن يلعنوا أحدا يقولون له «نتمنى أن

ليسكن في بيت جانبي ،أوال هل ينطبق هذا على الثقافات الشرقية

حوار له ،ال يحدث لهم الكثير أبدا .األحداث تقع لنا اآلتين من وراء

تعيش في حقبة جذابة!» شيء كهذا .وبالنسبة لنا نحن ،أهل الشرق
األوسط ،فكأننا موضوعون في قنينة «جذابة» جدا ،وقد أُحكِم

أبدا ،إال أنني أعشق قراءته .نادرا ما تقرأ لحبيب ِتك قسما من رواية ما،

يبدو لك االهتمام األميركي العام بهذه اآلداب؟

لكن الشعر ،تقرأه دائما .الحبيب شعر ،والشعر هو الحبيب.

أو بآخر .العربية والفارسية ،هما لغتا العالم اإلسالمي الكالسيكيتان،

والعام المقبل إلى أفريقي؛ وهكذا دواليك .في الكثير من األحيان

حقيقة ،لكني أعرف أن النقاش حول هذه اللغات الثالث مختلف بشكل

يرى أن الرواية هي بطل المشهد األدبي ،وأن الشعر بالمقابل يتراجع
الفارسية والعربية والتركية ،وثانيا ما الذي يجعل للشعر حتى وهو

هذا األمر ،إلى جانب أمور أخرى تجعل قضية الشعر مختلفة هنا؟

أظن نعم .ولكن هذا أيضا موضوع يستوجب مقاال آخر .إذن ،ماذا
ّ
ّ
المفضلين في إيران ،رضا زاهد ،يقول
سيحل بالشعر؟ أحد شعرائي

الصغيرة عبر اإلعالم واإلنترنت وغيرهما .على سبيل المثالالحظي هذا

اإلقبال الغريب على شعر جالل الدين الرومي خالل العقود الثالثة

«على شرف شاعر مخضرم»

بسوء الفهم واالستيعاب الخاطئ والترجمات التي ال عالقة لها به.

الصعاب .وأنا يهمّ ني أن ّ
ُ
ّ
عشت عدم االمتالك ،فلذلك
أقدر القيمة .لقد
َ
ُ
بدأت أخيرا
أعرف قيمة االمتالك .وحاليا في كتابي الجديد الذي

سوق الالخيالي يعيش رونقا يوما بعد يوم ،وفي المقابل سوق الرواية
ّ
يستحق حقيقة أن يُكتب مقال عنه ،وقد
يركد .ثمة أسباب لذلك،

تعال اآلن

ُ
وضعت الكثير من تجاربي األخيرة؛ ولكن في إطار الرواية،
بكتابته،
وليس السيرة الذاتية .عادة ما تسير مقاالتي نحو السيرة الذاتية،

ترجمت إحداها ،أي «الجوع» ،في ما سبق.
كالتي قد
ِ
الجديد :لكل كاتب فلسفة ينطلق منها؛ ما

هذه األيام أن تستلم مبلغا مقدما كبيرا من الناشر من أجل رواية

ما ،بينما يحدث العكس بالنسبة لعمل الخيالي .يمكن تسمية هذا

األمر إلى حد ما «انتقام المراسلين من الروائيين» .أظن أن مثل هذا لم
يحدث بعد في مكان مثل إيران ،ألن مالءمة
الرقابة وكتابة التقارير هي ّ
أقل منها والرواية.

هي فلسفتك في الكتابة؟

ساالر :الكتابة بالنسبة للكثير من الك ّتاب

الذين التقيتهم هي ضرب من األمر والحُ كم.

وقد يكون هذا داعيا للتمجيد إلى درجة ما.
إنهم يعتقدون أن عليهم أن يجلسوا ويكتبوا
ّ
كل يوم ،ويصدروا الكتب واحدا تلو اآلخر.

وإن لم يكتبوا ،فقد يحدث أمر سيء ،ال

سمح الله! من هناك أصال ،وأين الق ّراء الذين
يمكنهم قراءة ّ
كل تلك الكتب؟ إن كانت لدي
فلسفة ،فهي :أكتب حين يكون حقا لديك ما
ّ
الناس بكيل الكيلوات.
يستحق الكتابة .ال تزعج
َ

انتبهت في إيران إلى أن الكثير من األشخاص
الموجودين في هذا المجال ،ال يعملون شيئا

آخر في حياتهم عدا الكتابة .أنا ج ّر ُ
بت تنظيف
مرافق المياه كمهنة ،كما ج ّر ُ
بت التدريس في

الجامعة .وهناك العشرات من المهن التي
ج ّرب ُتها بين هذين .وال أقاتل من أجل الكتابة.
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وعموما مازال الك ّتاب في هذه البالد يفتقدون

قبلت جائزة الشعب
ُ
ألنها ال عالقة لها
بأجهزة الدولة الرسمية..
والسلطة تلعب على
المكشوف ..والجماهير
واعية بمناوراتها
قاطعت االنتخابات
ُ
الرئاسية األخيرة لعدم
توفر شروط الشفافية

إلى تصور صحيح من «الكتابة التقريرية
الخالقة»؛ إال أنهم يح ّبون أن يكتبوا في هذا

مخضرم
على شرف شاعر
ٍ
ال ُيع َرف إال
مديدا ومنكسرا وحزينا،
ّ
نترجل

حتى غيابه .كم من رواية أو مقال يحدث لك

أن تعيد قراءتها لم ّرات كثيرة طوال حياتك؟

اآلخر هي قضية الشعر في العالم .أعتقد أن

الجديد :ما هو تقييمك لمستويات التطور

ّ
معدل
إحصائية قبل بضع سنوات تظهر أن
النسخ التي بيعت من الدواوين الشعرية

الحاصلة على جائزة بوليتزر الكبيرة ،لم
يتجاوز المئتين إلى أربعمئة نسخة فقط .ومن
المؤكد أن هذه النسخ قد ابتاعها قراء الكتب؛

يعاشر األطباء ،والمهندس يلتقي بالمهندسين ،والكاتب إن لم يغرق
ينطو على نفسه ،فيعاشر الك ّتاب اآلخرين .ومن ثم
في كآبته ،ولم
ِ
َ
كنت أسود ،فعادة ما تقرأ أشياء
تستم ّر تصنيفات أخرى أيضا؛ إن

َ
كنت إسبانيا-أميركيا ،فأشياء أخرى .إن كنت يهوديا،
محددة ،وإن

لك ما تقرأ ،وإن كنت منحدرا من أيرلندا ،فلك نصوصك الخاصة

ُ
تصدق في كل مكان ودائما .ولكن،
عامة ،ال

هذا العالم ،ليس إال.

منذ وقت طويل؛ فعلى سبيل المثال رأيت

قضيتي مع الثقافة األميركية ،وإلى حد كبير ،هي :التخصص .الطبيب

تتلمس
للشعر حالة مقدسة .يمك ُنك أن
ّ

ليومين أو ثالثة للكتابة الخالقة للصحافيين
الشباب لديهم .فهذا العطش موجودّ .
كل

هذا صحيح ،أن الشعر فقد مكانته في الغرب

األخيرة .إنها ظاهرة ملفتة للنظر .حتى إن كان قسم كبير منها ممزوجا

عدم نسيج المجتمع يسبب عدم االكتراث

للشعر أم ُره المختلف .إنك تستطيع أن تعود

ما قلته ،في طرف من الحكاية ،وفي الطرف

ويصغر يوما بعد يوم ،ويسهل تناول العالم الخارجي من بقعتنا

للم ّرة األخيرة
من ّ
علو هذا الجدار الضئيل.

الحقل ،وهو جذاب ومهم بالنسبة إليهم.
ُ
على سبيل المثال قد أص ّر ْ
كلية اإلعالم في
ت

طهران ،في الصيف الماضي ،أن أقيم ورشة

تسير أنشطتهم الثقافية كما لو أن ثمة قائمة أمامهم ،ويشطبون أمام

يسمّ ى «اضطراب التأثر» .وفي الحقيقة أنا ال أراه اضطرابا سيئا .وهل

ساالر :ما حدث بين الشعر والرواية ،يحدث اليوم في الغرب ،أو على

أكتب ذات يوم شيئا عن ذلك .في أميركا من المستحيل تقريبا في

على سبيل المثال ،ينبغي أن نمنح الجائزة هذا العام إلى مسلِم؛

العمل المعني ،ليتجهوا نحو التالي .رغم ذلك ،إن العالم يتقلص

في ديوانه «الشعر أيضا ينتهي» ،في مقطع أخير لقصيدة عنوانها

والالخيالي.
األقل ،في أميركا ،بين القصة والالقصة؛ بين الخيالي
ّ

ساالر :بال شك ،ولكن ،من ناحية أخرى ،إن األميركان ،وقد يمكن

هل حدث هذا في العالم العربي ،والفارسي ،والتركي؟ ال أعرف

وإلى حد ما ،سوف تعيشان أبدا على عاتق أدبيهما األصيلين .هذا

في عزلة سلطة وجدانية ومعنوية أكبر من كل سلطة كتابية أخرى؟

الحديث عن حضور متنام لآلداب الشرقية في اإلنكليزية ،وكيف

القول إن كل المتحدثين باإلنكليزية يسيرون دائما وفق تقويم واحد.

إغالقها! فبقينا نحن وهذه الجاذبية .ثم أناس نصف معتوهين مثلي
ُ
ّ
حكمة أن يضع اإلنسانُ
نفسه في
تحكهم جلودهم! ال أعرف ما
أنا
َ

َ
الراحة إال عندما تتحمّ ل
ظروف صعبة .أعرف فقط أنك ال تعرف قيمة
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أحد يشتري الشعر ،أو على األقل ال يصرف أمواال لشراء كتب الشعر.

الجديد :من متابعتك الشخصية في أميركا هل يمكن

إلى القصيدة اآلالف من الم ّرات .كأن القصائد
ّ
كلها ُكت َب ْ
ت من قبل ،ونحن ننتظر والدتها في

التي يشهدها األدب المكتوب بالفارسية ،نثرا

وشعرا وفكرا وما هي الظواهر األدبية التي
تلفت نظرك أكثر من غيرها اليوم؟

ساالر :اسمحي لي أال أجيب على هذا

للقراءة .نسيج المجتمع ،وربما يمكن القول،

باآلخر .طبعا ما أقول هو عبارة عن أمور

فتحت ثورة  25يناير
 2011في مصر عيون
قطاع مهم من الجماهير
على خبايا األحداث
واألشخاص
مهمة المبدع األولى
أن يفهم ما يجري حوله
ويساعد الناس على

نعم ،أظن أن هناك إطارا وصورة كل ّيان لهذا

المجتمع .وفي مثل هذا الجوّ ،يمكن رؤية كل

شيء والشيء .كل شيء مهم ،والشيء مهم.
ومن ضمن هذه األشياء هي اآلداب الشرقية.
يشبه األمر في الحقيقة تلك الفقاعة في
المحيط التي يتحدث عنها صديقي دائما.

أجرت الحوار من طهران :مريم حيدري

الفهم

السؤال ،فأم ُره خارج اآلن عن مداري ،وقد
يحتاج إلى عدة كتب.
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قص

سارة عوض

إشراقات
ساالر عبده

1

«كم سعر هذه الفأس الدنماركية؟».

حاولــت ربيعــة أن تهمــس بكلماتهــا للتاجــر ،لكــن املدينــة املتضـوّرة جوعــا

لوزينيانعــى ســوق البهــارات إىل عاصفــة مــن الـرَد ،وأحاطــت بمــا تبقــى
مــن املنطقــة املشــتعلة بال ـنـران.

كانت كلها آذانا صاغية ،وكان عىل ربيعة أن تعرف ذلك بشكل أفضل.

يعـ ْر أحــد اهتمامــا للعاصفــة ،بــل كانــوا أكــر رغبــة يف متابعــة ربيعــة
لــم ِ

قــد قدمــوا إىل الســوق املهجــورة أمــا يف أكــر مــن مجــرد نفحــة بعيــدة مــن

«دعوا االمرأتني تتصارعان .الخاسرة منهما ،سوف نأخذها لنشويها!».

صـرة أحاطــوا بمرورهــا .رجــال بعيــون جائعــة كانــوا
رجــال مدينــة عــكا املحا ـ

اللحــم البشــري املشــوي؛ إنهــم كانــوا يريــدون اللحــمَ نفســه.

ظـرات مريضــة أخــذ يف وضــع الرهانــات.
وخصمهــا .كمــا أن رجــا بن ـ

ْ
وضعت ربيعة الفأس أرضا .هل جاءت إىل عكا لتكون محل االنتباه؟

ص ّرت ربيعــة عــى موقفهــا «حســنا» ،مخاطبــة الرجــل الــذي كان قــد
أ ـ

صـاح الديــن ،وليعينــه عــى هزيمــة
قالــت «أعتــذر؛ لينعــم اللــه الســلطان ـ

اكتشــف أنــه وضــع الرهــان عــى الحصــان الخطــأ .يف ذلــك الوقــت كانــت
ربيعــة تحدثــت بصــوت عــال بمــا فيــه الكفايــة ،مــا جعــل الـ ّ
ـكل يعــرف أن

وأخــذت ترتاجــع بخطواتهــا.

ظـرات محبطــة كمــا لــو أن شــخصا
صـاء ،وأخــذ يرمقهــا بن ـ
جلــس القرف ـ

ســؤالها عــن الفــأس لــم يكــن ســخيفا كمــا ظنــوا« .قيــل إن ریتشــارد قلــب

األسد كان يحمل فأسا تشبهها تماما .أريد أن أعرف وزن هذه الفأس».
سـاح أم تريديــن أن
جـوع «آنســتي ،أتريديــن أن ـتـزين ال ـ
ر ّد البائــع املف ـ

تشــري؟».

«أريد أن…».

النصــارى .أنتــم عــى حــق .ولعنــة اللــه عــى ريتشــارد ،ملــك إنك ـلـرا».

«دعونا نفرتس هذه العاهرة!».
ُ
ّ
جـرة ربيعــة .اتخــذت ربيعــة خطــوة
انقضــت ا ـملـرأة عــى حن ـ
صـراع.
وبــدأ ال ـ

إىل جانــب ،ويف لحظــة واحــدة فقــط ،أمسـ ْ
ـكت بــذراع غريمتهــا اليمنــى
املمــدودة بقبضــة عكســية ُخراســانية ،ثــم باســتخدام اســتدارة ورك ْيهــا
َ
الدمشقية نحو الجدار الحارق
أجّ جت الزخم لدى مهاجمتها ،فأرسلت
بشــقلبة هوائيــة .ضحــك بضعــة مــن الرجــال .بينمــا اآلخــرون ،وربمــا كانــوا

لــم يتســنّ لربيعــة أن تكمــل حديثهــا« .تريديــن مــاذا؟» يف أوقــات ال ـهـزال
هــذه ،شــقت ا ـم ٌ
َ
طريقهــا بــن
ـرأة ببعــض اللحــم الغريــب يف جســدها،

أ ـتـراكا يعرفــون شــيئا عــن فــن املصارعــة ،نظــروا ببعــض الرهبــة إىل الدقــة
التــي رافقــت الحركــة التــي ّ
نفذتهــا .آخــر مــا كانــت ّ
تفكــر بــه ربيعــة هــو أن

سـاح.
ارتــدت الكراهيــة ك ـ

نفســها.

الرجــال ،ووقفــت رامقــة ربيعــة .كانــت تتحــدث بلهجــة دمشــقية ،وكأنهــا

عـرض ل ـهـؤالء القــوم ،ولكنهــا اآلن كانــت قــد فعلــت ذلــك ،فلعنـ ْ
ـت
تقــوم ب ـ

ـت تريديــن فأســا تشــبه مــا
قالــت «كل يــوم يقتلنــا النصــارى باملئــات .وأنـ ِ

شــرع الحشـ ُـد بتشــكيل دا ـئـرة حولهــا .كانــت عــكا تحــرق؛ وتمــوت .ومــع

الكثيــف «يــا رجــال عــكا ،هــذه ا ـملـرأة ،جاسوســة».
ّ
تناولـ ْ
ـت ربيعــة الفــأس ،وحمل ْتهــا .كانــت أثقــل ممّ ــا ظنــت .لــم يكــن أي ـنـوع

وحســب.
فكـرت ربيعــة لــو كان جــدار خلفهــا ،لربمــا كان بإمكانهــا ّ
صدهــم لبعــض
ّـ

يستخدمه ريتشارد ،ملك إنكلرتا ،لتدمرينا؟» ثم استدارت نحو الحشد

مــن األســلحة غريبــا عــى ربيعــة ،إال أن هــذه… كانــت كمــا لــو أنهــا تحــاول

ذلــك ،كل مــا كان يريــده أهلهــا املعتوهــون مــن ال ـ
جـوع ،هــو الرتفيــه

الوقــت ،ولكــن ،ال أحــد يســتطيع صـ ّـد عــدد كبــر مــن الرجــال أيضــا بعــد
مـ ّـدة معينــة .ال أحــد ،نعــم ،ســوى حيــدر العظيــم الــذي ّ
حـركات
علمهــا ـ

ّ
ممتدتــن.
أن تؤرجــح رجــا محكــم الجســد بذراعــن
ّ
محذرة «هذه الفأس ال تخيفنا».
قالت املرأة

املصارعــة األساســية التســعَ والتســعني ،دون طلــب أي يشء يف املقابــل.

وتصاعــدت همهمــة .مــن أجــل حــدس غامــض ليــس إال ،تســللت ربيعــة

االثنــن والثالثــة واألربعــة القادمــن نحوهــا.

أصبحــت هنــا ،تجــد نفســها مكشــوفة يف مواجهــة حم ـقـاء مــع ا ـمـرأة

كانــت متأهبــة تمامــا .ســحبت خنجرهــا الثمــن املرصــع بالجواهــر املهــدى

«أنا ال أحتاج فأسا يك أخيفكم».

ســالكة الطريــق مــن بــن ثالثــة جيــوش متهــورة لتبلــغ عــكا .واآلن ،وهــي
أخرى ،بينما رجال املدينة واقفون هناك مثل أشباح منتظرين الفرنكيني

ليخرتقــوا األســوار يف النهايــة ،ويســجّ لوا نهايتهــم.
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ومــا لبــث أن تحـوّل رذاذ مــن ـكـرات النفتــا الهاطــل مــن معســكر غــي دي
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ف ـكـرت ربيعــة مــاذا كان ليفعــل حيــدر العظيــم اآلن مقابــل املهاجمــن
كان الرجال يحملون خناجر صغرية ،ويضحكون وهم قادمون .وربيعة
إليهــا مــن حيــدر .أبطلـ ْ
عـول ســكني يف يــد رجــل هنــا ،ولـوَت ودفعــت
ـت مف ـ

يــدا أخــرى هنــاك ،تراجعــت واندفعــت إىل األمــام ،ودأبــت مســتم ّرة يف

حـول نفســها .ومــع
تدويــر ذراعيهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى دا ـئـرة دفاعيــة ـ

توقفت ربيعة الهثة .وكذلك فعل الرجل.

للموت يف العالم ،ال بد أن تكون هذه األكرث غباء عىل اإلطالق؛ ال يشء

طأطأ الرجل رأسه مؤيدا.

ذلــك ،ســريعا مــا تعبــت .كانــت تعــرف ذلــك .مــن بــن كل الطــرق الغبيــة

«إذن ،لقد وجدين شيخ الجبل ،أليس كذلك؟».

«وأنت دايٌ ب َ
ُعثت من قبله؟».

أكرث من معركة فأس دنماركية ،سالح كان غريبا بالنسبة إليها بقدر ما
كانــت الجدائــل ّ
الشــقراء للصليبيــن.

طأطأ الرجل رأسه ثانية.

ضـاءل فجــأة .أحــد مــا كان يصــرخ أن الفرنكيــن ارتكبــوا
والقتــال كان يت ـ

«كنا سمعنا أن ربيعة أكرث حكمة بكثري من أن تبدأ قتاال ال يمكنها الفوز

ثم حدث يشء ما .اشتعلت نريان وسط الصراع تحديدا .تراجع الرجال،
خرقــا يف الــرج امللعــون .وقبــل أن تعــرف ربيعــة ذلــك ،وجــدت نفســها

مندفعــة جهــة أســوار البحــر والــرج.
ظ ْ
ـرت إىل جانبهــا األيســر ورأت رجــا راكضــا بمحاذاتهــا .لــم يكــن أحــد
ن ـ
ّ
املهاجمــن ،رجــل بــرداء بنـ ّـي ،وجبهــة طويلــة بشــكل غريــب .لــم يرفــع
الرجــل عينيــه عنهــا لحظــة.

«ومن املؤكد أنك أشعلت النار يف السوق لتنقذين ،أليس كذلك؟».
فيه».

لــم تـ َر داعيــا لتوضــح للــداي صاحــب اللهجــة الفارســية أن الخطــأ لــم يكــن

خطأهــا .وعــى أي حــال ،لــم تلتـ ِـق قــط دايــا يتقبــل التوضيــحَ بســهولة .كان
ّ
متنكريــن دائمــا ،يعملــون دائمــا تحــت قيــادة
هنــاك رجــال مد ّربــون شــتى،

شــيخ الجبل .أخذوا تعاليمه إىل مختلف األرجاء ،واسـ َتقطبوا أشــخاصا
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مســتعدين للمــوت بمجــرد كلمــات ينبــس بهــا.

قالــت «يشــرفني أن ألتقــي بأحــد رجــال شــيخ الجبــل» .لــم يعـ ِـن األمـ ُر
َ
ربيعة ،إال أنه قول كان ال بد منه .أشارت إىل حصون البحر قائلة «تلك

الجهــة .لــدي مــكان يمكِننــا الحديــث فيــه بســام».

« لديّ بعض الخبز والزيتون».
«هذه عناية نادرة يف ّ
عكا هذه األيام».
2

«هل أي من الجثامني متاح؟».

استغرب الداي« .متاح لفعل ماذا؟ هذا انتهاك ،ولكن…» توقف برهة،

وألقى نظرة فضولية نحو ربيعة.
ّ
بضجره .ويف النهاية كل الدايات الذين قابلتهم حتى
كان ثمة يشء يوحي
ِ
ُ
الفـرس.
اليــوم تقريبــا منهكــون بطريقــة أو أخــرى ،ومعظمهــم كانــوا مــن ـ
ـت فنــونَ القتــال .ومــن األ ـكـراد ّ
ـراك ّ
تعلمـ ْ
تعلمــت العزيمــة ،لكــن
مــن األ ـت ِ
الفـرس ،وكمــا الحــال لــدى اليهــود ،كانــوا رجــاال مهووســن بالفلســفة،
ُـ

تنحنح الدايُ وقال «بطريقة ال تختلف عمّ ا كان يستخدمه الخانقون يف

ّ
محدقــن يف البحــر الغــادر .كانــوا قــد حرســوا عــكا ملــدة
رأســها بينمــا كانــوا

عــادت إىل التحديــق يف الــداي .يف األســبوع املــايض ،ويف يومهــا األول يف

الخــروج.

ضـاء وعيــون املهــا .وكان
وطــوال الوقــت كان يغنــي لهــا عــن النهــود البي ـ
مــازال يغنــي عندمــا ّ
خـرا مــن إطــاق نفســها مــن قبضتــه القويــة،
تمكنــت أ ـ

واقفـ ْـن وجهــا لوجــه.

تنفسها.

الكوفة .بحبل املشنقة».

عــكا ،حــاول مرتــزق بــدوي أن يعتــدي عليهــا .كان الرجــل ذا صــوت جيــد،

لتطرحَ ــه أرضــا وتجعلــه يغمــى عليــه إثــر طعنــة بمقبــض خنجرهــا.
أخـ ْ
ـذت تتحــدث «خانقــو الكوفــة ،هــذا يعــود إىل زمــن طويــل ،ومــن جهــة

تستطيع أن تسمع صوت تالطم األمواج خلف األسوار الرطبة املخض ّرة.

الرب معا ،ويف اللحظة ذاتها .اللهم
يزوّجون أفالطون من أرسطو ومن ّ
ُ
إال أن اليهود كانوا يفتقرون إىل روح الدعابة يف وَساطتهم ،بينما الفرس

وق ـنـاع ،باإلضافــة إىل عــدة قصاصــات ورقيــة بخـ ّ
ـط يدهــا.
ـت بضــع حبــات مــن الزيتــون ،ومضغـ ْ
أكلـ ْ
ـت الخبـ َز املتصلــب واملســطح يف

الســبب كانــوا منهكــن للغايــة .فهــم متعَ بــون مــن عم ِلهــم.

بقي الدايُ محدقا بها .كان ال ّ
بد من أن تمنحه شيئا يبقى عالقا لديه.

ّ
وتحدثــت :ليــس هنــا باملــكان
ـاريس،
خـرا شــخصت ببصرهــا نحــو الفـ
وأ ـ
ِّ

قتلهــم .يف بعــض األحيــان يســاعد ذلــك يف أن نكتشــف هويــة الــذي قــام

«مروان!».

«السؤال هو ملاذا
اخرتت أن تكوين هنا يف املقام األول؟».
ِ
ُ
ْ
شرحت له كيف أنقذت من حصار مماثل .ما لم تكن واحدا من القالئل

«هذا جديد عيل» ،قالها الداي وبدا مرتبكا أكرث.

ِرعــه وأكــر مــن أي يشء آخــر ،يــداه همــا اللتــان
بــدت منتفخــة مــن تحــت د ِ

يدخــل الضــوء مــن لحاءيـ ِـن رقيقــن .ويف زاويــة ،فــوق منصــة مــن قطــع
ّ
خشــبية ،وُضعـ ْ
متعلقــات ربيعــة :كيــس يحتــوي عــى ثيــاب شــحيحة
ـت

صمــت ،بينمــا تظاهــر الــداي أنــه يفعــل كذلــك.

ألتمســك العــذر .فأنــا لســت إال عا ـبـرة مــن هنــا.
املمتــاز.
ُ

املحظوظــن الذيــن يســتطيعون الب ـقـاء يف قلعــة املدينــة ،فليســت ف ـكـرة

ســيئة أن تكــون أ ـقـرب إىل املــكان الــذي قــد يحــدث فيــه خــرق مــا مــن قبــل
العدوّ .دفع ُتهم دائما ما تأخذهم إىل األمام ،وإن َ
كنت واحدا من الذين

يمكنهم التعامل مع السيف ،فإنك قد جعلت طريقك ضد التيار .وهذا

ال يبــدو منطقيــا ،إال أنــه كان منطقهــا هــي ،وكان صحيحــا مــن وجهــة
نظرهــا الخاصــة.

ظـرت بعنايــة نحــو
عنــد منتصــف حديثهــا ،تباطــأت ربيعــة يف الــكالم ،ون ـ
الــداي .كان نصــف مصـ ٍـغ إليهــا فقــط .يحمــل لهــا رســالة ،وواضــح أنــه لــم

يبــد ســعيدا بوجــوده يف عــكا .وقبــل كل يشء كان يــدور يف ذهنــه كيــف
يمكنــه الخــروج بحـ ّـق الســماء ،بينمــا كان الفرنكيــون يطوقــون األســوار،
والشــائعات ت ـقـول إن ّ
كل مــن ريتشــارد ملــك إنك ـلـرا ،وفيليــب ملــك
صـول إىل الشــواطئ.
فرنســا ،عــى وشــك الو ـ

فكـرت :البغايــا .لهــذا
ببســاطة باعــوا أحــدث أفكارهــم يف ا ـملـزاد األعــى ّ .ـ

«رفيــق ،صديــق ،أنــا أســأل فقــط ألشــاهد أحــد الجثامــن يك أرى كيــف تــمّ

أخــرى…».
ّ
فجــأة انتبهــت أن يـ َـد الــداي اليمنــى قــد ذهبــت تحــت عباءتــه ال ُبنيــة ،لكنــه

ابتســامة متحفظــة علـ ْ
ـت وجــه الــداي «ولكــن ،بالطبــع ،ورغــم كل يشء،

استدارت ربيعة.

«صحيح جدا».

ّ
ظـرة مليئــة باملباغتــة والخــوف.
محدقــا بهــا بن ـ
كان

فــإن شــيخ الجبــل وضــع حــدا للقيامــة الســورية».

ـت لــم تولــدي يف عــام القيامــة وحســب ،بــل يف نفــس الشــهر الــذي تــمّ
«وأنـ ِ

يعرفــون الفلســفة والالهــوت ،وغالبــا مــا كانــوا يتمتعــون بمعرفــة عمليــة

ببعــض األدويــة ،والتنجيــم ،والرياضيــات .وقــد أرســلهم شــيخ الجبــل
خــارجَ ال ـقـاع النزاريــة للهدايــة والتعليــم ،وليــس العكــس.
ج ّربـ ْ
ـت ربيعــة طريقــة أخــرى للحديــث «أيهــا الرفيــق ،هــل قــال لــك الســيد

ســنان ملــاذا اختــارين لهــذه املهمــة؟».
ظ ُ
فجــأة تح ّولـ ْ
ـرة الــداي الغريبــة إىل االشــمئزاز أكــر فأكــر .فهمــت
ـت ن ـ

وتبــدو عليهمــا آثــا ُر الجــروح .كمــا أن ســيفا عريضــا يتــدىل مــن جانبــه .أومــأ

الــداي.
ٌ
قالــت لــه «صديــق» ،وطأطــأ مــروان رأســه .ســألت «هــل ـع َ
ـرت عــى يشء
مــا؟».

قال مروان «سأنتظرك يف الخارج» ،ثم تقهقر خلفا ،وأغلق الباب.

كان الــدايُ واقفــا حتــى تلــك اللحظــة« .نحــن نعــرف هــذا الرجــل ،مــروان.

ربيعة تلك النظرة .أحيانا تنىس أنها امرأة .وتعاملها مع الرجال عادة ما

أحــد الذيــن تد ّربــوا تحــت قيــادة حيــدر ،ومــن يســمّ ون بالشــرفاء .هــل أنــا

لفظ الكلمات كما لو أنه كان يميل «شيخنا ،سنان الجليل ،لم يكشف
هذه املعلومة يل .وأنا ال أسأل أي يشء .ال أريد أن أعرف ملاذا ُ
ت أنت
اخت ِ
يك ّ
أحل هذا اللغز».

«صحيحة معلوماتك».
«ما ُ
ك معه؟».
شأن ِ

يجلــب لهــا نوعــن مــن ردود الفعــل؛ مفاجــأة غــر مريحــة ،أو غضبــا تامّ ــا.

امليتــة».

عــكا يك ترينــه ،هــل أســتطيع ذلــك؟ لذلــك ،عليــك أن تذهبــي إىل الشــيخ

«أنا هنا ألين امرأة طائشة تبحث عن املغامرات .ولكن ،أنت ،يا أخي….

«حسنا ،هل هو يف قلعة الكهف ،هذه األيام،أم هو يف مصياف؟».

aljadeedmagazine.com

فــارس .هــو يعــرف أننــا جميعَ نــا ولدنــا يف تلــك الحقبــة».

مــروان نحــو ربيعــة ،ووقــف أمــام البــاب وقفــة غامضــة ،نصــف ناظــر نحــو

علمــا وتدريبــا عاليــا مــن بــن الذيــن ّ
قدمتهــم الطائفــة النزاريــة ،وكانــوا

«أين هو اآلن؟».

«ليس قتال واحدا ،بل كثري منه؟».

«كان الشــيخ ســنان مــازال قائــدا يف ســوريا عندمــا أعلنــت القيامــة يف بــاد

تنهــدت ربيعــة .مــن املؤكــد أن ـهـؤالء الدايــات كانــوا فعــا أكــر األشــخاص

لــم يكــن األمــر يخـ ّ
ـص الشــيخ .هــذا مــا كانــت تــود أن تقولــه ،لكــن ذلــك كان
ســيكون بمثابــة توقيــع الحُ كــم بموتهــا .لذلــك ويف املقابــل ،ســألت الرجــلَ

«جرائم القتل».

انتظرت ربيعة.
َ
ولدت خالل عام إعالن القيامة يف قلعة الوت؟».
«أصحيح أنك
ِ

كانتــا تبــدوان خطِ رتــن؛ وكمــا بقيــة أعضائــه كانتــا محكمتـ ْـن ومكتنزتـ ْـن

ملبعــوث شــيخ الجبــل هــذا عمّ ــا كانــت عليــه عنــد ســقوط أورشــليم قبــل مــا

هل يمكنك أن تتفضل وتشرح يل ملاذا أنت هنا؟».

َ
فغديــا
«لحظــة ،قبــل أن تذهبــي» .نهــض الــدايُ أيضــا ،وســار يف اتجاههــا،

ظـرة اهتمــام للحظــة أخــرى ،ثــم ســحب لفــة مــن تحــت
ناولهــا الــدايُ ن ـ
عباءتــه وسـ ّـلمها إياهــا.

بالقتــل».

«قد تكون هذه هي املسألة ،لكني ال أستطيع أن أحمل معي جثمانا إىل

مــا كان ينتظــر منهــا أن تســأله

عامــن .أســبوع مــن الزمــن هنــا كان يكفــي إلخبارهــا بأنهــا يف حاجــة إىل

الرجــل الــذي كان واقفــا عنــد العتبــة بــدا منكمشــا؛ كل عضلــة يف جســمه

وبالطبــع ،مــا كان يعنيــه الــدايُ حقــا بســؤاله عــن ســبب اختيــار ربيعــة أن

ي ـقـرب مــن أربــع ســنوات.

شـرة فــوق
جـوع واإلرهــاق مبا ـ
شــرق املدينــة ،حيــث مــات الحُ ـ ّراس مــن ال ـ

جـرة».
إعالنهــا ،الشــهر األخــر مــن صيــف عــام  559لله ـ

«إذن عليــك أن تحمــل كلمتــي إليــه .األجســاد تتكلــم ،ال ســيما األجســاد

تكون يف عكا ،لكنها لم تستطع اإلجابة دون ضرورة تقديم تقرير كامل
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«أكرث من أصابع يديك».

ْ
سألت «كيف ُخنقوا؟» وبالكاد كانت تسمع صوت
صامتي للحظة.
بَقيا
ْ

ُ ـعـرض عليهــا ثقــب جــرذان عــى ســطح البحــر عنــد الطــرف الخارجــي مــن

نفســه .فربمــا هــو يُريــك».
لم يقل الدايُ شيئا.

«املكان الذي يوجد فيه هو الذي سآخذك إليه ،إن شئت».
«هل كلهم ُقتلوا بنفس الطريقة؟».
ص ّرح الداي «نعم؛ ّ
كلهم ُخنقوا».

عــى حــق؟».

«أنت رجل ذو معرفة ،لكني ال أعرف ما مدى فائدة هذه املعرفة».

الشرع إىل ال ُّر ّ
َ
بيعوا
ضع واملكفوفني
َ
بيعوا الشرع إىل املجانني والزائِفني

أبناء القيامة ليسوا منكم
َ
ّ
ـق ْ
ـرأت ربيعــة مرتــن ،ثــم لفــت املخطــوط بإحــكام ،وخ ّبأتــه تحــت ردائهــا.

فجــأة شــعرت بنفســها عاريــة.
َ
املذكرة وُجدت إىل جانب الجثث».
قالت «أفرتض أن هذه
َ
ـث الــ…» بلــع الــدايُ ريقــه ،غــر ســعيد بمــا كان
«لــم توجَ ــد إال جنــب جُ ثـ ِ

عليــه أن ي ـقـول «دايــات الذيــن اغتيلــوا .رجـ ٌ
ـال مثــي».

«هل تقصد أنهم اغتالوا آخرينَ أيضا؟».

«عدد قليل من رجال صالح الدين أيضا .رجال مهمّ ون».

«أمر شخيص .هو يساعدين يف إيجاد مكان يشء أضع ُته».

«هذا ،وكما أفهم ،يخلق مشكلة مع صالح الدين ،أليس كذلك؟».

ـوث ســنان .إذن لقــد عرفــوا .عرفــوا مــاذا أضاعــت،
وقفــت ربيعــة أمــام مبعـ ِ
ّ
ومَ ــن أضاعــت .كمــا أنهــم عــى األرجــح عرفــوا أيضــا كل مســار املــوت الــذي

لم تكن مالحظة اتهامية بالضرورة ،إال أن شيئا كان حاضرا بينهما وكان
بد أن َ
ال ّ
يعالج يف نقطة ما.

«يشء ما أو شخص ما؟».

ّ
وكل مطــاردة لــأوز الـرّي مــن
ســلك ْته خــال الســنوات األربــع املاضيــة،

صـاح الديــن
خـوال إىل جيــوش ـ
عســقالن إىل دمشــق ،مــرورا با ـلـراري ،ود ـ

هنــا وهنــاك ،متســائلة أكــر مــن ـمـرة مــا إذا كان عليهــا اإلبحــار يف البحــر
الكبــر فقــط أم االتجــاه نحــو… أيــن؟ غرناطــة؟ أو ربمــا امتــداد الطريــق نحــو

األرايض املظلمــة للملــك اإلنكليــزي حيــث ربمــا تكــون قــادرة عــى بــدء حيــاة
جديــدة مــن دون أن يعــرف أحــد شــيئا عــن هويتهــا.

«سأعود قريبا .أرجوك اعذرْين عىل القطيعة يف حديثنا .هذا أمر مهم».

ـداي أن يفعلــه يف هــذا املــكان الحــا ّر أث ـنـاء غيابهــا؟ كان قــد
مــاذا يمكــن للـ ِ

وقت القيامة».
أنت أحد أبناء ِ
ساد صمت مربك ،ثم قال الداي «ربيعةِ ،

«لــم يرســلك الشــيخ ســنان إىل هنــا ألننــي واحــدة مــن أب ـنـاء وقــت القيامــة.
هــو أرســلك ألننــي أثبـ ُّ
ـت ذات ـمـرة كيــف يمكــن حـ ّـل جريمــة القتــل».

«كيف؟».
ْ
«ابحث عن الشغف».
َ
ٌ
ْ
مثقل
ورأسها
الغرفة كما فعل مروان ،خطت إىل الوراء،
غادرت ربيعة
ُ

باملذ ّ ـكـرة التــي كانــت تحملهــا يف صدرهــا ،واملعلومــات التــي كان ينتظــر
مــروان أن يخربهــا عنهــا.

ترجمة :مريم حيدري
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ترجمة األدب
 3مقاالت

سـرا بــن الثقافــات ،مــن دونهــا ال يقــوم تواصــل ،وال يحصــل تفاهــم ،وال تنهــض عالقــات ،ومــن دونهــا ال تكتشــف
لطاملــا كانــت الرتجمــة ج ـ

خــال عالقــات شــخصية ،بالض ــرورة ،فكانــت خياراتهــم تصيــب وتخطــئ ،ولــم تكــن موضوعيــة ،بالضــرورة .وهــذا أمــر مفهــوم ،فنحــن ال

لكــن الرتجمــة محكومــة بطبيعــة عصرهــا ،وبدرجــات قــوة الثقافــة ودرجــات ضعفهــا ،وبطبيعــة حضورهــا بــن ثقافــات األمــم األخ ــرى

عــى أن وجهــا أكــر ب ــروزا يحضــر عندمــا نتحــدث عــن الرتجمــة ،وأعنــي بــه دوافــع الرتجمــة ودواعيهــا .فكثــر مــن األعمــال األدبيــة العربيــة

مخاطبــة اإلنســانية .وبعــد ذلــك بظــروف األمــة التــي تتكلــم تلــك اللغــة وموقعهــا الفاعــل يف الحضــارة.
سـؤال الرتجمــة تفكــر الكتــاب واملبدعــن وكذلــك
سـؤال الرتجمــة .ويف ثقافتنــا العربيــة ،لطاملــا شــغل ـ
عــى هــذه الخلفيــة ُيط ــرح ،غالبــا ،ـ

بــدت هــذه األعمــال مــادة تصلــح لدراســات اجتماعيــة وسياســية أنرثوبولجيــة أكــر منهــا مــادة أدبيــة خالقــة وممتعــة.
ّ
يف هذا امللف مقاالت ثالث تتناول قضايا الرتجمة :ترجمة الشعر ،حال األدب العربي وإشكالياته ،وطبيعة التفاعل الثقايف الذي ولدته

حـوار.
سـؤالها الحضــاري ،وتتبــادل معــه ال ـ
عـرف فيهــا عــى وجههــا ،وتط ــرح عــى اآلخــر ـ
الــذات ذاتهــا مــا دامــت بــا آخــر ،أي بــا مــرآة تت ـ

خـرا محكومــة بحــال اللغــة وقدراتهــا ومســاحات انتشــارها ومســتوى أدبهــا وطبيعــة تطلعاتــه وقدرتــه عــى
واأللســنة األخ ــرى .وهــي أوال وأ ـ

سـؤال غالبــا مــا يط ــرح مقرونــا بالشــكوى،
املفكريــن وحتــى املنشــغلني بقضايــا الثقافــة مــن صحافيــن و ـقـراء متابعــن .والطريــف أن هــذا ال ـ
شـاعر ترجمــت قصيدتــه عــر لغــة ثالثــة ،وعندمــا ردهــا إىل لغتهــا األصــل مرتجــم اســتنكر أال
وتكــون أجوبتــه أكــر طرافــة مــن أســئلته ،ف ـ

عـرب ،ومــن بــاب الرغبــة يف تحقيــق معرفــة أفضــل بهــذه الشــخصية ،وبالتــايل فقــد
ترجمــت عــى محمــل اكتشــاف الشــخصية الحضاريــة لل ـ

ترجمــة “ألــف ليلــة وليلــة” الكتــاب الــذي يعتــر إحــدى األيقونــات األدبيــة الك ــرى يف العالــم ،وقــد لعبــت الرتجمــة دورا بــارزا يف شــهرة هــذا
الكتاب.

وروايئ وجــد ضالتــه إىل اإلنكليزيــة يف مرتجــم عربــي وعندمــا اقرتحــت الروايــة عــى ناشــر إنكلي ــزي رأى فيهــا “مســخرة أدبيــة” لكــن دودة

خـرا ،نشــر هنــا إىل املقالــة األوىل يف امللــف ،وتتعلــق بمغا ـمـرة ترجمــة الشــعر الــذي طاملــا اعتــر مــادة أدبيــة متمــردة وعصيــة عــى الرتجمــة،
أ ـ
صـان لــم ي ـ ّ
ـروض ،ولطاملــا كان عــى املرتجــم أن يتــدرب عــى التعامــل معــه ككائــن خــارق ،وأن يرتقــي بقدراتــه يف ـقـراءة هــذا
فهــو أشــبه بح ـ

ـملـرات ،ويلقــى لنفســه جمهــورا بــن ـقـراء اإلنكليزيــة.

يخــوض الناقــد واألكاديمــي التونــي محمــد آيــت مي ـهـوب يف املســألة ،مقلبــا وجوههــا ومســتدعيا األمثــال مــن ا ـلـراث العربــي القديــم،

يرتجــم الشــعر مــن لغتــه رأســا إىل لغــة ثانيــة ،فــإذا بــه ي ـقـرأ قصيــدة ال عالقــة لهــا بتاتــا باألصــل.

حـول عــر الرتجمــة إىل نــص روايئ عجائبــي يطبــع
الغر ـيـزة جعلــت الناشــر يقدمهــا ملحــرر أدبــي أعــاد كتابتهــا ،فــإذا بالنــص العربــي الركيــك يت ـ
مــا ســلف وجــه ـهـزيل للمســألة ،فالرتجمــة مــن العربيــة وإليهــا تشــهد حركــة متناميــة ،صحيــح أن مــا ترجــم مــن األدب العربــي إىل اللغــات
األخ ــرى يــكاد ال يلحــظ يف خزائــن ثقافــات العالــم ،وصحيــح أن جــل الرتجمــات التــي تــؤدى اليــوم ،إنمــا يقــوم بهــا أ ـفـراد اتص ـلـوا بالثقافــة
العربيــة ،ووجــدوا فيهــا مــا يلفتهــم إن يف الشــعر أو الســرد ،فأخــذوا عــى عاتقهــم نقــل بعــض نمــاذج هــذا األدب إىل لغاتهــم ،وذلــك مــن
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يمكننــا أن نســتبعد الهــوى الشــخيص ،ال ســيما عندمــا نتحــدث عــن الذائقــة األدبيــة.

aljadeedmagazine.com

الكائــن إىل ذرى عاليــة وبعيــدة.

سـؤال األصعــب :هــل يمكــن ترجمــة الشــعر؟
وكذلــك مــن ثقافتنــا الحديثــة ،ليجيــب عــن ال ـ
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مغامرة ترجمة الشعر
بين االستحالة واإلمكان
محمد آيت ميهوب

سردية الشاعر ديك الجن الحميص الذي كتب مرثية حبيبته ورد ،بعد أن فتك بها بدافع الغرية سبق أن حولها الكاتب اللبناين رئيف
هـؤالء
خــوري إىل نــص مشـ ّـوق .كمــا ـقـام عمــر أبوريشــة و ـنـزار قبــاين وعبدالوهــاب البيــايت بكتابــة ثــاث ســرديات متما ـيـزة للقصيــدة ،أعــاد ـ
الشــعراء إنتاجها يف ما ســأدعوه بـ»تجربة مبكرة يف التطريس».

ّ
تمثل

قض ّيــة ترجمــة الشــعر أبــرز
ّ
املتعلقــة بالرتجمــة
القضايــا

ّ
متعدديــن
طـراف
وأكرثهــا إثــارة للنقــاش بــن أ ـ
من شعراء ّ
ونقاد ومرتجمني وق ّراء .وهي تكاد

اإلقبــال عــى نقــل الشــعر الغربـ ّـي إىل اللغــة
العرب ّيــة ،وإىل أهم ّيـ ِة ذلــك يف إ ـثـراء التجربــة
الشــعريّة العرب ّيــة وتطويرهــا .فطفقــوا ينقلــون

أن يرتجــم ،وال يجــوز عليــه النقــل ،ومتــى حـوّل
ّ
تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط

تســتقطب ّ
حـول الرتجمــة األدب ّيــة
كل جــدل ـ
ُ
وتتخــذ عنوانــا للموقــف الــذي يتب ّنــاه شــخص مــا

أمثــال بوشــكني وبودلــر والمرتــن ورودزو ـيـرث،

قديمــا هــوراس والجاحــظ ،وناقشــها حديثــا

الرتجمــات إيجابــا عــى حركــة الشــعر العربـ ّـي،

دار الجيــل ،بــروت،1996 ،ج  1-ص .)75-74
يتبـ ّـن مــن ـقـول الجاحــظ ّأنــه يربــط رفــض

وســاهمت يف قلــب الذائقــة الشــعريّة وتثويــر

عـرب قديمــا يأخذونهــا مأخــذ البديه ّيــات
عنــد ال ـ
وهــي اعتبــار الشــعر م ـيـزة اللغــة العرب ّيــة وفنــاّ

مــن إمــكان الرتجمــة أو اســتحالتها ،ناقشــها

شـونيك ،وحولهــا تحــوم
ياكوبســون ومي ـ
مجموعة من املصادرات واألحكام املسبقة التي

ـايئ:
جعلــت املواقــف حيالهــا تتســم بطابــع ثنـ ّ
ففريــق ،وهــو األغلب ّيــة املطلقــة ،يميــل أصحابــه

إىل رفــض ترجمــة الشــعر العتقادهــم أنّ نقــل

سـراب
الشــعر مــن لغــة إىل أخــرى أشــبه بال ـ
ّ
ويمثــل هــذا الفريـ َـق ّ
ّ
النقــا ُد وعل ـمـاء
الخلــب،
اللغــة وعامّ ـ ُـة القـ ّراء .أمّ ــا الفريــق الثــاين ،وهــو

غـرب
عيــون الشــعر الحديــث لكبــار شــعراء ال ـ

وكيتس ،وســان جون برس… فانعكســت هذه

بنيــة القصيــدة وتغيــر معجمهــا .ومــع ذلــك
مــازال الكثــر مــن ّ
يتمســكون بالحكــم
النقــاد
ّ

القديــم عــن اســتحالة ترجمــة الشــعر ،ومــازال
الكثــر مــن القـ ّراء يقبلــون عــى القصيــدة
املرتجمــة وقــد أعـ ّـدوا أنفســهم مســبقا ل ـقـراءة

منهــم أنّ املرتجــم هــو بالضــرورة «خائــن خـوّان»
لذلك أردنا من هذه الورقة مناقشة هذا الرأي

الشــعر .وقــد اخرتنــا أن ننطلــق يف هــذه املناقشــة

مــن زعيــم القائلــن باســتحالة ترجمــة الشــعر:
أبــي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ.

استحالة ترجمة الشعر
ي ـقـول

الجاحــظ

يف

كتابه «الحيــوان»،

اســتند الجاحــظ إىل هــذا ا ـلـرأي إذن ليجعلــه

التــي سـ ُينقل إليهــا الشــعر العربـ ّـي تفتقــر إىل
الحضــن اللغــويّ املؤهّ ــل الحتضــان الشــعر
العربـ ّـي .فالعائــق األوّل هــو غيــاب املقابــل
اللغــويّ والتعبــري يف اللغــات األجنب ّيــة،
فتغدو ترجمة الشعر سريا يف عتمات املجهول
حـراء العمــه وال ّتيــه .هــذا
وإل ـقـاء بالشــعر يف ص ـ

هــو الســبب الخارجـ ّـي املانــع لرتجمــة الشــعر.
ـايئ يهــمّ خصائــص
ـي بنـ ّ
أمّ ــا الســبب الثــاين فداخـ ّ
ّ
ال ـقـول الشــعريّ نفســه ويتمثــل يف اشــتمال

خالد الساعي
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ّ
خاصــا
اللغــات والحضــارات كمــا أنّ الــوزن ليــس

خيانــة املرتجــم وتشــويهه القصيــدة األم ،اعتبــارا

ال ـقـول باســتحالة ترجمــة الشــعر وكأنّ ذلــك

األدبي والحضاريّ عن ترجمة أشعار
ازدهارهم
ّ
ّ
غريهم ألســباب ســنأيت عىل ذكرها ،فإنهم منذ

مــن ال ـقـول ال تشــاركهم فيــه بق ّيــة األمــم .وهــي
ف ـكـرة خاطئــة طبعــا إذ الشــعر شــائع بــن ّ
كل

ســنده يف رفــض نقــل الشــعر ،ذلــك أنّ اللغــات

ّ
األصيل،
النص
إذا كانوا يعرفون
تقيص مظاهر
َّ
ّ

وتبيــن حــدوده وإ ـبـراز وجــوه إمــكان ترجمــة

عـرب يف أوج
اللغــات واآلداب .ولــن أحجــم ال ـ

ترجمــة ّ
الشــعر بف ـكـرة مســبقة كانــت ســائدة

نـ ّ
ـص رديء بالضــرورة ويجعلــون مبلــغ همّ هــم،

فمــا بالــك إذا كان املرتجَ ــم ّ
نصــا شــعريّا.

أمــر بديهـ ّـي ،فــإنّ ترجمــة الشــعر مــع ذلــك لــم
تن تتطوّر وترتاكم تجاربها يف ش ّتى
تنقطع ولم ِ

موضــع التعجّ ــب ال كالــكالم املنثور» (الحيــوان،

شـرك بــن
بالشــعر العربـ ّـي فحســب بــل هــو م ـ
ّ
كل األشــعار.

ّ
قلــة ،فيقـ ّر أصحابــه بصعوبــة ترجمــة الشــعر
ولك ّنهم ال يرون استحالتها.
ّ
ومــن الطريــف أن نالحــظ أنــه رغــم هيمنــة
املوقــف األوّل طيلــة تاريــخ الشــعر ورغــم تكـ ّرس
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ّ
تفطنــوا إىل ضــرورة
عشــرينات القــرن املــايض

عـرب ،وعــى
«وفضيلــة الشــعر مقصــورة عــى ال ـ
مــن ّ
عـرب ،والشــعر ال يســتطاع
تكلــم بلســان ال ـ
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الشعر عىل عناصر فن ّية تم ّيزه من النرث وتمنح

مرتجمــة ـنـرا ســيجدها ت ـكـرارا ملــا ألــف مــن معــاين

دونهــا شــعرا .وهــي عناصــر أربعــة :النظــم
(تقســيم الــكالم إىل صــدر وعجــز وانت ـهـاء ّ
كل

حســب الجاحــظ شــائعة بــن األمــم وال يقــوى

هيهــات ب ـلـوغ ذلــك والشــعر العربـ ّـي مــوزون
ّ
مقفــى ولغــات اآلخريــن يف رأي الجاحــظ ،ال

ويبــدو أنّ محمــد الهــادي الطرابلــي يف
تأثــر أ ّيمــا ّ
مناقشــته الجاحــظ قــد ّ
تأثــر بــآراء

عـرب عــى منافســة العجــم فيهــا.
ال ـ

عـرب
(وهــو أشــكال مجـ ّردة رمزيّــة جمعهــا ال ـ

الشــعر يرتبــط برؤيتــه النقد ّيــة األدب ّيــة ملاهيــة

عـرب.
إذ هــو مقصــور عــى ال ـ
ومــن ّ
ّ
الطريــف أنّ أبــرز املــدارس واالتجاهــات

قليــل مــن التعديــل إىل موافقــة الجاحــظ عــى

عســر ترجمة الشــعر وصحيح أنّ األغلب األعمّ
من هذه الرتجمات ضعيف من الناحية الف ّنية.

وفقنــا إىل ترجمــة أدب ّيــة النـ ّ
ـص إذا مــا اجتهدنــا

الشــعر أو كرهــوا ،فــإنّ قيــام حركــة ترجمــة

الخطــاب هويّتــه الشــعريّة ،فــا يكــون الشــعر

بيــت بقافيــة متوا ـتـرة مــن بيــت آخــر) ،والــوزن
يف بحــور يتق ّيــد بهــا الشــاعر ويجــري الــكالم

(وتجســده األســاليب
مجراهــا) ،والحســن
ّ
ـي
البيان ّيــة والحســنات البديع ّيــة واإلي ـقـاع الداخـ ّ
والخارجـ ّـي) ،وموضــع العجــب (وهــو مــا يوقعــه

يف النــر الــذي يُكتــب يف لغتــه ،ذلــك أنّ املعــاين

واضــح مــن ـقـول الجاحــظ أنّ رفضــه نقــل

الشــعر .والجاحــظ ال يختلــف يف ذلــك عــن
ّ
عـرب قديمــا
النقــاد ال ـ
الســائدة مــن
األغلب ّيــة ّ
وحديثــا يف تعريــف الشــعر بالرتكيــز عــى جانــب

الشعر يف نفس سامعه من أثر وما يبعث فيه

مــن مشــاعر ومــا يوقــظ فيــه مــن أفــكار ورؤى ال
ّ
يحققهــا املعنــى األوّل للقصيــدة بــل معانيهــا
الثــواين التــي ال تحـ ّـد).

ال ســبيل إذن إىل ترجمــة الشــعر الســتحالة
بلوغ الهدف الذي تسعى إليه ّ
كل ترجمة :وهو

مطابقــة النـ ّ
ـي يف مبنــاه ومعنــاه .فــا
ـص األصـ ّ
إمــكان الب ّتــة ألن يكــون النـ ّ
ـص املرتجَ ــم وف ّيــا لبنيــة

القصيدة العرب ّية ووزنها وقافيتها ووجوه املجاز
فيها فضال عن عنصر آخر أهمله الجاحظ وهو

الســياق الثقــايف والحضــاريّ الــذي يفعــل فعلــه
يف النـ ّ
صـوغ معجمــه ومعانيــه .واملعضلــة
ـص وي ـ

الــكأداء األخــرى هــي كيــف نرتجــم مــا ال ُيــرى

يف القصيــدة وهــو جوهــر الشــعر ذاك الــذي

يصطلــح عــى تســميته بـ»الشــعريّ » ،أي كيــف
ّ
متلقــي النـ ّ
ـص يف صمــت ومــا
نرتجــم مــا يســمعه

يراه قارئ القصيدة يف بياضها ،كيف نرتجم ما

ال يقولــه النـ ّ
ـص؟ كيــف نرتجــم املعــاين الثــواين؟

وكيــف نرتجــم التفاعــل الوجــداين مــع النـ ّ
ـص؟
وكيــف نرتجــم مــا تنقلــه القصيــدة الواحــدة مــن
أصــداء خف ّيــة آلالف القصائــد مــن جنســها؟

كيــف نرتجــم التنــاص؟ وكيــف ننقــل إىل اآلخــر

روح الشــعر؟

ثمــة ســبيل واحــدة حســب الجاحــظ لنقــل

ال سبيل إذن إلى ترجمة
الشعر الستحالة بلوغ الهدف
الذي تسعى إليه ّ
كل ترجمة:
األصلي
النص
وهو مطابقة
ّ
ّ
في مبناه ومعناه .فال
النص
إمكان البتّ ة ألن يكون
ّ
وفيا لبنية القصيدة
المترجم
ّ
َ
العربية ووزنها وقافيتها
ّ
ووجوه المجاز فيها فضال
عن عنصر آخر أهمله الجاحظ
وهو السياق الثقافي
والحضاري الذي يفعل فعله
ّ
النص ويصوغ معجمه
في
ّ
ومعانيه .والمعضلة الكأداء
األخرى هي كيف نترجم ما
ال ُيرى في القصيدة وهو
جوهر الشعر

النقد ّيــة يف القــرن العشــرين كاإلنشــائ ّية
واللســان ّيات والبنيويّــة قــد وقفــت مــن ترجمــة

الشــعر بــل مــن الرتجمــة األدب ّيــة عامّ ــة موقفــا

شــبيها إىل حـ ّـد بعيــد بموقــف الجاحــظ .ـفـرأى

ياكوبســون ب ـنـاء عــى التمييــز بــن لغــة الشــعر

عــى طبيعتــه اإلنشــائ ّية (اإلحالــة الذات ّيــة)

وســيفقده أبــرز ســماته (العــدول) ،ولــن يجــد
ـص املرتجــم مــا ينســيه النـ ّ
قــارئ النـ ّ
ـص األصــل.

ي ـقـول ياكوبســون «والشــعر بحكــم تعريفــه
ال ُيســتطاع أن يرتجــم وليــس بممكــن إالّ نقلــه

نقــا خالّقــا» (ذ ـكـره محمــد عجينــة :الرتجمــة

األدب ّيــة ،رحــاب املعرفــة ،الســنة  ،4عــدد ،21
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وذهبــت اللســان ّيات اســتنادا إىل أبــرز مبادئهــا،

مبــدأ الفصــل بــن الـ ّـدال واملد ـلـول ،واعتبــار

العالقــة بينهمــا عالقــة اعتباط ّيــة ،إىل ال ـقـول

باســتحالة الرتجمــة األدب ّيــة عامّ ــة .ذلــك أنّ

أجمــل وأوقــع أ ـثـرا منــه يف لغــة مرتجمــة،
وثانيهمــا أنّ اآلخــر عندمــا ي ـقـرأ معــاين الشــعر
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مبنــى ومعنــى مــع نـ ّ
ـص مــن ترجــم لــه .ولكــن

وقــد رأى الطرابلــي أنّ أمــام املرتجــم األدبـ ّـي
ثالثــة إمكانــات ال يــؤ ّدي أيّ منهــا إىل الرتجمــة

وهــي :االقتبــاس أو الشــرح والتفســر بتحليــل
حـاءات املختلفــة
األســاليب املخصوصــة واإلي ـ
التي تصحبها ،أو التبديل والتوليد بالبحث عن

حـاءات األوىل.
حـاءات جديــدة قريبــة مــن اإلي ـ
إي ـ
ّ
وملـ ّـا كان كل طريــق مــن هــذه الطــرق مســدودا ال
يل ّبــي رغبــة املرتجــم ،فقــد فــرغ الباحــث إىل أنّ

ترجمــة النـ ّ
ـص األدبـ ّـي عمل ّيــة مســتحيلة.

إنّ مجمــل هــذه املواقــف امللتقيــة يف رفــض
ترجمــة الشــعر تنطلــق مــن مسـ ّـلمة أساسـ ّية

حــال مــن األحــوال ترجمــة املضمــون (املد ـلـول)

ســيخلق عالقــة جديــدة يف اللغــة املن ـقـول إليهــا

يجــد ا ـملـرء أنــه مــن العســر فعــا ب ـلـوغ مثــل

ملــا بينهمــا مــن تباعــد أوّال ،وألنّ النـ ّ
ـص املرتجَ ــم

بــن دال ومد ـلـول جديديــن .وبذلــك فالنـ ّ
ـص

املرتجــم هــو نـ ّ
ـص قائــم بأصلــه ال عالقــة لــه
بالنــص األصــل.

أمــا البنيويــة فلتعاملهــا مــع النــص األدبـ ّـي عــى
ّأنــه نســق لغــويّ مغلــق عــى ذاتــه ،ذو حــدود

فيهــا وال وزن وال حســن وال موضــع تعجّ ــب.
وهــذا الحـ ّـل مســتهجن عنــد الجاحــظ مــرذول

لســببني :أوّلهمــا أنّ النــر يف لغتــه األصل ّيــة

حـاكاة» (بحــوث يف النـ ّ
ـص األدبـ ّـي،
ال ســبيل امل ـ

مفادهــا أنّ املرتجــم ال بـ ّـد أن يكــون أمينــا للنــص
الــذي يرتجــم وال تكــون األمانــة إالّ بمطابقــة

ترجمــة ملفــوظ النـ ّ
ـص (الـ ّـدال) ال تضمــن بــأيّ

الواقعي ،فقد استبعدت إمكان ترجمة الشعر
ّ
ّ
إذ أنّ كل ترجمــة هــي خلــق لنـ ّ
ـص جديــد وألنّ

الســياقات التاريخ ّيــة والنفسـ ّية واالجتماع ّيــة

والحضاريّــة وهــو مــا ترفضــه البنيويّــة رفضــا
مطلقــا.

مــن اللغــات بــل داخــل اللغــات العامل ّيــة الح ّيــة
جميعها .صحيح أنّ هذا الواقع القائم ال ينفي

أحب املعرتضون عىل ترجمة
ومع ذلك فسواء
ّ

شــعريّة نشــيطة جـ ّـدا دليــل عــى إمــكان هــذا
الفعــل األدبـ ّـي املعــريف الحضــاريّ .

قراءتنــا للنـ ّ
ـي ،فســبيلنا يف هــذا البــاب
ـص األصـ ّ

الدار العربية للكتاب ،تونس  ،1988ص.)103

ترجمــة الشــعر .ذلــك أنّ نقلــه سـ ّ
تعســفا
ـيمثل
ّ

ّ
ّ
النص عىل
كل ترجمة تفرض عىل املرتجم فتح

برؤيــة الجاحــظ للرتجمــة ،إذ يعتربهــا نقــا وف ّيــا
ـي ّ
للنـ ّ
يحقــق بــه املرتجــم تطابقــا كامــا
ـص األصـ ّ

خـراج ّ
نصنــا يف اللغــة املن ـقـول إليهــا مخرجــا
يف إ ـ
ّ
ّ
أدب ّيا .ولكنّ الحقيقة أننا نكون إذ ذاك قد ولدنا
النص األوّلّ ،
ّ
ّ
ولدناه عن طريق
نصا جديدا غري

هــي ســبيل ال ـقـراءة ال الكتابــة وســبيل التوليــد

الشــعر هــي تحويلــه إىل نــر بإعــادة صياغــة

واحــد منــه هــو الــوزن .كمــا يرتبــط هــذا املوقــف

اســتحالة ترجمــة النـ ّ
ـص الشــعريّ فحســب بــل
ّ
النـ ّ
ـص األدبـ ّـي عامّ ــة .ي ـقـول «قــد نتوهــمّ أننــا

ولغــة النــر والتســليم بــأنّ الشــعر قائــم عــى
اإلحالة الذات ّية ومفهوم العدولّ ،أنه تستحيل

نهائ ّيــة ال تربطــه صــات ماديــة حقيق ّيــة باملرجــع

معــاين القصيــدة صياغــة نرثيّــة مرســلة ال نظــم
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تعــرف الــوزن والقافيــة ،بــل هــي جاهلــة بالشــعر

اإلنشــائ ّيني واللســانيني والبنيويّــن فمــال مــع

التــي تنقــل يوم ّيــا وترتجــم ال بــن عــدد محــدود

ّ
األصيل يف مبناه ومعناه ،ولذلك
النص
ترجمة
ّ

هــذه الرتجمــة يف الشــعر .كمــا أنّ هــذه املواقــف

ّ
للنص الشعريّ  ،فهو
تنطلق من تصوّر سكوين

مــع الجاحــظ وزن وقافيــة ،ومــع اإلنشــائ ّيني

اســتعمال مخصــوص للغــة يختلــف جذريّــا عــن
استعمال النرث إيّاها ،وهو مع البنيويّني فصل

فعندما ّ
حضاري
توفر رصيد
ّ
مهم من التواصل بين
ّ
العرب والغرب في بداية
القرن العشرين عبر الرحالت
العلمية والتجارب
والبعثات
ّ
الشخصية ،وعندما أدرك
ّ
أن الشعر ليس حكرا
العرب ّ
عليهم بل هو شائع بين ّ
كل
الحضارات واأللسن ،وعندما
ٌ
ملحة
حاجة
مست العرب
ّ
ّ
إلى ترجمة شعر غيرهم
الكتشاف آداب اآلخر من
جهة وتطوير أدب الذات
من جهة ثانية ،عندها أقبلوا
على الترجمة في حماس
ولهفة .فأصبحت ترجمة
الشعر ركنا ثابتا

إىل أنّ إمكان ترجمة الشعر أمر قائم يف الواقع

وال يح ـتـاج تــدالال عليــه إىل التنظــر والتقعيــد،
ويكفــي برهانــا عليــه الكــمّ الضخــم مــن القصائــد

عـرب عــن ترجمــة
 ،)1989أنّ وراء اســتنكاف ال ـ

الشــعر أســبابا حضاريّــة ونفســان ّية أهمّ هــا:
اقتناعهــم الجــازم بــأنّ الشــعر ديوانهــم وف ّنهــم
الــذي لــم يُعْ َطـ ُه غريهــم مــن األمــم ،ومــن ثمّ ــة

انعــدم إحساســهم بالحاجــة إىل ترجمــة شــعر
ال ـفـرس والهنــود واإلغريــق يف حــن أوجبــت

سـراع
عليهــم الضــرورة الحضاريّــة وجــوب اإل ـ
عـرب
كمــا أنّ ثمــة عامــا حضاريّــا مهمّ ــا جعــل ال ـ
يزهــدون يف ترجمــة الشــعر وهــو عــدم توفــرّ

ـاين الحضــاريّ يســمح
تراكــم مــن التواصــل اإلنسـ ّ

برتجمــة أرقــى التع ـبـرات الثقاف ّيــة وأعســرها
عىل النقل :الشعرّ .
فعلة غياب ترجمة الشعر

قديمــا ليســت يف النـ ّ
ـص الشــعريّ وال يف فعــل
وإنما هي يف السياق الحضاريّ الحافّ
الرتجمة ّ

بالرتجمــة.

لذلــك فعندمــا ّ
توفــر رصيــد حضــاريّ مهــمّ مــن

غـرب يف بدايــة القــرن
عـرب وال ـ
التواصــل بــن ال ـ

العشــرين عــر الرحــات والبعثــات العلم ّيــة

والتجارب الشخص ّية ،وعندما أدرك العرب أنّ
الشعر ليس حكرا عليهم بل هو شائع بني ّ
كل

عـرب
مســت ال ـ
الحضــارات واأللســن ،وعندمــا ّ
ٌ
حاجة ملحّ ة إىل ترجمة شعر غريهم الكتشاف
آداب اآلخــر مــن جهــة وتطويــر أدب الــذات مــن

جهــة ثانيــة ،عندهــا أقبلــوا عــى الرتجمــة يف
حمــاس ولهفــة .فأصبحــت ترجمــة الشــعر ركنــا
ثابتــا يف الدوريّــات العرب ّيــة مــن «املقتطــف» إىل

مجلتــي «شــعر» و»األقــام» ،وترجمــت بعــض
القصائــد مـ ّرات ال تعـ ّـد .وأشــهر مثــال عــى ذلــك

قصيــدة «البحرية» لالمرتــن التــي نقلــت إىل
العربيــة يف مــا ال يقـ ّـل عــن عشــرين مـ ّرة.

والســؤال الــذي يطــرح :إذا كان مــن العســر

الواقع ّيــة الحضاريّــة.

يجب أن نشري يف بداية هذا القسم من التحليل

ضمــن :الرتجمــة ونظريّاتهــا ،بيــت الحكمــة

برتجمة فلسفة هذه األمم وحكمتها وعلومها.

تــامّ للقصيــدة عــن ســياقها التلفظــي ومراجعهــا
إمكان ترجمة الشعر

عامّ ــةّ .إل أنّ املتأمّ ــل املرتيّــث يتبـ ّـن لــه كمــا ذهــب
إىل ذلــك املنصــف الجـ ّزار (الرتجمــة األدب ّيــة،

وك ـثـرا مــا اســتند أصحــاب املوقــف األوّل مــن
ترجمة الشعر دعما ملوقفهم ،إىل غياب حركة
ترجمــة الشــعر قديمــاُ ،
عـرب
فف ّســر إحجــامُ ال ـ

عــن نقــل أشــعار غريهــم باســتحالة الرتجمــة

فعــا ترجمــة الشــعر ،وإذا كان باإلمــكان بعــد
عـرب ّ
ّ
للغــات
تعلــم نخبــة األد ـبـاء والقـ ّراء ال ـ
األجنب ّيــة ـق ُ
ـراءة النصــوص الشــعرية العامليــة

شـرة دون واســطة مــن الرتجمــة :فلمــاذا
مبا ـ
ّ
نرتجم الشعر بدل التمتع به يف لغته األصل ّية؟

شـركا
تبــدو الحاجــة إىل ترجمــة الشــعر أ ـمـرا م ـ
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بــن منتــج النـ ّ
ـص ومتق ّبلــه يف مســتوى أوّل

فــرديّ  ،وبــن اللغــات والحضــارات يف مســتوى
ثــان جماعـ ّـي .فمنتــج النـ ّ
ـي يــرى يف
ـص األصـ ّ
نقــل ّ
نصــه إىل لغــات أخــرى عنوانــا عــى النجــاح
األدبـ ّـي وضمانــا لالنتشــار ووســيلة لتجـ ّـدد ّ
نصــه

ّ
النص وال ســيما
وبلوغه ق ّراء جددا .أمّ ا متق ّبل

إذا كان مبدعــا شــاعرا ،فلــن يــر ّده حذقــه لغــة
ـص األصليــة وقدرتــه عــى التم ّتــع بالنـ ّ
النـ ّ
ـص يف
لغتــه األمّ عــن الرغبــة يف ترجمتــه متــى أعجــب
بالنـ ّ
ـص وعايــش صاحبــه الجـ ّو الوجــداين الــذي

عــى تجــارب اآلخــر ويحتـ ّ
ـك بهــا .و ـلـوال الرتجمــة
لبات ّ
كل أدب سجني حدوده الض ّيقة كالنزيل

يف جز ـيـرة منعزلــة ال يصلــه منهــا غــر صــداه
مشـوّها .ومثلمــا أنــه ال يمكــن لل ـمـرء أن يتخ ّيــل

أنّ بمســتطاع حضــارة مــا أن تســتغني عــن
ّ
املتعلقة باالقتصاد والصناعة
ترجمة النصوص
ـب ،فكذلــك ال يمكننــا أن نتخ ّيــل أدبــا
والطـ ّ
قــادرا عــى العيــش دون ترجمــة نصــوص ـغـره.
عـرب عــن غريهــم طيلــة
والناظــر يف مــا ترجمــه ال ـ

والشــوق العــارم الحــارق إىل ســرقة النـ ّ
ـص مــن

صاحبــه وكتابتــه كتابــة جديــدة يف لغــة املرتجــم،
ّ
متأصــان يف ذات املرتجــم ،يأخــذان بل ّبــه كمــا

شـاء ،ال يهنــأ وال يرتــاح
تأخــذ بامل ـبـدع ج ـمـرة اإلن ـ
ح ّتــى يحـوّل النـ ّ
ـص الــذي أعجــب بــه إىل لغتــه.

فللرتجمــة لواعــج وآالم ومخــاض مثلهــا مثــل
اإلبــداع ،والقــدرة عــى التم ّتــع بالنـ ّ
ـي
ـص األصـ ّ
ّ
ال تشــفي غليــل املرتجــم امل ـبـدع بــل لعلهــا ال
تزيــد نــاره إالّ أوارا .ور ّبمــا لهــذا الســبب كان

عظ ـمـاءُ املبدعــن هــم عظ ـمـاءَ املرتجمــن مــن
غوتــه إىل بودلــر وأدونيــس وســعدي يوســف.

أفلــم يكــن أوىل ل ـهـؤالء أن ينشــئوا قصائدهــم
بــدل ترجمــة قصائــد غريهــم ـلـوال ّأنهــم وجــدوا
يف فعــل الرتجمــة مــن ا ـلـراء املعنــويّ وتحقيــق

الــذات مــا يضاهــي مــا يجــدون يف فعــل الكتابــة؟
بــل لعـ ّـل يف الرتجمــة لـ ّـذة ال توجــد يف الكتابــة،

ّ
نحقــق مــا حلمنــا بــه أطفــاال
فهــي تتيــح لنــا أن
ّ
مــن رغبــة يف التنكــر واالخت ـفـاء عــن أعــن مــن
يعرفوننــا والحلــم بالح ـلـول يف نفــوس اآلخريــن

وأجســادهم وأقوالهــم .كمــا أنّ الرتجمــة تتيــح

إمــكان أن نختلــس أمــاك الغــر ولكــن بطريقــة
شرع ّية وبمباركة من املالك األصيل وتشجيع…

حب الترجمة ،ترجمة
ّ
اإلبداعية العظيمة،
النصوص
ّ
والشوق العارم الحارق إلى
النص من صاحبه
سرقة
ّ
وكتابته كتابة جديدة في
متأصالن
لغة المترجم،
ّ
في ذات المترجم ،يأخذان
بلبه كما تأخذ بالمبدع
ّ
جمرة اإلنشاء ،ال يهنأ وال
النص
يحول
ّ
يرتاح حتّ ى ّ
الذي أعجب به إلى لغته.
فللترجمة لواعج وآالم
ومخاض مثلها مثل اإلبداع،
بالنص
والقدرة على التمتّ ع
ّ
األصلي ال تشفي غليل
ّ
المترجم المبدع بل ّ
لعلها ال
تزيد ناره ّ
إال أوارا

عىل أنّ املرتجم الفرد وهو يل ّبي بالرتجمة حاجة
فرديّة ّإنما هو ينخرط ،سواء وعى بذلك أم لم
يــع ،يف ســياق أدبـ ّـي وحضــاريّ أكــر يجمــع لغتــه
بغريهــا مــن اللغــات .فـ ّ
ـكل أدب يف حاجــة إىل
ّ
والتجدد ،إىل أن يرى نفسه يف لغات
االستمرار

أخــرى ،وهــو يف حاجــة كذلــك إىل أن يســتوعب
نصــوص اآلداب األخــرى ويكتبهــا بلغتــه ّ
فيطلــع
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رومنطيقـ ّـي عربـ ّـي مــع أد ـبـاء املهجــر وبعــض
إســهامات مدرســة الديوان .أمّ ا يف الخمســينات
ّ
مجلــة «شــعر» صفحاتهــا لرتجمــة
فقــد فتحــت
نصــوص شــعريّة تتمـ ّرد عــى الــوزن وتؤســس

ـديل مــع
كانــت تســر جنبــا إىل جنــب يف تعالــق جـ ّ
تطـوّر حركــة الشــعر العربـ ّـي .ففــي بدايــة القــرن

غلبــت ترجمــة الشــعر الرومنطيقـ ّـي العربـ ّـي يف

الو ـفـاء للنـ ّ
ـي الــذي يبقــى دائمــا أفقــا
ـص األصـ ّ
فن ّيا ومعرف ّيا وأخالق ّيا يلتزم به املرتجم ويحلم

واالعت ـنـاء بشــكل النـ ّ
ـلوبي واملوســيقي
ـص األسـ ّ
باالجتهــاد يف اســتنباط بنيــة موســيق ّية تتناســب

تجري بنا سفن األعمار ماخرة بحــر الوجــود وال

نلقــيمراسينــا

ّ
النص .من ذلك ما فعله
خصوص ّية اإليقاع يف

رابعا :االعت ـنـاء أشـ ّـد االعت ـنـاء بنقــل املحتــوى

السائد عنها وبناء مفهوم جديد ملسألة
التصوّر ّ

صـول إليــه .ولكــنّ األمانــة يف الرتجمــة ال
بالو ـ

تعنــي مطابقــة النـ ّ
ـص مطابقــة حرف ّيــة .فعــاوة

فيــه أعــام جماعــة «شــعر» كأدونيــس وأنــي
حـاج ويوســف الخــال نصوصــا ّ
تبشــر بقصيــدة
ال ـ

عــن تنضيــد ملقابــات لغويّــة قاموسـ ّية ال صلــة

يف الســتينات والســبعينات فقــد اشـ ّ
ـتد انجــذاب

ّ
النص .إنّ األمانة
يقرتفها املرتجم تجاه صاحب

الرتجمــات تصــدر يف الوقــت نفســه الــذي ينشــر

ـيايس
عـرب إىل نقــل الشــعر السـ
املرتجمــن ال ـ
ّ
الثــوريّ يف وقــت طغــى فيــه عــى الشــعر العربـ ّـي

صــوت االل ـتـزام ّ
والدعــوة إىل تغيــر الواقــع.
ّ
ّ
إنّ ترجمــة الشــعر إذن واقــع قائــم الــذات يحقــق
بهــا امل ـبـدع واملرتجــم واألدب والحضــارة حاجــات
ّ
يحققهــا لهــم اإلبــداع أو ال ـقـراءة.
أساسـ ّية ال

ولكــن مــا نصيــب هــذه الرتجمــات مــن النجــاح

الفنـ ّـي ومــا هــي الشــروط األساسـ ّية إلمــكان
ترجمــة الشــعر؟
شروط ترجمة الشعر

عــى أنّ ذلــك األمــر أعســر مــن الصعــود إىل
القمر ّ
فإنه سينتج لنا نصوصا ركيكة هي عبارة

يف ترجمــة الشــعر هــي أن يبــذل املرتجــم امل ـبـدع

قصــارى جهــده لينــئ برتجمتــه ّ
نصــا شــعريّا
يضاهــي النـ ّ
ـي يف إبداعــه وعبقريّتــة
ـص األصـ ّ
وقدرتــه عــى التعبــر عــن الحالــة الوجدان ّيــة

القريبــة ممّ ــا عــاش الشــاعر وهــو يخلــق ّ
نصــه
أوّل مـ ّرة .وبذلــك يضمــن التأثــر يف قــارئ النـ ّ
ـص
املرتجَ ــم كمــا ّأثــر الشــاعر يف قــارئ النـ ّ
ـي.
ـص األصـ ّ

أمّ ــا الشــروط التطبيق ّيــة فهــي ك ـثـرة ال حـ ّـد لهــا،

إذ ترتبــط بممارســة الرتجمــة وهــي ممارســة
مفتوحة عىل ّ
الطارئ وغري املنتظر .لذلك فهذه

خـرة املرتجــم
الشــروط ترتبــط إىل حـ ّـد بعيــد ب ـ
ودربتــه عــى نقــل النصــوص .لكــن إجمــاال يمكــن

فأمّ ــا الشــروط النظريّــة فيمكــن تلخيصهــا يف

أوال :ضــرورة الرتيّــث يف إنجــاز الرتجمــة وعــدم

ـي عــن الفهــم التقليــديّ للشــعر عــى
أوال :التخـ ّ
ّأنــه نظــم ووزن فحســب والتعامــل مــع اإلي ـقـاع

أنّ ّ
الدافــع إىل الرتجمــة ينبغــي أن يكــون دافعــا

مفاهيم ّيــة ،وشــروط تطبيق ّيــة فن ّيــة.
عناصــر ثالثــة هــي:

تعامــا أوســع أفقــا مــن التعامــل التقليــديّ .

ّ
نحددهــا يف أربعــة عناصــر:
أن

التسـ ّرع أو التق ّيــد بآجــال محـ ّـددة .ومعنــى ذلــك
إبداع ّيــا يف املقــام األوّل ال عقــدا يربــط املرتجــم

ـايل .إنّ
بجهــة مــا ال يــرى فيــه املرتجــم غــر عائــد مـ ّ

عــن البنيــة اإليقاع ّيــة املوســيق ّية املالئمــة للنـ ّ
ـص

طـول مـ ّـدة الرتجمــة أمــر عــى غايــة مــن األهم ّيــة
ـ
ّ
ألنــه يســاعد املرتجــم عــى معايشــة النــص

ـايئ الحــا ّد
ثانيا :إعــادة النظــر يف التقســيم الثنـ ّ
ّ
ّ
خاصــة بالشــعر
خاصــة بالنــر وأخــرى
بــن لغــة

املعرف ّيــة.

وبهــذا يمكــن للمرتجــم التصـ ّرف يف البحــث
ـي .
األ صـ ّ

عناصــر أخــرى تنتمــي إىل ســياق التلفــظ وال

تقتصــر عــى امللفــوظ مــن قبيــل :العالقــة بــن
ّ
ّ
النص باألنساق الثقاف ّية
الباث واملتق ّبل ،وصلة
ّ
الحافــة .ذلــك أنّ حســن
واألخالق ّيــة والحضاريّــة

تحليــل حركــة النـ ّ
ـص يف العالــم ضــروريّ جـ ّـدا

الجمــع بــن ترجمــة املحتــوى الشــعري (املجــاز)،

مــع اللغــة املرتجــم إليهــا وتســتطيع أداء

حـرة
ني ـقـوال ف ّيــاض عنــد ترجمتــه قصيــدة الب ـ

لالمرتــن فقــد ســعى إىل نقــل اإلي ـقـاع الحزيــن

والنفاذ إىل روحه وإدراك ّ
كل خصائصه الفن ّية
واإلملــام بشـ ّتى الصــات التــي تربطــه بالســياقات

األمانة في ترجمة الشعر
هي أن يبذل المترجم المبدع
قصارى جهده لينشئ
شعريا يضاهي
نصا
بترجمته ّ
ّ
األصلي في إبداعه
النص
ّ
ّ
وعبقريتة وقدرته على
ّ
الوجدانية
التعبير عن الحالة
ّ
مما عاش الشاعر
القريبة ّ
مرة.
وهو يخلق ّ
نصه ّ
أول ّ
وبذلك يضمن التأثير في
المترجم كما
النص
قارئ
ّ
َ
النص
ّأثر الشاعر في قارئ
ّ
األصلي.
ّ
التطبيقية فهي
أما الشروط
ّ
ّ
حد لها ،إذ ترتبط
كثيرة ال ّ
بممارسة الترجمة وهي
ممارسة مفتوحة على
ّ
الطارئ وغير المنتظر

فرع ّيــة (هــي تفكيــك النـ ّ
ـي وتحليلــه
ـص األصـ ّ
وفهمــه) ،ومرحلــة االبتعــاد عــن النـ ّ
ـص والته ّيــؤ

شـاء النـ ّ
ـص الجديــد يف اللغــة الهــدف.
إىل إن ـ

ـريف الثقــايف مــن مفاهيــم وقيــم انبنــى عليهــا
املعـ ّ
النـ ّ
ـص األصــي وربطتــه بصلــة وثيقــة بالثقافــة

والحضــارة اللتــن ظهــر فيهمــا .ومهمّ ــة املرتجــم
ـريف الثقــايف ويف الوقــت
وف ّيــا لهــذا املحتــوى املعـ ّ

نفســه عليــه أن يجــد املقابــل لــه يف اللغــة التــي
يرتجــم إليهــا .والنجــاح يف هــذا املجــال يضمــن
إىل حـ ّـد بعيــد نجــاح الرتجمــة واإلخــال بــه

يســقط الرتجمــة إســقاطا .مــن ذلــك مــا الحظــه

رفيــق بــن ونــاس عــى ترجمــة الصــادق مازيــغ

قصيدة  Recueillementلبودلري من تحويل
لــدالالت القصيــدة مــن معنــى التأمـ ّـل ومخاطبــة
شـوع والنــدم فأخــرج
الــذات إىل معنــى الخ ـ

القصيــدة مــن إطارهــا الــذايت الرومنطيقـ ّـي
إىل إطــار دينـ ّـي غريــب عنهــا ( رفيــق بــن ّ
ونــاس:
الصــادق مازيــغ مرتجمــا للشــعر ،ضمــن :

الرتجمــة ونظرياتهــا ،بيــت الحكمــة ،تونــس
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خـرا ،تلتقــي هــذه الشــروط جميعهــا يف تأكيــد
أ ـ

أنّ ترجمــة الشــعر عمــل إبداعـ ّـي قائــم الــذات ال
صلــة لــه بنســخ النـ ّ
ـص ونقلــه مــن لغــة إىل لغــة

أخــرى بــل فيــه مــن الخلــق واالبتــكار والتوليــد
الكثــر .لهــذا يبــدو أنّ أقــدر النــاس عــى ترجمــة

الشــعر هــم الشــعراء أنفســهم ،الشــعراء

املبدعــون ،ولكــنْ العارفــون أيضــا معرفــة ال حـ ّـد

لهــا بلغــة اآلخــر وحضارتــه وقيمــه ،والعارفــون
كذلــك بلغتهــم وثقافتهــم ومواطــن الحســن

فيهــا.

ثانيا :ضــرورة مــرور الرتجمــة بمرحلتــن كربيــن
تنقســم ّ
كل منهمــا إىل مراحــل فرع ّيــة وهمــا:

مرحلــة الغــوص يف النـ ّ
ـص وتتضمّ ــن عمل ّيــات

املــوت يطوينــا

يف هــذا املجــال صعبــة جـ ّـدا فعليــه أن يكــون

لهــا بالشــعر .ويف ذلــك أكــر خيانــة يمكــن أن

إلمــكان ترجمــة الشــعر ال بـ ّـد حســب رأينــا مــن
ّ
توفــر ضربــن مــن الشــروط :شــروط نظريّــة

واألخــذ بعــن االعتبــار عنــد تحديــد أدب ّيــة النـ ّ
ـص
القــرن العشــرين يالحــظ أنّ حركــة الرتجمــة

ثالثا :التحـ ّرر مــن ثنائ ّيــة الخيانــة واألمانــة وفــق

مــن ترجمــة لغــة النـ ّ
ـص فيجــب أن تقــوم عــى

أهك ــذا أبــدا تمـض ــي أمــانين ــا نطــوي الحيــاة وليــل

لقصيــدة جديــدة تتناقــض يف تصوراتهــا للشــعر
مع ّ
كل األنماط الشــعرية الســائدة وكانت هذه

النــر أفقــا جديــدا لتطويــر الشــعر العربـ ّـي .أمّ ــا

ألــمّ بــه حــن إن ـ
ـب الرتجمــة،
شـاء القصيــدة .فحـ ّ

ترجمــة النصــوص اإلبداع ّيــة العظيمــة،

الوقــت نفســه الــذي ظ ـهـرت فيــه بــوادر اتجــاه

للمرت جــم.

ثالثا :الرتجمــة عمــل شــامل مر ّكــب أبعــد شــأوا

 ،1987بــروت ،ص .)72

عنــد المرتــنّ ،
ـيقي يف نون ّيــة
فقلــد الب ـنـاء املوسـ ّ

روائي ومترجم من تونس

ابــن زيــدون (أخذنــا ذلــك عــن  :لطيفــة زيتونــة:
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ملف

خالد الساعي

ترجمة األدب العربي

الختــاف البيئــة ولديــه ثقافــة موســوعية خاصــة

بالرتكيبة الثقافية لكال البلدين وهو ما يتطلب
حـرك
أن يكــون لديــه ميكان ـيـزم لغــوي معــريف مت ـ

إشكاليات ومعوقات

يف أبحــاث اللغــة أي أنــه ال يكــون متموضعــا
يف مرحلــة معينــة ،وأعتقــد أن مجامــع اللغــة

العربية يمكن أن تلعب دورا يف ذلك من خالل

عبدالرحمن الرياني

شـركات اللغويــة يف هــذه
تحديــد القواســم وامل ـ
املسألة وهي التي تتعاطى مع اللغة من خالل

األمــام باالتجاهــات الحداثيــة وهــي صفــة ينبغــي

أن تكــون متأصلــة يف املرتجــم.

قبــل ظهــور آلــة الطباعــة بعــدة ق ــرون بــدأ األوروبيــون برتجمــة بعــض النصــوص العربيــة وفــق رؤيــة تهــدف إىل اكتشــاف الش ــرق العربــي

عقبات فكرية

وتقديمه بالصورة التي تطغى عليها الخرافة وامليثولوجيا فكانت أوىل الرتجمات هي ترجمة حرفية للنص املتعلق بحديث ابن عباس

شـويت باحــث عــن الخرافــة ال عــن الحقيقــة فالكتــاب
عـراج ،و كانــت عمليــة الرتجمــة أشــبه بفعــل دنك ـ
سـراء وامل ـ
حـول كتابــه املوســوم باإل ـ
ـ

مــن ضمــن العقبــات الفكريــة التــي تواجــه

أساســا ال وجــود لــه يف ا ـلـراث وإنمــا هــو عبــارة عــن يشء مــن املخيلــة املريضــة لــدى أعــداء الثقافــة العربيــة ،بعدهــا بقرابــة الق ــرن الزمنــي
أي يف الق ــرن الحــادي عشــر تمــت عمليــة ترجمــة للشــعر العربــي وبخاصــة ذلــك املتعلــق بشــعر الغــزل العربــي وهــو الــذي شــكل ُمدخــات

غـرب ال يبحــث عــن ـقـراءة معمقــة
هــي أن ال ـ

منعطف تحقق يف الرتجمة وانعكاساتها عىل مفكري عصر النهضة هو ترجمة كتب الفيلسوف العربي ابن رشد التي أحدثت ثورة يف

ظـرة األوروبيــة القديمــة التــي تشــكلت مــن
والن ـ

ترجمــة األدب العربــي إىل اللغــات األوروبيــة

عـرب الذيــن تأث ــروا بالشــعر األوروبــي املعاصــر ،لكــن أهــم
الشــعر األوروبــي الحديــث عكــس مــا يحــدث اليــوم مــن قبــل شــعراء الحداثــة ال ـ

النهــج التفك ــري واملدرســاين يف أوروبــا يف الق ــرون الوســطى ،وهــي حقائــق أكــد عليهــا معظــم مثقفــي أوروبــا ويف مختلــف العصــور أمثــال
جــورج جوســداروف صاحــب كتــاب «نحــو عصــر آخــر وســيط’ واإلنكلي ــزي ويليــم هوويــل والباحــث الفرنــي آالن دولي ـبـرا وغريهــم ُكــر،

يلقي بظالله عىل تحريف املعنى الحريف للكلمة

صـراع القائمــة
حـوالت العاصفــة التــي أنتجتهــا حالــة ال ـ
ملعرفــة مكامــن الضعــف وتضخيمهــا للمتلقــي ويف ذات التوجــه االســتفادة مــن الت ـ

لربيقهــا إذا لــم تقــد إىل تغيــر املعنــى أصــا،

لكــن األمــر لــم يكــن يف حــاالت ك ـثـرة يخلــو مــن التجــرد فالدافــع الرئيــس الــذي غلــب عــى الرتجمــة كان مجــرد االكتشــاف لآلخــر الحضــاري

ـتـاء التأنيــث واالختــاف الجــذري بقواعــد النحــو

يناسبها من معنى وهنا تتم عملية نقل ونسخ

غـرب
ظـرة ال ـ
خــال امليثولوجيــا التــي حــددت ن ـ

ويجعلها تبدو كما لو كانت عبارة عادية فاقدة

الرتجمــة املعنويــة الفنيــة املعياريــة :هــذا ال ـنـوع

الغريبــة املســكونة بالخرافــة والتخلــف والكســل

القــدرة عــى ال ـقـراءة املعمقــة النوعيــة املتم ـيـزة،

الرتكيــز كان عــى حــي بــن يقظــان ،وهــي التــي

بــن العقالنيــة املدرســانية ومــا يمكــن توصيفــه بالالعقالنيــة املتمثلــة بالكه ـنـوت الدينــي الغيبــي الــذي ـفـرض نفســه عــى الحضــارة العربيــة
ّ
وعجــل بأفولهــا عندمــا بــدأ العقــل األوروبــي بالخ ــروج مــن التفكــر الكنــي القائــم عــى الغيبيــات والبعيــد عــن تحييــد الديــن.

ـمـرادف يف اإلنكليزيــة ويتــم التعامــل معهــا مــن

الثانيــة هــي تلــك التــي حدثــت

كــروزو» للكاتــب دانييــل ديفــوا ،وقصــة مــاوكيل

فــن الكتابــة والتعبــر أي أن تكنيــك اللغــة يف

جمالياتــه وأبعــاده الدالليــة يف اللغــة املرتجمــة،

األوروبــي يف القــرن الثالــث عشــر برتجمــة قصــة

معظمهــا عــن ســلوك اإلنســان عندمــا يجــر عــى

وقولبتــه بصــورة قســرية.

الرتجمــات مهمــا كانــت القــدرات لــدى املرتجــم

المرحلة

مــع بدايــات عصــر النهضــة

حــي بــن يقظــان يف إيطاليــا عــام  1280م ،وبــن

هــذه ال ـفـرة واملرحلــة الثالثــة كانــت هنــاك أشــبه

بالقطيعــة حتــى القــرن الســابع عشــر بدايــة
املرحلــة الثالثــة مــع النــص العربــي األدبــي عندمــا

تمــت ترجمــة التينيــة قــام بهــا إدوارد بو ـكـوك

لنــص أدبــي يحمــل قصــة حــي بــن يقظــان التــي
نســتطيع ال ـقـول إنهــا كانــت املقدمــة الهتمــام

غـرب برتجمــة األدب العربــي وكان للروايــة
ال ـ
حضورهــا املشــع يف تشــكيل املشــهد الــروايئ يف
القــارة األوروبيــة ،فكانــت األســاس للعديــد مــن

روائع الفكر واألدب العاملي مثل كتاب «عقيدة
القس من جبل السافوا» للفيلسوف الفرنيس

جــان جــاك روســو ،وكذلــك نجــد األحــداث
شـركة واضحــة بينهــا وبــن روايــة «روبنســون
امل ـ
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فتــى األدغــال وشــخصية طــرزان التــي تتحــدث
العيش يف بيئة لوحده.

معيقات لغوية

جميــع الحــاالت ال يمكــن أن يتــم استنســاخه

وأهمهــا حصــر الرتجمــة عــى الكتابــات الروائيــة

عىل ترجمة األدب العربي بطريقة جعلته يبدو

ودور النشــر األوروبيــة يف مــا يتعلــق بالرتجمــة

مجموعــة أحاســيس ومشــاعر تنتــج عــن تلــك

عـرب قــد تؤســس ل ـنـوع
العديــد مــن األد ـبـاء ال ـ

فائقــة التبجيــل ،وهنــا تكــون األحاســيس يف

النــص املرتجــم بلغــة مختلفــة تمامــا عــن تلــك
التي ترجمت إليها ،فالنص هنا بفعل الرتجمة
يفقد معناه وينسلخ تماما عن البيئة التي قيل

فيهــا واملعنــى يتغــر فيصبــح بعيــدا عــن املتلقــي
وغريبــا عــن ذائقتــه ،فالشــعوب ال تنســجم إال
مــع فنونهــا وكذلــك النــص الــذي ينــدرج يف إطــار

ومــن خــال مــا ســبق أســتطيع ال ـقـول إن جميــع

أيضا املالحظ أن هناك توجها عاما للمؤسسات

النــص الــروايئ يف أي لغــة يكتســب صــوره

الحالــة املتنا ـثـرة املوســومة بالكلمــات والعبــارات

خــال املقاربــة اللغويــة وهــو مــا يفقــد النــص

تظــل ناقصــة وال تخــدم األدب أو األديــب.

سـرة الذاتيــة ،وهنــا
الســردية املرتبطــة بال ـ

الجماليــة منهــا ،فنحــن هنــا نؤكــد أن النــص هــو

فهنــاك كلمــات يف اللغــة العربيــة ال يوجــد لهــا

تكمــن العقبــة يف أن حالــة التماهــي التــي أبداهــا
ضـاء
مــن الكتابــة وتعيــق تســليط الضــوء عــى ف ـ
واســع مــن الكتابــات األدبيــة التــي تســتحق وفــق

املعايــر والصيــغ الجماليــة أن ترتجــم ،وهــو مــا
حـول الجــدوى
يطــرح العديــد مــن التســاؤالت ـ
مــن الرتجمــة مــن األســاس ،ويف ذات الســياق

هنــاك خلــل ال ينبغــي إفالــه أو تجاهلــه وهــو

ذلــك املرتبــط بكينونــة اللغــة العربيــة وتراكيبهــا
يف اللغــة اإلنكليزيــة؛ عــى ســبيل املثــال ال توجــد

للنــص ال نقــل التعابــر واألوصــاف الجماليــة!

مــن الرتجمــة يتطلــب أن يكــون املرتجــم لديــه

نعــم يمكــن لألديــب مــن نفــس املدرســة أن
يتماهــى ويعــر ويضيــف إىل النــص ،لكــن

عـرب.
ظـرة مجحفــة وظاملــة لل ـ
والغيبيــات وهــي ن ـ
أسســت لــأدب األوروبــي الحديــث وعــى حديــث

شـراقية
ابــن عبــاس وعــى تلــك الكتابــات اإلست ـ

املحصلــة هــي أن هــذا ال ـنـوع مــن الرتجمــة أشــبه
بمــا يقــوم بــه املرتجــم املعتمــد املُحلــف لــدى

حـول الديــن وكتــاب ألــف ليلــة وليلــة تحديــدا،
ـ

صالحــا لل ـقـراءة لكنــه ال ي ـقـرب مــن ترجمــة

ســيكولوجية الفــرد العربــي وهــي التــي طغــت

الهيئــات القضائيــة ،فيكــون النــص قانونيــا

وأمــام وضعيــة كهــذه عملــت بعــض دور النشــر

نصيــة واقعيــة ذات عمــق ودالالت عاكســة

غريبا حتى عن لغة الكتابات التي تشكل هوية

مــا تقــدم أعتقــد أن الرتجمــة لــأدب العربــي

األديب فعمدت إىل الرتجمة التلخيصية الحرة

إىل اآلخــر العربــي وخلقــت تلــك الشــخصية

تمامــا ملفــردات النــص األدبــي ،لكــن ومــع كل

الفرنسية التي توقفت عند ترجمة املستشرقني

التــي شــكلت ُ
املدخــات الرئيســية يف ـقـراءة
عــى ترجمــة األوروبيــن للفلســفة الرشــدية

التــي أسســت للنهــج املدرســاين األوروبــي ،ولهــذا

نجــد أن معظــم األعمــال املرتجمــة إىل اللغــات

تح ـتـاج إىل مزايــا ينبغــي أن تتوافــر يف املشــتغلني

األوروبيــة تغلــب جانــب الفســاد واألقليــات

اختالفــا جذريــا عــن جميــع أشــكال الرتجمــة؛

العربــي املســتبد املتخلــف ،وهــي ـنـوع مــن

وهــي ضــارة بالنــص وأشــبه ب ـنـوع مــن االنتقائيــة

عــى الرتجمــة يف الجانــب األدبــي كونهــا تختلــف

لكونهــا يف معظــم األحيــان تكــون مخالفــة لــه

ينبغــي أوال وقبــل كل يشء أن يكــون املرتجــم

عـرب إىل العالــم مــن خــال
االنتقائيــة تقــدم ال ـ

أ ـقـول عــى علــم بقواعــد اللغــة العربيــة متقنــا يف

جـزء الثــاين
مقولــة هــري وايمــوت ،مرتجــم ال ـ

تجعــل النــص بعيــدا كل البعــد عــن املصــدر

وهــي أ ـقـرب إىل الرتجمــة االقتصاديــة وأبعــد مــا

تكــون عــن النــص األدبــي.

عــى علــم وليــس إجــادة فــرق يف الحالتــن،

الرتجمــة اللفظيــة :وهــي أشــبه بعمليــة إفقــار

طبيعــة اللغتــن مــدركا للفــوارق بــن الســمتني

الدقيــق للحظــة واملــكان ،فهــو يف هــذه الحالــة

العربيــة تطغــى عليهــا الصيــغ الفعليــة بينمــا يف

للنــص مــن املشــاعر واألحاســيس والوصــف
يقــوم عــى البحــث يف القامــوس لــكل كلمــة عمــا

املهمشــة وا ـملـرأة املقهــورة بفعــل طغيــان الرجــل

تقريــر اجتماعــي يكتــب وفــق مــا هــو ســيايس
مــن روايــة األيــام لطــه حســن إىل اإلنكليزيــة «إن

املميزتــن للعربيــة واإلنكليزيــة ،مــن حيــث أن

هذا أدب غريب ينتمي إىل بلدان متخلفة علميا

اإلنكليزية تغلب عليها الجمُ ل اإلسمية ،مدركا

كاتب من اليمن

وصناعيــا واقتصاديــا».
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ملف

خالد الساعي

التفاعل الثقافي
في ترجمة ألف ليلة وليلة
ياسمين فيدوح

تقــف نظريــة الرتجمــة اليــوم عــى النقيــض مــن كل املعايــر وهــي تشــدد عــى ام ـتـاك األداة املثــى واملقــدرة عــى التوصيــل ،وتهــدف يف

مـام املرتجــم الــذي ال يكتفــي
جوهرهــا إىل تفســر عمليــات النقــل باالعتمــاد عــى مبــادئ ألســنية .ويشــغل هــذا التوجــه جــزءا ك ـبـرا مــن اهت ـ

ظـرات الحديثــة أكــر مــن مجــرد افرتاضــات.
بوصــف تلــك العمليــات ،وربمــا لــن يجــد يف بعــض التن ـ

ونحن

املؤكــد أنــه تــم االتفــاق عــى

غـرب ،التــي
ليلــة وليلــة ،ورحلــة شــهرزاد إىل ال ـ

مــا مــن ثقافــة تتجــرد مــن وجدانهــا إال ويكــون

مجموعــة مــن املبــادئ والشــروط

يف نقــل ـتـراث الشــرق القصــي العظيم ،ألــف

الخطــأ الحكــم عــى ترجمــة مــا بمقتــى تلــك

كانــت مدخــا مهمــا للعالــم الشــرقي يف نظــر

التــي ينبغــي للمرتجــم االل ـتـزام بهــا ،غــر أنــه مــن
املبــادئ وحســب .فالرتجمــة األدبيــة -مثــا-

تتطلــب وعيــا باألنســاق الثقافيــة للمجتمعــات،
مــن حيــث كــون الرتجمــة تتــم بــن ثقافتــن ،كمــا

ي ـفـرض مــن املرتجــم مراعــاة الكثافــة اإليحائيــة
للــدالالت والرمــوز ،واألهــم مــن ذلــك عليــه أن
يدرك العالقات الخفية التي تنشأ بني املحتوى

والتعبــر .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الرتجمــة
األدبيــة تراهــن عــى حــس املرتجــم ،وذوقــه،

وتكوينــه ،وتمرســه بالفــن الــذي يرتجمــه،

وتفاعله معه.

غـرب ،وانبهــار اآلخــر -يف الثقافــة العامليــة-
ال ـ

بســحر طرائــق ســردها الغرائبــي.

تعهــدت الرومانســية بإعــادة الكائــن إىل ينبوعــه

بألــف ليلــة وليلــة جعلهــم يحصــرون اهتمامهــم

األكرب بموضوعاتها يف عصر عقالين طغت فيه
الكالســيكية ،واســتبد فيــه العقــل .ومــع ذلــك

صـول هــذا
فقــد كرســوا جهــودا مماثلــة ملعرفــة أ ـ
ا ـلـراث الــذي زعــزع كيانهــم ،وأحــدث انقالبــا

يف أذواقهــم ،حتــى قــال عنــه غوســتاف لوبــون

والســعي املتواصــل إىل البحــث عــن جســر

لقــد بــرزت الرتجمــة دائمــا عــى أنهــا امليــدان

وانظــر بعــد ذلــك مــاذا عســاها أن تكــون؟ لقــد

لإلنســان عــى نحــو مــا ذ ـكـره محمــد رجــب

غـرب
شـرك مــن الدوافــع والنوايــا ،فانبهــار ال ـ
م ـ

الكتب التي وضعها اإلنسان إمتاعا مع ما فيها

ويزيــد مــن بشــأنه ،فائــدة ونفعــا.

مصريهــا الــزوال .جَ ـ ِّر ْد أمــة مــا مــن رومانســيتها

وال ريــب يف أن تلــك الجهــود لــم تكــن عــى قــدر

وينتــج مــن هــذه الطروحــات جــدل حــاد قــد

تواصــل ،غــر أن ذلــك يضاعــف جهــد الســؤال،

واملشــاعر واألفــكار.

الفطــري ،وقــد يعــد الحــي مــن أروع املمارســات

عـرب،
 Gustave LeBonيف كتابــه حضــارة ال ـ

يقلــل مــن جــدوى االعتقــاد يف نظريــة الرتجمــة،

ص  « ،450تعــد ألــف ليلــة وليلــة مــن أكــر
مــن نواقــص واضحــة جــدا ،وأضيــف إىل مــا فيهــا

مــن متعــة مــا يف قراءتهــا مــن فائــدة ،فبهــا ينــال

عـرب،
القــارئ معــارف صحيحــة عــن طبائــع ال ـ

الرمزيــة جماليــة وتع ـبـرا عــن الحــس الفطــري
النجــار (ا ـلـراث القصــي يف األدب العربــي،

ص )3بقولــه فـ»الحــي ،أســطوريا -كان أو
أدبيــا -هــو ـمـراث الحضــارات األول ،وقــد
واكــب اإلنســان منــذ أقــدم العصــور التــي كان
يحبــو فيهــا خطواتــه األوىل عــى مــدارج الحيــاة

البشــرية ،إ ّبــان طفولتهــا الشــعرية ،ليــس ألن

الحــي كان آنــذاك األداة املعرفيــة األوىل التــي
صـوغ الفكــر
عرفهــا اإلنســان القديــم ســبيال إىل ـ

الدينــي ،والثقــايف ،والعلمــي ،أو ألنــه األداة
األبلــغ أ ـثـرا ،واألقــوى تأ ـثـرا يف تشــكيل الوعــي

اإلنســاين ،بــل فــوق هــذا كلــه؛ ألن اإلنســان
طـرة َّ
الطبيع َّيــة،
كائــن قصــي بالخِ لقــة ،وبال ِف ـ

الشــامل للتواصل ،واكتســبت يف ضوء املعارف

ومشــاعرهم ،ووجــه تفكريهــم يف بعــض

تحديــث املناهــج الرتجميــة التــي يظهــر أن أغلبهــا

فالنــص يتضمــن أنرثوبولوجيــا ثقافـ ة االنت ـمـاء

ليس ألنه كائن ثقايف ،بالفعل ،بل ألن الحيك
نفســه ِج ِب َّلــة طبيعيــة فيــه ،تلبــي نزوعــا إنســانيا

اإلبداعــي والفكــري والثقــايف ،وأســاليب حيــاة

واملراحــل العمريــة لإلنســان»[ ،]1فمهمــا

الجديــدة مفاهيــم عــدة ،ترمــي يف أساســها إىل

صـول اإلفهــام
يتجــه إىل املرتجــم لــه ضمانــا بح ـ
وإيصــال الرســالة.

ومــن هنــا ألجأتنــي هــذه الدراســة إىل تصــور
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غثــا وبــاردا ،وإنمــا هــي رصــد شــامل للطبائــع
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األدوار».

العربــي أللــف ليلــة وليلــة بأوجهــه املختلفــة،
املجتمــع وســلوكياته ،فهــي ليســت حديثــا

تمتلــك إزاء الســيطرة البدئيــة للخيــال أيــة قــوة

الغربيــن أنفســهم ،فقــد ذهــب محمــد جاســم

ضــوء القمــر».

يف أوج العصــر الكالســييك عندمــا تفتــح وعــي

اإلنكليــزي ،ص )22إىل ال ـقـول إنــه «يف هــذه

النقــي يف حياتنــا ،غــر أننــا لســنا مفعمــن بذلــك

ملواجهتهــا ،بدليــل انفــات املخيلــة مــن عقالهــا
القــارئ األوروبــي عــى كنــوز الشــرق بــكل ذلــك
التدفــق الخــاق مــن ال محدوديــة التصويــر إىل

يســتحيل تجاهلــه ،يف كل العصــور التاريخيــة

ال معقوليــة التخييــل ،فــكان حضــور ألــف ليلــة

ادعــت العقالنيــة اســتبدادها بالكائــن فإنهــا ال

بــرودة األشــياء ،وبعثهــا مــن جديــد ،با ـعـراف

غـرب بدايــة عهــد رومانــي طمــس
وليلــة يف ال ـ

املوســوي (ألــف ليلــة وليلــة يف نظريــة األدب
املجلدات يرقص السحرة ،والجن ،واملصابيح،

والخواتــم ،والطالســم ،بو ـفـرة تجعــل القــارئ
يتعجب ويندهش مستغربا ،هذا القارئ الذي

لــم يتعــرف مــن قبــل عــى غــر ســاحرات يمتطــن

املكانس ،أو جني قزم يرقص بعض األحيان يف

إن مــا نعــر عليــه يف األســاطري هــو الجانــب
الفيــض مــن الن ـقـاء؛ ألننــا نفتقــد إىل اإلحســاس

حـرارة مــا يربطنــا بــه ،وربمــا كان فعــل الحــي
ب ـ

-بوصفه ممارسة طقسية تتشكل عربها عالقة

اإلنســان بوجــوده الفعــي والرمــزي -امتــدادا
لجوهــر األســطورة يف اختبــار الوعــي البشــري،
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«فالقصــد مــن األســاطري القديمــة هــو أن تناغــم

لياليــه» .ولقــد أظهــر القــارئ األوروبــي ترحيبــا

نفســها يف مطالعــة هــذه الحكايــات العجيبــة

ليلة وليلة معضلة فلسفية من أعقد ما يكون

ودمنــة ،وحكايــات الشــطار ،واملقامــات ،ومــن

بعض االعرتاضات ،فالبعض يعده تراثا عامليا،

بعيدا وبأساليب عدة ،ويبتغي أشياء ال يريدها

كل الطبقــات ،وتغلغلــت يف أذهــان معظــم

املوســوي) .وملــا كان النــزوع إىل الخــارق واملذهــل

جبــور غــزول :البنيــة والداللــة يف ألــف ليلــة

غـرب أن ينقــب
جبــل جليــدي ضخــم ينبغــي لل ـ

مــن التغ ـيـرات عــر قــرون مــن الروايــة والنقــل

العربيــة انقالبــا وجدانيــا المــس ذلــك النــزوع

جـزم بتالحــم الرؤيــا بــن األســاطري
ونــكاد ن ـ

ذلــك الباحثــة الروائيــة األمريكيــة مارجريــت آن

الصــواب إذا قلنــا بفاعليــة التنــاص ،فحتــى

الضخم «القصة الحقيقية للرواية» The real

بني العقل والجسد ،بإمكان العقل أن ينطلق
الجســد ،واألســاطري والشــعائر كانــت وســائل

مــن شــأنها أن تضــع العقــل يف انســجام مــع
الجســد ،وأن تجعــل أســاليب الحيــاة متوافقــة

مــع مــا تمليــه الطبيعــة» (جوزيــف كامبــل:
قــوة األســطورة ،ص .)106ضمــن هــذا التناغــم

يمكننــا اعتبــار ألــف ليلــة وليلــة أســطورة الشــرق

بمــا تولــد عنهــا مــن رؤيــا كونيــة رافقــت تجربــة

ال مثيــل لــه بألــف ليلــة وليلة حيــث وصلــت إىل
الكتاب والروائيني والشــعراء ،وباعرتاف هؤالء

أمرا عاديا فقد توسل القارئ األوروبي يف الليايل

ضـويل،
الصعيديــن األكاديمــي والثقــايف ،والف ـ

جـزءا ك ـبـرا
الفطــري الــذي احتلــت الكالســيكية ـ

أنفســهم جــرى االهتمــام بألــف ليلــة وليلــة عــى

واســتمر تأثريهــا أجيــاال متالحقــة ،وال ـتـزال تثــر

حولهــا التســاؤالت إىل يومنــا هــذا.

غـرب األدبيــة
وكانــت بدايــة اقتحامهــا عوالــم ال ـ

جـاء املعمــورة.
أر ـ

لقــد طــورت ألــف ليلــة وليلــة ،يف وقــت مبكــر،
اإلحســاس بلــذة النــص ،فاســتحوذت عــى

أذواق املتلقــن ،بمــا يف ذلــك النخبــة والعامــة،
ال ســيما وقــد أحدثــت ـهـزة جماليــة يف التلقــي

األوروبــي ،فانتقلــت بــه مــن ســكونية القوالــب
الكالســيكية إىل حركيــة التحــرر مــن قيودهــا،
ومــا مهــد لهــذه الســيطرة والســيادة هــو اإلثــارة،

والخيــال الخصــب ،والسالســة ،واملرونــة،
«فالحكايــات الشــعبية هــي عبــارة عــن نمــاذج

قصصيــة مجــردة غــر معقــدة ،وســهل عــى
اإلنســان أن يتذكرهــا وال تعيقهــا حواجــز مــن
اللغــة والثقافــة» (نــور ثــروب ـفـراي :املاهيــة
والخرافــة ،ص .)44وليــس غريبــا يف مثــل هــذه

الحالة أن تتخطى الليايل العربية حدود الزمان

واملــكان فتخــرق جملــة مــن املعــارف واآلداب
ومــن ضمنهــا األدب الــرويس ،واإلنكليــزي،

واألملــاين ،بمــا يف ذلــك األدب الفرنــي الــذي

كان بوابــة املــرور إىل الشــرق .وقــد صاحبــت تلــك
ُ
مجموعة عوامل أهمها تجديد األدب
التأثريات
األوروبــي يف التعامــل مــع روح الشــرق يف ضــوء

طورت ألف ليلة وليلة ،في
وقت مبكر ،اإلحساس بلذة
النص ،فاستحوذت على
أذواق المتلقين ،بما في
ذلك النخبة والعامة ،ال سيما
وقد أحدثت هزة جمالية في
التلقي األوروبي ،فانتقلت
به من سكونية القوالب
الكالسيكية إلى حركية
التحرر من قيودها ،وما مهد
لهذه السيطرة والسيادة
هو اإلثارة ،والخيال الخصب،
والسالسة ،والمرونة،
«فالحكايات الشعبية هي
عبارة عن نماذج قصصية
مجردة غير معقدة

وليلــة عــى األد ـبـاء الــروس يف القــرن التاســع
الشــعر الغنــايئ الرقيــق ،واألســلوب الشــرقي
جـاء ،والســخرية
املنمــق ،والخيــال ،واله ـ

التــي تهــدف إىل تهذيــب الصغــار والكبــار عــى

الســواء ،وكذلــك عالــم الســحر الخــارق وال ـبـذخ
الشــرقي بوجــه عــام وبســاطة الشــرق وســحر
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قوبلت ألف ليلة وليلة بحماسة فائقة يف عصر

[عــدا بابــل] حيــث تفــرق اللســان بعــد توحــد

اســتعاد طبيعــة األشــياء وبســاطتها «ومــن هنــا

ونــزوع إىل الرتويــح عــن النفــس يف فســحة مــن
الخيــال بعيــدا عــن تلــك الرصانــة الطاغيــة» (رنــا
قبــاين :أســاطري أوروبــا عــن الشــرق ،ص.)55

عباس مجموع الرؤى املشرتكة ملا أثارته املالحم

اليونانيــة مــن موضوعــات ومــا تطرقــت إليــه

الخيــال إىل أقصــاه ،أمــر ال يمكــن اســتبعاده.

غــر أن املغالطــة التــي قــد يقــع فيهــا البعــض
هــي الغلــو يف تأكيــد الســمات الســحرية مــن
دون غريهــا ممــا تنفــرد بــه الليــايل مــن قيــم فنيــة

جـزة فــإن
وجماليــة وإنســانية« ،وبكلمــة مو ـ

أوجــه التشــابه بــن تلــك املوضوعــات بحســب مــا

ســبيل املثــال كل أبطــال الحكايــات اليونانيــة
والقصــص العربيــة يف ألــف ليلــة وليلــة
يتمتعــون بقســط وافــر مــن الجمــال والحــب

شـركة بــن القصــص اليونانيــة
ظـرة م ـ
مــن أول ن ـ

قارئ هذا القرن قد وجد املتعة يف متابعة هذه

والعربيــة( ،إحســان عبــاس :مالمــح يونانيــة يف

لكنــه يمكــن أن يكــون قــد اتفــق مــع الســندباد

الخصوصيــة التعبرييــة يف النســيج البنــايئ،

الحكايــات ،وســحرته أجواؤهــا بلــذة غريبــة،

األدب العربــي ،ص ،)182ناهيــك عــن تقــارب

يف اســتنتاجه بــأن ال تحصيــل دون مشــقة ،وأن

واالتفــاق يف الغايــة مــن الفعــل (يف الحكايــات)

جاســم املوســوي ،ص.)22

وقــد أولــت الدراســات املقارنــة يف اآلداب الغربيــة

الســماء تكافــئ النشــيط الشــريف»( ،محمــد

صـول إىل الهــدف.
والو ـ

لقــد أحدثــت ألــف ليلــة وليلــة ـهـزة جماليــة

ظـرا إىل مــا
عنايــة مب ـكـرة بألــف ليلــة وليلــة ن ـ

جـرت
إىل الخيــال األوروبــي أبعــادا رمزيــة ،وف ـ

يقتصر اهتمامهم عىل الجوانب اإليجابية لهذا

وفلســفية ،فعــى املســتوى الجمــايل أضافــت
حـاء ،وخلقــت
لديــه طاقــة المتناهيــة مــن اإلي ـ

يف وجدانــه إيقاعــا رومانســيا حاملــا ،وزودتــه

بروحانيــة الشــرق .أمــا عــى املســتوى الفلســفي

حققتــه مــن انتشــار عاملــي .ومــن الطبيعــي أال

الفــن ،غــر أن الــذي حــدث هــو و ـقـوع القــارئ
شـرك الخلــط بــن الواقــع والخيــال
األوروبــي يف ـ
لعــدم تمكنــه مــن الفصــل بــن الفــن والتاريــخ؛
يف حني سعت بعض الفئات إىل تكريس صورة

بأسباب الوجود ،وامتحان الذات ،سواء تعلق

الشــرق [املنحــرف] ،وبالغــت يف تضخيــم ظا ـهـرة

ويعــد الزمــن أحــد أعظــم تجليــات تلــك الرؤيــة

وتبقى حقيقة الليايل راسخة يف تفوقها الفني،

ذات صلــة بخــرق ألفــة التلقــي حيــث ت ـقـول مارثــا
إن «مجــرد الرغبــة الهروبيــة لتجــاوز القواعــد

وزوجهــا عوليــس Ulysses .أمــا شــهرزاد فهــي

املحــددة للكالســيكية الجديــدة قــد حققــت

املثاقفــة  .Acculturationوقــد رصــد إحســان

ـيـراه غرونبــاوم   ،G. Von Grunbaumعــى

تفعيــل الخيــال الســحري وتوســيع رمزيــة ذلــك

جـوع مخلصهــا
ضــد وقــت مــا ،فهــي يف انتظــار ر ـ

تصــارع ضــد مفهــوم الوقــت ،وبهــذا تطــرح ألــف

فيــه عــن أصــل جنــس الروايــة ،كمــا تشــر إىل
دودي  Margaret Anne Doddyيف كتابهــا
 story of the novelالــذي صــدر عــام ،1997
(عبدالنبي أصطيف :بني املركز واملحيط -األدب

توسل القارئ األوروبي
في الليالي العربية انقالبا
وجدانيا المس ذلك النزوع
الفطري الذي احتلت
الكالسيكية جزءا كبيرا منه،
وفي تطلعه إلى تفجير
رتابة تلك النمطية وجد
هذا القارئ َخالصه في
جو الليالي حيث استعاد
طبيعة األشياء وبساطتها
«ومن هنا قوبلت ألف ليلة
وليلة بحماسة فائقة في
عصر ساده تململ الهيمنة
الصارمة للعقالنية ،ونزوع
إلى الترويح عن النفس في
فسحة من الخيال بعيدا عن
تلك الرصانة الطاغية»

العربــي يف دا ـئـرة األدب العاملــي ،مجلــة املعرفــة

األدب األوروبــي ،حتــى إن أحــدث الدراســات

.)2000 440-

عن روائع الشرق مثل ألف ليلة وليلة ،وكليلة

إال أن ف ـكـرة تأصيــل كتــاب الليــايل مــا ـتـزال تلقــى

الغربيــة تصــر عــى انبثــاق أوىل النــوى الروائيــة

بانت ـمـاء هــذا ا ـلـراث املتجــذر فيهــا ،واملنبثــق عــن

جدليــات سوســيو -لغويــة تســمح بتعميــق هــذا

األثــر وترســيخه يف منظومــة الفلكلــور العربــي
بــكل امتداداتــه الحضاريــة بمــا يف ذلــك املعتقــد،
أمــا الدراســات التــي حاولــت التوفيــق بــن

صـول الفارســية والعربيــة أللــف ليلــة وليلــة،
األ ـ
يرمــي إىل ثبــت مرجعيــة هــذا ا ـلـراث العريــق،

غــر أن هــذا املوقــف بــدوره يضمــر ميــا شــديدا
صـول غــر العربيــة.
إىل األ ـ

ومهمــا كانــت املعطيــات النظريــة الناجمــة عــن
املقارنــات الوصفيــة دقيقــة وملتزمــة ،فإنــه

لــم يصلنــا مــن « ـهـزاز أفســانة» ســوى العبــارة

نفســها ،فهــذه األلــف خرافــة كمــا ترتجمهــا
املصــادر أكــر مجهوليــة مــن ألــف ليلــة وليلــة
التــي تعــرف إليهــا العالــم بنقــش ذهبــي يف بــاط

الخليفــة العبــايس .ولعــل تــودوروف Tzvitan
 Todorovكان وفيــا لحــدس التأمــل الفطــري،

حــن خــص هــذا االســتثناء القصــي بقولــه «إن
ألــف ليلــة وليلــة تعطــي الجــواب ســاخرا ملــن
أراد أن يعــرف القبــل والبعــد .فالقصــة األوىل،

قصــة شــهرزاد تبــدأ بهــذه الكلمــات ،التــي يمكــن
أن تســمع بــكل املعــاين [ولكــن يجــب أالّ نفتــح
الكتــاب لــي نقرأهــا ،وإنمــا يجــب أن نتوقعهــا

توقعا؛ إذ أنها جيدة يف مكانها]« :يحىك» ،إنه

من غري املجدي أن يبحث املرء عن أصلها ضمن
الزمــن؛ ذلــك ألن الزمــن يأخــذ أصلــه يف القصــة.

وإذا كان قبــل القصــة األوىل ثمــة «حــي» فــإن

بعدهــا ثمــة «ســيحىك» ( تزفيتــان تــودوروف:
مفهوم األدب ،ص )149وهكذا تفتتح ألف ليلة
وليلــة عصــر الالّيقــن  ،Uncertaintyوتهيــئ
العالــم الســتقبال معنــى املمكــن واملحتمــل ،ومــا

الحريــم.

فال أحد ينكر ما لها من الفضل يف تفسري مسار

والنسج ،بينما تتمسك الثقافة العربية بشد ٍة

فــإن أغلبهــا يعكــس موقفــا شــبه موضوعــي،

صـول االتصــال مجــددا عــن طريــق
مــن أجــل ح ـ

إن ال ـقـول بف ـكـرة قيــام ألــف ليلــة وليلــة عــى

صـراع بينلــوب  pénélopeكان
الفلســفية « ،ف ـ

بايــك كونانــت Martha Beck Conant

جـزم بانفصــال الثقافــات
التالحــم ،فــا أحــد ي ـ

الليــايل :البطــل ،الحــب ،الجمــال… حيــث أورد

األمــر بمــا تصــرح بــه الكلمــات أو بمــا تض ـمـره.

عشــر ،عالــم الفكــر« )1987-18 ،باســتخدام

اليونانيــة وألــف ليلــة وليلــة ،ولعلنــا ال نجانــب
وإن لــم تكــن لدينــا الحجــة عــى إثبــات ذلــك

فقــد شــكلت الليــايل ســؤاال أنطولوجيــا يشــتبك

مــا ذكرتــه (ناديــة ســلطان :تأ ـثـرات ألــف ليلــة

صـول .)1994-4
وليلــة ،مجلــة ف ـ

منه ،ويف تطلعه إىل تفجري رتابة تلك النمطية
وجــد هــذا القــارئ َخالصــه يف جــو الليــايل حيــث

ســاده تملمــل الهيمنــة الصارمــة للعقالنيــة،

اإلنســان التأمليــة ،وملــا كان التأمــل أرقــى مــن

الفهــم فقــد تهافــت عليهــا ال ـقـراء مــن مختلــف

الغريبــة عــن املخاطــر والســحر» (محمــد جاســم

وهــي معضلــة مفهــوم الزمــن املجــرد» (فريــال

ثــمَّ «فــإن هــذه اآلثــار العربيــة لــم تكــن إال ذروة

ملــكا لشــعوب األرض قاطبــة ،بســبب مــا لحقــه

وعــى الرغــم مــن تطــور البحــوث والدراســات

ـتـزال تضيــف إىل التجــارب اإلنســانية الكثــر مــن
طـرة.
بســاطة التأمــل و ـبـراءة الف ـ

باحثة من الجزائر
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صالح عناني
هنا القاهرة

بجناحي «الخصوصية» و»الثورية» يحلق التشكييل املصري صالح عناين ،الذي تدل رسومه عليه بوضوح دون الحاجة إىل توقيعه،

بما يعني أنه ال يشبه أحدا ،وتنتقل الطاقة اإليجابية دائما من أعماله إىل داخل املتلقي ،فتهز استقراره ،وتخلخل ثوابته ،بما يؤكد

أن الفن لديه حالة تفجري خالقة ،بل ثورة متحققة ،مكتملة بحد ذاتها.

هو ليس عىل خالف وال نزاع مع أحد؛ بقدر ما هو عىل توافق وتصالح مع نفسه ،يرى أن آفة اآلفات يف الفن واإلدارة والسياسة

والتعليم ،ويف كل يشء ،تتمثل يف الوقوع يف فخ التنميط ،حيث تتشرنق األفكار وتنعزل ،ويعلو الضجيج بال طحن ،وتتصدر
الشعارات الجوفاء املشهد من دون إنجاز فعيل :الفن العوملي ،الديمقراطية الليربالية ،نظرية الناصرية ،وغريها ،فيما يعيش
الحقيقيون من مبدعني ومثقفني وأناس عاديني بال مساحيق ،يف شوارع أخرى تماما غري هذه املنابر والخنادق ،التي ال تصلح إال
للتمثيل الرديء املتكلف ،أو للخطابة الزاعقة املكرورة.

صالح عناين ،ابن يناير بامتياز ،من جهة هو من مواليد  11يناير عام  ،1955ومن جهة أخرى هو من طليعة املحتشدين يف امليدان

يف ثورة  25يناير  ،2011فاملثقف العضوي الفاعل من وجهة نظره ال يكتفي بالجهد اإلبداعي والعمل التخصيص األكاديمي ،فهناك

أدوار أخرى ال تتحقق إال بالتالحم املباشر مع طبقات الشعب ،وليس هناك من رافد معريف وتخيييل وتخليقي وفني أنبل وأصدق من
الوعي املتعمق بالوجدان الجمعي للشعب.

يؤمن صالح عناين بـ»عودة الروح» (عنوان أحد معارضه) ،وبأن مصر قادرة عىل استعادة مكانتها الحضارية والثقافية ،وبث إشعاعات
قوتها الناعمة داخليا وخارجيا ،خصوصا أن السنوات السبع التي أعقبت ثورة يناير  2011خلخلت كثريا من الرجعيات الدينية

واملقدسات السياسية والبوليسية واأليديولوجية ،ويعقد عناين األمل عىل الطبقات الشعبية البسيطة يف النسيج املجتمعي ،وعىل

املهمشني واملنفيني ،وليس عىل الطبقة الوسطى التي يراها انتفاعية انتهازية ،وليس أيضا عىل النخب الثقافية والسياسية والحزبية
من املعارضني والحقوقيني و»املشبوهني واملصطادين يف املاء العكر» ،كما يصفهم.
ّ
يعرف صالح عناين جيدا أن املبدعني واملثقفني أقدار :هناك املبدع الطليعي الذي يقود أمة ،وهناك «املؤدي» الذي قد يأيت بجميل،
لكنه ال يصل إىل مرتبة الفرادة .يدرك كذلك أنهم طبقات :فهناك الرجعي ،وهناك املحافظ ،وهناك املتصالح ،وهناك الثوري.

ويرى عناين أن املبدع الثوري عليه أن يعاين كثريا ،ويدفع الثمن ،إذ يتعرض لكافة أشكال التهميش والتجاهل واإللغاء ،ليس فقط

من السلطة واإلعالم ،وإنما أيضا من كثري من فئات املجتمع ،التي تبدو يف حالة انسحابية انسحاقية بسبب فقدان بوصلة الهوية
وتقليص مساحة الحريات وضعف الثقة بالذات ،لكنه يعود فيقول «جدعنة املصريني ستنتصر ،وتفرض قيمها وإرادتها».

حصل صالح عناين عىل بكالوريوس الرتبية الفنية من جامعة حلوان يف العام  ،1977وعمل كرسام صحايف يف مجلة «صباح الخري»

بمؤسسة «روز اليوسف» ،وكمعيد ومدرس بقسم التصوير بكلية الرتبية الفنية ،ثم شغل منصب مدير قصر الغوري للرتاث.
ُعرف صالح عناين بأنه «فنان البداية القوية» ،حيث اختري ضمن أربعني فنانا لتمثيل مصر والشرق األوسط بمؤسسة عالم واحد،

وذلك بلوحة «هنا القاهرة» التي عرضت يف أملانيا يف العام  ،1992كما حصل عىل جائزة التصوير يف بينايل القاهرة الدويل السابع يف

العام  ،1998واقرتن اسمه يف شبابه بعمل ذائع الصيت ،هو لوحة بمناسبة حصول نجيب محفوظ عىل جائزة نوبل يف اآلداب يف
العام  ،1988وقد ُنشرت يف صدر واحدة من كربيات صحف السويد ،كما قام بعمل لوحة تذكارية ملهرجان القاهرة الدويل للمسرح

التجريبي يف  ،1989وأخرى تذكارية ألبرز الكتاب واملفكرين والفنانني خالل قرن بمناسبة احتفالية وزارة الثقافة املصرية بمئة عام
من التنوير ،ولوحة « 100سنة سينما».

وقد لقيت هذه األعمال صدى جماهرييا ونقديا طيبا ،األمر الذي شجعه عىل إطالق معارضه الفردية واحدا بعد اآلخر ،محققا نجاحا
مستحقا ،فضال عن رسومه الصحافية ،وتصميماته لعدد كبري من أغلفة الكتب ،ورسوم بعض األفالم التسجيلية ،والجداريات،
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وامللصقات ،والبوسرتات ،ليصبح فنانا

حقيقية من لحم ودم.

بني اإلبداع الجاد واملتلقي العادي،

والطبيعة الناقدة ،والريشة الكاريكاتريية

متنوعا شامال ،ويذيب الحواجز الوهمية
وتتنفس الحارة املصرية والشخصيات
الشعبية البسيطة يف لوحاته حريتها

التقت «الجديد» الفنان التشكييل صالح

صالح عناين ،صاحب الروح الساخرة،

عناين ،الزاهد يف األضواء ،لتكون معه

أيضا ،يسجل مالحظاته واعرتاضاته ليس

وأمور الحياة.

بدافع الهدم أو طلب الشهرة ،إنما بهدف

هذه الفضفضة الحميمة يف الفن والثقافة

الرديء المتكلف ،أو للخطابة الزاعقة المكرورة ،التي لم تعد تالئم

العربية ،وهذا شأن المبدع الطليعي الذي يقود أمة ،وليس

فوق المنابر ،وهي ليست سوى مساحيق ،ال تصلح إال للتمثيل
مجتمعاتنا.

الفنان الكبير لديه طموح كبير دائما إلى أن يكون طليعيا ،رائدا،

وانطالقها ،وتتحرك يف إطار درامي لتصري اإلصالح وإعادة البناء عىل أساس سليم .قلم التحرير

مكتشفا تفاصيل العمليات الدقيقة التي تخص أمته ،والمصريون
لديهم ميزات ال ُتحصى ،منها ذلك الميل غير العادي للتجانس

المصري المتميز له حضور كبير ملموس في سائر الدول

الفنان العادي «المؤ ّدي» ،الذي قد يأتي بجميل فعال ،لكنه ال يصل
إلى مرتبة الفرادة التي ال يبلغها إال النادرون ،بل االستثنائيون.

أما الخوف من ضيق دائرة التلقي في حالة اإلفراط في الخصوصية

والرهان على ظرف زمكاني بعينه ،فإنه غير مبرر ،فالفنان األصيل

والتآلف واالتفاق ،والنظام ،والعدالة االجتماعية خصوصا في توزيع

الجاد ال يتعاطى مع الواقع ميكانيكيا لنقله كما هو ،فجوهر الفن هو

الموجودة بالفطرة يمكن أن تقود إلى عقد اجتماعي بين الناس ،وبين

وإعادة صياغته ،وإدماج كائنات ثقافية جديدة في قلب النسق الفني

الجديد :تلتحم تجربتك الخصبة بالروح المصرية الشعبية ونبض

حلول ألطف وأخصب وأفضل من التمسح الشكلي بالديمقراطية،

البشر ومتذوقي الجمال في كل مكان إلى يومنا هذا ،ويبقى تمثال

مع األحداث الكبرى ،بما يجعلك فنان التعبير عن مفاهيم ،وأفكار،

المقاهي والحوانيت وفي حلقات الذكر ،ويتجسد صغار الحرفيين
ّ
والعشاق
والموظفين وأصحاب المهن البسيطة والمشايخ واألفندية

وحدها ،وتنفي الشعب خارج مظلة االهتمام والرعاية ،بل خارج
الحياة عموما.

التعبير الجمالي .هل ترى الفن مشغوال بالتثقيف الذهني بالدرجة

وغيرهم ،بما يمثل انحيازا واضحا للبراءة والطزاجة والخصوصية

والهضم أوال ،قبل اإلقدام على الطهو ،وبديهي أن الطعام الصيني قد

الخصبة المتمردة ،وهل ترى أن الدور المجتمعي للفنان من الممكن

المصري» مأكال غير مالئم للمواطن الروسي.

الدائرة ،أم أن المثقف الفاعل العضوي ينجرف بالضرورة إلى نشاطات

الجديد :اقترنت أعمالك األولى بعالم نجيب محفوظ ،ورموز الفكر،

هناك أفكار في الفن بالتأكيد ،ومعارف ،وذهنيات ،لكن الجمال في

الثروات ،ونبذ التناحر والفوضى ،ومثل هذه المنظومة القيمية

أعالم النهضة بمصر؛ منهم :محمد عبده ورفاعة الطهطاوي ،ولوحة

إلى داخلها ،فيتحد بها ،وتتحد به.

الحاكم والمحكومين ،وهكذا تسفر مفاتيح الشخصية المصرية عن

كما في لوحة «مئة عام من التنوير» التي ضمت خمسين علما من
«مئة سنة سينما» التي تجمع فيها نوابغ الفن السابع عبر تاريخ
َ
َ
َ
ْ
ولوحاتك كذلك قيام
وملصقاتك
جدارياتك
صاحبت
السينما المصرية.

ْ
وتفاعلت رسوماتك الصحفية
ثورة يناير  2011واالحتشاد في الميدان،

إذ تحمّ ل أعمالك أمانة ثقيلة ،هي القيام بإضاءات فكرية إلى جانب
نفسها التي ينشغل بها باإلمتاع الجمالي الروحاني؟

عناني :الفن في تصوري عملية معرفية كبرى ،فالمكونات البصرية

التي يلتقطها الفنان من البيئة التي يعيش فيها هي مجرد مواد أولية،
وخامات لالشتغال ،وبدرجة معرفية الفنان وحساسيته تتجسد
قدرته على التأليف واإلبداع وفق معادالت

الرهافة ،واالنتقاء ،وطريقة االشتغال ،وأن تستدعي اللوحة المتلقي

المهمشين ،وفي أعمالك يتحرك الشخوص بدينامية عجيبة في

في الحدائق وعازفو اآلالت النحاسية والمجاذيب وسكان الشوارع
المحلية .لديك أيضا نزعة سردية في التشخيص التصويري تحيل إلى

دراما بصرية وقصص وحكايات من المخيلة ومن التراث ومن نبض
الجماهير .كيف ترى التيارات الفنية المنخرطة في التغريب ،التي
تهمل خصوصية البيئة المحلية والمدرسة المصرية في التصوير،

باعتبار أن اإلنسان الكوني العولمي هو المتلقي الفعلي للفنون واآلداب

دائرة انتشاره خارج الحدود؟

شرط جوهري ،إذ يختار الفنان األصيل ما
يخص المجموعة البشرية المحيطة ،بقدر

ما يعنيه كإنسان ،والمعرفية العالية هنا هي

التي تحمي الفنان من أن يكون مرآة ذاتية
سطحية تعكس الصور وفق منظور شخصي

فردي .وحتى على مستوى األداء الفني نفسه،

ال بد من هذه المعرفية التي تضمن اإلتيان
بجديد ،وإال سقط الفنان في شرك التكرار.

في هذه األعمال المشار إليها في السؤال ،عن

ُ
راهنت على المختلف،
رموز التنوير والسينما،
المغاير ،وهو جمع هؤالء الرموز معا في

لوحة واحدة ،وإكسابهم سمات األشخاص

العاديين ،ولم يكن هذا األمر سائدا وقتها،
واتجه آخرون إلى تقليده الحقا .وهنا أتذكر
ما قاله الفنان الراحل بهجت عثمان من أنني

أرسم الكاريكاتير بالزيت ،والحقيقة أنه كان
يقصد المبالغة ،وليس الكاريكاتير.
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اليوم؟ وأال تخشى أن يؤدي التصاق الفن
بظرفية مكانية وزمانية محددة إلى تقليص

ومحطات تسلسلية بالغة التعقيد .االنتقاء
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على الجماهير ،أو يتاجر بها المعارضون والحقوقيون والمتحزبون

بأن تتالقى وتتالقح تجاربنا الفنية ،وهذا يفسر أن الفنان

الفن عملية معرفية
كبرى والمكونات
البصرية المحيطة مواد
أولية وخامات لالشتغال
من مكاسب ثورة يناير
 2011زعزعتها الرجعيات
الدينية والمقدسات
السياسية والبوليسية
واأليديولوجية

ومن الشعارات التي حولتها الطبقة الوسطى إلى مكتسبات تخصها

الخصوصية الزمة من لوازم الفن األصيل ،بمعنى القدرة على التذوق
ال يستسيغه األوروبي للوهلة األولى ،وليس عيبا أن يبدو «الفسيخ

هكذا في الفن ،فعندما أقدم على رسم إنسان مصري ،أستوعب
ذرات روحه كاملة ،وأخاطب وجدانه الممتد منذ عشرة آالف عام إلى

لحظتنا الراهنة ،فليس هناك من رافد معرفي وتخييلي وتخليقي وفني

تيارات أغواها التنميط لألسف الشديد ،إذ

هي آفة اآلفات ،وأكبر عدو ليس فقط
والتعليم ،وسائر المجاالت ،فالوقوع في فخ
التنميط يعني أن تتشرنق األفكار وتنعزل،

الجديد :تحدثت عن «الخصوصية» كجناح الزم لتحليق الفنان خارج

حدود القولبة والتنميط .ماذا عن «الثورية» ،الجناح اآلخر في تجربتك
أن يكون منحصرا في دائرة اإلبداع الفني ،والتثوير الجمالي داخل تلك

ميدانية مباشرة الستكمال دوره؟ وهل الثورية على األرض هنا شرط
لذلك التفجير الفني؟

وحاملة «الزلعة» فوق رأسها والفالحة
بالستيكية متكررة ،وهنا ينسى الفنانون

المقلدون أن جوهر الفن في روحه ،في
نكهته ،في مذاقه ورائحته الشهية.

من السلطة أو الشعب ،بقدر ما أسعى إلى

في كل عصر هناك
المثقف الرجعي
والمحافظ والمتصالح
والمهادن والثوري

إن غاية التحدي تتجلى في صياغة مشهد

التغريب وهم كبير ،والفن العولمي ال وجود

هو متحرك ،ممتد عبر األزمنة واألمكنة،

المساحة المشتركة التي
تجمع العرب واسعة ثرية
وتسمح بتالقي تجاربهم

المحلية ال يقدر أحد على إهدارها وتذويبها.

آالف السنين ،وهنا ال أقصر اهتمامي على

الفنية

ويعلو الضجيج بال طحن ،وتتصدر الشعارات

الجوفاء المشهد من دون إنجاز فعلي.

له ،مثله مثل العولمة ذاتها ،فالخصوصيات

كذلك أتشكك في مصطلحات وتعبيرات
وكليشيهات

من

قبيل:

الديمقراطية

الليبرالية ،العلمانية ،نظرية الناصرية ،وأراها
خدعا وأكاذيب ،تستخدمها السلطة للسيطرة

واحد ،يبدو للوهلة األولى لحظيا ثابتا ،بينما
مستوعب لدراما الحياة وتاريخ البشر منذ

المجتمع المصري ،بل على الشعوب العربية
كلها ،من المحيط األطلنطي غربا إلى الخليج

العربي شرقا ،فال تزال المساحة المشتركة
التي تجمع العرب واسعة ،ثرية ،تسمح

عناني :أحب أن أسجل في هذا الصدد أنني
ُ
لست على خالف وال نزاع شخصي مع أحد،

وحتى التيمات الشعبية في الفن ،فإن منها

التي تخبز أمام الفرن ،وغيرها ،كليشيهات

لإلبداع والفن ،إنما أيضا لإلدارة والسياسة

«أبوالهول» أيقونة تخص اإلنسانية كلها على مدار السنين.

الجمعي للشعب.

القولبة ،والتيمات الجاهزة،

والموديالت المستوردة حرف ّيا من الغرب،

المشغول ،وهكذا تبقى الجداريات الفرعونية مثال مجاال الهتمام

أنبل وأصدق من الوعي المتعمق بالوجدان

صارت رسوم من قبيل بائع «العرقسوس»

عناني:

تلك القدرة الفائقة على التقاط الجوهري من المشاع المجتمعي،

التوافق والتصالح مع ذاتي ،فمن سمات

الفنان الحقيقي في رأيي أن يكون ذا طبيعة

ناقدة ،وهل فن الكاريكاتير مثال يحقق شيئا
إيجابيا دون تلك النزعة الساخرة؟

المهم ،أن يكون الفنان ،واإلنسان عموما،
هادفا إلى اإلصالح وإعادة البناء على أساس

سليم ،وأال يكون مغرضا أو منتفعا في
مالحظاته واعتراضاته ،كأن تكون هذه

االنتقادات بدافع الهدم مثال أو نشر اإلحباط
أو طلب الشهرة أو الظهور على منابر النخب

الثقافية والسياسية والحزبية من المعارضين
والحقوقيين والمشبوهين والمصطادين في

الماء العكر ،فهنا تتحول الثورية بدورها إلى

شعار أجوف ،شأنها شأن الشعارات التي
تختلف معها.

عملت مع المؤسسة الرسمية في أثناء إدارتي
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«قصر الغوري للتراث» ،وقدمت في هذا اإلطار منجزات ثقافية أشرف
بها ،مثل تعميم تجربة «التنورة» ومد نشاط هذه الفرقة إلى سائر

أرجاء العالم ،وشرفت بعد ذلك بأن أكون من طليعة المحتشدين
في ميدان التحرير في ثورة  25يناير  ،2011الناقمين على أوضاع سيئة
تضر بالعباد والبالد.

هناك أحوال ولحظات فارقة يكون فيها المثقف العضوي الفاعل
ملتزما بالتالحم المباشر مع طبقات الشعب ،حيث ال يكفي هنا

الجهد اإلبداعي والعمل التخصصي األكاديمي ،على أن ثورية الفن،
ُّ
تشكل العملية اإلبداعية وفق رؤى تجديدية ،هي ضرورة أبدية
أي
بالتأكيد لضمان فاعلية الفن ،وإكسابه صالحية ومقاومة ضد الصدأ

والتلف ،فال فن بال ثورية وفق هذا المنطلق.

في كل عصر ،هناك أنماط من المبدعين والمثقفين ،فهناك الرجعي،

وهناك المحافظ ،وهناك المتصالح ،وهناك المهادن ،وهناك
الثوري .نجيب محفوظ ،على سبيل المثال ،مبدع عظيم ،لكنه من

فئة المحافظين .يوسف إدريس ،سيد درويش ،أمل دنقل ،مبدعون
ثوريون.

تجربتي ،باختصار ،هي حصيلة التفاعل المباشر مع تجارب هؤالء
العباقرة في فنهم وثوريتهم في آن .أعني هنا بوضوح طبيعة العالقة

مع الدولة ،فهي الفيصل لتحديد ما أعنيه من ثورية .مقاالت نجيب
محفوظ مثال في «األهرام» كانت تعبر عن توجه الدولة في أغلبية

األحوال ،في حين كانت مقاالت يوسف إدريس مرعبة ومزعجة
للحكومة وللسلطة.

نعم ،على الفنان أن يؤدي دوره في مضمار الفن ،في المقام األول،
لكنْ تبقى هناك أدوار أخرى قد ينخرط فيها كمثقف ،وكإنسان .قد

يكتب المبدع مقاال ،وقد ينشر آراءه وتدويناته على اإلنترنت وفي

مواقع التواصل االجتماعي ،وقد يلقي محاضرة في الجامعة أو في
مؤتمر ،وقد ينزل في لحظة ما إلى الميدان ،فهي كلها أدوار متكاملة،
وإن تصالح المرء مع ذاته هو الذي يجعله هو هو ،في هذه النشاطات
كلها.

الجديد :هل ترى المبدع الثوري يدفع ثمنا لهذه المعارضة التي

تتجسد في مواقفه وفنه ،وإن كان هدفه منها هو اإلصالح وإعادة
البناء على أساس سليم؟

عناني :لألسف الشديد ،يظل المبدع الثوري على موعد دائم مع

سياج من حديد بيني وبين البشر ،أولئك الذين ال هدف لي إال محاولة

واإللغاء ،ليس فقط من السلطة واإلعالم وأبواق النفاق والمهادنة

بحاضرهم ،من أجل صياغة أجمل لمستقبلهم.

المعاناة ودفع الثمن ،إذ يتعرض لكافة أشكال التهميش والتجاهل
واالنبطاح ،وإنما أيضا من كثير من فئات المجتمع ،التي تبدو في حالة
انسحابية انسحاقية بسبب فقدان بوصلة الهوية وتقليص مساحة
الحريات وضعف الثقة بالذات.

منذ عامين ،قدمت معرضا بعنوان «عودة الروح» ،وفوجئت بما
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يشبه حملة ممنهجة لمحاولة إلغائي ومحوي من الوجود ،وفرض
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استثمارهم ،من خالل معاونتهم على استعادة وعيهم ،وربطهم

الجديد« :عودة الروح» ،معنى مثالي يحيل إلى البعث وإمكانية

التشكل والحياة من جديد رغم فترات السكون والخمول الكائنة .هل

ترى أن الفرصة ال تزال سانحة الستعادة وجه مصر الحضاري وعودة

قوتها الناعمة إلى المشهد اإلنساني المتوهج؟ ما آليات تحقيق ذلك؟
وما الدور المعقود على المثقف؟

مصر قادرة بال شك على استعادة مكانتها الحضارية والثقافية ،وبث

إشعاعات قوتها الناعمة داخل ّيا وخارج ّيا ،والسنوات السبع التي
أعقبت ثورة يناير  2011قد أثبتت خلخلة كثير من الرجعيات الدينية

عناني :كنت قد توقفت قرابة  16عاما عن إقامة معارض فردية ،إلى

والمقدسات السياسية والبوليسية واأليديولوجية ،بما يفتح باب

النحتية .فكرة البعث لها طابع ديني ،كما أنها تعود إلى الفراعنة،

وتفرض قيمها وإرادتها ،فمصر هي قلب األمة العربية ،والمجتمعات

أن جاءت تجربة «عودة الروح» بأعمالها التصويرية وبعض األعمال
والمصريون بحاجة إليها على كل المستويات ،ليتحققوا من جديد،
كما يليق بهم.

األمل واسعا أمام رياح التغير ،حيث تنتصر «جدعنة» المصريين،

العربية هي بقية الجسد ،وال غنى ألحدهما عن اآلخر.

األمل معقود على الفئات الشعبية البسيطة في النسيج المجتمعي،
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«أوكا» و»أورتيجا» ،ويراها المتحذلقون

األهلي الثري باألفكار الجديدة من خارج

انفالت

لكنها في حقيقة األمر تيار حقيقي ذو جذور،

المتسامحة حضور وتأثير ،بال إقصاء ألحد

بمؤامرات األعداء والطامعين والقوى

مجرد «كالم فارغ» ،وخزعبالت إسفافية،

الصندوق ،ولألزهر كذلك والقوى الدينية

أتى من أعماق بعيدة في التربة المصرية،

قادر على القيام بفعل إيجابي.

وأصالته .إن تكلس الطبقة المتوسطة،

االحتقان السياسي ،واالستعاضة عن الحلول

وحظي بجماهيرية واسعة لبساطته وصدقه
وتقوقعها ،أدى إلى تكلس المؤسسات كلها،

وتعطل مالمح الحياة في البالد.

األمنية بأخرى تحاورية شاملة بين طوائف

مهضما أو مسكنا أو مخدرا ،بل عليه دائما

المجتمع كلها ،وإعادة توزيع الثروات بعدالة

المصرية األصيلة ،الغنية ،الثرية ،وهم

بل هي ورطة ،لكن الظرف التاريخي يقول

القومية واألزمات المستعصية ،وهم لديهم

سيقود حتما إلى انفجار .إن البالد تمر بأزمة،

إنه في صالحنا ،إذا ما حدثت المكاشفة وتم

االستثمار البشري على النحو الصحيح.

الوعي بخصائص الذات ،وإيجاد آليات
السلطة والشعب ،وفق «عقد اجتماعي» أو

تبدو السلطة خائفة من اإلخفاق ،ومن

المجتمع الحضارية التي تفوق الحضارات

الغربية الهشة بكثير ،تلك الكيانات الهيكلية
التي يقتصر منجزها على الذكاء االصطناعي
وتطبيقات الحاسب اآللي ،لكنها ال تبدع وال
تبتكر ،وعلى الرغم من ذلك يقلدها ويحذو

حذوها البلهاء و»األراجوزات».

السلطة أيضا سيكون لها دور في هذا
العقد الجديد ،فما لم تنجزه الثورة يمكن

أن تنهض به المؤسسات ،لكن بشرط أن

تتفهم دورها الحقيقي ،وتنزل إلى مستوى
الناس ،وتستعين بـ»جدعنة» المصريين،

لتذليل الصعاب ،ومواجهة التحديات .على

على المهمشين والمنفيين ،على الطبقات

الثقافية و»الشلل المشبوهة» ،هو اتكاء

من السمات السلبية أيضا لهذه الطبقة

الطبقة الفاسدة التي تتقلد كل المناصب،

فال هم غربيون بتقليدهم الغرب ،وال هم

المنغلق ،وتعاملها بعنجهية مع إفرازات

المصلحة العامة ،ال كما يحدث اآلن بين

الموسيقى والغناء مثال ،ظهرت تيمات

للفن أيضا دور كبير في هذه المنظومة

انتفاعيات وانتهازيات ال محدودة .إن التعويل
على الطبقة المتوسطة ،وعلى النخب
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المؤسسات أن تغير تفكيرها هي األخرى،

شأنها شأن الشعب ،هكذا يكون التوحد
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على الحبال« ،راقصون على الساللم» ،وفق
التعبير الدارج.

شعبية جديدة ،كتلك األعمال التي يقدمها

يجد الفنان نفسه على أعتاب المبالغات

مزيدا من الجهود والجرأة ،سواء من

البالد الحقيقية ،والطبقات الدنيا هم الحل
استثمار هذه القوة البشرية هي التي تحتاج

المثقفين ،أو من السلطة.

الشخصية المصرية الذكية ،ومقومات

وتشغل كافة القطاعات واإلدارات ،وتمارس

أحداثا هزلية تصل إلى حد الكوميديا ،هل

إن ما نحتاجه هو نظرية شاملة ،عميقة

دستور فريد من نوع آخر ،يراعي خصوصية

مشرقيون بتمسكهم بجذورهم ،هم العبون

الجديد :عندما يعيش الواقع الراهن

لضخ فيوضات الثقافة ،لكن تبقى آليات

على األرض للتعامالت ،بين البشر ،وبين

الطبقات األدنى ،على كل المستويات .في

بعيدا ،وتحرس ،وتفضح المؤامرات.

المصري بعينيك كإنسان ،وريشتك كفنان؟

الرؤية ،واضحة األهداف ،تنبني على

األدنى من «الطبقة المتوسطة» ،تلك

أن يكون «عين حورس» الكاشفة ،التي ترى

الناس دائما على صواب وحق ،وهم ثروة

وحُ سن االستبصار.

على الوهم ،فهؤالء معزولون ،مغيبون،

المثقف ،فليس دوره أن يعطي الناس

الكاريكاتيرية لطرح انعكاس هذا الواقع

خبرات إنسانية عميقة ،بالفطرة السليمة

المتوسطة ،انغالقها المتعالي ،وتعاليها

االستعمارية الجديدة ،لكنها يجب أن

نحتاج إلى المزيد من الحريات ،وإزالة

المهمّ شون والعشوائيون ،أوالد البلد،

القادرون على إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت

كما أنها قد تكون محاصرة

تأخذ بالمعطيات ،وتتحرر ،وتنطلق .كذلك

أكبر .استمرار الضغوط على هذا النحو

هم األصدق ،وهم األقرب لجوهر التجربة

األمور

عند

الخطأ،

الحقيقي ،وأيضا االختالف المثمر تحت مظلة
القوى السياسية واألحزاب المتناحرة.

الخالقة ،ولإلعالم الحر ،وللحراك الثقافي

غير المعقول؟ كيف ترى مالبسات المشهد

عناني :أرى المشهد ليس فقط بعين

الكاريكاتير ،لكن بكل العيون المتاحة
للتعبير الفني ،واإلنساني على وجه العموم.
ببساطة ،أرى أن نضج البشر أعلى من نضج

المؤسسات ،لذلك يجب االستعانة بالبشر

الوجدان الجمعي
للشعب نقطة انطالق
الفن األصيل والمبدع
الطليعي هو ذلك القادر
ّ
على اكتشاف التفاصيل
الدقيقة التي تخص أمته
مصر قادرة على استعادة
مكانتها الحضارية
والثقافية وبث إشعاعات
قوتها الناعمة داخليا
وخارجيا

الحقيقيين ،إلعادة التفاعل بينهم وبين
المؤسسات ،وبينهم وبين السلطة ،وإعادة
تفعيل هذه المؤسسات لتنفض غبار الكسل
واالجترار ،وتقوم بأدوار مختلفة تحقق

مصلحة الوطن دون اإلضرار بالناس.

تاريخ المجتمع يجب أن يدعونا إلى التفاؤل،
بشرط نسيان موضات التغريب ،وتذكر
أن الحضارة المصرية استوعبت وهضمت

اآلخرين ،حتى أصحاب القوى االستعمارية،
فلتكن الثقة بالذات ،والرغبة في اكتشافها،

نقطة االنطالق.

الغرب أمة عدمية ،استهالكية ،اكتئابية

الثقافة ،ضد الحياة ،ونحن أمة الحياة،
واالبتكار ،والمنجز اإلبداعي ،والعمق

الروحي ،فلنكن «نحن» إذا أردنا أن نكون.

أجرى الحوار في القاهرة :شريف الشافعي
تصوير :محمـد حسنين
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راشد آل خليفة

المعلم والحروفي والمجرب

عبدالجبار الغضبان

ثالثة رسامين من البحرين
فاروق يوسف

الكتابــة عــن الفــن التشــكييل يف البحريــن هــي مناســبة للثنــاء عــى رجــل فريــد مــن نوعــه
سـام الرائــد إال بعــد أن فقــد
عـرف عــى ذلــك الر ـ
هــو ناصــر اليوســف ( .)2006-1940لــم أت ـ
ّ
يتلمــس الخطــوط بأصابعــه لتصــل الصــور
البصــر ،غــر أنــه كان يومهــا ال ـيـزال يرســم بثقــة.

إىل دماغــه بكامــل شــحنتها العاطفيــة .بطبيعــة الحــال لــم يكــن لــدي تفســر علمــي ملــا كان
ح ّرك يف منطقــة صديقــة.
خـراع األشــكال كانــت تت ـ
يج ــري .املؤكــد أن أصابعــه املولعــة با ـ
عباس يوسف

كان كل يشء فيــه ح ّيــا ،بمعنــى مــا تنطــوي عليــه األشــياء مــن قــوة جــذب واســتجابة .يف

ذلــك الوقــت لــم يكــن لــدي اســتعداد للحكــم عــى أهميــة مــا كان يفعلــه اليوســف بنــاء عــى
القيمــة الفنيــة للصــور التــي ينجزهــا .كان يكفــي أن أرى يــده وهــي تخ ــرع خطــا بثقــة لــي

أتأكــد مــن أنــه كان ي ــرى بقــوة الرســم .كانــت الصــور تحضــر كمــا لــو أنهــا تنبعــث مــن الورقــة.

لقــد رأيــت محفوراتــه وهــي تؤكــد خربتــه التقنيــة العاليــة التــي لــم تتعــر بســبب العمــى.
الحرفة زائدا الخيال وهما طرفا املعادلة التي كان اليوسف مشدودا إليها من غري يأس.
كلمنــي يــوم التقيتــه عــن رســومه كمــا لــو أنــه كان يراهــا .كان يراهــا أفضــل منــي .إنــه يســمع
أصواتهــا ويشــم روائحهــا ألنهــا ال ـتـزال بعــد ملتصقــة بجانــب خفــي مــن روحــه .إنهــا ال ـتـزال

تقيــم هنــاك .اليوســف كان أشــبه بالنائــم الــذي ي ــروي أحالمــه .لذلــك كان لقــايئ بــه حدثــا
عظيمــا بالنســبة إيل .يمكــن لذلــك الرجــل املقــاوم أن يكــون بطــا لروايــة عــن الســهر عــى
األرواح الهائمــة.

كنت

محظوظــا أوال ألننــي التقيــت

( )1957-1949شــهدت البحريــن إقامــة عــدد مــن

الطلــق.

الل ـقـاء كان تمهيــدا صادقــا وعميقــا لعالقــة

األجنبيــة كان أهمهــا ـعـرض للفنــان الدنمــاريك

عبدالله.

اليوســف شــخصيا وثانيــا ألن ذلــك

ربطتني بالفن التشكييل يف ذلك البلد العريق.

كارديفيــد عــام .1956

األوســط كانــت البحريــن واحــدة منهــا.

البوســطة ،أحمــد باقــر حســن ،عبــاس

عـرض الربيــع.
م ـ

أقيــم يف قصــر القضيبيــة لنتاجــات طــاب
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شـركة كرارييــل كرفــل هيــل
 1966أقامــت ـ

المعلمون الكبار

معرضــا متنقــا لفنــاين ســبع دول مــن الشــرق

 1960تك ّونــت مجموعــة فنــاين البحريــن .ثمانيــة

املدرســة الثانويــة.

أقام عبدالكريم العريض أول معرض شخيص

ا لتشــكيلية .

 1956تأسســت جمعيــة هــواة الفــن التــي كانــت
تقيــم معرضــا ســنويا للفــن التشــكييل بعنــوان

فنانــن جمعــت بينهــم رغبــة الرســم يف الهــواء

 1983تأسســت جمعيــة البحريــن للفنــون

إســحاق خنجــي ،عبدالكريــم العريــض،

الســبعينات بتأثــر ممــا تعلمــوه وعايشــوه غــر

افتتح أول مكان لبيع اللوحات يف شارع الشيخ

حتــى اآلن.

يف البحرين.

سنوات لها معنى
ُ 1948كتــب أول تقريــر رســمي عــن الفــن

عـرض
التشــكييل يف البحريــن كان موضوعــه م ـ

68

املعــارض الشــخصية لبعــض أ ـفـراد الجاليــات

عـرض مســتمرا
للفــن التشــكييل .ال ـيـزال ذلــك امل ـ

يوســف ،حســن قاســم الســني ،ناصــر

غ ّـرت طريقــة النظــر
والواليــات املتحــدة .لقــد ت ـ

عـرض ســنوي
 1970تبنــت الحكومــة إقامــة م ـ

اليوســف ،عبدالعزيــز زبــاري ،راشــد ســوار،
حســن الســندي ،أســامة عبدالصالح ،ســلطان
الســليطي وعبدالله املحرقي .هل نســيت أحدا؟

هؤالء هم رواد الحركة التشكيلية يف البحرين.

راشــد العريفــي ،يوســف قاســم ،عبدالكريــم

يجــد ا ـملـرء يف أعمالهــم نضــج البدايــات التــي

املحــروس ،أحمــد قاســم الســني ،يعقــوب

عـراق ومصــر
أيــدي املبتعثــن لدراســته يف ال ـ

شــكلت يف مــا بعــد قاعــدة لنهــوض الفــن عــى

إىل الفــن مــع عــودة أولئــك املبتعثــن نهايــة
أن مجتمعــا ال ـيـزال متمســكا بقيــم الو ـفـاء ال بــد

أن يلتفــت إىل ماضيــه بقــدر هائــل مــن االمتنــان.
وعــى العمــوم فــإن تجــارب أولئــك الــرواد لــم

تكــن بدائيــة أو فطريــة .كانــوا معلمــن كبــارا
وهــذا يكفــي.
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النساء في سحرهن

الطباعــي (غرافيــك) يف البحريــن.

حضــور ا ـملـرأة يف املشــهد التشــكييل البحرينــي

عبــاس يوســف الــذي لــم يــدرس الفــن بــل قــاده

عــن املشــهد العــام .اعــرف أننــي ال أعــرف شــيئا

بخيــال املــكان.

ليــس عالمــة فارقــة يف بلــد ال تغيــب ا ـملـرأة فيــه

عــن وضــع ا ـملـرأة يف القــرى غــر أننــي ســعدت
بمجتمــع مدينــي يف املنامــة ،لل ـمـرأة فيــه نصيــب

يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة.

يف هــذا الجانــب كنــت محظوظــا أيضــا فبعــد

شــغفه بالخــط العربــي إليــه هــو األكــر إحساســا
أمــا راشــد آل خليفــة فيــده تضفــي ســحرا عــى
األشــياء والكائنــات التــي يرســمها .يكفــي أن
أصفــه بأنــه تلميــذ ماتيــس العربــي.

أن بهرتنــي تجربــة بلقيــس فخــرو التــي درســت

عبدالجبار الغضبان
املعلم بعصا املوسيقي

الفــن التشــكييل وتاريخــه يف الواليــات املتحــدة
أســعدين التعرف عىل تجربتي الرســامتني لبنى

األمــن ونبيلــة الخــر.

فخــرو رســامة تعــرف معنــى أن يكــون ا ـملـرء

تجريديــا .إنهــا تخلــق لوحاتهــا ال مــن أجــل أن

تريــح البصــر فحســب بــل وأيضــا مــن أجــل أن

بالنســبة إليــه منقســما بــن قارتــن .قــارة تقيــم

فيهــا ا ـملـرأة أو هــي ا ـملـرأة وقــارة تقيــم عليهــا كل
األشــياء التــي ال يمكــن أن ُتــرى إال مــن خــال

تدفعه إىل أن يتساءل عن لغز الجمال الكامن

حضــور ا ـملـرأة.

لوحاتهــا الكالســييك يــي بتمكــن اســتثنايئ مــن

سـاء،
لــم يرســم عبدالجبــار الغضبــان إال ن ـ

يف تلــك العالقــات بــن املســاحات اللونيــة .ب ـنـاء
خـرة خيــال درج عــى خلــق حكايــات
الصنعــة و ـ
م ـثـرة مــن غــر كالم.

عالم أزرق لنساء متخيالت

تجمعــه بهــن عاطفــة ال محــل للشــهوة فيهــا.
ألهمته املرأة رفعتها فصار ّ
يهذب خطوطه وهو

خـرة
حـول األ ـ
أمــا األمــن والخــر (قبــل أن تت ـ

حفــار عريــق بمــا يعــر عــن شــعوره بقداســة مــا

بعذوبــة شــرقية تخطــت الوصــف إىل ســحر تلــك

لوحاتــه التــي تشــبه األيقونــات توحــي برغبتــه

إىل التجريــد) فقــد رســمتا موضوعــات محليــة

ُيــرى.

سـاء لــدى
املوضوعــات .األشــياء لــدى األمــن والن ـ

يف تطويــب نســائه قديســات يف زمــان ومــكان

نفســه .هنــاك ـنـوع مــن الحنــن إىل عالقــة

رمــوز وإشــارات تشــر إىل بيئــة ثقافيــة بعينهــا،

صـول إىل الــيء
الخــر ،كالهمــا يتيحــان الو ـ
مفقــودة.

لماذا الرسامون الثالثة؟

مطلقــن ،ذلــك ألنــه لــم يلجــأ إىل اســتعمال
بالرغــم مــن أن الناظــر إىل تلــك اللوحــات ال بــد

أن تغ ـمـره تلــك اللوعــة الشــرقية املنغمســة
بهذيانــات حكاياتهــا.

ســؤال ماكــر غــر أنــه ضــروري .ليــس املشــهد

كان يمكــن أن يكــون الغضبــان رســام حكايــات

اختيــار ـهـؤالء الرســامني دون ســواهم .كان مــن

لغتــه املنفعلــة بظهــور فاتناتــه اللــوايت يمارســن

أعمــال فنيــة مذهلــة غــر أننــي ال أرتــاح لتحوالتــه

مــن قبــل.

التشــكييل يف البحريــن ك ـبـرا ولــدي أســبابي يف
املمكــن أن اختــار عبدالرحيــم شــريف وهــو صانــع

األســلوبية التــي يغلــب عليهــا طابــع االقتبــاس.

ـلـوال أنــه اعتمــد االقتضــاب والشــد والتوتــر يف

ســحرهن عليــه كمــا لــو أنــه لــم يتعـ ّرف عليهــن
أربعــون ســنة وهــو يرســمهن وال ـيـزال يشــعر

هناك إبراهيم بوسعد وكان زمييل يف أكاديمية

بــأن عاملــه لــم يكتمــل ذلــك ألنــه لــم ينتــه بعــد

يف أنه بالرغم من صنعته الباهرة ال يزال أشبه

إىل األزرق ،لــون الســماء باعتبــاره الصبغــة

أســلوبه الــذي يكــرره وبــات ســجينا يف قفصــه.

مفهومــه املطلــق.

الفنون الجميلة ببغداد .مشكلة بوسعد تكمن

عبدالجبــار الغضبــان هــو معلــم فــن الحفــر

aljadeedmagazine.com

مــن رســمهن .لذلــك لــم يكــن غريبــا أن يلجــأ
غـزه مــن واحــد مــن أعظــم معــاين
التــي ت ـقـرب ل ـ

بالنســبة للفنــان البحرينــي فــإن ا ـملـرأة كائــن

عبدالجبار الغضبان

بمَ ن ينتحل أسلوبا ليس له .ذلك األسلوب هو
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الرســم مــن جهــة مــا ينطــوي عليــه مــن عدالــة.

«غرافيــك» لتأخــر ظهــور ذلــك الفــن ســنوات

بثنائيتهمــا باتــت يف طريقهــا إىل األ ـفـول فقــد

ضـرا بقــوة يف
ألنــه حفــار فقــد كان الخــط حا ـ

معلمــا محرتفــا.

لو لم يفتتح الغضبان مشغله للحفر الطباعي

وألنهمــا شــعرا بــأن الظا ـهـرة التــي ارتبطــت

طويلة .وهو ما يضعه يف موقع ريادي لم يكن

قــررا أن ينفصــا يف الوقــت املناســب ،بحيــث

يميل إىل تكريسه ال بسبب تواضعه بل بسبب
شــعوره بأنــه يفعــل مــا يهــب حريتــه معنــى.

عبدالجبــار الغضبــان رســام حــر .مديــح الجمــال
بالنســبة إليــه هــو خالصــة الواجــب الــذي يؤديــه
الفنــان يف مواجهــة الوضــع البشــري.

عـرض أعمالــه بمعــزل
صــار كل واحــد منهمــا ي ـ
خـرة .وهــو مــن وجهــة
عــن اآلخــر يف الســنوات األ ـ

نظري إنجاز مهم يف تاريخهما الشخيص .كانت

ظاهرتهمــا ابنــة زمانهــا الــذي مــى.

تتطاير الحكايات في صومعته

كان محــرف «عشــتار» صومعــة ملتمــرد نظــر إىل

بعصا املايسرتو

لوحاته .كل حيوية يف تلك اللوحات إنما تصدر

عــن الخطــوط التــي تلهــم حساســيتها الرســام
طاقــة تندفــع بــه يف اتجاهــات مختلفــة .هــذا

رســام يتبــع خطوطــه التــي تجــري بهــدوء مــن
غــر أن تتقطــع .يمتعــه أن يــرى خطوطــه وهــي
تنبعــث مــن داخــل الســطح كمــا لــو أنهــا تذكــر

بوجودهــا الــذي ســبق ظهورهــا العلنــي .يهمّ ــه

لقــد ألهمنــا الغضبــان فكرتــه .ليــس العالــم
موجــودا إال إذا ُنظــر إليــه مــن خــال ا ـملـرأة.

تعلم الغضبان الرسم أكاديميا يف سوريا ،غري

صـرا
أن يؤكــد الخــط اســتقالله ال باعتبــاره عن ـ

ولــد عبدالجبــار الغضبــان يف املنامــة عــام .1953

الســورية مــن جهــة أســلوبه يف الرســم .لقــد

باعتبــاره مايســرو اللحظــة التــي تنبعــث فيهــا

وقــد تركــت عالقتــه بالرســامني الرائديــن ناصــر

غــر أن ذلــك لــم يدفعــه إىل التأثــر بأســاليب

معلم الحفر وصديقه الرسام

يف بداياتــه كان مولعــا برســم املناظــر الطبيعيــة

اليوســف وعبدالكريــم البوســطة أكــر األثــر
يف توج ّهــه الفنــي .درس فــن الحفــر الطباعــي

«غرافيــك» يف كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة
دمشــق .غــادر دمشــق عــام  1981ليعــود إليهــا

عــام  1989مــن أجــل إقامــة معرضــه الشــخيص
األول وكان قبلــه قــد شــارك يف معــارض

جمعيــة البحريــن للفنــون التشــكيلية .يف العــام

نفســه أقــام معرضــه الشــخيص الثــاين ،لكــن يف

البحرين هذه املرة كما أنشأ محرتفه الشخيص
لفــن الحفــر الطباعــي الــذي أطلــق عليــه اســم
«عشــتار» .مــن خــال محــرف عشــتار عرفــت
البحريــن ألول ـمـرة ذلــك الفــن فــكان فرصــة

بالنســبة للفنانــن البحرينيــن للتعــرف عليــه
وتعلمه .كان عباس يوسف وجمال عبدالرحيم

مــن أوائــل الفنانــن الذيــن تعلمــوا فــن الحفــر

عــى يــد الفنــان الغضبــان .بعــد ذلــك ظ ـهـرت
ثنائيــة «عبــاس يوســف وعبدالجبــار الغضبــان»
شـركة بالرغــم مــن اختــاف
يف معارضهمــا امل ـ

أســلوبيهما .وكمــا يبــدو فــإن مــا يجمعهمــا مــن

حـرص بقــوة عــى أن ال يكــون ابنــا للمدرســة
أنــه ـ
هضــم تقنيــات الرســم والحفــر الطباعــي هنــاك
معلميــه .لقــد كان مســكونا ب ـمـزاج خليجــي
يختلــف كل ّيــا عــن ـمـزاج املتوســط.

يرسم الغضبان بعصا المايسترو

يكاد الجمايل هنا يمتزج بالتاريخي .فاملعلم هو

ضـوع
الوصــف كلــه مشــتبك بالشــكل ال باملو ـ

مــن يــد الصانــع كان قــد وضــع اإللهــام يف مكانــه

الــذي لــو ســحبت منــه األشــكال املبت ـكـرة لبــدا

بأريحيــة ،مخلصــا لحرفتــه .فمــا تعلمــه الرســام
الصحيــح.

فقــد مــى الغضبــان وراء شــغفه باألنوثــة التــي

جـزء مــن وفائــه للرســم أن يكــون
األمــوات أيضــا .ـ

رؤيــة األشــياء نفســها .ي ـقـول يل «لقــد ُوجــدت

تكمــن خالصــة الــدرس الــذي انتهــى إليــه الرســام

مــن غــر أن ينضــب كرمــه .شــجرته ال ـتـزال تعــد

كنــا ن ـقـول جمــا غامضــة ونحــن نتأمــل بــاب

عاديــا .يهــب الرســام البحرينــي الوقائــع اليوميــة

لقــد أتيــح لعبدالجبــار الغضبــان أن يضــع درســه

هي سلسلة من الحكايات التي تذكر بشهرزاد.

ورايئ ،يمكــن لل ـمـرء أن يــدرّب حواســه فيــه عــى

طرفــن همــا العمــل بمــا يشــبه ال ـكـدح واإللهــام

يف أريحية املعلم الذي ال يزال يتعلم كما لو أنه

العاديــة نوعــا مــن الســحر ليلحقهــا بعالــم مــا
لذائــذ ال تقــع كل يــوم.

شـرة .كانــت معادلتــه تقــع عــى
عــى الطاولــة مبا ـ

الــذي يهــب القــدرة عــى التحليــق .الرســام

سـاء.
لــم يعــرف شــيئا عــن عالــم الن ـ

وفيــا يف الحيــاة .منــذ ســنوات وهــو يفعــل ذلــك
بالكثــر مــن النضــارة .ال ـتـزال أوراق ك ـثـرة تقــف
يف انتظــار يــده.

األشــياء مــن أجــل أن ترســم».
البحر يــن.

جـرب أن يشــرح يغويــه إي ـقـاع الكلمــات
حــن ي ـ

سـاء الغضبــان كمــا لــو أنهــن
بهــذا املعنــى تبــدو ن ـ

التعبــري كان وال ـيـزال يف حقيقتــه ابــن الحرفــة

صنــع عبدالجبــار الغضبــان تاريخــا يتخطــى

يف عزوفــه عــن الشــائع واملتــاح يبــدو كمــا لــو

شـرة إىل الشــعر
ف ـيـرك التوضيــح ليذهــب مبا ـ

حكاياتهــن املســلية واألليفــة تســكن أصواتهــا

التشــكل.

يشء منــه يقيــم يف مــا اهتــدى إليــه الفنانــون

الكتابــة وزمــن الرســم وزمــن األشــياء ،فصــار

التماهــي مــع الصــور الشــعرية.

قادمــات مــن مــكان خفــي ،بالرغــم مــن أن
ذا ـكـرة البســطاء .ويف هــذا إنمــا يخلــص الرســام
إىل فلســفته يف النظــر إىل تــرف داخــي تعيشــه
الــروح لينعكــس يف مــا بعــد عــى الجســد.

التــي يهبهــا اإللهــام شــفافية عالــم يف طريقــه إىل

تعبيري عاشق

يعتــز عبدالجبــار الغضبــان بانتمائــه إىل املدرســة

ـمـزاج الغضبــان القريــب مــن أحــام النــاس

التعبرييــة .يمكنــه بثقــة أن يفكــر بالرنويجــي

فقــر أولئــك النــاس بالجمــال الــذي تنطــوي عليــه

طليعيــي النمســا ويف مقدمتهــم غوســتاف

البســطاء ينبعــث مــن رغبــة عارمــة يف تحــدي

طــرق يف التفكــر يف الفــن والحيــاة كان أكــر مــن

فريــدة مــن نوعهــا عــززت موقعهمــا يف املشــهد

الرســم الحديــث يف البحريــن .معلــم الحفــر

aljadeedmagazine.com

املو ســيقى.

سـاء الغضبــان الطالعــات مــن خرافــة شــعبية
ن ـ

أحالمهم .وهنا بالضبط تكمن واحدة من أهم

أن يقــف أمامــه اختالفهمــا األســلوبي .صداقــة

مــن بــن عناصــر عديــدة تتألــف منهــا اللوحــة بــل

قريــن الرســام .وهمــا دوران لعبهمــا الغضبــان

يتخذن طابعا رمزيا يوحي بالحكاية وال يرويها.

راشد آل خليفة

سـرته
سـرته رســاما محدثــا مــع ـ
لقــد تزامنــت ـ

جبــار وعبــاس كانــا عنوانــا ملغا ـمـرة الحفــر
الطباعي بالرغم من أنهما لم ّ
يكفا عن الرسم.

معلما.
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ضـران املنتديــات والل ـقـاءات الفنيــة ســوية.
يح ـ

بمــا يتناســب مــع حقيقتــه.

رســام نســائه هــو ،غــر أنــه كان يف الوقــت نفســه

مدينتهمــا ويف الكثــر مــن املــدن العربيــة ،وكانــا

إىل املــكان رغبــة منــه يف إعــادة خلــق ذلــك املــكان

عباس يوسف

ينحــدر مــن الســماء.

شـركة يف
الفنــي العربــي ،فأقامــا معارضهمــا امل ـ

الطباعــي كان يف حقيقتــه مبتكــر لوحــة تنتمــي

عناصــر الهويــة التــي اقرتحهــا الغضبــان عــى

إدفــارد مونــخ ويف الوقــت نفســه يحــن إىل
كليمــت .غــر أن وصفتــه لــم تكــن يومــا جا ـهـزة.
كان ينصــت إىل أصــوات غامضــة تنبعــث مــن

أعماقه .وألن لكل رسام تعبريي حكايته األدبية

منجزه اإلبداعي ليمتزج بصورة الفن يف بالده.

البحرينيــون مــن أســاليب حديثــة يف الرســم.

عباس يوسف
يف جنائنه الخفية

أنــه اســتنفد الزمــن كلــه ،زمننــا وزمنــه .زمــن

يلتقــط كائناتــه مــن زمــن لــم يعشــه ،هــو زمــن

مــا بعــد كل زمــن .اللحظــة العا ـبـرة التــي توهمنــا
بخلود هــا.

جـزءا مهمــا مــن حياتــه يف
وهــو الــذي أفنــى ـ
ال يقرتب عباس يوسف من الشعر إال من أجل

ذلك الجمال الغامض الذي تنطوي عليه لعبة

حـره الصــورة
الكلمــات التــي تصنــع الصــور .ت ـ

ي ـقـول لــك «إنــه وهــم» وال يقصــد مــا ُيــرى وحــده

الشــعرية فيبــدأ قلقــه التصويــري الــذي ال يغــادر

صبــاح كل ســبت تصــل بطاقــة بريديــة منــه

أوهامهــا فصــار الرســم بالنســبة إليــه ســلوكا

لذلــك فــإن حروفيتــه هــي عالــم خــاص يغلــب

العالــم ،ال يمحــو مَ ــن تــويف منهــم مــن بريــده،

يهمّ ه أن يرى غزله باألشــياء مجســدا من خالل
غـرة ال ُتــرى أحيانــا أكــر ممــا تهمــه
مفــردات ص ـ

حـاء
إىل األصد ـقـاء .أصدقــاؤه موزعــون بــن أن ـ

مــن أجــل أن ال ينــى أحــدا .رســائله تصــل إىل

بــل مــا يُرســم أيضــا .حملتــه الحيــاة الكثــر مــن

يوميــا يفــرغ مــن خاللــه أوهامــه.

التجريــد.

عليــه تواشــج الشــعر بالرســم مــن خــال صــورة

صـول
قــد ال تظهــر .صــورة تشــكل محاولــة الو ـ
إليهــا ذريعــة للرســم.
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فنون

خفة طائر محترف

الشــخيص للرســم و(عشــتار) وهــو محــرف

ربما تكون صفة (سائق قطار) أقرب إليه ،ذلك
ألنــه ّ
علــم نفســه أن يهــذب املســافات بطريقــة

عــى النســيان بــل ليدفعنــا إىل التذكــر .هنــاك

صديق عمره عبدالجبار الغضبان يتنقل عباس

العينــن لــي يكــون مخلصــا لواقــع الحــال الــذي

خـرة ال تخفــي بقــدر مــا تفضــح،
مفرداتــه األ ـ

بني محرتيف (رباب) املالصق لبيته وهو محرتفه

ضـاءه مــع
الحفــر الطباعــي الــذي يتقاســم ف ـ
يوســف يوميــا بخفــة طائــر ،كان قــد وزع حياتــه
بــن عشــن.

تلقائيــة .هــل كان عليــه أن يرســم مغمــض
طـره يوميــا إىل االنتقــال مــن محــرف ربــاب
يض ـ

إىل محــرف عشــتار مســكونا برائحــة األنثــى

ربــاب وهــي زوجتــه تــدرك أن املحــرف الــذي

الخالــدة؟

تقيــم فيــه روح الفنــان وهــو مــا جعلهــا تســلم

الحروفي وعدوه

يحمــل اســمها ال يشــكل إال نصــف املــكان الــذي

أمرهــا للقــدر الــذي وهــب زوجهــا صديقــا نــادرا

هــو بمثابــة ملــك النصــف الثــاين .فالغضبــان هــو
مؤســس فــن الحفــر الطباعــي يف البحريــن وهــو

املعلــم الــذي درس عــى يديــه فنانــو البحريــن

يخفــي عاملــا ليقيــم عاملــا يف مكانــه ال لــي يحثنــا
دائمــا يشء يجــب تفــادي نســيانه.

بالرغــم مــن أنــه اســتعمل تقنيــة اإلخ ـفـاء .فهــل
كان عــدوا للحروفيــة؟
يرسم ويعيش ببذخ

مَ ن يكسبه صديقا لن يخسره رساما.

كان حلمــه أن يكــون لــه بيــت فيــه مســاحة

كان عليه أن يكون خطاطا .يقول لك «عبداإلله

جـزه .يف لحظــة
الســتضافة األصد ـقـاء وهــو مــا أن ـ

بعبداإللــه ،خطاطــه املثــايل .يقــف أمامــه مثــل

مع الرسوم .األشياء بالنسبة لعباس يوسف ال

عـرب هــو الخطــاط» غالبــا مــا يســتعني
ال ـ
تلميــذ .غــر أن عبــاس يوســف كان خطاطــا،

غري متوقعة سيأيت صديق غامض كما يحصل
تقــع يف زمانهــا ومكانهــا املرســومني ســلفا .علينــا

ذلك الفن الذي يمزج بني إتقان الصنعة وترف

وهــو مــا ال يــود أن يتذ ـكـره .نجــح الرســام يف أن

أن نرعى اإليقاع الذي يرتفق بالخطوات كما لو

وإذا مــا كان محــرف عشــتار قــد وجــد طريقــه

يشء من التقديس يجعله ينظر بحيطة إىل ما

ـعـرض عبــاس يوســف رســومه يف بــاد بعيــدة،

هــو أشــبه بصومعــة يعكــف فيهــا املريــدون عــى

أن يكــون رســاما لــم يعــد مؤهــا ملمارســة الخــط.

الخيــال.

إىل خارطــة البحريــن الثقافيــة ،معلمــا حضاريــا

أحــام أيديهــم ،فإنــه كان يف الوقــت نفســه
طـاء الفنيــة ،وهــو مــا منــح
ورشــة لتهذيــب األخ ـ
يوســف والغضبــان فرصــة التعلــم املســتمر
وهــي صفــة املعلمــن الكبــار .هنــاك حيــث يكــون
التواضــع نوعــا مــن العرفــان والســعي املســتمر

نحــو الجميــل.

يمحو ذاكرة الخطاط .يعرف يوســف ما الخط.

يمكــن أن يفعلــه الخطاطــون ،غــر أنــه وقــد قــرر
لقــد نجــح زمنــا طويــا يف إخ ـفـاء الخطــاط الــذي
يقيــم يف أعماقــه مــن أجــل أن يكــون رســاما

خالصــا بحيــث خلــت لوحاتــه مــن الحــروف،
غــر أنــه يف بطوالتــه لــم يكــن إال مكرهــا ،وهــو مــا

تفصــح عنــه كل لوحــة ينفذهــا عــى عجــل .ففــي
كل خط يلقيه منفردا عىل سطح اللوحة هناك

أنــه حارســها.

غري أنه يأمل يف أن تكون رسومه نافذة يرى من

خاللهــا بــاده القريبــة .هــل كان الرســم فرصــة

للتأمــل الصامــت؟ أســتعيده يف هــذه اللحظــة
رســاما كمــا لــو أننــي لــم أشــبع مــن صداقتــه.

هــذا إنســان ويف .ســتضحك ربــاب .ســيضحك
عبدالجبــار الغضبــان مــن ســذاجة مــا انتهيــت

إليــه .ولكــن جنائــن الرســام الــذي يعرفانــه قــد
ال تكــون كلهــا متاحــة لهمــا .هنــاك يشء خفــي

يلتقيــك عبــاس يوســف كمــا لــو أنــه غــادر لتــوه

إيحاء بحرف .حرف يحضر كما لو أنه استدعي

يحتفــظ بــه الرســام مــن أجــل أن ال يكــون نفســه

بالرغم من أنه صنع شخصيته الفنية منذ زمن

خـره.
يقــف أمامهــا مؤنبــا نفســه ،نادمــا عــى تأ ـ

لن يكون متقشفا ألن مواده قليلة.

قاعــة الــدرس .هــو ابــن املدرســة التــي نشــأ فيهــا
طويــل .هــل تمكنــت منــه العــادة بحيــث صــار
يقيس قيمة الفن بما ينطوي عليه من أخالق؟

يشء مــن هــذا القبيــل يمكنــه أن يهبنــا ف ـكـرة
جـزء مــن طبائــع عبــاس يوســف غــر أنــه ال
عــن ـ
يختصــر الطبائــع كلهــا .فالفنــان الــذي ولــد عــام

 1960يف إحــدى قــرى املنامــة ال ـيـزال كمــا كان

عىل عجل .الفنان هنا ال يأسر النضارة بقدر ما

مــن اليســر أن نصفــه بالحــرويف ومــن الصعــب

زهــده الحقيقــي يقــع يف مــكان آخــر .فالحروفيــة

فعبــاس يوســف يثــق بالخــط العربــي كيانــا

كان عليــه أن يرســم كمــا لــو أنــه لــم يتعــرف عــى

ظـره لــن تتمكــن
بالحروفيــة ،كونهــا مــن وجهــة ن ـ

أجمــل مــا يف عبــاس يوســف أنــه ال يســخر

أيضــا القيــام بذلــك.

مفرطــا يف خصوصيتــه .وهــو مــا يجعلــه يشــك
من استلهام جماليات الحرف العربي أكرث مما

يتمكــن الخطاطــون مــن اســتلهامه .هــل كان

تقيــم يف رســومه ،وهــي رســوم تبــدو هادئــة

عبــاس يوســف حروفيــا مخاتــا؟

بعمــق ال بــد أن ينتقــل بمــن يراهــا إىل الضفــة

لــم يكــن يعنيــه يف يشء أن يكــون حروفيــا.

وخفيفــة ومريحــة مــن الخــارج غــر أن تأملهــا
األخرى ،هناك حيث يستدعي الصخب شغب
كائناتــه.

ينغــم عبــاس املســافة بــن عامليــه مثــل مهنــدس
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دائمــا .عبــاس يوســف يفعــل ذلــك ب ـبـذخ.

لم يكن يهمه أن يكون خطاطا ،بالقوة نفسها
بالنســبة إليــه فــإن الحروفيــة كانــت صناعــة

مؤدلجة .يشء من غريزته كان يقيم يف الرسم

وهــو مــا لــم يكــن التيــار الحــرويف يعـ ّـر عنــه .يف

لم تكن له هدفا وهو الذي غادر شغفه بالخط.

الخــط العربــي يومــا مــا.

الخطاط يف خدمته ،بل ينظر إليه بإجالل حني

يضطــر إىل االســتعانة بــه.
  

الشيخ راشد آل خليفة
يف نضارة عاطفته

راشد آل خليفة

دائما متم ّردا وغاضبا وعنيدا .طبائعه الحقيقة
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ســكك حديديــة.

شـرة كان
آخــر أعمالــه وقــد رأيتــه ينفذهــا مبا ـ

قبل سنوات ،حني رأيت إحدى لوحاته لم يكن
أمامي سوى أن أصرخ «إنه ماتيس عربي».
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فنون

قلــت لنفــي «هــذا رســام ســعيد ،يف الرســم

ولد الفنان راشد بن خليفة آل خليفة يف املنامة

طريقــه إىل الجمــال مــن خــال موضوعــات غايــة

صـرت أتابــع رســومه القليلــة.
إليــه و ـ

حياتــه .تعــود أول لوحــة عرضهــا إىل عــام .1966

طـاع
يغلــب عليهــا طابــع الهــدوء والــرف واالنق ـ

وقبلــه يف الحيــاة» ،وهــي الف ـكـرة التــي شــدتني

درس الفــن يف جامعــة برايتــون بربيطانيــا.

لقد وظف آل خليفة كل يشء يف خدمة الرسم

كان الشــيخ راشــد آل خليفــة يرســم الطبيعــة

وهنــاك شــده الرســام الربيطــاين وليــام ترينــر إىل

الخالص.

التعــرف عــى خبايــا خيــال اليــد التــي ترســم.

إطار حساسية بصرية ال تكتفي بالتقاط املرئيات

إلهــام لتأمــات عميقــة ،كانــت تســلمه إىل حالــة

ب ـمـزاج شــخيص .ذلــك ا ـملـزاج الــذي يتيــح لنــا

عامله الذي هو مزيج من الطبيعة وتجريدها يف

كانــت تلــك الرســوم ذات الطابــع الحداثــوي

بــل تمــي يف تأملهــا إىل درجــة تفكيــك عناصــر

العربــي قــد كــف عــن العــودة إليهــا بســبب

ســعى آل خليفة إىل تعلمه واالســتفادة منه يف

تحيلنــا إىل أســباب للــذة ،كان الرســم يف العالــم

انشــغاله بالكــوارث اإلنســانية.

الطبيعــة الجماليــة .وهــو الــدرس العظيــم الــذي

فعــل ذلــك يــوم كان يجــد يف الطبيعــة مصــدر
شـراق ،يكــون مــن خاللهــا عــى تمــاس
مــن اإل ـ

صـول
مــع العالــم التجريــدي الــذي طمــح إىل الو ـ

إليــه .وهــو مــا شــجعه عــى أن يبقــي العالقــة

تطوير أسلوبه الشخيص ،ذلك األسلوب الذي

قائمــة بــن الطبيعــة وانعكاســاتها التجريديــة

التشــكيلية البحرينيــة بالرغــم مــن غناهــا.

منقطعة عن أصولها إال إذا نظرنا إليها بطريقة

يف رســومه .كانــت األشــكال التــي يخرتعهــا غــر

راشــد آل خليفــة كان يعيدنــا إىل مــا نســيناه مــن

ال يمكــن العثــور عــى أســاس لــه يف التجربــة

وهــو يف ذلــك إنمــا يقــف وحــده ،ال بــن رســامي

حـراء فقــد حــاول أن
وبالرغــم مــن ولعــه بالص ـ

سـرعة .ذلــك ألنــه ال يرســم مــا ـيـراه مــن
مت ـ

عـرب .فهــو يقيــم صلــة شــفافة ورقيقــة بــن
ال ـ

بــن مــا هــو محــي ومــا هــو عاملــي .لذلــك يمكــن

تحويل املرئيات إىل ممتلكات شــخصية قبل أن

متــع بصريــة.

بلده البحرين فحسب بل وأيضا بني الرسامني
الطبيعــة كمــا يمكــن أن يتخ ّيلهــا الرســم وبــن

ثقافة العني التي تستخرج من املرئيات خالصة

جمالهــا الخفــي.

يرســم مــا ـيـراه بطريقــة مختلفــة ال تقيــم مســافة
سـرب بعينــه .أقــام
اعتبــاره طا ـئـرا غــر منتــم ل ـ
معرضــه األول عــام  1970يف فنــدق دملــون
باملنامــة .عــام  1983تأسســت جمعيــة البحريــن

أجــل الوصــف املحايــد .هــذا الفنــان يســعى إىل
يرســمها .وهــو مــا يضفــي عليهــا طابعــا شــخصيا
حــن تظهــر عــى ســطوح لوحاتــه.

مَ ــن يــرى رســومه بعــن خ ـبـرة متأملــة تدهشــه

تلــك العاطفــة التــي تنبعــث مــن األشــكال ،كمــا

إيل أليفــة كنــداء م ـنـزيل وخفيفــة
بــدت رســومه ّ

للفنــون التشــكيلية فــكان راشــد أول رئيــس لهــا

تلــك رســوم ضروريــة ،رســوم تقــاوم الواقــع

شـرة معــارض يف بلــده
أقــام الفنــان أكــر مــن ع ـ

الوقــت نفســه تنتقــل بنــا إىل مناطــق لــم يغامــر

يتخــل عــن لوحاتــه عــن طريــق البيــع ومــا يملكــه

ـيـراه فحســب ،بــل هــو أيضــا يؤثــث ذلــك العالــم

حكمتــه يف ذلــك أنــه ال يريــد أن ينافــس الفنانــن

يتحــاىش األســلوب الشــكيل وقــد بلــغ تلــك

كإي ـمـاءة محــب.

القبيــح بقــوة الرســم وف ـكـرة الجمــال وهــي يف

وهــو اآلن يشــغل منصــب الرئيــس الفخــري.
ويف العالم غري أنه يعترب نفسه مقال .لذلك لم

خـول إليهــا والبحــث يف
عـرب يف الد ـ
الرســامون ال ـ

اآلخــرون مــن لوحاتــه جــرى عــن طريــق اإلهــداء.

وإذا ما كان الفنان البحريني قد انتقل بأسلوبه

البحريــن يف ذلــك املجــال .تكفيــه متعــة شــعوره

تفاصيلهــا والتعــرف عــى حقائقهــا.

منــذ ســنوات إىل ـنـوع بــارد مــن التجريــد فألنــه

كان منــذ بداياتــه يميــل إىل التجريــد.

بأنــه يمــارس الــيء الــذي ملــك حياتــه.

وقــد يكــون موقفــه الحــذر مــن املدرســة

فنان العاطفة التي تفيض

نوعــا مــن الصالبــة يف مواجهــة إ ـغـراء العاطفــة

البحريــن بنزعتــه التجريبيــة .إنــه ينتمــي إىل

االنطباعيــة التــي ال يخفــي إعجابــه بهــا قــد وهبــه

التــي ينطــوي عليهــا الشــغف بالطبيعــة .وهــو
مــا حــدا بــه إىل أن يســر بتجربتــه يف ســياقها

الطبيعــي منتهيــا إىل التجريــد ،الــذي ينطــوي

عــى الكثــر مــن الحــس الشــعري بالرغــم مــن
اســتناده إىل نظــام بصــري ،يتميــز بعقالنيتــه يف
الوقــت نفســه.

المولع بعواصف تيرنر
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كانــت تلــك اللوحــة تمثــل أحــد مســاجد املنامــة.

عــن العالــم الخارجــي.
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لو أن تلك األشكال قد عجنت باملشاعر املرهفة

والرقيقــة قبــل أن تجــد طريقهــا إىل الخــارج.

راشــد آل خليفــة ال يعيــد تأليــف العالــم الــذي
بعواطفــه الشــخصية .أليــس مــن حقــه أن

الدرجــة مــن التماهــي مــع عاطفتــه؟

تغري الرسام ،لم يتغري

عــام  2010أقــام آل خليفــة معرضــا بعنــوان

عـرض
«اللوحــة املحدبــة :منظــور جديــد» ضــم امل ـ

تم ّيــز راشــد آل خليفــة عــن ســواه مــن الفنانــن

خمسني لوحة .يقول راشد يف وصف ما دفعه

القلــة التــي ال تؤمــن بــأن األســلوب يشــكل رك ـيـزة

غـرت
البعــض ق ـفـزة يف اتجــاه املج ـهـول «لقــد ت ـ

ثابتــة ال تتغــر .تجريبيتــه كانــت عنوانــا لتحــرره

إىل االنتقــال إىل تلــك املرحلــة التــي اعتربهــا
ك ـثـرا ،وأنــا ســعيد جــدا ،ألن هــذه التغ ـيـرات

من عقدة األسلوب ،بالرغم من أن لوحاته لم

حـرك والتطــور ،ومــن ال
تســاعد الفنــان عــى الت ـ

أثــر يــده الواضــح يعلــن عــن هويتــه يف أعمــال،

اإلنسان البحث عن كل ما هو متطور وجديد،

تكن تخطئها العني يف مختلف مراحله الفنية.

غالبــا مــا تكــون مفاجئــة مــن جهــة تقنياتهــا

وموادهــا وموضوعاتهــا .املفارقــة أن هــذا الرســام

بالرغــم مــن ولعــه بالتجريــد فقــد كان يتلمــس

راشد آل خليفة

الطبيعة بمزاج شخصي

عــام  .1952شــغف بالفــن يف ســن مب ـكـرة مــن

جـزء مــن الحيــاة اليوميــة التــي
يف البســاطة هــي ـ

يفعــل ذلــك يبقــى مكانــه ،وهــذا خطــأ ،ألنــه عــى

وإذا مــا نظرنــا يف تاريــخ الفنانــن الكبــار ،مثــل
بيكاسو ،نرى أنه استعمل كل ما يستطيع من

أســاليب الرســم وأدواتــه ،فرســم عــى الخشــب

سـراميك والــورق وحتــى أنــه اســتعمل
وال ـ

حـول إال ب ـنـاء عــى حاجــة داخليــة أملتهــا
الت ـ

لقــد تغــر فــن راشــد آل خليفــة .ذلــك صحيــح.

الوســائل الفنيــة ليــس لــه حــدود ،والقاعــدة

راشد تغري» هو ما ورد يف كالمه الذي يعود إىل

متوقعــا أن يصــل الفنــان الــذي جعــل مــن

القهــوة مــادة للرســم .اإلبــداع يف اســتعمال

ت ـقـول :ابحــث… ابحــث… ثــم ابحــث ،وال بــد مــن

أن تجــد شــيئا».

تلــك هــي الخالصــة التــي انتهــى إليهــا الرســام

ظــروف عالقــة الرســام بحرفتــه .قــد ُيقــال «إن

أيام املعرض الذي أعلن فيه عن تحوله النهايئ.
ولكن املتابع لتحوالته األسلوبية ال بد أن يكون

عىل يقني بأن الخيوط لم تنقطع بني ما يفعله

وهو ينتقل بشــكل حاســم إىل التجريد الشــامل

اليــوم وبــن مــا كان يفعلــه باألمــس .هــذا فنــان
ّ
حـوالت املــادة بــكل مــا تنطــوي عليــه
ينقــب يف ت ـ

ملهمــا مقيمــا يف العمــل الفنــي .ولــم يقــع ذلــك

حـوالت املرئيــات.
يفعــل تمامــا حــن يتأمــل ت ـ

والكامــل .أربعــون ســنة مــن الرســم كانــت كافيــة
لــي تفقــد الطبيعــة مســوغها للب ـقـاء باعتبارهــا

حـوالت مــن ســحر وإثــارة مثلمــا كان
تلــك الت ـ

غـره لــم يقــع باعتبــاره انقالبــا .كان
غــر أن ت ـ

سـرته يف الفــن إىل نتائــج مــن
التجريــب طريقــا ل ـ
هــذا ال ـنـوع .وكمــا يبــدو فإنــه تعــب مــن ذلــك

الصلــح الــذي لــم يعــد يغنيــه جماليــا.

راشــد آل خليفــة هــو اليــوم واحــد مــن أكــر

عـرب نضــارة وشــبابا.
الفنانــن ال ـ

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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سهري سباعي

أسهم نارية
لوحات المراهقة المشتعلة
ميموزا العراوي
عندمــا تنطلــق ،تخـ ّ
ـط مســلكها االحتفــايل بالحيــاة دونمــا إنــذار .ال منطــق يحكمهــا إال منطــق النــار وال ـهـواء .مــا إن تتوغــل ارتفاعـ ًـا ،حتــى
عـرف إال ليــل مــا قبــل وليــل مــا بعــد.
تتشــظى شــعالت األســهم الناريــة عمقـ ًـا يف ســماء لــم ت ـ

بزهوة

وصناديــق الفنانــن .لوحــات ّ
قدمــت الفتــاة

سـاء الفنانــة ســهري الســباعي
جبــن وشــعور ن ـ

شـاءاتها يف ال ـفـراغ الســقيم
انت ـ
امل ُ ّ
تلقــف النبعاثاتهــا ،هــي جبهــة

أكــر مــن مجـ ّرد مــواد متو ـفـرة يف متاجــر األلــوان

حـرب يســتحيل أن تنطفــأ دون أن ـتـرك
هــي .ـ

صـرة فيهــا
اليافعــة واملرأة/الطفلــة بصيــغ مُ عا ـ

حـرب متواصلــة مــع الــذات ومــع كل مــا ليــس
ـ
أثرهــا الدامــغ يف قلــب ســماء الــذات الشــخصية.

الكثــر مــن القــوة والرقــة يف آن واحــد.

ضـرة يف جميــع املراحــل العمريــة
األنوثــة الحا ـ

شـرتها عــى صفحتهــا
وللفنانــة لوحــة جديــدة ن ـ

مُ ّ
حدد .إنهــا حالــة غــر مُ ســتقرة وهــادرة ينعــم

لل ـمـرأة يف ا ـمـرأة واحــدة ،ولكــن مــن وجهــة

معظــم مــن حظــي بنعمــة املراهقــة الدائمــة هــم
بشــكل عــام الفنانــون املدركــون بــأن دوامهــا

مقـ ُرون بأثمــان غاليــة يحلــو لهــم دفعهــا مــع

نظــر وفانتازيــا رجــل ،فــان ا ـملـرأة الناضجــة التــي
تتحــد ك ـثـراً مالمحهــا الداخليــة والخارجيــة مــع

ميســا املحمــد والفنانــة ســارة شــمة والفنانــة

قراصنة اللون

سـرارها ،وال
والتنكفــىء يف بيتهــا منطويــة عــى أ ـ

أبطال اللوحات الشــرق أوســطية املعاصرة هم

ـب وحنــان ،والهــي تنتظــر مــن يغـ ّـر يشء مــا
حـ ّ

بظاللهــا حافظــوا عــى «مراهقــة» ســماتهم ،إذا

هــي مراهقــة ناضجــة يســتحيل «رؤيــة» صغــر
سـ ّنها عىل أنــه ـمـرادف انتقــاص مــن تجــارب

وهــم مــن قرصــن األلــوان وروحهــا بطيبــة

يف أغلــب لوحــات الفنانــة رانيــة كر ـبـاج إىل حـ ّـد

خاطرهــا ،ليمـ ّـد نفوذهــا املعنــوي والشــكيل يف

جـاء اللوحــات.
جميــع أر ـ
نذكر يف هذا السياق أعمال فنية مختلفة كثرياً
ولكن تشرتك يف كون أبطالها إناثا حافظن عىل
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التعبري عن خروج األنثى من كل مراحل العمر

ضغــط ملـوّن بإكليــل مــن أزهــار شــائكة هــي كل

كلوحــات الفنانــة ســهري الســباعي والفنانــة

يختصــر نفوذهــا العاطفــي عــى مــا ّ
تقدمــه مــن

فعلهــم قويــة تجــاه مــا يواجهــون مــن مواقــف،

الفيســبوكية ربمــا بلغــت فيهــا الفنانــة أوجّ

صـرة
مظاهــر املراهقــة يف اللوحــات العربيــة املعا ـ

عــا أيوبــي ،هــي ا ـمـرأة ال تتزيّــن ألجــل رجــل مــا،

صــح التعبــر ،وهــم بالتــايل مــن بقيــت ر ّدات

مغادرة الفنانة ،أو بطلة اللوحة زمن املراهقة.

لتســتق ّر يف مالمــح مُ لتبســة لفتــاة مُراهقــة،
ولكــن يف أوجّ نضجهــا الــذي «اســتوى» عــى نــار

يشء مــن ـمـرارة تلبــث قليــا وتختفــي لتزهــر
مكانها أزهاراً ال ّ
تعد أنواعها وال تحىص.

الذيــن بالرغــم مــن تض ّرجهــم بتــوايل األزمــات أو

هــي زينــة بــل أوســمة قتاليــة ودروع دفاعيــة
متجـ ّـذرة يف مســامات جلدهــا ومتأتيــة مــن ذلــك

وإذا كان أثــر الفنــان الراحــل نذيــر نبعــة واضحــا
تجسد
يف العديد من تلك األعمال الفنية التي
ّ

بهــا بعــض مــن النــاس مهمــا تقـ ّـدم بهــم العمــر.

الصــدق الراشــح مــن نظراتهــا ،وال الزخــارف يف

الســهم النــاري الــذي لحــق بهــا ولــم ينطفــىء مــع

لهــذا وربمــا أكــر تشــبه األســهم الناريــة يف أوجّ
اشتعالها الفرتة العمرية املُسمّ اة باملراهقة التي
هــي عــى األرجــح ليســت مرتبطــة بزمــن
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«أســهمهن الناريــة» املشــتعلة بألــوان أثرييــة هــي

الفنانــة ميســا املحمــد بالرغــم مــن شــفافية

يف شــأنها ليكتمــل وجودهــا.

وجوديــة جمّ ــة .تجــارب أوصلــت ا ـملـرأة /الفتــاة

األيقنــة.

التجارب القاســية .تظهر يف اللوحة ترزح تحت
صـول الوجــود اإلنســاين مُ جتمعــة .وعندمــا
ف ـ

رســمت الفنانــة ســهري الســباعي صب ّيــا واضــح
شـرة ســنة
املالمــح وال يتخطــى ع ـمـره الحاديــة ع ـ
ّ
تحضنــا الفنانــة
بألــوان «صبيانيــة» متفجّ ــرة لــم
عــى رؤيتــه وفــق معايــر عمريــة محــددةّ .
قدمتــه

لنــا كصبـ ّـي عربـ ّـي أنضجــت التجــارب نظراتــه
فانحــدرت مــن عينــه وانفلتــت دمعــة رقراقــة
مل ّونــة لتضيــع تعــداد الســنوات يف متاهــات

املراحــل العمريــة املختلفــة.
كمــا ليــس الرمــان املتفتــح ثمــاراً ربيعيــة وزهــوراً

تجســد هشاشــة الوجــود،
إنهــا امرأة/مراهقــة
ّ

سـاء يف لوحــات عــا أيوبــي
نيســانية يف وجــوه الن ـ

سـاء
فــا الدمعــة هــي دمعــة ضعــف يف عيــون ن ـ

فلذات ديجيتلية متحوّلة ضجّ بها األحمر حياة

ونضــارة املشــاعر وصالبــة اإلرادة عــى الســواء.

ظـرة الرجل إليهــن بــل هــو
مرتبــط بالشــهوة وبن ـ

وقــدرة عــى التك ّيــف فمواجهــة عالــم حــاول وال

ينطبق عليها قول الفيلسوف والكاتب اإلسباين

يف حــن ّ
قدمــت الفنانــات الســوريات هكــذا

كلمة «شعر» بكلمة «فن» .قال الكاتب «الفن

ســيمات املراهقــة ،انحــازت الفنانــات اللبنانيــات
بشــكل عــام واملُنغمســات يف شــتى أنواع

حكايات بصرية

ـيـزال تكســر مالمحهــا.

بورتريهــات تختلــط فيهــا األعمــار وتنتصــر فيهــا

جــوزي أورتيغــا غاســييت ،إذا مــا اســتعضنا عــن
تخمـرت ،فاســتمرت».
ّـ
هــو مراهقــة

الصراعات ،وربما عىل مستوى أعمق وأشمل،

تزخــر ـفـرة املراهقــة بأقــوى املشــاعر وأشــد
االبتهــاالت ،وأكــر األحــام تط ّرفــاً وأجمــل

والربفورمانــس أرت.
لوحــات تشــكيلية كتلــك التــي ذكرناهــا آنفــاً

العمريــة التــي تليهــا أن تقـ ّـدم أقــل مــن درجــة

يف التعبــر الفنــي خــارج اللوحــات التشــكيلية،
مــن خــال الفوتوغرافيــا والفيديــو انستاليشــن

الدهشــات وأروعهــا ،فهــي ال تنتظــر مــن ال ـفـرة
«جيــد جــدا».

ومــن أهــم مــا كتــب عــن ـفـرة املراهقــة غالبــاً مــا

نجــده متجســداً يف األعمــال اإلبداعيــة بشــكل
عــام .ومــن أهــم مــا ُكتــب حولهــا هــو «إن كانــت

حيــاة اإلنســان بعــد ـفـرة املراهقــة تهــز أوتارهــا
التجــارب الغنيــة ،فاحتمــال ســردها تقـ ّـل
لحكايــات يتخايلهــا ،هــذا إذا لــم تنعــدم» .يف
هــذه الــكالم الكثــر مــن الحقيقــة إذا مــا رأينهــا يف

الفــن أو األدب أو الشــعر ،ال بــل يف كل إنجــاز
يح ـتـاج إىل ملكــة اإلبــداع ،نوعــاً مــن التعويــض

عن إخفاقــات أو خيبــات أو محاولــة اســتكمال
خياليــة ملــا لــم يتحقــق يف ـفـرة مــا بعــد املراهقــة،
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ساشا أبو خليل

ساشا أبو خليل

تلــك ال ـفـرة التــي تــي بمــدى نجــاة اإلنســان مــن

وبعضهــا فــاض واســتفاض.

هــل ينطبــق هــذا الــكالم يف لوحــات الفنانــن

صيــغ لـ»مراهقــات» متعــددة الفنانــة تمــارا
ســامرآيئ التــي ّ
قدمت أعمــاالً تــنّ بخلفيــات
ً
ســيكولوجية ارتبطــت وثيقــا بــكل مــا يحيــط

لوحاتــه تلــك بالروايــة الشــهرية «أمــر الذبــاب»

فمــن يتابــع الحركــة التشــكيلية ســيالحظ بــأن

خالل رســمها لفتاة مراهقة مُ شــاغبة وملتبســة

عــى املمارســات والســلوكات البشــرية األكــر

آتــون التكويــن النفــي والجســدي.

التشــكيليني الشــرق أوســطيني املعاصريــن

ظـرة هــي
عـرب؟ عــى األرجــح أن هــذه الن ـ
ال ـ
منقو صــة .

«حالــة الســرد» يف أكــر األعمــال تجريديــة هــي

موجــودة وإن بتفــاوت .حركــة تلفحهــا ريــح
تحمــل جينــات ـفـرة املراهقــة بــكل مــا تســتطيع

احتــواءه مــن دهشــات وأ ـفـراح وحنــن جــارف
إىل زمــن ورديّ ّ
ول ناكســاً عهــوده ،ولكــن

خـرة بخيبــات وصدمــات وخســارات
أيضــا زا ـ
ً
فادحــة عــى الســواء ح ـفـرت عميقــا يف لوحــات
التشــكيليني ،وظ ـهـرت مــن خــال أســاليب
مختلفــة بعضهــا تب ّنــى االخ ـتـزال يف الســرد
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ومن الفنانني يربز أيضاً اسم الفنان ياسر صايف
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نذكــر مــن الفنانــن الذيــن تعتمــل يف لوحاتهــم

بعالم املراهقة املأزومة من أفكار وتابوهات من

الشــخصية.
ونذكــر الفنــان خالــد تكريتــي الــذي قـ ّـدم معرضــاً
فنيــاً ســنة  2016يف غالــري أيــام /بــروت

الذي لم يجد «أي حرج» يف تقديم أعمال فنية

تتخالــط فيهــا الطفولــة مــع املراهقــة يف ألعــاب
خطرية اقتبسوها من حاضرهم املُظلم .تذكرنا

للكاتــب وليــم غولدنــغ التــي تلقــي الضــوء
عدوانيــة.

سهري سباعي

املراهقــة يف لوحــات ال تخلــو جميعهــا مــن حــزن

يف هــذا الســياق ّ
قدمــت الفنانــة التشــكيلية
شــروق أمــن أعمــاالً فنيــة مؤ ـثـرة تتنــاول قضايــا

عندمــا قـ ّـدم الفنــان التشــكييل ساشــا أبوخليــل

الفريجــي ومخلوقــه ،أو مــارده األســود ،الــذي

صـرات.
ومــن ضمنهــا زواج القا ـ

«أجيال» يف بريوت بعنوان «تحت جليد البحار

سـرته أشــعة شــمس ضعيفــة.
ك ـ

مــن الفنانــن يجــدر ذكــر أيضــا الفنــان صــادق

اجتماعية شائكة معظمها تتعلق بقضايا املرأة

ـلـوال «مراهقتــه» املتأصلــة ملــا اســتطاع أن يكــون
عا ـبـراً للوحاتــه يف تحـوّالت جســدية ونفســية ال

يــأيت الفنــان همــام الســيد يف نــص فنــي مُ غايــر

املتكســر» لــم يتــوان عــن تصويــر ذاتــه يف أكــر

وطريفــي املالمــح قــال الفنــان عنهــم بأنهــم

و»رســائل مــن العالــم الســفيل» عىل أنــه رجــل

تعـ ّـد وال تحــى وكلهــا مـرّرة يف عــن الفنــان،
ويف عــن املخلــوق ويف عــن كل مــن رآه مُ تشـ ّـكال ً

ونذكــر أيضــا الفنــان مُ هنــد عرابــي وشــخوصه

يف لوحاتــه.

بــات اســتفهاما ال يبغــي أي ر ّد.

التــي أغلبهــا مــن الفتيــات رســمهن كدمــى

ذات املآقي التي اكتسحها استفهام تحج ّر حتى

أمــا الفنــان نعمــان عيــى فقــد قـ ّـدم شــخوصه

تحــت عنــوان «ســأعود مراهقــا» اســتعاد ـعـره
صـوالً مــن حياتــه الشــخصية تعــود إىل ـفـرة
ف ـ

كمــا يجــدر ذكــر الفنــان حســام بــان والفنــان

تتحكــم بتحركاتهن أمهاتهــن بخيــوط دقيقــة

عـرض هــو القــدرة
مــا قـ ّـدم الفنــان يف هــذا امل ـ

الفنــي وتركيزهمــا الشــعري املختلــف عــى
أفــكار دون أخــرى ،ولك ّنهمــا فنانــان يجتمعــان

الفنــان تكمُ ــن خاصــة بالشــبه املنقطــع النظــر مــا
بــن األمّ بمالمحهــا الكئيبــة والفتــاة «املُتحركــة»

املراهقة ،إضافــة إىل أحــام تحققــت أو لــم
تتحقــق فأخــذت منحــى مختلفــاً .لعــل أجمــل
ـايئ.
عىل إك ـ
سـاء الحنــن لباســا احتفائيــا غــر رثـ ً

شــادي أبوســعدة اللذين يختلفــان بأســلوبهما

يف تصوريهمــا لفتيــات وصبيــة يف أوىل ســنني

كم يستغرق األبد؟

ّ
يقدمهــا
متصلــة بهــن .دراميــة املشــاهد التــي

حتى أجــل غــر مُ ســمّ ى.

يقـ ّـدم مــن خاللــه مجموعــة صبيــة مشاكســن

يشــبهوه .صبيــة يدكــون أيديهــم يف جيوبهــم
ويرتصــون ويتالصقــون جســدياً ليشـ ّـكلوا

ذاتــه يف معرضــه الفــردي األول يف صالــة

مــن لوحــة منهــا «بيــت الجميــات النائمــات»

مُرهــق ومتقـ ّـدم يف الســن عــى الرغــم أنــه لــم
يتخـ ّ
ـط الثالثــة والخمســن مــن ع ـمـره .وقـ ّـدم

خطــوط د ـفـاع ضــد األهــوال التــي تهددهــم .كمــا

عـرض ذاتــه بضعــة لوحــات قــال عنهمــا
يف امل ـ
ّ
الفنان إنهمــا عــن ابنــه ،وتمثالنــه عندمــا كان
يافعــاً.

ر ـكـزت يف معظمهــا عــى ملــل دفــن تغلــل

ناقدة وتشكيلية من لبنان

نذكــر الفنــان ســمعان خــوام و»مُراهقــه» األبــديّ
املدعــوم دومــاً بعصفــور أشــد مراهقــة منــه.

ويــرز الفنان إليــاس إيــزويل يف أعمــال رائعــة
وســكن شــخوصه املراهقــة بامتيــاز.
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أزمة الفلسفة العربية
بين الغموض والتعقيد
ماهر عبدالمحسن
خـول إىل هــذه األزمــة مــن أكــر مــن مدخــل ،ولهــذا الســبب توجــد العديــد مــن
تعــاين الفلســفة العربيــة مــن أزمــة ك ـبـرة ومزمنــة .ويمكــن الد ـ

الدراســات التــي تناولــت هــذه األزمــة بعــدد هــذه املداخــل ،وتنوعــت بحســب تنوعهــا.

حـوال ،ـفـإن املداخــل جميعهــا يمكــن أن تنــدرج تحــت مبحثــن :اإلبــداع والتلقــي .فقضايــا اإلبــداع الفلســفي ترتبــط بالتمييــز بــن
ويف كل األ ـ
ّ
حـول بهــا املفكــر العربــي
دراســة الفلســفة وبــن ممارســة فعــل التفلســف ،ويكــون الحــل دائمــا يف البحــث عــن الكيفيــة التــي يمكــن أن يت ـ
مــن مرحلــة الــدرس الفلســفي إىل مرحلــة التفلســف ،وهــي مســألة مــن الصعوبــة بمــكان حيــث وقفــت معظــم الدراســات التــي ُعنيــت بهــذه

القضية عند حدود الدعوة إىل التفلسف دون أي محاولة حقيقية ملمارسة فعل التفلسف .كما يدخل يف سياق هذه القضايا ما تعلق

بقضايــا الرتجمــة وإشــكاليات املصطلــح الفلســفي ،والطريقــة املثــى لنقــل املصطلــح مــن لغــة إىل أخ ــرى ومــن بيئــة إىل أخ ــرى.

وقضايــا التلقــي ترتبــط بصعوبــة الفهــم ،وعــزوف القــارئ عــن تلقــي الخطــاب الفلســفي ،خاصــة يف صيغتــه األكاديميــة املتخصصــة ،وهــي

طـان ببعضهمــا
مســألة تثــر إشــكاليات الغمــوض والتعقيــد يف النــص الفلســفي .والحقيقــة أن كال املدخلــن ألزمــة الفلســفة العربيــة مرتب ـ
البعــض ،ذلــك ألن أزمــة التلقــي تجــد حلهــا يف حــل أزمــة اإلبــداع.

في

هــذا املقــال ســنحاول إل ـقـاء الضــوء عــى

أزمــة الغمــوض والتعقيــد يف النــص

الفلســفي ،وكيفيــة الخــروج مــن هــذه األزمــة،

إيمانــا منــا بضــرورة العمــل عــى مــد جســور
التواصــل بــن اإلبــداع والتلقــي الفلســفيني،

حتــى يمكــن للفلســفة أن تقــوم بــدور فاعــل يف
التغيــر االجتماعــي والســيايس والفكــري .وألن

مــن أكــر النتائــج ســلبية لغمــوض الفلســفة
وتعقيدهــا ،هــو بعدهــا عــن واقــع الحيــاة
ومشــكالت اإلنســان اليوميــة ،فقــد وقفــت عنــد
حــدود النظــر والتجريــد دون تحقيــق أي مــردود

عميل عىل أرض الواقع.

وبهــذا املعنــى فإنــه بالرغــم مــن تناولنــا ألزمــة

بعــض الكتــاب يكــون الهــدف مــن كتاباتهــم
أن ُتفهــم بطــرق متعــددة ،فــإن كنــت ال تفهــم

أجــل اســتلهام الحــل ألزمتنــا الخاصــة.

ضـوح يف الفلســفة،
(رقيــة التهامــي ،أهميــة الو ـ

مــن ناحيــة أخــرى.

الفلسفة العربية ،إال أننا سنستعني بالكتابات

الغربيــة التــي أســهمت يف هــذا الســياق ،مــن

ليســت ســوى مفاهيــم ذات دالالت محــددة

شـاع ،وإنمــا
الفلســفة ليســت غامضــة كمــا ي ـ

والغموض الفلسفي يأيت من أن عدة الفلسفة

عــن هــذا الفيلســوف أو ذاك أو يف الفلســفة
عمومــا وال يســتطيع الجاهــل بهــذه املفاهيــم

وبمــا صدقهــا أن يفهــم النــص الفلســفي فتقــع

عــى مــدار تاريخــه ،غــر أن الفــارق إنمــا يكمــن

(أحمــد برقــاوي ،الكتابــة والغمــوض ،صحيفــة

إزالــة الغمــوض .فالفلســفة ليســت إذن خطابــا
غامضــا ،بــل هــي خطــاب ضــد الغمــوض الــذي

ضـوح
ضـوح بــادئ ا ـلـرأي ،ضــد الو ـ
يســترت وراء و ـ

الــذي يقبلــه النــاس مجانــا مــن اللغــة اليوميــة،

لغــة املشــهور ،ال بــل لغــة اإلشــهار واملوضــة.

ويــرى نيجــل وربورتــون ،وهــو واحــد مــن
ضـوح هــو أن تعـ ّـر عــن نفســك بطريقــة
أن الو ـ

أي حضــور كبــر لــدى املعنيــن بأزمــة الفلســفة

املتخصصــن يف تبســيط الفلســفة للعامــة،

غـرب قــد فطنــوا إىل هــذه األزمــة
يف أن مفكــري ال ـ

تبسيط الفلسفة للقارئ العام من ناحية ،ويف

حـرة مــن
الغمــوض يضــع بعــض ال ـقـراء يف ـ
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-عــى العكــس -الفلســفة هــي التــي تعمــل عــى

(محمد عابد الجابري ،راهن الفكر الفلسفي).

ضـوح
تســمح لل ـقـراء باســتيعاب مــا ت ـقـول .فالو ـ

وقامــوا بمحــاوالت عمليــة ناجحــة يف ســبيل

ويف املقابــل يــرى محمــد عابــد الجابــري أن

يســهم يف تقليــل ســوء الفهــم ،يف حــن أن

وإذا انتقلنــا إىل مفهــوم التعقيــد فلــن نجــد لــه

إبراهيم برميو

تخــص املنجــز العربــي والغربــي عــى الســواء،

ال ـ
عـرب اإللكرتونيــة.)2017/6/6 ،

املســائل التــي تطــال النــص الفلســفي الغربــي

بالتحديد قصد من تحاوره ،فكيف ستناقشه؟

ضـوح.
الغمــوض يف اللغــة هــو اإلبهــام وعــدم الو ـ

ومــن األمــور التــي ينبغــي اإلشــارة إليهــا أن أزمــة

ألن مســألتي الغمــوض والتعقيــد همــا مــن

الكتابــة التــي ال ُيعــد فيهــا الغمــوض عيبــا ،ألن

الباحثــون املصريــون.)2017/8/31 ،

الشــبهة يف الفلســفة بأنهــا ت ـقـول مــا ال يُفهــم.

الفلســفة بهــذا املعنــى ،إنمــا هــي أزمــة عامــة

82

اال ـقـراب بالفلســفة مــن قضايــا الحيــاة اليوميــة

قصــدك .وإذا كانــت هنــاك بعــض األنــواع مــن

بنفــس درجــة حضــور مفهــوم الغمــوض.

والتعقيــد لغــة هــو تأليــف الــكالم عــى وجــه

يعســر فهمــه لســوء ترتيبــه وهــو التعقيــد
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غــر أننــا ال نقصــد -تحديــدا -إىل هــذا اللــون مــن

ســنها .والكاتــب يف الحقيقــة عندمــا يقــوم بهــذا

(الروايــة ،ص .)19

يمدنا بالدعم النظري املؤيد لوجهة نظرنا ،فإذا

الســرد والصــورة الشــعرية همــا األســاس حتــى

وقضاياهــا املعقــدة بطريقــة تخلــو مــن التعقيــد.

فإن التعقيد يرتبط بمضمون هذا الخطاب .وإذا

نيتشــه مــن أكــر الفالســفة الذيــن انتهجــوا هــذا

اللفظــي ،أو الســتعمال مجــاز بعيــد العالقــة،

بينهــا .وهــذا الرباديــم هــو وســيلتنا الوحيــدة

التــي قدمهــا الفالســفة خــال القرنــن املاضيــن.

(معجــم املعــاين).

املعــارف والعلــوم.

الخاصــة لنعيــد طرحهــا وفــق فهمنــا الخــاص

أو كنايــة بعيــدة اللــزوم وهــو التعقيــد املعنــوي.

لتحقيــق ـنـوع مــن التداخــل والتناهــج املف ـتـوح بــن

والتعقيــد ( )Complexityعكــس التبســيط

واملالحــظ أن قضيــة البســاطة والتعقيــد يف

مصطلــح املرتكــب واملركــب (.)Complicated

هي إشكالية إبستيمولوجية تعنى بالكيفية التي

والبســاطة .والتعقيــد واملعقــد يرتافــق دومــا مــع
وعمليــة التعقيــد تتضمــن ارتباطــا وثيقــا بــن

التاريخ الفلسفي منذ ديكارت وحتى موران إنما

املكو نــات.

أمــا الرتكيــب فهــو عبــارة عــن عمليــة تطــوي

األجســام إلخ ـفـاء أوجــه مــن بعــض املكونــات
وإظهــار أخــرى( .ويكيبيديــا).

وربمــا يــأيت الغمــوض مــن التعقيــد ،فكلمــا

كانت املفاهيم الفلسفية املستخدمة أو املباحث

ضـوع التفلســف أكــر تعقيــدا كانــت أكــر
مو ـ

سـاءة الفهــم .واالتجــاه
عرضــة لاللتبــاس وإ ـ
إىل محاولــة التبســيط الفلســفي كان املحــور
األســاس يف فكــر ديــكارت أبــو التنويــر يف القــرن

الثامــن عشــر .ويمكــن النظــر إىل مقولــة التعقيــد
كمقولــة فلســفية متداولــة منــذ والدة العقالنيــة
الديكارتيــة ،حيــث ســيمنحنا ديــكارت وألول ـمـرة

ف ـكـرة جديــدة عــن البســاطة ،يف مقابــل التعقيــد.

وهــذا األمــر يقــوم باألســاس عــى اســتداللني:
يســتند األول للبســاطة تبعــا لقاعــدة البداهــة
ضـوح والتميــز) ،ويقــوم االســتدالل الثــاين
(الو ـ

عــى مبــدأ االســتنباط .مــن خــال الربهنــة عــى
حـركات خطيــة متصلــة ،تعتمــد عــى
وجــود ـ

شـوح ،تطــور براديــم
مبــدأ العليــة( .مصطفــى ق ـ

التعقيــد).

واملدهــش يف األمــر أن هــذا الرباديــم الديــكاريت

صـرة،
للبســاطة تــم تجــاوزه يف الفلســفة املعا ـ
وحــل محلــه براديــم التعقيــد عــى يــد إدغــار

ومن األمور التي ينبغي
اإلشارة إليها أن أزمة
الفلسفة بهذا المعنى،
إنما هي أزمة عامة تخص
المنجز العربي والغربي
على السواء ،ألن مسألتي
الغموض والتعقيد هما من
المسائل التي تطال النص
الفلسفي الغربي على
مدار تاريخه ،غير أن الفارق
إنما يكمن في أن مفكري
الغرب قد فطنوا إلى هذه
األزمة وقاموا بمحاوالت
عملية ناجحة في سبيل
تبسيط الفلسفة للقارئ
العام من ناحية ،وفي
االقتراب بالفلسفة من
قضايا الحياة اليومية من
ناحية أخرى

أساســه التعقيــد يف مقابــل البســاطة.

فالتعقيــد هــو نســيج أو مجموعــة مــن املكونــات
املتنا ـثـرة ،واملجموعــة بشــكل يصعــب التفريــق
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بالفلســفة ،فــإن التعقيــد إنمــا يــأيت مــن طغيــان
القضايــا الكليــة الكــرى عــى البحــث الفلســفي.

فالقضايــا األنطولوجيــة وتلــك ذات الطابــع

جميعهــا تقريبــا هــو طابعــه األدبــي الشــعري

الــذي يجعــل منــه كتابــا «للجميــع» كمــا يســميه
ســنة إىل الــوراء ،أي إىل أفالطــون يك نعــر عــى

مــن هــذا املنطلــق نقــرح لونــا مــن التفلســف

يجعــل منهــا كتبــا للمطالعــة تســتطيع أن تكــون

اليوميــة .ونحــن هنــا ال نرمــي إىل حصــر الفلســفة

الكتــاب.)2007 ،

يف هــذا الجانــب الــذي قــد يبــدو بســيطا وضيقــا
مــن الوجــود ،ولكننــا نرمــي فقــط إىل تأســيس

لــون خــاص مــن التفلســف بجانــب التفلســف

التقليــدي يف صيغتــه العلميــة األكاديميــة.

يف متنــاول الجميــع» (عــي مصبــاح ،توطئــة

كمــا يعتــر زيك نجيــب محمــود -يف رأينــا -واحــدا

عـرب القليلــن الذيــن كانــوا
مــن الفالســفة ال ـ

يكتبــون الفلســفة بلغــة أدبيــة جذابــة ،حتــى أنــه

جعل بنية كتابه «املعقول والالمعقول يف تراثنا

ولــي نحقــق هــذا الهــدف ينبغــي أن نعمــل عــى

الفكــري» مســتمدة مــن الصــورة األدبيــة البديعــة

الذكــر.

القــرآن الكريــم.

حــل إشــكاليتي الغمــوض والتعقيــد ســالفتي

لوصــف النــور اإللهــي عــى نحــو مــا وردت يف

بالنسبة للغموض ،فإن السبيل إىل تجاوز هذه

والحقيقــة أن املعنيــن بالشــأن الفلســفي يف

اللغــة األدبيــة ،واعتمــاد الســرد أســلوبا للتعبــر

العديــد مــن املؤلفــات التــي تحــاول أن ت ـق ّرب

العقبــة إنمــا يكــون مــن خــال االســتفادة مــن

عــن الفكــر الفلســفي أو املضامــن ذات األبعــاد

الفلســفية.

غـرب فطنــوا إىل هــذه الحقيقــة ،فصــدرت
ال ـ

الفلســفة وتاريخهــا إىل القــارئ العــام بأســلوب

أدبــي يخلــو مــن التعقيــد مثــل روايــة «عالــم

والحقيقــة أن ارتبــاط الفلســفة بــاألدب ليــس

صــويف» لجوســتاين غــاردر ،و»فكــر بنفســك»

األدبيــة مضامــن أو رؤى فلســفية مــا كان مــن

ويعــد كتــاب غــاردر عمــا روائيــا بامتيــاز ألنــه

باألمــر الجديــد ،فك ـثـرا مــا كانــت تحمــل األعمــال
املمكــن أن تصــل للجمهــور العــام أو حتــى املثقــف

وربمــا كان املثــال األبــرز -يف هــذا الســياق -هــو

الفلسفي ،أي أن الفلسفة يف حد ذاتها وأزمتها

أعمــال أدبيــة ذات رواج وشــهرة كبرييــن ،خاصــة

الواســع بــن ال ـقـراء مــن خــال تجســيدها يف
لــدى ســارتر وكامــي ،وبصفــة أخــص يف أعمــال

السرد إنما ينقل للقارئ العادي تاريخ الفلسفة

وأهــم مــا يميــز هــذه الروايــة -رغــم بســاطتها -هــو

قــدرة الكاتــب عــى املــزج بــن مــا هــو فلســفي ومــا

لينســن زونتجــن و»تعلــم الحيــاة» ل ـلـوك فــري.

هــذه الحبكــة بأســلوب أدبــي بســيط وجــذاب مــن
خالل فتاة صغرية تدعى صويف أمندسون تكره

الــدروس املدرســية التقليديــة والحيــاة اليوميــة

إذا كان الغموض يرتبط
بلغة الخطاب الفلسفي،
فإن التعقيد يرتبط بمضمون
هذا الخطاب .وإذا كان
الغموض اللغوي يأتي من
طغيان اللغة المفاهيمية
الصعبة التي يستخدمها
المشتغلون بالفلسفة،
فإن التعقيد إنما يأتي
من طغيان القضايا الكلية
الكبرى على البحث
الفلسفي .فالقضايا
األنطولوجية وتلك ذات
الطابع الميتافيزيقي من
شأنها أن تصرف القارئ
العام عن قراءتها فضال عن
استيعابها والتعاطي معها

الــذي يقدمــه غــاردر يف روايتــه املشــار إليهــا يهتــم
زونتجــن ،العالــم األملــاين الفيزيــايئ ،بتطبيقــات

الفلســفة يف املجــاالت املختلفــة ،ومــن ثــم بكيفيــة
التفكري وبما يفعله الفالسفة حني يتفلسفون،

تطبيقــات التفلســف األكــر تأ ـثـرا بشــكل غــر

مجــرد ،وإنمــا مثــل لعبــة مســلية يدعــو القــارئ
للمشــاركة فيهــا ،وهــو يســتخدم يف هــذا لغــة
طازجــة ال يخــى اإلفــادة مــن اللهجــات األملانيــة

املتنوعــة ،وقــد اقتــى األمــر منــا أن نجاريــه».

والحقيقــة أن كتــاب زونتجــن تكمــن أهميتــه
بالنســبة إىل موضوعنــا يف أنــه قــام بإعــادة كتابــة

كتــاب «الجــدل» ألرســطو بشــكل عصــري يمكــن
أن يفيــد منــه القــارئ غــر املتخصــص ،خاصــة

أنــه تكــر فيــه مــن األمثلــة واأللعــاب أو التماريــن
الفكرية التي تجعل من التفلسف مهارة عملية
قابلــة للتعلــم والتطبيــق .ويف هــذا الســياق ي ـقـول

« ..إن كل التطبيقات تهدف إىل إضعاف التبعية

آلراء اآلخريــن ،فهــي تفتــح مجــاالت للخواطــر
واألفــكار ،وتشــحذ القــدرة عــى الحكــم .ويف هــذا

تكمــن طاقتهــا املحــررة ،فهــي تزيــد القــدرة عــى
التفكــر الــذايت وإعمــال الفكــر».

وإذا كان غــاردر يقــدم لنــا الفلســفة بلغــة أدبيــة

مــن خــال اإلطــار الــروايئ ،ويقــدم لنــا زونتجــن
الفلسفة عرب األمثلة واأللعاب املسلية والنماذج

التطبيقيــة ،فــإن ـلـوك فــري يف كتابــه «تعلــم
الحيــاة» يقــدم لنــا الفلســفة مــن خــال الخطــاب
شـرة
الشــفاهي الــذي اعتمــد فيــه عــى لقاءاتــه املبا ـ
مع الناس ،الذين كانوا ال يستسيغون الفلسفة

ويطالبونــه بمزيــد مــن الشــرح والتبســيط ،وقــد

هــو حيــايت ويومــي بطريقــة مدهشــة ،فيمكــن أن

كان هذا الكتاب نتاجا لهذه اللقاءات الشفهية

يف الحيــاة؟ ..إذا مــا وجهنــا هــذا الســؤال لرجــل ال

كمــا كان اســتجابة منــه للشــكوى املتكــررة مــن

ن ـقـرأ ف ـقـرة مــن هــذا القبيــل «مــا هــو الــيء األهــم

الرتيبــة يف املنــزل ،وتبــدأ يف طــرح أســئلة فلســفية

يجــد مــا يشــبع جوعــه ،ســيجيبنا أنــه الطعــام.

اإلجابات عن طريق رسائل تتلقاها عرب صندوق

الــذي يعــاين مــن الوحــدة فســيجد أنهــا صحبــة

عفويــة عــى نفســها ،ثــم -وبحيلــة فنية-تتلقــى

وخالفــا للتاريــخ النظــري لألفــكار الفلســفية

(مرتجــم الكتــاب يف مقدمتــه) « ..فهــو يوصــل

يحتــوي عــى حكايــة وشــخصيات وحبكــة ،لكــن

امللفــت أنــه يطــرح تاريــخ الفلســفة كلــه يف ســياق

كلنــا :هــو أن نعــرف مــن نحــن ،وملــاذا نعيــش؟».

ويف هــذا الصــدد ي ـقـول د .عبدالســام حيــدر

مــا يميــز هــذا الكتــاب عــن املؤلفــات الفلســفية

معهــا.

يخاطــب اإلنســان العــادي ويهتــم بقضايــاه

الفلســفة وينقلــه إليهــا بأســلوب جــذاب يناســب

تكلــم زرادشــت» ،الــذي قيــل يف وصفــه «لعــل

كتــب فلســفية محــررة بشــكل أدبــي يمكــن أن

عــن قراءتهــا فضــا عــن اســتيعابها والتعاطــي

يمكن أن تتحقق بها املعارف اليقينية ،ولم تكن

لم تكن هي املستهدفة من األطروحات املعرفية

األســلوب يف كتاباتــه الفلســفية ،خاصــة «هكــذا

امليتافيزيقــي مــن شــأنها أن تصــرف القــارئ العــام

الفلســفة الوجوديــة التــي تحقــق لهــا االنتشــار

إشــكالية خاصــة بالخطــاب الفلســفي أو البحــث

لــو كان الشــكل النــي بحثــا أو مقالــة ،ولعــل

صاحبــه ولعلــه ال بــد أن نعــود أكــر مــن ألفــي

سـرحي ،وتاريــخ األدب العاملــي يشــهد بذلــك.
م ـ

أي ظا ـهـرة ،فــا يمكــن أن تفصــل الخاصيــة
مــوران إىل ضــرورة البحــث عــن فكــر مركــب

كان الغمــوض يرتبــط بلغــة الخطــاب الفلســفي،

ـلـوال التعبــر عنهــا يف قالــب شــعري أو روايئ أو

جـزء مــن
مــوران ،الــذي يــرى أن التعقيــد ـ
التعقيديــة عــن كل ظا ـهـرة .ومــن هنــا يدعونــا

لألزمــة ،ويف ضــوء الفكــر الغربــي الــذي يمكــن أن

األدب ،ولكن نقصد إىل األســلوب ،أي أن يكون

املفاهيميــة الصعبــة التــي يســتخدمها املشــتغلون

وتشــكل كال واحــدا يؤلــف جســما لــه خاصيــات

جيــدة ،خصائصــه أكــر مــن مج ـمـوع صفــات

وبهــذا املعنــى يمكننــا أن نعــود إىل إشــكاليتنا

و»الغريــب» و»الطاعــون» للثــاين.

كان الغمــوض اللغــوي يــأيت مــن طغيــان اللغــة

عناصــر مختلفــة لتشــكيل اعتماديــة متبادلــة
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مــن قبيــل «الغثيــان» و»الجلســة ســرية» لــأول،

الربيــد مــن شــخص مج ـهـول ،يعــرف تاريــخ

البشــر اآلخريــن ..لكــن هنــاك يشء آخــر نحتاجــه

حـرارة ،أمــا
الــذي يرتجــف بــردا ســيقول إنهــا ال ـ

بعــد إعــادة تنظيمهــا وصياغتهــا يف شــكل كتــاب،
القراء الذين كانوا ال يســتطيعون فهم ما يكتبه
يف مؤلفاتــه الســابقة ..فكيــف اســتطاع فــري أن
صـوغ نصــا فلســفيا يخاطــب عامــة النــاس؟
ي ـ
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مقال

يجيــب فــري بــأن ذلــك تحقــق « ..بالذهــاب

بــارت ،و»يف ـمـدح الكســل» لربترانــد راســل،

وكان دافــع بــارت لتنــاول هــذه املوضوعــات هــو

بوصفــه فضيلــة ،وعــن العمــل باعتبــاره رذيلــة.

وإذا كان بــارت يتحــدث عــن الثقافــة بعامــة

ي ـقـول « ..فالضحــك مطلــب فــردي واجتماعــي،

اقتباسات معقدة ،وكذلك بدون تلميحات إىل

«أســاطري الحيــاة اليوميــة» هــي مجموعــة

الظاهر يف كل مظاهر الحياة الثقافية اليومية،

عــى ســبيل ا ـملـزاح ،لكنــه يطــرح قضيــة ال تخلــو

اليومية ،وحدثنا راسل عن لون مهم من ألوان

الضحك هذا ليس أداة تسلية ،األوىل أن يكون

تقدمــي شــيئا فشــيئا يف ســرد تاريــخ األفــكار

منفصلــة ،بمعــدل نــص واحــد كل شــهر خــال

مخادعــة تظهــر شــيئا وتبطــن شــيئا آخــر ،وهــي

تيســر دون
املقــرر الــذي كنــت بصــدد تكوينــه كمــا ّ

هذا الصدد أن اختيار املوضوعات كان عشوائيا

نحــو مــا هــو أســايس دون االســتعانة بكلمــات أو
إيل .ولدى
نظريات غري معروفة من املستمعني ّ

أدركــت أنــه ال يوجــد يف املكتبــات مــا يعــادل ذلــك
االســتعانة بمكتبتــي»( .الكتــاب ،ص .)13

و»فلســفة الضحــك» لهــري برغســون.

مــن املقــاالت أو النصــوص التــي كتبهــا بــارت
عامي  1954و .1956وأهم ما يشري إليه بارت يف

وبعــض املرجعيــات األدبيــة ،والشــذرات التــي
نجمعهــا مــن علمــي األح ـيـاء والفيز ـيـاء.

كمــا يــرى ضــرورة أن يلــم كل إنســان -مهمــا كان
تخصصه -بيشء من الفلسفة ،ألن كل أفكارنا

ومســلماتنا وقيمنــا تنــدرج ،دون أن نــدري،
ضمــن رؤى للعالــم تشـ ّـكلت وتماســك بنيانهــا

عــر تاريــخ األفــكار .ليــس هــذا فحســب ولكنهــا
تســتطيع أيضــا ،وببســاطة ،مســاعدتنا عــى

العيــش بشــكل أفضــل وأكــر حريــة.

هــذا بالنســبة للشــق املتعلــق بتجــاوز إشــكالية

الغمــوض ،فمــاذا عــن إشــكالية التعقيــد؟

كمــا ذكرنــا ،فــإن التعقيــد يف الفلســفة ،يرتبــط
غالبــا باملضمــون ،أي باملوضوعــات التــي تتناولهــا

الفلســفة والتــي تشــكل قضايــا ميتافيزيقيــة
كــرى يعجــز اإلنســان العــادي أو القــارئ غــر
املتخصــص عــن اســتيعابها.

والحــل هنــا إنمــا يكــون بتســليط الضــوء
الفلســفي عــى القضايــا الصغــرى ،التــي ترتبــط
-يف الغالــب -بالحيــاة اليوميــة وتتمــاس مــع

يطرح بارت قضية شديدة
األهمية والخطورة وهي
«أسطورة الحياة اليومية»،
فاألسطورة العصرية بهذا
المعنى عبارة عن صناعة
أيديولوجية محبوكة بمهارة
من أجل تصدير الزيف وبناء
عالم وهمي يستند إلى
حواس بليدة وغير مدربة،
غير أن أهمية كتاب بارت
بالنسبة إلينا أبسط من
ذلك بكثير ،وهي استمداد
المشروعية من أجل إنتاج
خطاب فلسفي يتناول
أشياء شديدة البساطة
والحميمية في حياة الناس

اهتمامــات الرجــل العــادي .وأيضــا لــن نعــدم

يمكننــا االســتعانة بثالثــة أمثلــة هامــة لفالســفة

كبــار لهــم ـبـاع طويــل يف الكتابــة الفلســفية
األكاديميــة واملتخصصــة ،ومــع ذلــك نجحــوا يف
الخــروج بتحليالتهــم الفلســفية العميقــة إىل
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حينما نعالج «التصورات الجماعية» باعتبارها
منظومــات عالمــات ،يمكننــا أن نأمــل بالخــروج

مــن اإلدانــة الورعــة وتوضيــح تفاصيــل الخــداع
غـرة إىل
الــذي يحـوّل الثقافــة الربجوازيــة الص ـ
طبيعــة شــاملة» (ص .)9

واألمثلــة هــي «أســاطري الحيــاة اليوميــة» لــروالن

رســم ..إلــخ.

عـرض
سـرحي ،م ـ
أســبوعية ،فيلــم ،ـعـرض م ـ

الــذي تحقــق للبشــرية كفيــان بتحقيــق حجــم
ســعادة ،خاصــة إذا تحقــق التوزيــع العــادل
واملفارقــة أن راســل عندمــا يتحــدث عــن ال ـفـراغ،

ال يتحــدث عنــه بوصفــه مرادفــا للبطالــة،

بــل عــى العكــس ،تعتمــد رؤيــة راســل عــى
اســتغالل وقــت ال ـفـراغ يف ممارســة أعمــال
أخرى يفضلها كل إنسان بحسب رغبته ،فمن

يحــب املوســيقى يســتطيع تعلمهــا وممارســتها

يطــرح بــارت قضيــة شــديدة األهميــة والخطــورة

بحرية ومتعة طوال وقت الفراغ الذي سيزداد

العصريــة بهــذا املعنــى عبــارة عــن صناعــة

اليشء سينطبق عىل كافة املجاالت سواء أكان

وهــي «أســطورة الحيــاة اليوميــة» ،فاألســطورة
أيديولوجيــة محبوكــة بمهــارة مــن أجــل تصديــر

الزيــف وب ـنـاء عالــم وهمــي يســتند إىل حــواس
بليــدة وغــر مدربــة ،غــر أن أهميــة كتــاب بــارت

بالنســبة إلينــا أبســط مــن ذلــك بكثــر ،وهــي
اســتمداد املشــروعية مــن أجــل إن ـتـاج خطــاب

فلســفي يتنــاول أشــياء شــديدة البســاطة
والحميميــة يف حيــاة النــاس مــن قبيــل :عالــم

حجمــه إذا مــا تحققــت رؤيــة راســل ،ونفــس

رياضــة أم فــن أم علــم.

وتتلخــص رؤيــة راســل يف هــذه الف ـقـرة «يجــب

اإل ـقـرار بــأن االســتغالل الحكيــم لل ـفـراغ هــو ن ـتـاج
املدنيــة والتعليــم وأن اإلنســان الــذي اعتــاد عــى

العمــل ســاعات طويلــة يصيبــه امللــل لــو أنــه

أصبــح متعطــا بــن يــوم وليلــة .ولكــن بــدون
جانــب كبــر مــن ال ـفـراغ يجــد اإلنســان نفســه

املصارعة ،الحياة الزوجية ،إعالنات املنظفات،

محرومــا مــن الكثــر مــن أطايــب هــذه الحيــاة .لــم

التنجيــم ،الســيارة الســيرتوين ..إلــخ .أمــا أن

هذا الحرمان .والتقشف السخيف الذي يحمل

النبيذ والحليب ،املطبخ الزخريف ،االسرتيبتيز،

أو تفكيكيــة أو بنيويــة ..إلــخ ،فهــذه مســألة

املعنــى كانــت املوضوعــات شــديدة الت ـنـوع بحيــث

كان مــن املمكــن أن تتنــاول موضوعــات مــن

الصناعيــة ،والتقــدم العلمــي والتقنــي الكبــر

سيميولوجي أويل لهذا اللغة .لقد فرغت لتوي

مــن ـقـراءة سوســر ،وخرجــت بقناعــة هــي أننــا

ضـوع – يف النهايــة -ســيكون ممــا يرتبــط
املو ـ

يخــوض تحديــا فلســفيا أكــر عندمــا يقــدم عــى

يعــد هنــاك داع لــي يعــاين غالبيــة النــاس مــن

طابــع التضحيــة هــو الــذي يجعلنــا عــادة نســتمر

الحل هنا إنما يكون بتسليط
الضوء الفلسفي على
القضايا الصغرى ،التي
ترتبط -في الغالب -بالحياة
اليومية وتتماس مع
اهتمامات الرجل العادي.
وأيضا لن نعدم كتابات
عديدة في هذا السياق لدى
التراث الفلسفي الغربي
خاصة المعاصر منه .وهنا
يمكننا االستعانة بثالثة
أمثلة هامة لفالسفة كبار
لهم باع طويل في الكتابة
الفلسفية األكاديمية
والمتخصصة ،ومع
ذلك نجحوا في الخروج
بتحليالتهم الفلسفية
العميقة إلى قضايا الحياة
العامة

دراسة ظاهرة الضحك بوصفها ظاهرة إنسانية

يف كتاب «يف مدح الكسل» يقدم لنا الفيلسوف

حـول الرياضيــات أو املنطــق ،لكنــه يف املقابــل
ـ

والعميقة يف مجال الرياضيات واملنطق ،مقاال

وال ـفـراغ وكيفيــة توفــر الوقــت لالســتمتاع

ضـوع فــإن املرتجــم
ورغــم طرافــة وغرابــة املو ـ

اإلنكليــزي الكبــر الــذي اشــتهر بكتاباتــه الدقيقــة
طريفا وجديدا يف بابه .فهو يتحدث عن الكسل

بالحيــاة وممارســة الهوايــات.

برغســون أســئلته التــي يشــرع يف اإلجابــة عنهــا

يف الكتــاب ،وهــي :مــاذا يعنــي الضحــك؟ مــاذا

يوجد يف عمق اليشء املضحك؟ ماذا يوجد من

شـرة املهــرج ،والتالعــب
شـرك بــن تك ـ
يشء م ـ
بالــكالم ،وغمــز املســرح ال ـهـزيل ،ومشــهد

الكوميديــا الذكيــة؟ مــا هــو هــذا التقطــر الــذي
يعطينــا روح العطــر ،الدائــم الذاتيــة ،والــذي

تأخــذ منــه املســتحضرات املتنوعــة :أمــا رائحتهــا
املزعجــة أو عطرهــا الناعــم؟

ومــن الواضــح أنــه بحــث ماهــوي يهــدف إىل
الو ـ
صـول للمعنــى الــكيل للضحــك ،وللبنيــة

شـركة ملظاهــر الضحــك أو الهــزل.
الثابتــة وامل ـ
وهــو بحــث فلســفي باملعنــى الدقيــق رغــم غرابــة

املو ـ
ضـوع واقرتابــه مــن ذائقــة القــارئ العــادي

إىل درجــة االبتــذال ،غــر أن برغســون -مثــل

ضـوع
حـرص عــى إ ـبـراز جديــة املو ـ
مرتجمــه -ي ـ
بــل احرتامــه لــه ،في ـقـول «… إننــا ال نهــدف إىل

حبــس األصالــة الهزليــة ضمــن حــد أو تعريــف.
إننا نرى فيها ،قبل كل يشء ،شيئا حيا .ونحن
نعالجها ،مهما كانت حقرية ،بما يتوجب من

حـرام للحيــاة… ونحــن لــن نحتقــر شــيئا ممــا
ا ـ

ســوف نــرى .وربمــا ســربح ،مــن خــال هــذا
االتصــال املباشــر ،شــيئا أكــر مرونــة مــن تعريــف

نظــري» (ص .)9

وأخريا ،يمكننا أن نقول إننا ربما ال نعدم أحدا
األدبيــة ،البعيــدة عــن التعقيــد ،يف تعبريهــم

بامتيــاز ،فــا يشء هزليــا خــارج مــا هــو «بشــري»

لــن يــردد يف ـقـراءة كتــاب يتحــدث عــن الكســل

ومضمون األفكار يقتيض ذلك» (د .عيل مقلد،

عـرب ممــن يســتخدمون اللغــة
مــن مفكرينــا ال ـ

الحاجــة إليهــا لــم تعــد قائمــة» (ص .)28

يفكر مجرد تفكري يف أن يقرأ كتابا لراسل يدور

مــن النشــاط قويــة .فاللغــة وأســلوب املعالجــة

ويف الســطور األوىل مــن الفصــل األول يحــدد

يف اإلصرار عىل العمل بكميات ضخمة رغم أن

وليــس هنــاك شــك يف أن القــارئ العــادي لــن

حافــز تفكــر .هــذا الكتــاب ال ُي ـقـرأ إال يف حالــة

ص .)5

العمــل .وحجــة راســل يف هــذا الطــرح أن الثــورة

للــروات.

املســماة بالثقافــة الجماهرييــة ،والثــاين تفكيــك

النشــاط اإلنســاين وهــو العمــل ،فــإن برغســون

بال ـفـراغ الــذي ســيتحقق لــه بعــد تقليــل ســاعات

األول عبارة عن نقد إيديولوجي للغة الثقافة،

بحيــاة النــاس الواقعيــة.

يتعلــق بالحالــة الراهنــة كمــا كان يراهــا .وبهــذا

العصــر الحديــث لــم يعــد يف حاجــة إال أكــر مــن

اإلن ـتـاج املطلــوب ألن يحيــا البشــر جميعهــم يف

وال يخضــع ألي خطــة مســبقة ،ألن األمــر كان

قضايــا الحيــاة العامــة األرحــب ،وتناولــوا قضايــا
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األزمنــة الســحيقة ،ولكــن األســطورة موجــودة

تخضــع لحريــة الكاتــب يف االختيــار طاملــا أن

قبيــل :مقالــة صحفيــة ،صــورة مــن مطبوعــة

يوميــة بســيطة.

-كمــا يفهمهــا بــارت -ليســت تلــك املوجــودة يف

تكون الدراسة سيميولوجية أو فينومينولوجية

كتابــات عديــدة يف هــذا الســياق لــدى ا ـلـراث
الفلســفي الغربــي خاصــة املعاصــر منــه .وهنــا

بذلــك تصنــع أســطورتها الخاصــة .فاألســطورة

أربــع ســاعات للعمــل ،وأن ينعــم بعــد ذلــك

هــذا الصــدد ي ـقـول «يف هــذا الكتــاب شــيئان:

يف مــا يتعلــق بعالقــة الفلســفة بالجمهــور

عــداد «الثقافــة العامــة» مثــل تاريــخ فرنســا

فالرسالة التي ترسلها وسائل اإلعالم هي رسالة

مــن أهميــة وجديــة .إن راســل يــرى أن إنســان

بيننــا اآلن ،يف كل مــا هــو مألــوف ويومــي .ويف

هذا ،ويقدم فريي مجموعة من األفكار الهامة

العــام ،منهــا أن الفلســفة ينبغــي أن تكــون يف

البحــث عــن الداللــة املختبئــة تحــت الســطح

وألن راسل فيلسوف كبري ،فهو ال يقدم مقاله

مــن خــال بعــض مظاهــر تجلياتهــا يف الحيــاة

خصوصــا يف األزمــات املتماديــة ،ولكــن كتــاب

بشــكل خــاص عــى حــد تع ـبـره.

حـرص عــى إ ـبـراز البعــد الجــدي فيــه عندمــا
ي ـ

عــن أفكارهــم الفلســفية ،لكننــا -لألســف -ربمــا
ال نجــد مــن يجــرؤ عــى إل ـقـاء الضــوء الفلســفي

عىل موضوعات يومية تبدو هامشية ومبتذلة.
كاتب من مصر
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ملف

قصص
من ليبيا
هــذه باقــة مــن القصــص ،لكاتبــات وكتــاب مــن ليبيــا ،تفتــح نافــذة عــى الكتابــة القصصيــة الجديــدة.

بعضهــا ألقــام ش ــرع أصحابهــا يف نشــر أعمالهــم األوىل خــال الربــع األخــر مــن الق ــرن املــايض ،وبعضهــا

ألقــام بــدأت الكتابــة مــع مطلــع األلفيــة الجديــدة ،ويف كلتــا الحالتــن ،تحيلنــا هــذه القصــص بلغتهــا
وموضوعاتهــا وصيغهــا الفنيــة ،وكــذا الهمــوم التعبرييــة والجماليــة التــي ميزتهــا عــى مســاحة إبداعيــة
ظليلــة ،وجغرافيــا أدبيــة غــر واضحــة املعالــم بفعــل التاريــخ االجتماعــي والســيايس الق ِلــق لبلــد ُحكــم

طـوار ،كان قائــدا سياســيا ،ومف ـكـرا
لنصــف ق ــرن بطريقــة غريبــة مــن قبــل دكتاتــور عســكري غريــب األ ـ
وعســكريا وأديبــا ،غابــت بــاده عقــودا وراء صورتــه الشــمولية.

عـرف عــى مالمــح مــن لغــة الكتابــة القصصيــة ،مــن خــال عينــات أدبيــة ال
هنــا يف هــذه القصــص ســوف نت ـ

نعتربهــا تمثيــا لــأدب القصــي الليبــي بمقــدار مــا ن ــرى فيهــا أصواتــا ،يمكــن أن تشــكل مــع غريهــا ممــا

تذخــر بــه الحيــاة األدبيــة لليبيــن ،لوحــة أوســع بكثــر ممــا نحــاول أن نقدمــه يف هــذا امللــف.

ونعترب نشر هذه القصص مجتمعة محاولة أوىل نأمل أن تكون عتبة ملعرفة أوسع باإلبداع القصيص
يف ليبيــا .ويف الوقــت نفســه ،نريــد مــن هــذا امللــف أن يكــون دعــوة مفتوحــة ّ
لكتــاب القصــة يف ليبيــا وغريهــا
من جغرافيات األدب العربي إلغناء “الجديد” بالكتابة القصصية املبتكرة والجريئة

قلم التحرير

حسني جمعان
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قص

قص

عطر

حضرة السيد ِظ ّلي

خيرية فتحي عبدالجليل

حسام الدين الثني

َ
ـتيقظ با ـكـرا ،زفـ َر طويــا ،شـ َ
سـرب ،انثنــى ،تصاعـ َـد عاليــا وأفلـ َ
ـت
ـهق ،ت ـ
اسـ
َ
َ
مــن قــاروريت ،أفلـ َ
ـت جامحــا ،امتـ َـد ،طــاف باملــكان ،طــاف طويــا ،انتشـ َر،

ّ
القش وال « ُيـخربش» ،من كذب عليك وأخربك بأنك
 -أنت يا من يدخل

ضــوء أســود؟ أنــت لســت أكــر مــن ظــام .كربــون عديــم املالمــح لصــوريت

حـول أهــداب ثوبــي ،فـ َ
ـكب شــذاه ،أوغــل يف
تبــد َد ،ارتفــعَ  ،دا َر ـ
ـاض ،سـ َ
َ
التــايش ،هاجـ َر إليــك ،ضــل الطريــق ،عــرج ولــم يصــل بعــد ،مــأ األوديــة،

حـايك مشــيتي.
يقلــدين وي ـ

حسني جمعان

ـب.
عشـ َـق ،تنبــأ وكتـ َ

وظيفــة لهــا غــر تنغيــص صاحبهــا مـ َّرة يف العمــر.

املباشــر .صــار يتخ ّبــط كل ـمـرة ،يتصبــب عرقــا ويصــرخ بأعــى صمتــه.
ارتديــت مالبــي الرياضيــة وأرغمتــه عــى ارتــداء ظـ ّـل مالبــي الرياضيــة

الطرقــات ،طــارد العابريــن ،تــاه خلــف وردة ،أغرتــه فراشــة ،ت ـنـزه ك ـثـرا
وراء ريشــة ذات ألــوان نــادرة ،اقتفــى أثــر نــدى ،صــادق شــعاعا مرتعشــاً،

وأنــا أ ـقـول:

سـرا الهثــا جافــا منطفئــا ،ألقــى عــى مســامع
ثــم عــاد ،يائســاً كان ،منك ـ

ورجلــك فــوق
 -ليســت األمــور عــى هــواك فأنــت ظــي ويجــب أن تتبعنــي ِ

قــاروريت بقايــا شــذى كان ضائعــا عالقــا بتالبيــب نســمة عا ـبـرة ،ثــم لفــظ

رقبتــك .ســتلعب معــي املبــاراة مثــل ظــل َرجــل طيــب ،شــئت أم أبيــت.
ـت مــن بــاب البيــت فيمــا تشـ ّب َ
خرجـ ُ
ث هــو بظـ ّـل البــاب .فســحبته بقـوّة

أنفاســه ،مــات جافــا ،مــات جافــا باهتــا ،لــم يصــل ولــم يجــد مــن يصغــي
إىل أنــن شــذاه.

حـرث األرض مثــل أصابــع محمــود
وجررتــه مــن قدميــه .كانــت أصابعــه ت ـ

ع ّرافة

كتبـ ْ
ـت الع ّرافــة طلســما غامضــا يف قعــر ال ـقـدح ،ودســت وصفــة مــن

املليجــي يف فيلــم «األرض».
ّ
بــدا األمــر أكــر تعقيــدا يف امللعــب .انقلبــت موازيــن الســيطرة ملصلحــة ظــي
حــن اغتنــم فرصــة وقــويف يف الوســط ،وأخــذ يرقــص ويهـ ّز وســطه بمرونــة

ْ
ْ
أحرقت بخورا.
رسمت حروفا خفية فوق جبهتي.
قرأت تمائم وتعاويذ.

العرافة أنفاسها يف وجهي بشراسة .لم تهبط السكينة وال الطمأنينة إىل

حـركا يديــه وأصابعــه.
مضحكــة م ـ

حضــوري إليهــا زاحفــة عــى بســاط الحنــن .تمتمـ ْ
ـت ببعــض الكلمــات
ْ
قرأت الطوالع .أرقام وحسابات فلكية مبهمة .تركتني أرتجف
الغامضة.

أطلــب الخــاص مــن ع ّرافــة؟
هتفت.

ولكم أن تتخيلوا حرج موقفي وأنا أرقص أمام زمالء العمل بمن فيهم

كنـ ُ
ـت جاثيــة أمامهــا أرتجــف ،وعقــي يركــض بعيــدا يف طرقــات ودهاليــز

ْ
صرخت:
أقول لقد

ظـرة غائبــة .كانـ ْ
ـت تســتفتي النجــوم .تستشــر األفــاك يف
رمــت األفــق بن ـ

عــى بســاطها املهــرئ البائــد وانهمكـ ْ
ـت يف طقوســها.

ذا ـكـرة متعبــة بفعــل لحظــات حــب غا ـئـرة كوشــم قديــم بــن التالفيــف.

وحــديس ال يطمئننــي.

ـت ثقــل حنينــي وحرائــق الــروح وجئـ ُ
ـت مذعــورة .فلمــاذا حملـ ُ
قلبــي .كنـ ُ
ـت

قالت.

 اللعنــة لــم أشــعر بالســطوة عــى أي يشء مــذ دخلــت مغــاريت! تعطلـ ْـت
س ْ
ـرت تمائمــي .انقلبـ ْ
ـت شــفرايت
طالســمي .خانتنــي تعاويــذي .انح ـ

ـت منــي .علقـ ْ
اقرتبـ ْ
ـت عــى صــدري بعــض التعاويــذ .ناولتنــي ال ـقـدح.

الســحرية أشــعارا للحــب دون أن أدري .ذابــت وريقــايت العتيقــة تحــت

كنـ ُ
خـرة املتصاعــدة وعــى مســامع
ـت أتلــو تعاويــذ حبــي عــى مســامع األب ـ
العرافــة وأنــا أرتجــف .أصــرخ وأتلــوى مــن شــدة األلــم .بـ ْ
ـدأت ريــاح ص ـفـراء

الحب يف قلبي .ال حول لها وال قوة.

خـرة املتصاعــدة مــن مواقدهــا.
أرهقتنــي باألب ـ

ساخنة تزفر أنفاس صحراء تلف املكان حني تعلق األمر بحديث القلب.
ثـ ْ
ـت معبــد الســاحرة .لوحـ ْ
ـارت عاصفــة .اخرتقـ ْ
ـت بالتعاويــذ بعيــدا .نفثــت
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ضـراوة ثــم عــاد ورســمَ عــى وجــه األفــق أشــكاال غامضــة،
تبــدد وانتشــر ب ـ
ـب أبيــات قصيدتــه وعــا َد غريبــا حامــا نبــوءة،
نطـ َـق العطــر شــعرا ،رتـ َ
ـاض ،هبـ َ
رتـ َـل أوجاعــه ،رتلهــا طويــا ،عطـ ٌر فـ َ
ـط ،تقاطــر ،تماهـ َـى ،تفــر َد،

صـويت وارتفــع صمتــه حتــى وصفنــي بالبديــن الغبــي
تفاقــم املوقــف .ارتفــع ـ
َ
فضربتــه .أمســكته مــن شــعره ولكمــت بوجهــه األرض .ثــم أخربتــه بأنــه

ســطوة عشــقك الرهيــب لــه فلمــاذا أنقلــب الســحر عــى الســاحر؟
ْ
ْ
غادرت املكان ملطخة بسحرها الذي بطل بفعل تقادم
أصبحت.
منهكة
وغادرتها كما جئت إليها محملة بثقل حنيني.

اضطــررت مل ـ
حـاكاة الرقصــة خشــية أن يكتشــف زمــايئ توتــر العَ القــة بيننــا.

مديــري الــذي اســتهجن وقاحتــي.
ليــس هــذا كل يشء فقــد تفـ ّـن يف ترقيــص ظــل ال ـكـرة لــمّ ا كان ينبغــي
ضـاء ،فاضطــررت ـم ً
حـاكاة
ـرة أخــرى مل ـ
تثبيتهــا وتمريرهــا إىل أحــد األع ـ

حركاتــه .ولــن أعــرف بأنــه كان األكــر براعــة!
افتـ ّ
ـك أحدهــم ال ـكـرة م ّنــي ومررهــا بــن قدمـ ّـي بحركــة مخزيــة .وعنــد
ّ
ان ـفـرادي بحــارس املرمــى -يف فرصــة الحقــة -تعمّ ــد ظــي ركل ظــل ال ـكـرة
ـي
خــارج ظــل املرمــى ،فاضطــررت إىل تضييــع فرصــة الهــدف وســخط عـ ّ
زمــايئ يف الفريــق!
وشوش ُته وقد انتابته هسترييا الضحك:
 أتعتقــد أن هــذا مــا يســمونه ّخفــة الظـ ّـل؟ مــا تفعلــه اآلن ـعـرض رديء ال

ُ
إيل مُ همَ ة تنفيذ ركلة جزاء .سبقت ّ
ظل
وقبل نهاية املباراة بثوان أوكلت ّ
راكال الكرة مباغتا حارس املرمى ،فركل ّ
ظل الكرة يف الجانب املعاكس.

والنتيجة…
ّ
ّ
ُ
ُ
ـارس املرمــى يف صـ ّـد ـكـريت فيمــا نجــح ظلــه يف إبعــاد ظــل ـكـريت
أخفـ َـق حـ ُ
خــارج ظـ ّـل املرمــى.

ُدهِ ــش الجميــع ملــا حــدث بمــن فيهــم ظِ ـ ّـل حــارس املرمــى ،وبــدت الحَ ــرة

عىل مُ حَ ّياهم :أيحتســبون الهدف لوجود الكرة يف الشــباك أم يعتمدون
الشــباك؟
عــى وجــود ظـ ّـل ال ـكـرة خــارج ظِ ـ ّـل ِ
تلــك اللحظــة ،وقفـ ُ
ـت مشــدوها .و ـلـوال بدانتــي لقلــت إننــي مثــل مســمار
ّ
رأسه عىل سطح منضدة .فيما استلقى ظل عىل ظهره متشفيا من
ُد ّق ُ
شـ ّـدة الضحــك.

يدعــو إىل الضحــك!
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حـرك ،أخرجــت
ركنــت ســيارتها يف أحــد األزقــة الهادئــة باملدينــة ،أطفــأت امل ـ

«وجعلنــا مــن بــن أيديهــم ســدا ومــن خلفهــم ســدا فأغشــيناهم فهــم ال
يبصــرون»َّ ،أل ترفــع عينيهــا إىل تلــك الوجــوه امللثمــة باألســود ،واألفــواه

عـزاء .لــم تســمع نحيبــا أو حتــى أنــن
عــى الرصيــف ،تنتصــب أمــام بيــت ال ـ

وجــل با ـقـراب البندقيــة منهــا وهــي تتأرجــح يف رقابهــم ،أو تصــوب يف

هاتفها النقال ،أرسلت رسالة نصية «أين بره نراجي فيك ..سيارة بيضا»،

انتظرت .كان الزقاق مغلقا بخيمة واسعة ،بها فتحتان جانبيتان تطالن
بــكاء ..لكنهــا ســمعت رنــن املالعــق وهــي تحــك أواين األلومنيــوم فقــط،

رائحة «البصلة» غازلت أنفها ،مذكرة إياها أنها لم تتناول غداءها بعد.

اتجاههــا ،أو تنطلــق منهــا رصاصــات محمومــة مجنونــة ضائعــة يف ســماء
هادئــة فـ ُـردي صمتهــا.

جـول
ســيدة ترتــدي جلبابــا أســود ووشــاحا أبيــض ،وقفــت وســط الشــارع ت ـ

«أوراق السيارة»!

ســيارتها ،خفضــت الســيدة رأســها لتدقــق يف قائــد الســيارة ،ابتســمت،

مقلوبــة وهــو يرتاجــع قليــا إىل الــوراء ،يعــاود اال ـقـراب وبندقيتــه التــي

بعينيهــا ،فمــا كان مــن آمــال إال أن أطلقــت صرخــة فزعــة مــن منبــه
اتجهــت نحوهــا ،فتحــت البــاب« ..أنــت التاكسيســتي» ،ارتســمت بســمة

جانبيــة خجولــة عــى وجــه آمــال ..وأجابــت «هــي أين ..اركبــي».

تفتــح الــدرج األمامــي ،تخــرج األوراق ،تمدهــا ..ال ي ـقـرأ ،قــد يتصفحهــا
أيــام كانــت طفلــة الدنيــا الطــروب /فالحــب واألشــعار يف بلــدي دروب/

ـف ّرت وهــو يســتعد للمشــاركة يف أحــداث الثــورة ،مــى معتقــدا أنــه خلــف

«يعطيهــم مــا يرفعهــم كلهــم ..يرزينــا فيهــم» ،تنطلــق الدعــوة غالبــا مــن

وسدت رأيس /وتمسحت بخديه وقبلت عيونه /وتضرعت طويال
صورته ّ

الفســاد وتســخر مــن املســؤولني ،وترفــل يف الطرقــات املعبــدة إذ لــن تكــون

دعــوة ســيان.

ولــم يكــن ســواه ،محمــود ،مــن أمســك بيدهــا ،ســحب مزالجــا حديديــا

هنــاك أزقــة مرتبــة.
ّ
لكن الثورة ّ
خلفت الحرب كما تخلف النار الرماد ..أتت عىل آمال وابنها

الطرق املعبدة حتى ال تطالها يد السلطة والسلطان .أخذها لألزقة املرتبة

أطفــأت النــور فــردوا ،أفســدت الذمــم فأفلســوا.

ضـرب ســقف الســيارة
يتــئ عليهــا ،يخفــض رأســه يتفحصهــا وركابهــا ،ي ـ
وي ـقـول «بــري».

والياســمني يــكاد مــن ولــه يــذوب ،وال يتــوب» .وعــي الرقيعــي« ..وعــى

أمســكت آمــال املقــود بحرفيــة وصرامــة ،ليــس كمــا تمســك قلمهــا وهــي
تخط تقريرا صحافياً ،وال كما تثبت يديها عىل آلة التصوير وهي تلتقط

ال ـكـريس الخلفــي أمــا آمــال فيغــوص صوتهــا وتكتفــي بالتمتمــة ..د ـعـاء أو

ســحابات الصيــف وســعف نخيلهــا الســامق.

عىل الرغم من أصولها الجبلية وب ـ
شـرتها الناصعة وعينيها العســليتني،

صدئا ،دفع بها إىل عالم الصحافة ،علمها كيف تدخل األزقة وتتفادى

شعبية ،يف بيت خفيض بشارع مرتب ،تطل نوافذه مباشرة عىل «زنقة

حيث الوجوه التعبة والحزينة والغائرة والجائعة ،واألزقة املعبدة حيث

جنــون ســماء طرابلــس أث ـنـاء الغــروب حــن تختلــط ألوانهــا وتســيح بــن
ـت التاكسيســتي» ..عــاودت االبتســام ب ـمـرارة بينمــا تنقــر كلمــة
«أنـ ِ
«تاكسيســتي» أذنهــا دون توقــف.

حـرك املقــود ،أو القلــم ،أو آلــة
حـرب تتســاوى كل املهــن ،أن ت ـ
يف زمــن ال ـ
ُ
ُ
التصويــر ..أن تنهــض با ـكـرا لوحيدهــا ،تلبســه ،تناولــه إفطــاره ،تقــوده

صحبــة صغــار آخريــن إىل املدرســة ،أن تقــف يف طوابــر الخبــز ،الغــاز،

إال أنهــا تشــعر بانت ـمـاء عميــق لهــذه املدينــة ،التــي ســكنت أكــر أحيائهــا

البــاز» .وإن حملــت آمــال لقبــا باســم تلــك القريــة الجبليــة ،لكــن قلبهــا

ينبــض بعشــق طرابلــس ،تهتــز طربــا للمالــوف األندلــي «أليــف ..أليــف يــا
ظـرة /ـتـاء ..تيــه عنــي الز ـهـرة /ـثـاء..
جـران كــواين /ـبـاء بُليــت بن ـ
ســلطاين واله ـ
جـران كــواين ،»..وتهــز
ضـرة /جيــم ..جــار عنــي ســلطاين واله ـ
ثالثــة يف ح ـ

للســماء يك تصونــه».

جـاع أهلهــا،
حـرب التــي أحرقــت القمــح ف ـ
وعائلتهــا ومدينتهــا وبالدهــا ..ال ـ
«أنت التاكسيستي؟».
ِ
«أيوه هي أين».

كل املهن تتساوى يف زمن الحرب…املهم العد نقدا.

الصحيفة .عىل الرغم من سنوات السجن السيايس الرطبة التي لطخت

الوهميــة ،تزاحــم يف طوابــر الوقــود ،تنتظــر دورهــا حتــى يســقط رأســها

هيبتهــم ،تكشــف نفاقهــم .كان عمــوده األســبوعي يرفــع مــن مبيعــات

جسدها املمتئل رقصا عىل األصوات الطفيلية للزمزامات ،تعشق أغاين

جـاء ذلــك اليــوم
حقبــة مــن ع ـمـره ،ظــل عــى عهــده معارضــا بالقلــم ،حتــى ـ

املزدحمــة واألزقــة املحفــورة ،أن تدفــع بســيارتها كالدابــة وســط ـبـرك امليــاه

«أحىل مدينة طرابلس ..أحىل مدينة مغرومني بحبك جينا طرابلس».

ازدادت ســخرية محمــود كمــا ازدادت شــعبيته ،وتحــت الضغــط ،أفــرج

الســماء».

حديثة يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية ،تعشق األبجدية ،تتعامل

ســام قــدري ومحمــد رشــيد ومحمــد حســن.

البنه حياة أفضل ،وأن آمال ستحلق يف عالم الصحافة بنسقه ،تكشف

املالمــح الدقيقــة والبــارزة والثغــور الورديــة اليانعــة .علمهــا أن الســخرية
يف عالــم الصحافــة حربــة يف وجــه اصحــاب الســلطة ،تجرحهــم ُ
وتذهــب

املصــرف ،أن تضغــط زر الكهر ـبـاء فيســتمر الظــام ال مباليــا ،أن ترتعــد
بــردا تحــت البطاطــن ،تحتضــن ابنهــا وت ـفـرك أطرافــه ّ
املثلجــة ،أن تتفقــد
صـول عــى دواء الضغــط ألمهــا املســنة ،أن تنهــب الطــرق
الصيدليــات للح ـ

الــذي منعــوه فيــه مــن الكتابــة ،بــارت الصحيفــة ،انخفضــت مبيعاتهــا.

تنهب ســيارتها األزقة ،تبتعد عن الطرقات الرئيســة ،تقف عند البوابات

عــى املقــود بعــد أن يلتصــق جفناهــا تعبــا ،ثــم تنتفــض مــن زعقــة منبــه
ســيارة خلفهــا.

حـرب تهجــر األصابــع الكتابــة وترتمــي األوراق
تيقنــت آمــال أنــه يف زمــن ال ـ

حـرة تحــت عجــات الســيارات .وكمــا علمهــا محمــود أن القلــم ال
منت ـ

حــن التقــت بــه يف مبنــى الصحيفــة التــي ـيـرأس تحريرهــا ،كانــت خريجــة

عــن قلمــه ورفــع عنــه ـقـرار املنــع مــن النيابــة العامــة ،فعــادت إليــه حبيبتــه

أن تواجه تبادال عشوائيا إلطالق النار ،أو دخانا كثيفا لقذيفة ،فتتعامل

معها بنفحاتها وتعاريجها وانحناءتها ونقاطها ،بقافها وكافها وضادها

صـول العمــل الصحــايف،
أحبتــه وأحبهــا ،ـقـرأت لــه و ـقـرأ لهــا ،علمهــا أ ـ

تتحكــم يف مقــود الســيارة وتختصــر الطرقــات وتحتمــي بالزحــام وتتفــادى

وتعــود ،أو أن تحتضــن بــذراع واحــدة كتــف ال ـكـريس املجــاور تلتفــت نحــو

وأحمالها وقوافيها ..حفظت الشعر واملعلقات والقصائد ،لكنها سرعان

حـول املنعطفــات ،يلتقــط همــوم النــاس،
ســخريته ،يدخــل األزقــة ،يــدور ـ

«أنا التاكسيستي ،تفضيل».

وهــي تدعــو «بســم اللــه الــذي ال يضــر مــع اســمه يشء يف األرض وال يف

سـرعة فائقــة وتمتطــي ظهــر الرصيــف
معهمــا بحرفيــة ،تديــر املقــود ب ـ

الخلف بعد أن تغري ذراع تحكم السرعة إىل الوراء ،وتدوس عىل الوقود
سـرعة مخلفــة غبــاراً أمامهــا.
وترجــع بمركبتهــا يف مســار مســتقيم ب ـ
أن تدفــع مركبتهــا طواعيــة كمــا ُتســاق الشــاة نحــو البوابــات وهــي تتمتــم
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ويائهــا ،بجنونهــا وقلقهــا وانقباضهــا ،بقواعدهــا الصارمــة ،بأوزانهــا
مــا ضاقــت بموازيــن الخليــل ،فلجــأت كأب ـنـاء جيلهــا إىل الشــعر الحــر،
تحفــظ شــعر الســياب واملالئكــة والبيــايت وصدقــي عبدالقــادر« ،بلــدي

ومــا بلــدي /ســوى حقــق الطيــوب /ومواقــع اإلقــدام للشــمس اللعــوب/

وقــرر الــزواج مــن آمــال.

فزينت تقاريرها ومتابعاتها الصحافية صحفا عدة ،لكن محمود ظل يف
يكشــف فســاد املســؤول بلكنــة طرابلســية ســاخرة.

شــهد محمــود بــزوغ الثــورة ،لكنــه لــم يشــهد آثارهــا ،مــات وهــو مبتســم

ســلطان عليــه ،يتحكــم بهــا ويــؤدي بهــا إىل املنزلقــات ،تعلمــت هــي أن
العتمــة.

تدوس عىل الوقود وتنطلق مختصرة الطرقات يف مدينة امليليشيات.

متيقــن أن الديمقراطيــة والعدالــة والحريــة أ ـقـرب إليــه مــن روحــه التــي
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قصتان قصيرتان جدا

فواق بنكهة النعناع
«مهداة إلى جان ُجنيه»

محمد مفتاح الزروق

محمد األصفر
كنــت قلقــا أحملــق يف جــدران الغرفــة ذات الســتائر الغامقــة .كان أبــي

تركتهمــا وخرجــت إىل وســط املدينــة ،يف الطريــق تخيلتهمــا متعانقــن،

فرتكــت الحملقــة يف الجــدران وهُرعــت إليــه ،اســتلقيت قربــه فضمّ نــي

عليهما ،وحاملا وصلت تهالكت عىل كريس يف مقهى رصيف أرشف قهوة
«اإلكســريس» املـ ّرة وأدخــن مكلمــاً نفــي :وهــل الحــزن ســيعيده؟ وهــل

مســتلقيا عــى الســرير ،يحملــق يف الســقف بعينيــه الكفيفتــن ويتلمــس
بيــده الوســادة التــي بجانبــه .وملـ ّـا لــم يجــد رأيس عليهــا همــس ينادينــي

بذراعيــه وبكينــا!

حسني جمعان

يف الصباح أس ّر يل :لم ننم يف سرير واحد مذ بلغ عمرك أربعني يوما.

ّ
وخفف سرعة سيارته .زفر يف ضيق وهو ينظر إىل ابنه
ثقل املقود يف يده
ُ
ذي العشــر قائــا «إن أســوأ تجربــة يف هــذا القيــظ هــي أن تجــر عــى تغيــر

انتظر أمام باب املسجد عىس أن يخرج ذلك الذي سد الطريق بشاحنته

إطــار الســيارة بعــد أن كنــت تتمتــع بهــواء التكييــف داخلهــا» .نــزل وهــو
يمســك بالكريــك ومفتــاح العجــات .انحنــى عــي العجلــة ،شــعر بالهــواء
حـول بنطالــه.
حـزام ـ
ـال بعــدم وجــود ـ
الســاخن يلفــح أســفل ظ ـهـره .لــم يبـ ِ
تركه ينخفض كاشفا عن جزء من مؤخرته .لم يبدِ أي نية لرفعه مخافة

أن يضايقــه العــرق .ســمع صــوت املذ ـيـاع يرتفــع بعــد أن عبــث ابنــه بــأزراره.
«س ّكر البالء» .ثم
ما إن دهم مسامعه صوت مذيعة األخبار حتى صرخ َ
هــدأ وقــال البنــه يف ـنـرة لــوم «أال تعــرف أن صــوت ا ـملـرأة عــورة؟».

«الكنرت» عىل سيارته فيميط أذاه .ثمة مصلون بداخل املسجد يس ّبحون
ويحوقلون ويذكرون الله كثرياً ،لعله بينهم.

انصرفــوا واحــدا تلــو اآلخــر ،يف حــن اتجــه أحدهــم بتثاقــل إىل دورة امليــاه
صـره فنــادى:
وهــو يمســك ببطنــه .نفــد ـ

ّ
يسد الطريق أمامي».
«بالله أين صاحب الكنرت املركونة يف الخارج؟ إنه

سـراحنا يف قيلولــة اليــوم التــايل ،دون أنْ نعلــم
كرهينتــن فقــد تــمَّ إطــاق ـ
ّ
ّ
هــل تــمَّ القبــض عــى أخــي؟ أم أنَّ قلبــه رق الحتجــاز والــده الضريــر فســلم

خـوك ونقلنــاك إىل ســرير أكــر يف الغرفــة املجــاورة،
 وبعــد عــام ولــد أ ـخـوك وكربنــا معكمــا يف طاعــة اللــه ،وت ّزوجــت أخواتــك
و ـكـرت وكــر أ ـ

ـدر عــن أخــي شــيئا .أحـ ٌّـي ..أميــت ..أســجني ..أم طليــق؟
مـ ّر زمــان ولــم نـ ِ
كل أصيــل أُجالــس أبــي يف املربوعــة .كان يبــدأ حكايتــه كعادتــه بجملتــه

جـرة املجــاورة إىل املربوعــة حيــث
خـوك مــن الح ـ
الطابــق الثــاين ،وانتقــل أ ـ

املحقــق ،انقضــت الجلســة يف تعبئــة وثيقتــي التعــارف .وبمــا أننــا أُخذنــا

 -وبعد األربعني يوم يا حاج ماذا حدث؟

كان يبتسم ويستغرق يف الحيك بحماس الشيوخ الرزين.
َّ
مقضــب الجانبــن،
 يف الواحــد واألربعــن اشــريت لــك مهــدا خشــبيا،ّ
مجدر املقدمة واملؤخرة ،ف ّرشته أُمك بجلد خروف العيد وبعد أنْ أتمت
ّ
إرضاعــك جشــأتك وقمّ طتــك ولفتــك يف ع ـبـاءة صــوف ثــم أرقدتــك فيــه.

مــا أجمــل هيأتــك وأنــت تطــل شــبعانا ،وجهــك وردي ،عينــاك ناعســتان،
شــفتاك بــن حــن وآخــر تفاجئاننــا بابتســامة ســاحرة .ك َّنــا ال نمـ ُّـل مــن
ِّ
التمل فيك حتى خشينا أنْ نعينك! لم تزعجنا الب ّتة ،فال تستيقظ باكيا
إالّ عنــد الفجــر إذ نكــون قــد نلنــا كفايتنــا مــن النــوم الهــادئ اللذيــذ!

خرج الرجل من الحمام وهو يربط تكته .مىض بتثاقل إىل الكنرت وشغل

وتدخل أمي بخلبة نعناع طرية فنبتسم وتبتسم قائلة:
 أثناء قطفي للنعناع فاجأين ُالفوَا ،أكيد كنتما تتحدثان عني.

ولج من الباب الذي خرج منه سائق الكنرت ،فاكتشف أنه نيس أن يدلق

 -أعــرف .ولكنــك تحــب قلــب الــكالم وإلباســه! أنــت ليــس «عــى نيتــك»

محركها قبل أن يميض بها قدما.

 -بما أنني تأخرت فألدخل إىل دورة املياه أنا أيضا.

املاء عىل ذكرياته املؤملة.

 -ال نتحدث عنك إالّ بالخري.

كأخيــك.

واغرورقــت عيناهــا بالد ـمـوع وشــاركها أبــي الحــزن غــر أن أبــي لــم يجاريهــا

يف البكاء .ال أذكر أنني رأيته يبيك جهارا سوى ليلة حجزنا عندما طوّقني
بذراعيه وضمّ ني إىل صدره بحنو فلم يتمالك نفســه وانهار معوال.
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أخبــار العالــم حتــى مللــت فقفلــت عائــدا حيــث وجدتهمــا هادئــن .أبــي
يس ّبح بمسبحة العقيق وأمي ّ
تقشر فصوص الثوم وتهرسها يف املهراس

جـرة الفا ـئـرة.
ثــم تكشــط الهريــس بملعقــة إىل داخــل الطن ـ

الشــهرية :لــم ننــم يف ســرير واحــد مــذ بلــغ ع ـمـرك أربعــن يومــا! وإذ بــي
ش َرك الســرد.
أســتغل الســياق واســتدرجه إىل َ ـ

عورة

الفــرح؟ وهــل النســيان؟ وهــل ..؟ وهــل… ســيعيده؟ وتســمّرت زمنــا أتابــع

دون نبــس أمـ ّـدين الحجّ ــاز بكوبــن شــاي ونصــف رغيــف قمــح وكان أبــي
يصــي الصبــح مفرتشــا وجــه الوســادة بعــد نصــف ســاعة أُدخلنــا عــى

نفســه.

إيذاء

يحتســيان شــاي األصيــل املنعنــع ويتهامســان بالذكــرى فاطمأننــت

هامست أبي :لم ننم يف سرير واحد مذ كان عمرك أربعني يوما!

الواحــدة تلــو األخــرى .وتركــت الغرفــة املجــاورة إىل املربوعــة إىل شــقتك يف

صــار ي ـقـرأ ويتع ّبــد! وهــا أنــا ذا يف املربوعــة وحيــدا أحــي لــك مــا أنــت قارئــه
ّ
تغضــنات جبينــي.
عــى
سـاء ّ
املنكــه بالزعــر والحلبــة،
كان البخــار الشــهي يتصاعــد مــن و ـعـاء الح ـ

وكنــت أســكب ا ـملـاء الدافــئ عــى يــدي أبــي ثــم أناولــه املنشــفة النظيفــة بينمــا
أمــي منهمكــة يف تفتيــت رغيــف التنــور املتفحــم الحــواف.

جـاء
ال يشء يشــغل بــايل اآلن ،وحتــى وإن كان فقــد عوَّدتنــي األيــام عــى إر ـ

س َّرات.
املنغصات إىل ما بعد االنتهاء من امل ـ
 -ه َّيا تفضال العشاء جاهز.

صـرت أعــي لــم تســجل ذا ـكـريت أي
تعــودت أمــي عــى األكل بمفردهــا ،مــذ ـ
منظر لطبق واحد جمعنا ،حتى يف عيد األضحى كانت تقدم لنا الشواء

مــع أبــي بينمــا تتنــاول حصتهــا مــع أخــوايت أو الجــارات .هــذه الليلــة جربــت
خـراق النامــوس ودعوتهــا ملشــاركتنا إال أنهــا اعتــذرت بلطــف:
ا ـ
ُ
َ
 -كال وال تهتما بي .أبقيت حصتي يف الطنجرة سأتناولها يف ما بعد.

آنذاك توقف أبي عن اللوك واالزدراد وهمس يل:
َ
جـوك .أشــعر أنهــا بــدأت تضعــف وتشــحب
تتناولهــا .ألحــح عليهــا أر ـ
قــد ال

عــن ذي قبــل ،مــا عــدت أســمع دندناتهــا وهــي تعجــن أو ّ
تنقــي أو تكنــس.

ا ـملـرأة إنْ صمتــت فــذاك عــن الخطــر!
وقبلــت جبينهــا هامســا يف أُذنهــا «علشــان خاطــري» وعاهدتنــي أنْ ـتـأكل
فورمــا تنتهــي مــن صــاة الشــفع والوتــر.
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الكواكبي
عوض الشاعري
حسني جمعان

أطلقــت عليــه هــذا اللقــب منــذ بدايــة تعارفنــا عندمــا التقينــا عــى هامــش

أحد املهرجانات ،كان ال يزال عىل أعتاب الكهولة مفعما بحيوية ونشاط

تمكنــت يف وقــت قيــايس مــن اســتيعاب كل إشــاراته وإيماءتــه وإيحاءاتــه

شـرة أعــوام تقريبــا ،كانــت عالمــات الرضــا ت ـلـوح عــى وجهــه
غـره بع ـ
أص ـ

شـرا جيــدا لأللفــة
بطالقــة وكأننــي لســت غريبــا عنهــم ،فاع ـتـرت ذلــك مؤ ـ

يحســده عليهمــا مــن يصغرونــه بســنوات ،مثلمــا كنــت أغبطــه أنــا الــذي
املكتنــز بعينيــه اللتــن تشــعان بريقــا وبأنفــه األقنــى وفمــه الباســم عــى
الــدوام وبتلــك الغمــازة يف نهايــة ذقنــه الحليــق ،وبعنقــه الطويــل املمتــئ
الــذي تتــدىل منــه سلســلة فضيــة تتوســطها ميداليــة منقــوش عليهــا لفــظ
الجاللــة بخــط كــويف حســن ،كنــت أعرفــه قبيــل لقــايئ بــه بعــدة أشــهر مــن

خــال كتاباتــه التــي كانــت تب ـهـرين وأنــا يف بدايــات مناوشــتي لعالــم الكتابــة

وكذلــك عــن طريــق احتكاكنــا غــر املباشــر عــى صفحــات املواقــع األدبيــة
واملنتديــات التــي تعنــى بالقصــص والنقــد .كان ودودا وناصحــا وســريع

البديهــة كعادتــه وحاضــر النكتــة والدعابــة لدرجــة أننــي لــم أشــعر بأننــا
نلتقــي لل ـمـرة األوىل يف الواقــع ،ســاعدتني عــى اإلحســاس بهــذا الشــعور
أحاديثنــا الســابقة عــر «مرســال أيــن» و»األود يغــو» و»األس أم أن»

بســهولة ويســر ،وبــدأت أشــعر بــأن الصحبــة قــد بــدأوا يف الحديــث أمامــي

واألنــس ،وجــواز مــرور منحــوه يل للتوغــل أكــر يف الحديــث واســتعراض
بعــض مهــارايت يف الحــي عــن مغا ـمـرات أغلبهــا مــن نســج مخيلتــي

وبعضها من مواقف ألصدقاء من مدن بعيدة ،لم أكن مهتما بالتعابري

املرســومة عــى وجــوه معظــم الجالســن بقــدر تركيــزي عــى تقاســيم وجــه

صديقــي «الكواكبــي» الــذي كان يمنحنــي الفرصــة تلــو األخــرى إلبــداء آرايئ

حول أحد املوضوعات وهو يؤازرين عىل نحو مدهش عقب كل وقفة يل
مؤكــدا للرفــاق أن:
 -ألم أقل لكم؟

 -ما رأيكم يف هذا البدوي املذهل؟

 -إنه يمتح من نبع صاف لم تكدره مدائنكم املالحة.

و»ماسنجر الياهو» ،و تبادل اآلراء والرؤى واألفكار عرب الربيد اإللكرتوين

كانــت عباراتــه بقــدر مــا تثــر غــدة العــرق يف جســدي تســتحث قريحتــي

لكــن الــيء الــذي لــم أكــن أعرفــه مــن قبــل هــو كل هــذا الولــه العجيــب

كتاباتهــم بشــغف وأنظــر ك ـثـرا يف مالمــح صورهــم عــى أغلفــة إصداراتهــم

آنــذاك.

ضـرة ـهـؤالء الذيــن كنــت أ ـقـرأ
للتجويــد ومحاولــة ترتيــب أفــكاري يف ح ـ

بالسيدات خاصة األديبات والفنانات اللوايت كن يتحلقن حوله ككواكب

األنيقــة ،ومــع انحســار الليــل الصيفــي وتقلــص رواد طاولــة «الكواكبــي»

خـرة ،وال يجــدن أدىن حــرج يف الضحــك
والحديــث معــه حتــى أوقــات متأ ـ

حـول الجميــع إىل مجــرد مســتمعني جيديــن
سـرعان مــا ت ـ
املبتدئــن ،و ـ

جـرة عظيمــة ،كــن ال يتورعــن يف الجلــوس عــى طاولتــه
حـول م ـ
تــدور ـ
بأصــوات مرتفعــة بعــد كل نكتــة أو حكايــة طريفــة يرويهــا حتــى وإن نــأت
قليــا عــن حــدود الرزانــة ،فهــو يعــرف كل مــا يثــر كوامنهــنّ وهــنّ يجــدن
طلبتهــن يف ســرده األســطوري مثــل حـ ّـكاء محــرف ،وكان يف تلــك الليلــة

كان حديثــه سلســا وغــر معقــد تتخللــه نوبــة مــن الضحــك املصحــوب

وكلما هممت تفاجئني عبارته:

عقــد الل ـقـاء يهمــس يل:

قبــل أن تكتحــل عينــاي برؤيتهــا أو أمتــص ولــو جرعــة واحــدة مــن حليبهــا

بســعال خفيــف مــن أثــر التدخــن ،وكانــت آراؤه تب ـهـرين ،وقبــل أن ين ـفـرط

بدأ يتحدث بلهجة أكرث رصانة وبأسلوب األستاذ الذي يحاضر يف طالبه

 -هذا عاملي يا صديقي وهؤالء كويكبايت ،أغدق عليهن من فيض بهجتي

حـول األدب وفروعــه ومدارســه
يصيخــون الســمع إىل حديثــه الجــاد ـ

كنــت أشــفق عليــه وهــو يحتضــن دواوينهــن ومجموعاتهــن القصصيــة،

«الحرملــك» الجميــل.

للتــو ،يعانــق الكتــب برفــق ويمســح الغبــار وبقايــا حــر املطابــع عــن أغلفتهــا

سـاء أنجــن أطفــاال ذكــورا ،وكنــت ال أرضــع إال صــدور الســيدات
ضــرع لن ـ

ورمــوزه وخصائــص كل ـنـوع مــن أنواعــه مضفيــا عــى الحديــث رونقــا

حـول دفــة الحديــث
بســرده الشــائق وعباراتــه املنمقــة ،ثــم مــا ينفــك ي ـ

وأمنحهن ما يحتجن من بريق الشهرة واملجد وال أبايل.

بــل ورواياتهــن أحيانــا فــور صدورهــا وكأنــه يحمــل أطفالــه الذيــن ولــدوا

التــي ك ـثـرا مــا يشــارك يف اختيــار لوحاتهــا بعنايــة فنــان ،وعينــاه تــزداد

فــوق مســتوى تجلياتــه فــأراد عــى مــا يبــدو أن يكرمنــي أو يد ـعـوين بطريقــة

وأنا الكاتب الصغري الذي خرجت مؤخرا من مضارب عشرييت املوغلة يف

شـرا فتبــدأ
الــرد أو التعقيــب ،فــا بــد أن ينتظــرن إشــارة منــه أو إذنــا مبا ـ

حــاول بخربتــه أن يبــدد خجــي ويمــد جســور التواصــل بينــي وبــن صحبتــه

وكان كلمــا ملــح اســتغرابي يمازحنــي بغ ـمـزة مشاكســة:

شـاكس الــذي كان يســكنني حينهــا ،فبــدأت ألتقــط
ذلــك الولــد البــدوي امل ـ

 -أنــا عــى اســتعداد أن أتنــازل لــك عــن نصفهــن يك تــروي لنــا أحاديــث

 -لــم تنفــق كل هــذا العمــر تحيــك أجمــل الثيــاب وأغــى التيجــان ألجســاد

يرتعــن عــى شــط الشــواعر.

التــي اختفــت تقليعتهــا منــذ عقــود؟

بداوتهــا يف نهايــات القــرن املــايض.

حتــى ال أشــعر بغربتــي أو باختــايف ،وحاولــت أنــا مســاعدته متواطئــا مــع
خيوط الحديث التي كان يلقي بها يل بمهارة حكاء قديم وأضفي عليها

بعــض الرتــوش واللمســات فــأرى عالمــات الرضــا يف عينيــه مــن خــال
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 هــل قلــت لــك يومــا هــذا عاملــي ،منــذ أن تركتنــي أمــي للشــقاء ورحلــتاملقــدس.

بحرفيــة تامــة ناقــدا قصــة مــا أو قصيــدة إلحــدى القاصــات أو الشــاعرات

مــا إىل هــذا الجانــب املشــاغب الــذي كان خفيــا عنــي مــن جوانــب حياتــه،
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بريقهما الذي يشع مع اكتهال الليل واتساع رقعة السهرة ،لدرجة أنني

اللــوايت كــن ينصــن بــأدب جــم لكلماتــه ،وإن أرادت إحداهــن الســؤال أو

سـرعان مــا تهطــل عــى وجنتيــه
بريقــا وإشــعاعا مصحوبــا بســحابة خفيفــة ـ
املتغضنتــن حينمــا يــرى أمــارات الرضــا عــى وجــه إحداهــن ،أو حــن يلمــح

بالكالم الذي عادة ما يكون موافقة عىل رأي «الكواكبي» أو تأكيدا عليه،

ظـرة زهــو وانتصــار عــى ثغــر إحــدى مليحاتــه ،وأنــا أشــفق عليــه وأكاد
ن ـ

 -ما رأيك أيها البدوي يف عالم الكواكب؟

 -ملاذا ال تنجز رواياتك وتشتغل عىل مشروعك الثقايف الذي تأخر كثريا؟

جدتك املعتقة بعبق الحناء وزيت القرنفل ،وعن عنزاتك الاليت تركتهن

أصدمــه بالســؤال:

اآلخريــن ورؤوســهم ،وتظــل ترتــق قمصانــك املفتقــة وتعتمــر هــذه القبعــة

 منــذ تلــك اللحظــة وأنــا أشــعر بــأن األقــدار قــد نصبتنــي ســلطانا عــى هــذا التهمــت اآلالف مــن الحلمــات املرتعــة بطزاجــة الحليــب ورفضــت ألــفاللــوايت وضعــن للتــو رضيعــات مربقشــات العيــون.

 فال تلمني يا صديقي إن أنا وهبتهن جزءا من َدين قديم ،دين بعمريالذي أنهكته السنون.

فال أجد سوى مشاكسته بود وأنا أربت عىل كاهله:
 -هنيئا لك بعاملك أيها «الكواكبي».

وأودعــه عائــدا صــوب مدينتــي الغافيــة بــن أعتــاب الجبــل وأحضــان البحــر
منــذ األزل مثــل حوريــة تعــزف أناشــيدها للبحــارة والعابريــن دون توقــف.

العدد  - 43أغسطس /آب 2018

97

قص

كتالوج حياة خاصة

طـول اليــوم ثالثــن ســاعة وعــدد أيــام األســبوع ـيـراوح مــن
عندمــا كان ـ

بدا أن البناية قصفت والناس نيام ،سقطت خزانة الثياب املفتوحة عىل

حـرب بدأهــا (الســابقون) .كان
مــن كل حجــم و ـنـوع ،ليســتمروا بــه يف ـ

خـرة؟
هــل مازالــوا يف الدنيــا أم ذهبــوا إىل اآل ـ

خمســة إىل ثالثــة عشــر يومــا ،حــدث أن اشــرى (الالحقــون) ســاحا

ال يوجد عدا هذين الطريقني.

كان يميض وقت حراسته اململ يف تخيل ما حدث لهم ،وقد توصل ،ما

شـرائه ،لتناســب احتياجــات املواطــن يف الد ـفـاع كصديــق صــدوق
اختيــاره و ـ

ثمــة مخــرج آخــر للبنايــة غــر الــذي ســده ا ـلـركام املتســاقط ،كيــف لهــم أن

سـاح الشاســعة التــي تشــبه
جـرال الحــروب املســتمرة إىل ســاحة ال ـ
نــزل ـ

دعاه استنتاجه ذاك إىل أنه يف املستقبل -وبالطبع إذا تركته الحرب حيا-

بإعجــاب مســتذكرا املتبقــي مــن املهمــة .لــم يعــد أمامــه ســوى البحــث عــن

عندمــا يصمــم خارطتــه ،فليســت أحــوال الدنيــا ســلما دائمــا يســتطيع فيــه

والهجــوم كعــدو لــدود.

معرضــا للمــوت ،وتفقــد األســلحة جملــة وتفصيــا .كان ينظــر ويتنهــد
خـرة
جيــش جديــد ليتحقــق الحلــم ،تلــك هــي الخطــوة القادمــة ،قطــع فا ـ

حديثــة مــن األســلحة التــي رآهــا يف املجــات العســكرية وحلــم بهــا طــوال
حياتــه ،مــا ال يليــق إال بجيــش قــوي ،جميــع أ ـفـراده أســود وفهــود ،حتــى

بني كحته وعطاس الجرنال ،إىل أنهم قضوا تحت األنقاض ،إذ لم يكن
يهربوا كلهم من الباب نفســه ويف الوقت نفســه؟

ســوف يشــيد بيتــا بعــدة مخــارج ،ولــن يفكــر يف الســلم األهــي واللصــوص
شـرطة عليهــم،
اللصــوص دائمــا أن يقومــوا بعملهــم ،دون أن تقبــض ال ـ
لكــن لــو ـتـرك أمرهــم للمخا ـبـرات ملــا كان هنــاك لصــوص يف األوقــات

هنــا وهنــاك يف مف ـكـرة خاصــة ،ويضــع بعــض العالمــات عنــد أماكــن

الجرنال سينهي الحرب فعال ،إذ قد يموت الجرنال ميتة طبيعية ،لكن

رغــم أن انح ـنـاءه الطويــل عــى الطاولــة ضغــط عــى كرشــه ،ومــن ثــم عــى

حـرب لــي
جـرم ـ
حـول مل ـ
كانــت هــذه الف ـكـرة أ ـقـرب إىل إيمانــه بأنــه لــن يت ـ

محــددة يف الخارطــة ،وكأنــه قــرر فجــأة إعــان الهجــوم .كان منهكمــا جــدا

العادية ،والنتهى أمرهم ،ولتغريت نظرية املواطن يف بناء بيته ،وأصبح

سـاءه مســموعا يف الغرفــة الك ـبـرة املمتلئــة بالتكتيــكات
أمعائــه ،وجعــل ف ـ

مــن ســقوطه.

أمامــه فقــط.

طباخــوه وقائــدو عربــات نقــل ا ـملـوىت يجــب أن يكونــوا أســودا أو فهــودا،

حـرب داخــل بيتــه بــدال مــن ال ـهـرب منــه خوفــا
بمقــدوره النجــاة يف أوقــات ال ـ

الدبابــات الجديــدة ويتخيلهــا يف أرض معركــة خاضهــا ،ويــدرك أن ســبب

يجــب أال ينتمــي لجيشــه إال األقو ـيـاء .حــدث نفســه بهــذا وهــو يمــي أمــام

العســكرية .كان ال يشــعر بــيء ممــا يحــدث وراءه ،فهــو مشــغول بمــا

حـرب تســتمر وال تنتهــي مــع ذلــك.
ال ـ

جـرال مــن ثــم إىل شــهيد .املــوت الطبيعــي موجــود ،ويمكــن أن
حـول ال ـ
يت ـ

يقــوم بهــذه املهمــة دون تلبيــس أحدهــم صفــة شــرفيه ونزعهــا عــن آخــر،
جـرال العجــوز،
وهــو وإن كان مقتنعــا بقدرتــه عــى هزيمــة جســد ال ـ

جـرال ،فقطــع الحــارس تــوارد أفــكاره قائــا لــه :يرحمكــم اللــه
عطــس ال ـ

دخــل الحــارس بص ـفـرة شــاي أعــده مــن تل ـقـاء نفســه ،لــم يظفــر بكلمــة

فإنــه يعــرف بعــدم القــدرة عــى مواجهــة عينيــه ،ومتــى اكتملــت القناعــة

بقامــة حــاول أن تكــون منتصبــة ،شــابكا ذراعيــه خلــف ظ ـهـره ،وعــى بعــد

بالكــم» ،إمــا ألنــه ال يريــد أن ينــزل إىل مســتوى حارســه ،أو أنــه لــم

جـزاء وحفظهــا
الختــاس النظــر إىل الخارطــة الك ـبـرة وتقســيمها إىل أ ـ

ظـره حتــى
جـرال إىل الخارطــة ،إنــه يــدرك بشــكل تــام أن التاريــخ ينت ـ
ال ـ

جـرال.
وبدلتــه نيابــة عــن ال ـ
كان الحارس جاداً يف حمايته ،يميش حني يميش ويتوقف حني يتوقف،

يف سره ،أو أنه كان مشغوال بأفكار عظيمة عن الحرب والرجال جعلته

ال يســتطيع قطعهــا للــرد عــى عطســه ،أو ربمــا جعلــه مشــهد الراجمــات

جـرال
الف ـكـرة ولــدت ف ـكـرة أخــرى وضيعــة ومتواطئــة جــدا تتضمــن بيــع ال ـ
وخارطتــه وخطتــه للعــدو .قــد تصبــح هــذه الف ـكـرة نبيلـ ًـة إذا حظيــت بمــن

غــر ذلــك.

ال يراهــا ـغـره ،وي ـقـول لــه يرحمكــم اللــه ،حــن يعطــس محــاوال تقديــم

يف الرحمــة ومــا تعنيــه ،إذ ملشــهدها حقــا مهابــة ،ســوف تــزداد عندمــا

الــيء دائمــا يجــد مــن ي ـقـرأه بصــورة إيجابيــة.

وقــد ظنــه مــات فعــا عــى تلــك الهيئــة ،ووردتــه عــى الفــور ف ـكـرة جديــدة

عــدم انتصــاره فيهــا هــو عــدم وجــود هــذا ال ـنـوع املتطــور منهــا .كان يســر

خطــوات مــن الدبابــات ســار حــارس طويــل نحيــل ،تالعــب الهــواء بقبعتــه

كان يكح بشكل متواصل ،إذ ال يوجد ما يقوله للجرنال املهتم بتفاصيل
منديــل ورقــي قبــل فــوات األوان.

كان ينظر إىل أشياء أخرى ،غري التي ينظر إليها الجرنال يف ساحة السالح

جـرال مســتطلعا إحــدى القطــع الحربيــة ينحنــي
املتــن ،وحــن ينحنــي ال ـ
ً
مثله ،لكن نظره يكون يف اتجاة مغاير ،السماء مثال ،أشعة الشمس،

جـرال لــم يــرد بالــرد املعهــود «يهديكــم اللــه ويصلــح
ســيدي ،لكــن ال ـ
يســمعه ،أو أنــه لــم يســمع بأبــي هر ـيـرة راوي حديــث العطــاس ،أو أنــه رد

الرهيبــة وفوهــات املدافــع والســيارات الضخمــة املتأهبــة للقتــال ،ال يفكــر
يكــون لهــا جيــش يســتخدمها ويوجههــا حســب أ ـمـرة رجــل واحــد ،هــو هــذا

جـرال العجــوز الــذي ال يــرد عــى حديــث العطــاس ،وال يعــرف شــيئا عــن
ال ـ
طريقته يف إعداد الخطط الحربية -غالبا األمر غامض وليس سريا -لكنه

جــاد يف العمــل عليهــا.

شكر من القائد املشغول أو حتى بالتفاتة .دهمته فكرة عنقودية ،دعته

جـرال .وعــن هــذه
ثــم إعــادة تركيبهــا يف الخــارج ،لفهــم مــا يفكــر بــه ال ـ

سـاء الســام .فاألمــر
حـرب وإر ـ
يــروّج لهــا عــى أنهــا رغبــة ســامية يف إن ـهـاء ال ـ

سـرعة أو خفــة بكرشــه املتهــدل عــن الطاولــة ،فهــي أن يقــوم
النهــوض ب ـ

حـرب والعــودة إىل قريتــه وب ـنـاء بيتــه القــوي املتــن،
باغتيالــه إلن ـهـاء ال ـ

قلــب يف محتوياتهــا ،ســرير زوجــي كامــل وصــورة غــر واضحــة املالمــح

ذات مرة عندما كان الحارس يحرسه خارج غرفة القيادة ،كان الجرنال

بســل روحــه بالســعال قريبــا ،فلمــاذا يتحمــل هــو مســؤولية موتــه؟

علقــت عــى الجــدار ،مالــت لكنهــا لــم تســقط ،أغطيــة وأمخــاد غــر مرتبــة،
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جـرال الجامــد،
ارتعشــت ص ـفـرة الشــاي بــن يديــه وهــو ينظــر إىل وجــه ال ـ

سـاء
بعدما مات أكرث من نصف الســكان وهرب النصف اآلخر ،بل إن الن ـ

يف توزيــع قواتــه وتنظيــم صفــوف رجالــه عــى الخارطــة ،وال يســتطيع

نوايص أبنيه أصيبت بالقصف ،لذلك ينحني حتى دون حاجة .يف إحدى

قــد عقــد اجتماعــا طارئــا مــع نفســه ذلــك اليــوم ،واســتمر يــدوّن مالحظــات

جـرال هــو فــان ،فيمــا ال ي ـقـول
يفعلهــا يك ي ـقـول يف مــا بعــد إن قاتــل ال ـ
جـرال بصعقــة كهر ـبـاء أو غرقــا يف البحــر أو
التاريــخ شــيئاً إذا مــا مــات ال ـ

أما الفكرة الثانية التي تسللت من صفرة الشاي ،فيما الجرنال منهمك

ظـرا إليهــا ســاعات طويلــة ،ويف
سـاء ،نا ـ
ي ـفـرش خارطتــه منــذ الصبــاح للم ـ

كل مرة تزداد العالمات عىل الخارطة ،ويزداد وجوم الجرنال وتقطيبه.

والشــجاعة يومــا مــا بقتلــه فــإن ذلــك ســيتم فعــا مــن الخلــف ووجــه

جـرال وليســت عــن
أكــر حــدة مــن األفــكار األوىل ،لكنهــا عــن جيــش ال ـ

متعــدد املخــارج ،إال أن هــذه الف ـكـرة لــم تحــظ بحماســه ،فهــو ال يشــعر

ا ـملـرات نبــش بحدتــه غرفــة منهــارة يف بنايــة مقابلــة لهــم أصيبــت بقــاذف،
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النافذة وكبت محتوياتها إىل الشــارع .حدث نفســه ،أين ذهب الســكان؟

جـراالت الشــجعان
جـاء يف الوقــت املناســب ،وكان أحــد ال ـ
سـاح رائعــا و ـ
ال ـ
ً
يف النجــاة مــن املــوت ـمـرارا ،والــذي خــاض معــارك عــدة منــذ تخرجــه لــم
يعــرف أحــداً نهايتهــا ،هــو مــن تحمــل عــبء تلــك املســؤولية الوطنيــة يف

حسني جمعان

نجوى بن شتوان

بأن قتل عجوز سيفيد شابا يف مطلع حياته ،وقد يتكفل املوت الطبيعي

تداخلــت هــذه الف ـكـرة مــع ف ـكـرة أخــرى مؤداهــا ومــا يضمــن لــه أن اغتيــال

جـرال برجــال يصنــع بهــم جيشــا
جـرال ،مؤداهــا مــن أيــن ســيأيت ال ـ
ال ـ

حـرب مــن الرجــال ،نقــص عددهــن إىل
اللــوايت يعتمــد عليهــن اقتصــاد ال ـ
حــد مخيــف ،وصــارت قلتهــن تهــدد بكارثــة حقيقيــة تضــع البــاد يف مهــب

االن ـقـراض ،والجيــش يف عــداد األمــوات ،وتحــل الســام رغمــا عــن أنــف
البقيــة التــي ال تريــده!

جـرال جنــودا لألســلحة الجديــدة؟ بــل إنــه حتــى وإن
مــن أيــن سيســتورد ال ـ
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استطاع استريادهم من بلدان أخرى ال يفعل بها الرجال شيئا سوى أن

منازلهــا لتصبــح أكــر أمانــا بمجــرد أن تكتشــف فوهــات املدافــع العاطلــة،
ً
مشكلة لألسلحة
واملقربة الثانية هي املقرة القديمة التي لن يشكل قربها

ونســاؤها يوشــكن عــى االن ـقـراض تحــت األنقــاض.

ضـاء قاحــل وغــر مســيج.
وببعــض األحجــار عــى مراقدهــم يف ف ـ

يذهبوا للقتال دون عقيدة ،فمن أين سيأيت لهم بالعدو الذي يقاتلونه

وينتصــرون عليــه بقيادتــه هــو ،ونصــف ســكان البــاد العــدوة لهــم ماتــوا

العمالقــة ،فموتاهــا جــد عاديــون ولــم يحظــوا ســوى بمواراتهــم ا ـلـراب

خالصة األمر أنه لم يتبق من جيشهم القديم العرمرم سوى أحد عشر

مؤسف أن األسلحة الثقيلة التي يستعرضها الجرنال يف جولته ،وصلت

قيــادة.

بــاألرز والــورود ،وكذلــك كانــت الشــرفات املتأرجحــة مــن بقايــا البيــوت،

رجــا وقائــد ،وجيــش العــدو لــم يعــد منــه إال خمســة عشــر رجــا دون

دون ضجة احتفالية بها ،عربت الشوارع يف صمت ولم تجد أحدا يرمها

عطس الجرنال فوق الخارطة فتأكد الحارس أنه حي ،قال له لريحمكم

خاليــة مــن النســوة املحتفيــات وزغاريدهــن.

الجســم قليــا لألمــام ،بعــد أن وضــع ص ـفـرة الشــاي عــى الطاولــة املجــاورة

يخافونهــا ،فهــي ســتهجم وتدافــع يف الوقــت نفســه طبقــا للكتا ـلـوج الــذي

اللــه ســيدي ،وحيــاه برفــع اليــد وخبــط األرجــل بــاألرض وضمهــا وهــز

جـزء مــن الخارطــة يف رأســه.
وخــرج ب ـ

كانــت األســلحة الجديــدة بحاجــة إىل ســكان يفرحــون بهــا وســكان
شـرائها.
أىت مــع صفقــة ـ

ذات استطالع ،التفت الجرنال إىل ما وراءه يف منتصف الساحة الكبرية،

غري أن الكتالوجات غالبا ال يمكن تطبيق ما فيها كامال.

الصدري وتوقفت مالبسه الخضراء عن االستجابة لعزيف الريح ،تذكر
أنــه محظــوظ للغايــة ألنــه لــم يـ ُ
ـك يتســى تســليته املعتــادة لحظتئــذ (وضــع

الطــوارئ ،وعــاد معــه الحــارس للوقــوف أمــام البــاب وإحبــاط أي محاولــة

للمــوت تهــدد الغرفــة ومــن فيهــا ،أي القائــد بالدرجــة األوىل ثــم خارطــة

جـرال
يــا لــه مــن محظــوظ ،حصــد رىض أمــه كامــا ،ألنــه لحظــة مباغتــة ال ـ

منذ ذاك اليوم لم يعد يكرتث إلعداد الشــاي من تلقاء نفســه للجرنال،

أنفــه ،دعــوات أمــه لــه اجتمعــت ونفعتــه ،رحمهــا اللــه واحتســبها عنــده

اســتطاعته منــع املــوت وإحداثــه يف نفــس الوقــت ،فهــو أيضــا قــوي وقــادر

فالتقــت نظراتهمــا لل ـمـرة األوىل ،ارتعــب الحــارس وانتفــض قفصــه

ســبابته يف أنفــه وحركهــا) بــل كان ينظــر إىل أنفــه فقــط ويحــاول أن ـيـراه.

لــه لــم يكــن يفكــر يف قتلــه ،ولــم يكــن يقضــم أظا ـفـره ،ولــم يكــن ينكــش
حـرب ال يمكنهــا مــن
مــن الشــهداء حتــى وإن كان ســبب موتهــا يف ال ـ

التصنيــف كشــهيدة ،لكــن يمكــن اعتبــار وقــع رفســة عجــل التقاهــا يف
منتصف الطريق من البيت للزريبة والتقته ،شيئا سببته الحرب ،عندما

كانت تهرب من القصف لتختبىء يف زريبة العجل ،وكان العجل يهرب
مــن القصــف ليختبــئ يف بيتهــا!

جـرال جولتــه امليدانيــة ذاك اليــوم وعــاد إىل غرفــة عمليــات
ختــم ال ـ

املعــارك ثــم ص ـفـرة الشــاي.

حـول
منعــا لوســاوس ك ـثـرة تأتيــه مــع عمليــة اإلعــداد ،تــدور كلهــا ـ

جـرال التــي تصــد وتهجــم يف نفــس الوقــت ،لكنــه ال يريــد
مثــل أســلحة ال ـ

حـول مــن حــارس إىل قاتــل ،مثــل حــارس قائــد جيــش العــدو ،الــذي
أن يت ـ

حـرب ســتنتهي حــن ال يوجــد لهــا
اغتــال ســيده ب ـنـاء عــى اعتقــاده بــأن ال ـ
حـرب،
قائــد ،إنــه بشــكل مــا يريــد أن يبنــي بيتــا بمواصفــات تقــاوم أي ـ

حـرب األهليــة ،بطبيعــة الحــال
وتكــون تلــك هــي مشــاركته الثانيــة يف ال ـ

شـرعة الفوهــات،
جـرال مــا وراء الحــارس مــن مدافــع م ـ
تجــاوز نظــر ال ـ

جـرال مــن املــوت ،ونقــل أوا ـمـره العســكرية يف ســرية تامــة
بعــد حراســة ال ـ

االحتمــاالت .إنهــا قويــه جــدا وشــرهة ،بينمــا زرائــب العــدو هشــة تســقط

جـرال أناســا يؤســس بهــم جيشــا.
ال ـ

متأهبــة لــدك معاقــل العــدو ،تجاوزهــا إىل مــدى مف ـتـوح عــى جميــع

حـرارة قذائــف وصواريــخ مســتعدة
مــن مجــرد ريــح مرتبــة ،فكيــف إذن ب ـ

لتدمــر كوكــب مــن األشــياء الصلبــة؟

إىل أحــد عشــر رجــا يحرســون األســلحة مــن ســيطرة الطيــور ،ريثمــا يجــد
إن ســيده يســعل أكــر مــن ذي قبــل يف هــذه اآلونــة ،ويناديــه إلحضــار
شــاي ســاخن لــه ،لــم يكــن يطلــب منــه شــيئا أو يفتــح فمــه للــكالم معــه

هــذا مــا سيحســم املعركــة ســريعا ويعجــل بالنصــر ،فمــا النصــر إال قصــف

ضـره لــه
مــن قبــل .حســنا لقــد جعلــه يدمــن عــى الشــاي ثــم امتنــع عــن تح ـ

غـرة ،وأدخــل يــده بفوهتــه الالمعــة
جـرال مــن أحــد املدافــع الص ـ
دنــا ال ـ

إنــه ي ـقـول لــه يرحمــك اللــه بعــد أن يعطــس ،لكنــه ال يرفــض ف ـكـرة أن

ســاعة بهــذا العتــاد.

دون طلبــه .ال تبــدو هــذه اإلشــارات بســيطة يف عالقــة املــرؤوس برئيســه،

وتحسسه كما يتحسس ساق امرأة جميلة ،خمن الحارس أن الجرنال

يقــي عليــه الســعال وانســداد الجيــوب األنفيــة ،كذلــك ليــس مســتحيال

فدون استعمال ستصبح مجرد أعشاش للطيور والحمائم التي ترتبص

الك ـبـرة التــي كانــت وراءه ثــم صــارت معــه ،وكذلــك األســلحة التــي أمامــه.

حـرب،
ربمــا قــال يف نفســه إن هــذه الســيقان الجميلــة يجــب أن تدخــل ال ـ
طـاء األوامــر بإغالقهــا كلهــا ريثمــا
باملواضــع الفارغــة للتعشــيش ،يجــب إع ـ

النــار أيضــا عــى الطيــور التــي تمــر مــن الســماء حمايــة للعتــاد.

كانــت الســاحة الك ـبـرة (هــدف الطيــور) تطــل عــى مقربتــن مــن الخلــف،

جـرال ،بعــد ذلــك ســتظل املشــكلة
لــم يعــد ينقصــه ســوى جنــود وبدلــة ـ
حـرب ،ليــس أن يعــر عــى خيــاط يضبــط لــه البدلــة
الوحيــدة الســتمرار ال ـ

عــى قياســه ،بــل أن يعــر عــى أعــداء!

حسني جمعان

يحصلــون عــى جنــود ،ويســتكملون ب ـنـاء الجيــش ،وإن ـلـزم األمــر إطــاق

جـرال ،تقنعــه بذلــك ،الخارطــة
حـول هــو بــن عشــية وضحاهــا إىل ـ
أن يت ـ

إحداهمــا م ـقـرة الشــهداء ،وهــي الوحيــدة التــي حظيــت بالتشــجري ،ومــن

الطبيعــي أن تكــون أشــجارها مســكونة بكثــر مــن الطيــور ،التــي ســتغري
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حسني جمعان

الصول علي
مفتاح قناو

كانت قامات النخيل السامقة املنتصبة عىل الجانبني هي السمة املميزة

األرض عــى بعــد أمتــار قليلــة مــن البــاب الرئيــس للمحكمــة.

مثيلهــا ،وكان اليــوم هــو يــوم خميــس ،ويــوم الخميــس هــو يــوم الســوق

الــوادي ،الجــاف صيفــا ،الســائل شــتاء ،وقــد بلغــت هــذه الشــجرة مــن

واملحــددة ملعالــم هــذا الطريــق الزراعــي الجميــل ،واملرصــوف بعنايــة قــل
األســبوعي يف بلدة ســوق الخميس* الســاحلية ،عندما رأيته ذات صباح

الضخامــة بحيــث يقــدر عمرهــا بقــرن مــن الزمــان ،لقــد اســتظل بظلهــا

ســوق البلــدة بعــدة كيلو ـمـرات ،لــم أصــدق يف البدايــة مــا أرى ،أو بعبــارة

كان ظلهــا الكبــر م ـقـرا تتجمــع تحتــه قــوات الحل ـفـاء وهــي تطــارد ف ـلـول

عجيبــا مــن مالبــس وأدوات عســكرية منهــا العصــري الحديــث و منهــا مــا

يدمــر املهزومــون يف طريــق انســحابهم كل الجســور لتعطيــل القــوات

نــدي يقــف ببزتــه العســكرية الغريبــة عــى حافــة الطريــق اإلســفلتي قبيــل

أدق ،لــم افهــم مــا أرى ،فمــا كان يلبســه الرجــل لــم يــزد عــن كونــه خليطــا
مىض زمن استعماله مع نهاية الحرب العظمى وبعضها اآلخر ال عالقة

لــه باملالبــس الرســمية لكنــه يدخــل يف إطــار نياشــن الزينــة املســتخدمة يف

ألعــاب األطفــال.

جنــود الدولــة العليــة العثمانيــة ،ثــم جنــود الغــزو الفــايش اإليطــايل ،كمــا
األملان والطليان الفارين تجاه الغرب بعد الهزيمة القاسية يف العلمني،
صـرة ،ومنهــا الجســر القديــم لــوادي ســوق الخميــس.
املنت ـ

تحت هذه الشجرة العتيقة وجدته يقف منتصبا مرة أخرى ،يضع يديه

حـزام الجلــدي العريــض الــذي يقســم بطنــه إىل نصفــن ،تتــدىل
عــى ال ـ

وبرغــم قصــر قامــة الرجــل نســبيا وتقدمــه يف العمــر إال أنــه كان يقــف

النياشــن والقالئــد عــى الجهــة اليســرى مــن الصــدر ،ي ـقـرب بخطــوات

يتقــدم خطــوة إىل األمــام تجــاه إســفلت الشــارع و يتأخــر خطوتــن للخلــف

دون كلمــة ،يذ ـكـرك بصــورة املحتســب املكلــف بمراقبــة األســواق والغــال

منتصبــا مســتقيم العــود ،ينتعــل حــذاء عســكريا إىل منتصــف الســاقني،
سـرعة والتــي يبــدو أنهــا عا ـبـرة وال تقــدر قيمــة
انزعاجــا مــن الســيارات امل ـ
وقفته الثمينة ،كان يبدو بعد األقرتاب منه ـ بنياشينه ـ عىل هيئة جرنال

جـراالت الجيــش األحمــر الســوفييتي عنــد ظهورهــم يف
متقاعــد مــن ـ

احتفــاالت عيــد العمــال.

واثقــة ،يــوزع نظراتــه بــن الباعــة والبضائــع املعروضــة ،يراقــب كل يشء
يف األزمنــة الغا ـبـرة.

لقــد أنهيــت عمــي باملحكمــة ،ولــم يتبــق إال مراقبــة هــذا املوقــف الــذي ال

تجود األيام بمثله بسهولة ،تقدم الرجل يمارس صالحياته الواسعة يف
مراقبــة كل يشء ،ويبــدو أن جميــع مــن يف الســوق عــى معرفــة تامــة بــه،

الرجــل العجيــب كان يحــاول يف مــا يبــدو ركــوب أي مركبــة تســر تجــاه

فقــد كانــت عبــارات الرتحيــب تســبقه وتتناثــر حولــه يف مــرح حيثمــا اتجــه.

أســتطع إيقــاف الســيارة ألننــي غريــب عــن البلــدة أوال ،وألننــي كذلــك

ـ وسع الطريق للصول عيل.

الســوق الــذي ينعقــد أســبوعيا يف الســاحة القديمــة وســط البلــدة ،لــم
لــم أتأكــد مــن ســامة اســتنتاجايت برغبــة الرجــل يف الركــوب بطريقــة

األوتوســتوب الشــهرية.

ترتفع أصوات الباعة يمتزج فيها الهزل بالتفاؤل:

كان ينهيهــا دائمــا بعبارتــه الشــهرية.

املحكمــة ليطمــن عــى ســر مرفــق العدالــة ،يمــر يف طريــق عودتــه عــى

لم يفهم أحد معنى هذه العبارة ،لكن العبارة لها ارتباط كبري بمالبسه

ســوق الخميــس مــع الشــجرة العتيقــة والــوادي الجــاف وبعــض املبــاين

(الصول عيل) أو هكذا يدعونه ،إنه رمز مهم من رموز ســوق الخميس،

إىل الســفاح جراتســياين الــذي نصــب (الحبيلــة) أو األســاك الشــائكة عــى

طـاع طويــل ،فوجئــت
خـرة لبلــدة ســوق الخميــس بعــد انق ـ
يف زيــاريت األ ـ

رتبــة عســكرية منقرضــة ،لــم تعــد مســتخدمة هــذه األيــام قــد التصقــت بــه

األســئلة.

ـ الصول خش السوق.
ـ سوقنا مربوك اليوم.

مــع ا ـقـراب التاســعة صباحــا وصلــت مقــر املحكمــة الجزئيــة ،والــذي يقــع

كانــت هــذه العبــارات املرحبــة بــه ،هــي وســيلتي ملعرفــة الرجــل الغريــب،

بــوادي ســوق الخميــس ،ومبنــى املحكمــة كمــا يبــدو ضمــن مجموعــة مــن

صـول وهــي
وعالمــة بــارزة مــن عالمــات انعقــاد الســوق ،ولعــل لفظــة ال ـ

أيضــا وســط ســاحة البلــدة عــى حافــة مجــرى الــوادي الجــاف املعــروف

بقايــا املبــاين الحكوميــة املحيطــة بســاحة الســوق بشــكل دائــري ،قــد شــيد
بالطــن األحمــر يف زمــن الســلطنة العثمانيــة.

نتيجــة مــا يحــب أن يرتــدي مــن مالبــس.

ـ مش شغلك هذي خطة حبيلة.

العســكرية ،وحالــة الشــتات النفــي التــي يكابدهــا ،وتحيلــك العبــارة
صـول عــي هــي اإلجابــة الدائمــة لــكل
حدودنــا الشــرقية ،لكنهــا عنــد ال ـ

العثمــاين العتيــق ،كان ســوق الخميــس قــد أصبــح اســما عــى مســمى،

يف األســواق ،إال أن جوالتــه كانــت تمثــل أيضــا ف ـقـرات مــن املــرح بالنســبة
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صـول عــي قــد أصبــح نزيــل
انعقــاد الســوق ،لكــن الخــر األهــم هــو أن ال ـ

مكتبــا بعــد آخــر ،ويتنــاول شــاي الصبــاح مــع موظفيهــا.

صـول عــي ولســنوات طويلــة يقــوم بواجباتــه الوطنيــة عــى أكمــل
اســتمر ال ـ

وبلــغ أوج اتســاعه ،بانتشــار الباعــة بمنصاتهــم املتنقلــة أو بافرتاشــهم

غـرات ك ـثـرة ،لقــد نقــل مقــر املحكمــة ملبنــى حديــث ،وتغــر مــكان
بت ـ

* بلدة ليبية تقع عىل بعد  120كلم شرق طرابلس.

خـويل مقــر املحكمــة ،لــم يكــن الســوق قــد بلــغ أشــده أو اكتمــل
عنــد د ـ

خـول معــه يف مناكفــات وحــوارات متقطعــة
للباعــة ،املســتعدين دومــا للد ـ

الطينيــة العثمانيــة بقايــا زمــن أزيل ال يرغــب يف الــزوال.

صـول عــي
جـوالت ال ـ
يف زيــارايت التاليــة للمحكمــة علمــت مــن موظفيهــا أن ـ

صـول عــي كانــت تغطــي يف أوقــات
جـوالت التفقديــة األســبوعية لل ـ
ال ـ
عـرض
حـرس البلــدي ملراقبــة نظافــة وجــودة مــا ي ـ
جـوالت ال ـ
ك ـثـرة غيــاب ـ

املســتوصف القريــب ،يــوزع ف ـقـرات مــن املــرح بــن الجميــع ،يمثــل يف بلــدة

أحــد املستشــفيات يعــاين شــيخوخته وحيــدا ،بعــد أن أفنــى ع ـمـره مدققــا

كانــت يف الكثــر مــن األحيــان تشــمل مبنــى املحكمــة ،وأنــه يتفقــد مكاتبهــا

نصابــه ،إال أنــه وبعــد انت ـهـاء الجلســة القضائيــة وخروجنــا مــن املبنــى
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مــن أهــم معالــم بلــدة ســوق الخميــس ،الشــجرة العتيقــة عــى حافــة

مالحظــا متفانيــا يف خدمــة ســوق الخميــس بلــدة وســوقا.

وجــه ،يتفقــد أحــوال الســوق بهمــة عاليــة دون كلــل ،يعــرج عــى مبنــى
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قص

حسني جمعان

السحابة الحمراء
شكري الميدي أجي

كان ذلــك خــال عــام  1998عندمــا انتصفـ ْ
ـت املبــاراة ،غطــت الســماء

«بني» .قال الجد.

اللعــب .ـتـرك الكبــار مجالســهم عــى عجــل .تأملــوا الســماء ليــس كالعــادة

أخــذ يســيطر عــى الطرقــات الرتابيــة لألح ـيـاء الداخليــة حتــى إنــه خجــل

ســحابة كثيفــة ح ـمـراء ،حتــى إنهــا بــدت محملــة دمــا .توقــف الصبيــة عــن

بــا مبــاالة ،إنمــا باهتمــام عاجــز متدفــق.

قليــا ،فقــد بــدا لــه كأنــه رفــع صوتــه يف وجــه جــده.

عنــد تقاطــع رأس الحــارة ،املكتــظ عــى الــدوام باملــارة ،قطــع جــدي إبراهيــم

«اســمعني جيــدا ،تذهــب فــورا للبيــت ،اآلن» .كان صوتــه أ ـقـرب للهمــس

طوال حياته .حني استقام جدي فجأة ،سال خيط املاء املحمر عبثا .كان

غـزال
سـاكنة .بينمــا كان يركــض كال ـ
ا ـملـاء أرضــا ،ثــم أطلــق ســاقيه للريــاح ال ـ

املندهــش رأســه لينظــر للجــد املأخــوذ ،ـفـرأى الجلبــاب األزرق مختلطــا

يك يذهبــوا لبيوتهــم.

طقوس الوضوء ،نهض متطلعا نحو السماء بصعوبة بالغة كما فعل

الصبــي أدرهمــاين -أحــد أحفــاده -يصــب لــه ا ـملـاء باعتــدال .رفــع أدرهمــاين

فيــه يشء مــن الغضــب ،فيــه الكثــر جــدا مــن الجديــة .ـتـرك الصبــي إبريــق

املرتعب ،سمع أوىل توترات صراخ الجد ،بأعىل صوته محذرا اآلخرين،

بالح ـمـرة الطارئــة للســماء .امتزجــت األلــوان واملســافات يف ذهنــه حتــى إنــه

غـرات
الصبيــة يف امللعــب تجمهــروا بدورهــم ،أخــذوا يراقبــون تلــك الت ـ

«مــا هــذا ،جــدي؟» .ســأل محــاوال فهــم مــا كان يحــدث يف األعــى ،تــاركا

مزاجــي قليــا ،ألننــا كنــا أعددنــا ملعبــا خاصــا مــن أجــل تلــك املبــاراة ،كنــا

ضـوح مشــتت – ربنــا يــدري».
شــرع يف الصــاة« .وحــده – قــال بو ـ

إلينــا ،إنمــا الســحابة الح ـمـراء الطارئــة التــي غطـ ْ
ـت الســماء أربكتنــي مثــل

غالــب إحساســا هائــا بالــدوار ،آنــذاك.

خيط املاء يسيل عبثا ،مستمعا لهمهمات الجد بصوت شبه غائب كمن

الحادثــة يف الســماء .كانــوا مبتهجــن بالحــدث الطــارئ .مــا حــدث عكــر
نرتقــب فــوزا ســاحقا عــى فريــق األح ـيـاء الداخليــة ،بســبب انضمــام تــوم

يف مــا بعــد أدرك أدرهمــاين مالحظــا بــأن الجــد دخــل صــاة ســريعة،

شـرعنا نراقــب فحســب ،فيمــا دار حــوار عصبــي خافــت بــن صبــي
الجميــع ـ

إىل جســده كا ـملـرض أو الــرد املســتفحل بشــكل مفاجــئ .نبضــات الخــوف،

الصفقــات نجاحــا.

جــدي– إال أن هــذا لــم يجــد نفعــا ،انســكب ا ـملـاء كلــه.

كان صوته متهدجا.

مرتعبة .لهذا السبب الوجيه بالذات لم يعد قادرا عىل مغالبة ما تسلل

يف أطرافه ،مع إنه كان يحاذر طرطشة املاء –فالطرطشة أكرث ما يغضب

متفاخــر يدعــى خالــدي وتــوم .كان انضــم لفريقنــا آنــذاك يف إحــدى أكــر
«هل هذا طبيعي؟» .سأل خالدي.

غـرب ،حــن تطلعــوا
كانــت الســحابة الغليظــة الح ـمـراء ،تــأيت مــن جهــة ال ـ

«ال ،أبدا» .أجاب توم األكرث فطنة بصوت مشابه ،بل ربما أكرث تهدجا.

للبعــض كقطفــة مــن الصــوف أو حلــوى غــزل البنــات ضخمــة ،لكنهــم رأوا

يف تلك اللحظة –أكد يف ما بعد– بأنه أحس بكل ذرة يف جسده بحاجته
لكلمــة مــا ُتلغــي كل تلــك األســاطري التــي ســمعها مــن والدتــه ،تلــك التــي

ألبعــد نقطــة ،معــا ،دون أن يُدركــوا بأنهــم يفعلونهــا معــا ،عنــد أبعــد
نقطة ْ
بدت لهم كشفق يتكدس ،شفق يتكدس متوسعا .ناعما كما بدا

«هــل يتوجــب علينــا أن نخــاف؟ هــل يجــب أن أخــاف؟» .أخــذ خالــدي ُيــردد

أن املنازل البعيدة بدأت تغيب ضمن كثافة السحابة التي أخذت تتحول

تحرم الخوف ،الهرب والجزع .القصص واألشعار املتداولة عن وصمات

يالمــس األرض والســماء معــا.

الرتهات عن الشجاعة ،رغبته يف احتضان والدته تراوده بخجل ،يتطلع

لــيء ارتبــط يف أذهانهــم بالذنــوب الخفيــة ،بالرعــب الضبابــي الــذي أخــذ

«قــد يكــون أي يشء ،أي يشء ،لكنــه ليــس شــيئا نعرفــه» .تمتــم الجــد

العــار ،الســخرية والجــن ،لــم يكــن يف ـمـزاج يســمح لــه بتصديــق تلــك
شــاعرا بارتجــاف الخــوف.

كأنه يكشف عن خطر وشيك رآه من قبل .الصبي أدرهماين كان ال يزال

«هل يجب أن أخاف أم ال يجب علينا ذلك؟».

للصالة ،بعض الصبية كانوا يتطلعون إليه دون حراك كأنهم لم يفهموا

حــن التفــت إليــه الجــد بتعبــر ال ينــم عــن الرتابــط والوقــار ،املميزيــن

عندها وصلهم صوت الجد باعثا عىل املزيد من الهلع.

جـراد ،منتشــرين برعــب ممــزوج بحمــاس ط ـفـويل،
البعــض منهــم كال ـ

يُحدق إىل تلك الزاوية ،التقاء الجلباب األزرق بالحمرة الطارئة للسماء،

لتاريخــه– هكــذا قــال أدرهمــاين– أحــس بالخــواء وال ـفـراغ كمــا شــعر بــيء
أشبه بما يتخيله عن املوت ،الذهاب إىل مكان بعيد يخشاه حتى الكبار.
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«نعــم» .أجــاب الحفيــد فبــدا صوتــه عــايل الحمــاس ،وســط الســكون الــذي
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كرر سؤاله بوضوح وانتباه.

«بيوتكم ،عودوا لبيوتكم».

هكــذا كان جــدي يصــرخ ،رافعــا كلتــا يديــه ملســتوى صدغــه ،كمــن ُيكــر

الســاحة الرمليــة التــي اتخذناهــا ملعبــا قبــل أيــام مــن تلــك الحادثــة.

مقصــده ،صــرخ فيهــم بصــوت أعــى ثــم بــدأ يرجمهــم بالحجــارة ،فانطلــق

اقرتبــت قليــا ألرى مــا يفعلــه جــدي وأســمعه بشــكل أوضــح ،لكننــي

كان باإلمــكان ســماع تلــك الضحــكات العصبيــة الســاخرة واملنتبهــة بتوتــر
حيــواين مرتعــب .كنــت يف الطــرف اآلخــر مــن امللعــب ،شـ ُ
ـاهدته مــن حافــة

أحجــاره تتســاقط كاملطــر ،بــدا كأن هنــاك شــخصا آخــر يرجــم معــه ،أو أن

فهمـ ُ
ـت مــا يعنيــه عــى نحــو أكــر دقــة ،قبــل أن أ ـقـرب كفايــة ،كانــت

جــدي ازداد نشــاطا ،وقــد بــدا مدهشــا.
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ُ
عرفت ما يحدث،
كان يصرخ طالبا من الجميع الهرب والنجاة ،عندها
تذ ـك ُ
شـرات ،البطولــة ،كمــا إننــي رأيـ ُ
ـت
ـرت أحاديــث جــدي عــن إنقــاذ الع ـ

لل ـمـرة األوىل الهلــع يف عينيــه مــن تلــك املســافة التــي تقلصـ ْ
ـت عــى نحــو

ُ
التفت سريعا ،ألترك املكان عدوا ناحية البيت الذي
إيماين بالغ الرهبة،
يبعد املئات من األمتار ،ربما عدة كيلومرتات ،لم أكن أعرف عندها كما
أعــرف اآلن ،بأنهــا مســافة غــر حقيقيــة أبــدا.
«يجب أن نفعل».

ُ
تنفست بعمق.
«القيامة».

ـت عنهــا أث ـنـاء ركــي تذ ـك ُ
كانــت تلــك هــي «الكلمــة» التــي بحثـ ُ
ـرت بأننــي
ُ
ُ
ُ
فكرت أين ُ
ظننت بأنها
خفت هكذا من قبل.
رأيت كل هذا من قبل ،أين
شـرات األخبــار ،لكنهــا لــم تكــن كذلــك ،شـ ُ
ـعرت لوهلــة بأنهــا القيامــة ،إذ
ن ـ

ذاك قالــت األخــت الصغــرى «تعــال ،انظــر».

كانت تحدثني بجانب الساللم املؤدية للطابق الثاين.

بيتنــا مــن طابقــن ،يشــرف عــى كامــل األح ـيـاء الســكنية للتبــو يف البلــدة،

ْ
ركضت
حني نادتني للمرة ثانية فيما كنت وقتها غائبا يف الرعب الذايت،
ُ
ـاهدت كيــف أن فســتانها املشــجر
صاعــدة دروج الســلم ،برشــاقة ،شـ

أشعر بأنني أقلص تلك املسافة بيني وبني البيت كان والدي يؤكد قائال:
ليــس كل مــا ـنـراه ندركــه .تذ ـك ُ
ـرت مقولــة والــدي الفلســفية ،كنـ ُ
ـت أركــض

كانــت عضــات ذراعــي ترتجــف ،كنـ ُ
ـت منهــكا ،تنفــي بــدا غــر منتظــم،

هكذا استنتج توم من حركايت ثم حلق بدوره ،مبتعدا.

أث ـنـاء الركــض كان بوســعي رؤيــة البيــت أمامــي ،كنــت أركــض دون أن

باتصــال عــر األزقــة الرتابيــة.

ُ
ـمعت
يتمــاوج برســومات األشــجار واألكــواخ املعتمــة ،تحتــج بغضــب ،سـ
أصــوات تحطــم األغصــان .نفض ُتهــا مــن ذهنــي ثــم تبعتهــا صاعــدا بإرهــاق.
قلبــي كان يــدق بعنــف ،فيمــا أدركـ ُ
ـت –أث ـنـاء صعــودي– بأننــي أصعــد
ـت الصالــة بالطابــق العلــوي ،كانـ ُ
درجتــن ،درجتــن .حــن وصلـ ُ
ـت أختــي

ـت لوهلــة بأننــي لــن أصــل البيــت مطلقــا ،أحسسـ ُ
ظننـ ُ
ـت بالريــح تــزداد
ش ْ
عتــواً خــال ركــي ،كانــت الســحابة الغامضــة قــد وصلـ ْ
ـرت
ـت حينــا ،انت ـ

جـاج النافــذة إىل الخــارج.
تحــدق عــر ز ـ

بالريــح الغاضبــة تالمــس جســدي كمــا رأيـ ُ
ـت أغصانــا تتكســر متقاذفــة،

«إنها القيامة ،أليس كذلك؟».

ـت أركــض حــن شـ ُ
كالســعال الجــاف ،فيــه يشء مــن الــرودة ،كنـ ُ
ـعرت

ُ
سمعت بوضوح طقطقة تكسرها ،كأنها عظام أضاح التي كان يكسرها
خــايل بــن يديــه القوتــن.

التفتت ،قالت مبتسمة.

لم أجد القدرة عىل الرد عليها ،متعجبا من عدم خوفها.
«ال ،ليست القيامة».

أحسسـ ُ
ـت آنذاك بيشء خيايل يالحقني ،كإعصار أمرييك ،نعم ،إعصار

ُ
قلت مغتاظا.

ـت رأيـ ُ
اإلخباريــة .قبلهــا بمــدة كنـ ُ
ـت كابوســا ،حوامــات أمريكيــة تقصــف

قاطعتها بغضب قائال:

أمرييك ،كابوس قديم يتحقق ،قادما من قصص جدي ،ومن النشرات
األفــق ،حوامــات أمريكيــة كالتــي قصفـ ْ
عـراق.
ـت ال ـ

«ظننت بأنها …».

«ال تظني ،حمقاء».

خطــوايت املرتعبــة ،كانــت تقــع بقــوة عــى الطريــق الرتابــي ،ألحــس بوقعهــا

ُ
هكذا ُ
تطلعت عرب النافذة.
قلت ثم

لألســفل ،لتجرفنــي معهــا إىل األعمــاق البعيــدة ،املســافات ت ـهـرب منــي،
ـت بأننــي لــن أصــل أبــدا ،حتــى حــن وجـ ُ
ظننـ ُ
ـدت نفــي أمــام البــاب

النزقــن ال يزالــون تائهــن يف ركضهــم باتجاهــات مختلفــة .أســقف تتطايــر

يف معــديت ،أعــى حجابــي الحاجــز ،شــاعرا بــأن الرمــال الناعمــة تنجــرف

الحديــدي للبيــت ،كنــت أشــعر بــأن خذالنــا عميقــا يتســلل لجســدي،
ـت البــاب أحسسـ ُ
حــن ملسـ ُ
ـت ب ـقـويت تتفجــر متصاعــدة عــى نحــو مفاجــئ،

دفعــت البــاب بقــوة ،فصــر بوحشــية ،دخلـ ُ
ـت ثــم أغلقتــه بــذات القــوة مــع
ُ
ـتندت عــى البــاب بظهــري الهثــا غــر مصــدق
ذات الصريــر الخشــن ،اسـ

بأننــي وصلـ ُ
خـرا ،مستشــعرا راحــة غا ـمـرة.
ـت أ ـ
ُ
غـاء األليــم داخــل الحظائــر
ـتعدت هبــوب الريــاح ،الث ـ
داخــل رأيس اسـ
ُ
ـتعدت رؤيــة األســقف ،صفائــح التوت ـيـاء املتطا ـيـرة ،األغصــان
املنهــارة ،اسـ
سـرة مع رؤوس النخيل املحتجة بعنف ،فيما بدا يل غضبا ال يمكن
املتك ـ

ُ
سمعت صوت أختي الصغرى.
يف تلك اللحظة
«هل رأيت ذلك؟».

ْ
ـقطت أعمــدة النــور التــي نصبهــا أحــد املتعهديــن
كمقاصــل مرعبــة ،سـ
ُ
ـاهدت طيــورا
الجــدد ألح ـيـاء الداخليــة ،ال يشء طبيعــي حتــى إننــي شـ
تحلــق وســط الســحابة القانيــة ،ســاورين الشــك حيالهــا متطلعــا برتكيــز

ـت واحــدة منهــا ،عرفـ ُ
أكــر ،حــن اقرتبـ ْ
سـرة ،مفــرودة يف
ـت بأنهــا أغطيــة أ ـ

الهــواء ،كأجنحــة لطيــور خرافيــة.
ُ
ُ
استطعت
نظرت عرب كثافات الغبار والضباب املزعوم،
يف األسفل ،حني

التمييــز بــيء مــن الصعوبــة اللــون األزرق لجلبــاب جــدي ،كان ال ـيـزال

يحرك يديه يف الهواء ،قبل أن تبتلعه السحابة الغامضة الحمراء التي
تــزداد عتمــة.

حسني جمعان

إال أن يكــون كابوســا مــن كوابيــي.

الحــي الشــرقي بأكملــه ،ابتلعتــه الســحابة الح ـمـراء .بعــض الصبيــة

«ماذا؟».
ُ
نظرت إليها من عمق دوامتي الكابوسية.
«القيامة ،إنها القيامة».
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عيل عيل

فضاء االستنارة
ومنصة الثقافة اإلنسانية
ّ

أدباء وكتّ اب مصريون ينتقدون تجربة «الجديد»
كثيرة هي األطروحات
واإلشكاالت التي
تثيرها «الجديد»،
ومن تشابكاتها يأتي
السؤال األصعب على
اإلطالق؛ «سؤال
المستقبل» ،في
واقع عربي مرتبك،
يبدو التمسك فيه
بالعقالنية والتوجه
نحو الحداثة مغامرة
غير مأمونة العواقب.
ك ّتاب ومبدعون وأدباء
ومثقفون مصريون،
توقفوا عند أعداد
«الجديد» ،قرّاء
ومُ ناقشين ومُ حللين،
وجدوا في موا ّدها
الكثير الذي جعلهم
يصفونها بفضاء
ّ
ومنصة
االستنارة
الثقافة اإلنسانية،
فهي – بتعبيرهم –
المجلة التي تأخذ على
عاتقها مهمة جعل
الفكر والثقافة واإلبداع
«هنا واآلن».

شريف الشافعي
«الجديد» ،تتطلع دائما إىل أن يكون لها من اسمها نصيب يف ما تطرحه عرب أبوابها املتعددة من مقاالت ودراسات
وحوارات وأصوات وفنون وشعر وقصة ومسرح وتشكيل.

منذ انطالق املجلة ،وفق مسار رسمته إدارتها ،وهي تأخذ عىل عاتقها مهمة توسيع دور املنرب الثقايف ،ليشمل الكتابة
التي تبحث يف مختلف الظواهر التي تشكل جغرافية الثقافة العربية.

كثرية هي األطروحات واإلشكاالت التي تثريها «الجديد» ،ومن تشابكاتها يأيت السؤال األصعب عىل اإلطالق؛ «سؤال
املستقبل» ،يف واقع عربي مرتبك ،يبدو التمسك فيه بالعقالنية والتوجه نحو الحداثة مغامرة غري مأمونة العواقب.
ّ
ومناقشني ُ
كتاب ومبدعون وأدباء ومثقفون مصريون ،توقفوا عند أعداد «الجديد» ،ق ّراء ُ
ومحللني ،وجدوا يف موا ّدها
ّ
ومنصة الثقافة اإلنسانية ،فهي – بتعبريهم – املجلة التي تأخذ عىل
الكثري الذي جعلهم يصفونها بفضاء االستنارة

عاتقها مهمة جعل الفكر والثقافة واإلبداع «هنا واآلن» .وهي الكيان الذي يتحدى نفسه بالوجود ،والحدث الذي
يليق بالثقافة العربية املعاصرة ،بما تقدمه من حوار خصب ونقد بناء لفهم املايض وتأمل الحاضر والنظرة بإمعان إىل
مستقبل الشعوب.

من

جهة أخرى ،أدلى هؤالء الك ّتاب والمبدعون بدلوهم،

مقترحين ما يرونه مثمرا في مسيرة التواصل

والتطوير ،وهو ما تحرص «الجديد» على االهتداء به في
انطالقها وتجددها ،فهي الصوت الجمعي للمثقفين المعنيين

ويستطرد أبوسعدة :إذا كان لي أن أقترح شيئا في هذا
الشأن ،فهو يتلخص في عدة نقاط؛ أوال :إضافة «معجم

المصطلحات» ،على أن تكون في كل عدد من األعداد مجموعة

من المصطلحات في «مجال واحد» ،مثل المسرح ،الشعر،

بالوجود ،وحدثا يليق بالثقافة العربية المعاصرة أن تعتمد

كذلك ،فالمجلة منفتحة على الثقافة الحديثة ،بقدر يسمح لها

الشاعر محمد فريد أبوسعدة ،يطلق وصفا خاصا على مجلة

تصدر في العام من المجلة .ثالثا :التفكير في ترجمة بعض

وقطع ما اتصل من ثقافة االبتذال والسطحية ،هكذا تأتي رؤية

سمات تمنح المجلة القدرة على تحمل مسؤوليتها والوفاء

العالم وحضارته ،فالمجلة تأخذ على عاتقها مهمة استثنائية،

ملحق منفصل ،أو مع العدد السادس ،على أن يكون جامعا

بالفكر الجديد ،وواحة لمحبي األدب من القراء.

قاطرة المبدعين

«الجديد» ،إذ يراها بمثابة قاطرة تضع المبدعين في قلب
تتمثل في جعل الفكر والثقافة واإلبداع «هنا واآلن».

ويقول أبوسعدة إن مثل هذا الرهان «هو القادر أبدا على
تماهينا معه ،كاسرين تابو التحريم الذي يريد أن يخرجنا من

السرد ،إلخ .ثانيا :إصدار مجلدات سنوية تضم األعداد التي

عليه في التواصل ،وفي وصل ما انقطع من الثقافة الجادة،

النصوص اإلبداعية العربية ،كل أربعة أشهر ،ونشرها في

مصطفى الضبع للمجلة ،وما زالت تلك الرؤية تتبلور في عدد من

للنصين العربي واألجنبي.

منظومة القيم التي تكون المجلة مطالبة بالحفاظ عليها والتنويع

نافذة الثقافة الحديثة

المالحظات هي بمثابة سمات للمجلة ،وفي الوقت نفسه بمثابة
في الوفاء بها.

كنز وراء كنز ،لكأنها مغارة علي بابا تنفتح أمام القارئ،

تقدم المجلة مادتها لقطاعين أساسيين :القارئ العربي في

المتميزة« :االفتتاحية»« ،المقاالت»« ،الدراسات»« ،الحوار»،

في ظل ابتعاد القارئ عن الدورية المطبوعة منتجا نوافذه

وهو ما يجعلها نافذة للشرقي على الغرب ،وحلقة وصل للغربي

ذاته يتنقل بين الياقوت والمرجان واللؤلؤ ،وتتخطفه األبواب

اجترار األفكار التي حفظناها منذ سنوات.

«األصوات»« ،الشعر»« ،القص»« ،المسرح»« ،الكتب»،

اإللكترونية الخاصة ،كانت «الجديد» كيانا يتحدى نفسه
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ويثق بوعيها القادر على التطوير حفاظا على مسؤوليتها وتحقيقا
ألهدافها ،يقترح الضبع أربعة أمور؛ األول :تقديم مشروع نقدي

المادة جادة ورصينة تناسب الثقافة األصيلة ،االشتغال على

يفتقدها كثيرا في ما يتابعه من دوريات اعتمدت طريقة إعادة
تدوير المنتج السابق ،كما اعتمدت على ك ّتاب جاهزين يعيدون

حيث مراودة الجواهر المختلفة المتنوعة ،فيجد القارئ

وبنوع من الثقة في مجلة يحرص مصطفى الضبع على متابعتها،

تحقيق مجموعة من األهداف :تقديم المنتج اإلبداعي ،تشكيل

مجموعة أوتار مجتمعة تتمثل في أفكار النخبة من كتاب المجلة،

بتصفح أعداد «الجديد « ،وفق تعبير أبوسعدة ،يتكشف

بدورها لخدمة الثقافة اإلنسانية».

يستعرض مصطفى الضبع هذه السمات التي تنفرد بها «الجديد»

يقول الناقد الدكتور مصطفى الضبع ،إنه منذ صار يتابع مجلة
«الجديد» بشكل شهري ،وقد تكشفت له نافذة جيدة كان

باإلسهام في تشكيل خلفية معرفية جادة للقارئ ،وجميعها

منظم ،يتوفر عليه مجموعة من النقاد يتابعون الجديد على

بقوله «المادة متنوعة ترضي ذائقة قطاعات متنوعة من القراء،

الجغرافيا ،بعد أن كاد يخرجنا من التاريخ».
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«الك ّتاب»« ،الفنون»« ،الرسامون»« ،األخيرة».

الوطن ،والقارئ العربي خارج الوطن العربي (الغرب األوروبي)،
بقضايا الثقافة العربية.

الساحة األدبية العربية ،وما يستهدفه ليس المتابعة فقط إنما
وعي القارئ نقديا ،إيقاف سيل األعمال األدبية ضعيفة المستوى

والمحسوبة على اإلبداع العربي ،تشكيل خارطة اإلبداع العربي
على أسس علمية ،حل أزمة النقد بخلق تيار نقدي منظم

ممنهج ،تشكيل جيل من النقاد عمال بمبدأ أن لكل جيل نقاده.

األمر الثاني الذي يقترحه مصطفى الضبع :االهتمام بالثقافة
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سجال

العلمية عبر تقديم الجديد في المجاالت العلمية (الطب –

األمريكي ،ومقال «أربعة رسامين من تونس» لفاروق يوسف

التربية في البيت العربي ،وهل هي مشكلة دولة أم مشكلة أسرة،

والمؤنث في الثقافة واالجتماع» ،وقد شارك في النقاش الفكري

كذلك لم يكن فن الغرافيتي بعيدا عن المشهد ،كما توضح

وظاهرة حكم العسكر في المجتمعات العربية ،وعالقتها بفشل

بسطت نصوصا متنوعة تثري الوجدان ببهجة وارفة ،وجمال ال

 2016في مقال «غرافيتي بغداد أسئلة الهوية» لمحمد حياوي،

العربية ،إلى آخر تلك المشكالت التي تهم المواطن العربي،

ويشير الفيل إلى أن األعداد األخيرة التي سبقت هذا العدد قدمت

الفضاء – اإللكترونيات – الهندسة – الفيزياء) ،والثالث :باب

الذي تناول فيه حالة النحت في العراق على األخص بعد الغزو

يتعاملون مع الفيلم السينمائي بوصفه نصا وليس مجرد كتابة

الذي تناول فيه تجربة هؤالء الفنانين.

للسينما ال يتوقف على المتابعة لكن استكتاب نقاد أو كتاب
عن ظروف إنتاجه وال تكلفته وال غيرهما من أمور سطحية

ال تشبع وال تصنع ذائقة المتلقي .والرابع :تقديم الجديد من

الكتب الصادرة في أوروبا تحقيقا لكون المجلة نافذة للقارئ
الشرقي على الساحة العالمية.

انحياز لالستنارة

أشارت الفنانة التشكيلية سماء يحيى ،تلتقط خيط الحديث،
إلى أن مجلة «الجديد» تعد رغم حداثة صدورها واحدة من

سماء يحيى ،فقد تناولته المجلة في عددها الصادر في ديسمبر
كذلك تم تناول موضوعات فنية عامة كالفن وتجليات الهوية،

جعل الفكر والثقافة
واإلبداع «هنا واآلن».
مصطفى الضبع :كيان
يتحدى نفسه بالوجود..
وحدث يليق بالثقافة
العربية المعاصرة.

والتي يمكن لمجلة الجديد أن تستغل فرصة صدورها من لندن،

ولم تكن الصور الفوتوغرافية أيضا بعيدة عن موضوعات
المجلة ،فقد ُطرحت في موضوعات مثل «أبراج الصور

على مختلف أصعدته ومجاالته ،حيث تميزت

تأخذ على عاتقها مهمة

النخبة في القيام بدورها ،ومستقبل المدنية في المجتمعات

السلطات والتعرض لخناقها.

وغيرها.

مهم من عوامل نجاح المجلة هو الرسوم الخطية مجاورة

محمد فريد أبوسعدة:

مشكلة تراث أم مشكلة منهج؟

وأين تكمن قوة الفن ،وحيرة الفن العربي في متاهة السوق،

أهم المجالت الثقافية التي تصدر في الوطن العربي،

بالموضوعات الجادة التي تطرح العديد من

فشلت الثورات العربية وانتهت إلى ما انتهت إليه وبه؟ ومشكلة

وتخلصها من خناق السلطة وهيمنتها ،فتطرح ما ال يمكن أن

المشيدة :لعنة النجاة من الصورة» لميموزا العراوي ،كذلك

فهي مجلة تهتم بكافة جوانب الشأن الثقافي العربي

ال يمكن الحديث عن مجلة «الجديد» دون اإلشارة إلى عامل
للعمل ومستقلة بغرض التزيين أو رسوم اإللستريشن التي

تطرحه مجلة أو صحيفة عربية تصدر في الداخل تجنبا إلزعاج

أما الكاتب الروائي والقاص سمير الفيل
فيحكي أنه كان في زيارة إلى اإلسكندرية

منذ بضعة شهور ،فأهداه أحد األصدقاء

رافقت الموضوعات فأثرت محتواها البصري والجمالي ،وتخص

وإلى جوار اهتمامها بالقضايا التي تحفل بها

لعيبي ،عادل السيوي ،أسامة بعلبكي ،رندة مداح.

هيئة التحرير في اإلعداد الجاد لقضايا

من النقد والسينما والفنون التشكيلية

لخصته إدارتها في حث الكتاب على مباشرة السجال ومغادرة

جوانب القضايا الثقافية الجديدة كما هو اسمها
«الجديد».

سماء يحيى بالذكر :يوسف عبدلكي ،صفوان داحول ،فيصل

أكتوبر  ،2017وهو عدد ربما يمثل خطة

وترى سماء يحيى أن المجلة بحق محققة لهدفها الرئيس الذي

مهمة ،وملفات ذات خصوصية ،تقدم

واألدب ،فإن «الجديد» لم تغفل أيضا أن تقدم

ثقافة الكسل واالنفتاح على اآلخر داخل الثقافة العربية

المصداقية واالنفتاح على آفاق رحبة

والعالمية للمثقف العربي وللقارئ العادي

ثقافة الكسل أيضا بصريا وذهنيا عبر طرح مختلف ورؤية مجددة

الساحة الثقافية العربية على تنوع مجاالتها

مستجدات جديدة ثقافيا على الساحة الدولية

المهتم بالثقافة ،كما أن اهتمامها بالمنجز

النسوي العربي على كافة األصعدة الثقافية بشكل

جوانب أخرى ميزت المجلة ،منها الطرح المختلف

لموضوعات الفن التشكيلي ،فقدمت عرضا لمنجز وأعمال

فنانين من المحيط إلى الخليج برؤية شاملة تعكس بانوراما
للفن التشكيلي في الوطن العربي بكافة مدارسه واتجاهاته.

وخارجها ،ونجحت في هدف آخر هو حث القراء على مغادرة
ومبتكرة .وتقول سماء يحيى «من وجهة نظري ،يحسب للمجلة

بقدر كبير من المهنية إضافة إلى عنصري
للثقافة العربية .يقول الفيل :العدد يحمل
عنوانا خطيرا هو «الثقافة والعنف’ ،ويبحث
عن االنفالت الديني والهيمنة األبوية

أمران ،هما ما يجعالنها أكثر تميزا في نظري؛ األول هو االنحياز

والنكوص االجتماعي .وألن ثمة إشارة

للمرأة كمبدعة وكمثقفة وكعضو فاعل في المجتمع ،واألمران

تصدر من لندن ،فأحسب أنها قد حققت

للفن والجمال على اختالف مشاربه ،والثاني هو االنحياز القلق

في حد ذاتهما انحياز لالستنارة ،وانعكاس لدور فاعل في خلق

ثقافة عربية أفضل».

إلى كون المطبوعة ثقافية عربية جامعة

الواحدة ،وهو ما يعني أن المجلة تدرك

المجلة حدود النخبة العربية وما يشغلها من اهتمامات تخصها

الديني والتنمية االقتصادية»« ،التنوع الثقافي وحوار الحضارات»،

نمر ورندا مداح وبهرام هاجو وجنان مكي وحسن راشد وزينب

أكثر مما تخص مواطنيها ،فضال عن أنها مجلة تنبذ التقعر

السجيني وغيرهم ،ليس على مستوى األعمال والمنجز الفني

فقط ،بل على مستوى الرؤى والنظرية والكتابة التشكيلية
واإلضافة للفن التشكيلي.

كما تم طرح مواضيع مهمة تخص الساحة الداخلية في األقطار
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والغموض.

األنوثة المقموعة ،مصارع األيديولوجيا ،احتضار العولمة ،انفجار

المستقبل ،ثقافة النخبة وثقافة الناس،
وغيرها.

ويرى سمير الفيل أن هذه العناوين
وغيرها قدمت حالة من الحوار الخصب

والنقد البناء لفهم الماضي ،وتأمل
الحاضر ،والنظرة بإمعان إلى مستقبل
الشعوب ،وكيف تكون بنية النص

في عصور قادمة تبحث بهدوء وبثقة

واستبصار عن محاوالت اإلجابة عن
األسئلة الصعبة التي ظلت مؤجلة ألزمنة

طويلة.

ثراء فكري

«لعل أول ما يقفز من أفكار عند الحديث
عن مجلة الجديد ،هو أنها دورية لها
مالمحها الخاصة ،ولنقل لها شخصيتها
التي يمكن أن نتعرف عليها فور االطالع
على الفهرست والرسومات واﻹخراج

الفني ،وتلك الميزة وحدها يجب الحفاظ

أهمية التنوع ،وضرورة التباين في المقاصد بالرغم من نبضها

عليها وسط كم الدوريات المحررة باللغة العربية» .هكذا يفتتح
فكريا يبقى كسمة عامة.

الفكر واﻹبداع في أوروبا ،فالترجمة قد ال تنال االهتمام الواجب،

الحداثي الذي يتردد في األعداد السابقة التي بحثت فيها ،أيضا.

منها« :حيوية النسق الظالمي وضعف التنوير المقاوم»« ،اإلصالح

«الثقافة ومأزق المثقف الجديد»« ،السرد والهيمنة األبوية»،

وهكذا تحتفي المجلة دائما بقدر ال بأس به من الدراسات التي

ويقترح الحكيم إفراد المزيد من المساحات لمشكلة

تشتبك مع قضايا ثقافية حية ،تتسم بكونها ال تنفصل عن الواقع،

عن قضايا جماهيرية من قبيل الفقر وأسبابه في الواقع العربي،

والمفاهيم والتطبيق على األرض.

الديمقراطية وعالقتها بالدين ،وهل الدين عائق أم دافع؟ فضال

الكتابة المسرحية وأصوات المجتمع ،العودة إلى ما قبل التاريخ،

وبسط وجهات نظر مختلفة حول القضية

منجز العديد من الفنانين من أجيال مختلفة ،بعضهم لم
سليم وجميل مالعب ،وبعضهم معاصرون من أمثال رباب

وأوهام الهوية ،تحطيم أوثان العقل ،ثقافة القمع األبوي،

إلى حد كبير شروط الجودة واإلتقان،

«الجديد» ،ويحدوه األمل في أن يراها تصل دائما إليه «فهي

يعد موجودا في عالمنا من أمثال شاكر آل سعيد وأحمد فؤاد

بدورها بحوثا ثرية ،منها :سينما المرأة العربية ،أرض الزالزل

سماء يحيى :االهتمام
بالصورة وبالمنجز النسوي
العربي أهم مرتكزات
المجلة.
سليمان الحكيم :يجب
إفراد المزيد من المساحات
لقضايا الديمقراطية والدين
والفقر والتعليم
سمير الفيل :مجلة ذات
نبض حداثي تدرك اهمية
االختالف

في هذا العدد المشار إليه ،موضوعات تدور حول القضية األم،

الجديرة به ،ونحن المستحقون له» .ويطمح إلى أن تتجاوز

يحد.

والعقالنيون ،هاوية الماضي وسراب

وتنوع األفكار والرؤى ليس وحده هو الالفت للنظر ،كما ترى
سماء يحيى ،لكن أيضا حرص القائمين على إعدادها على إظهار

عدد من الكتاب ،وفي العدد نفسه  26قصة من المغرب العربي،

الهويات ،التفكير والتكفير ،المستبدون

قضايا الجماهير

يوجه الكاتب والمعارض المصري سليمان الحكيم التحية لمجلة

أهمية عن قضية العنف ،فهي تطرح عنفا من نوع آخر «األنوثة

روح االختالف

العدد  33من مجلة «الجديد» ،الصادر في

الفت يعد من أهم مميزاتها.
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العربية في مقاالت مثل «أشكال يثقلها الراهن» لسعد القصاب

والتعليم وهل هو مشكلة سياسية أم مشكلة اقتصادية؟ ولماذا

كان السجال الثقافي الثاني ،كما يقول الفيل ،يخص قضية ال تقل

وال تتعالى عليه ،بل تدخل في حالة جدل ال يتوقف حول الماهية

الكاتب والقاص السيد نجم حديثه ،مشيرا إلى أن المتن الثري
ويقول نجم :أنا كقارئ أشعر بحاجتي إلى االطالع على الجديد في

وهي حلقة الوصل التي ننتظرها من الجديد بحكم موقعها ومكان
اﻹصدار .والسؤال الذي أبحث عن إجابة له اآلن :ما «الجديد»

الذي يمكن أن يعرفه القارئ العربي فى مجاالت الموسيقى ،الفن

التشكيلي ،القصة ،الرواية ،الشعر ،المسرح ،وغيرها؟ ولعل
المجلة تجيب عن األسئلة اﻹشكالية المطروحة اآلن بين مبدعي

العدد  - 43أغسطس /آب 2018

111

عيل عيل

العالم العربي ،وفق السيد نجم ،مثل رفض أو قبول شعر
النثر ،ومثل رواج القصة الومضة التى أيضا هناك من يعترف

بها ومن يرفضها ،ومثل التجارب الموسيقية التي برزت منذ

سنوات قليلة من حواري القاهرة بمجموعة من الشباب الذين

لم يدرسوا الموسيقى وهي «موسيقى المهرجانات» ،وقد
شاعت اآلن حتى أن قنوات تلفزيونية ترصد التجربة من باب

التوثيق .وهناك الكثير من القضايا المطروحة ،ربما تحسمها
الجديد بطرح القضايا والظواهر الفكرية األوروبية اآلن.

ويطمح السيد نجم إلى المزيد من التركيز على مالحقة

األحداث والقضايا المثارة في العالم العربي وفي أوروبا ،والتي

تعبر عن فكر وثقافة الكاتب والمبدع العربي ،والتقابل الثقافي

بين أوروبا والعالم العربي ،ويقول «ما أعنيه هو تقريب القارئ
العربي من األجواء الثقافية والفكرية واﻹبداعية فى أوروبا
اآلن».

مواكبة الساحة

السيد نجم :تقدم حالة

يروق للكاتبة والقاصة انتصار عبدالمنعم

من الحوار الخصب والنقد
البناء لفهم الماضي وتأمل
الحاضر والنظرة بإمعان إلى
مستقبل الشعوب.
انتصار عبدالمنعم :سقف
الحرية الممتد على اتساعه
يزيد «الجديد» ثراء.

تصفح مجلة «الجديد» ،فهي تكفيها كوجبة
شهرية تطل من خاللها على مجاالت الفن

واألدب المتعددة ،بما تقدم من ملفات

تتناول كافة الفنون األدبية ،وظواهر وقضايا

نقدية متنوعة.

وترى أن «الجديد» مألت فراغا كبيرا على

الساحة ،ففي عدد واحد يستطيع القارئ أن

يقرأ عن وفي كافة الفنون ،وأيضا هناك مقاالت

تجعله مواكبا لما يجري على الساحة واآلراء

المثارة هنا وهناك ،باإلضافة إلى أن نوعية الحوارات

المتضمنة في كل عدد تسهم في تعريف القارئ

بشخصيات فاعلة لها تأثير الفت في مجالي الفكر والثقافة

سواء من العرب أو غيرهم.

وترى انتصار أن هذا التنوع مفيد جدا ،وسقف الحرية الممتد

على اتساعه وبصورة مالحظة في مواد المجلة يزيد األمر ثراء،
وتقول «أتمنى أن تتضمن المجلة دراسات أوسع عن المسرح

والشعر لتعطي المجلة اكتماال مثل اهتمامها بنقد الرواية،

كذلك أتمنى أن تصل المجلة إلى قاعدة أكبر من القراء ،وأن

تباع مثلها مثل الجرائد اليومية والمجالت الشهرية عند الباعة

في كل مكان ،وأن يتم اإلعالن عنها أكثر ،فلوال أن بعض

األصدقاء يكتبون فيها ،وقاموا بوضع روابط مقاالتهم على

صفحاتهم الشخصية ما أسعدني الحظ بعد ذلك بالبحث عنها

وقراءتها بشكل دائم».
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مقال

ربيع كوريا

مفهوم التقنية

تساؤالت حول التقنية بين األمس واليوم
إسماعيل الموساوي

خـراع مجموعــة
سـان يف الســيطرة عــى الظواهــر الطبيعيــة واالجتماعيــة بغيــة التحكــم فيهــا ،عــر ا ـ
كانــت التقنيــة منــذ القديــم حلــم اإلن ـ
من التقنيات واألدوات البسيطة ،وقد عكست األساطري األوىل للبشرية مند العصور األوىل عصور الحديد والربونز واألدوات األولية،

سـان يف التحكــم يف هــذه الظواهــر الطبيعيــة ،كانــت األســاطري اإلنســانية الديناميكيــة الك ــرى تع ـبـرا عــن هــذه األحــام التــي
رغبــة اإلن ـ
طـران ،و»بروميتــوس»
شـرات الق ــرون .فقــد مثلــت «بابــل» أســطورة آلــة الرتجمــة ،و»إيــكاروس» أســطورة ال ـ
ســتحققها التقنيــة بعــد ع ـ

أســطورة الطاقــة ،و»الغوليــم»  Golemأســطورة الســيربنتيكا …،إلــخ.

إذن

فاإلنســان منــذ العصــور القديمــة

بحيــث كانــت كلمــة «التقنيــة» مرتبطــة دائمــا

العلمــي التقنــي Scientifique-technique

عالقــة نفعيــة ،اســتخدامية وســائلية وأداتيــة،

كتب بها ،واللغة التي كتب بها الكون هي لغة

الســيطرة فهــي تتمثــل يف الســيطرة املزدوجــة

املعرفــة ،واالثنــان حســب هيدغــر اســمان

ارتبــط ظهــور هــذا العصــر بثــاث نقــاط أساســية:

اخــرع مجموعــة مــن األدوات

أيضــا أكــر أهميــة يف حــدود ـفـرة أفالطــون،

الطبيعيــة ،ونفــس األمــر نستشــفه مــن تعريــف

بكلمــة «إبيســتينون» وهــي تعنــي العلــم أو

والتقنيــات مــن أجــل التحكــم يف الظواهــر
الالنــد يف موســوعته الفلســفية (ص )1429

للتقنيــة حيــث ي ـقـول التقنيــة «هــي مجموعــة
طــرق محــددة بدقــة وقابلــة للتوصيــل،
مخصصــة إلحــداث بعــض النتائــج املع ـتـرة

والنافعــة» ،ويعنــي هــذا التعريــف كل إنتاجــات
األشــياء املختلفــة «األدوات ،اآلالت…» التــي ال

تســتطيع الطبيعــة إنتاجهــا بذاتهــا ،وينتجهــا
اإلنســان بغيــة تســخري الطبيعــة لــه ،ونفــس

األمــر دفــع الفيلســوف األملــاين هيدغــر إىل

للمعرفــة باملعنــى األوســع ،فهمــا يعنيــان فعــل
القــدرة عــى االهتــداء يف يشء مــا ،والتعــرف

إليــه ،تقــدم املعرفــة إنتاجــات عــن نفســها ،وبمــا
هــي كذلــك فهــي «انكشــاف».

علينــا أن نأخــذ بعــن االعتبــار نقطتــن

أساسيتني:

األوىل :أن التقنيــة ال تعنــي فعــل الصانــع وفنــه

فقط ،بل تعني كذلك الفن والفنون الجميلة،

فالتقنية حسب هيدغر جزء من فعل اإلنتاج.
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العصــور الوســطى وبديــات العصــور الحديثــة
عــى مشــارف القــرن الخامــس عشــر ،وهــو

االنفصــال الــذي تميــز يف أوروبــا اقتصاديــا مــع

وذلــك مــن حيــث مــا يكشــفانه والطريقــة التــي

يكشــفان بهــا ،إن «التقنيــة هــي شــكل مــن

الصفحــة  53عــن معنــى كلمــة التقنــي ،التــي

التقنيــة ،ولفهــم هــذه التقنيــة حســب هيدغــر

أوال :االنفصــال التدريجــي الــذي حــدث بــن

وتبلور مكانة وعي الفرد بذاته.

نيكوماخــوس» ،فيميــز بــن املعرفــة والتقنيــة.

ينتــج ذاتــه ،وليــس بعــد أمامنــا ،وهــو مــا يمكــن

«تينيكــون» وهــي الــيء الــذي ينتمــي إىل

بدايــة مــن القــرن الســابع عشــر ميــادي ،وقــد

أما أرسطو حسب هيدغر يف كتابه «األخالق إىل

التساؤل يف كتابه «التقنية-الحقيقة-الوجود»،

تنحــدر حســبه مــن كلمــة يونانيــة أخــرى هــي

البشــرية يف هــذا الصــدد هــو ظهــور العصــر

بدايــة نشــوء االقتصــاد الرأســمايل.

أشــكال اآلليتيــا» -التقنية-الحقيقة-الوجــود،-

ترجمــة محمــد ســبيال وعبدالهــادي مفتــاح
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الثانيــة :فكلمــة التقنيــة حســب هيدغــر نجدهــا

حـول الــذي حــدث يف تاريــخ
والحــال أن الت ـ

يدخــل البهجــة يف النفــوس ،بغــض النظــر عــى

أعيننــا ،أقصــد الكــون الــذي ال يمكــن قراءتــه إال

تحــرر مــن عســف الطبيعــة وحتمياتهــا ،ومــن

بمعنــى حســب هيدغــر تكشــف هــذا الــذي ال

أن يأخــذ مظ ـهـرا أو هيئــة ،ويأخــذ كذلــك ـمـرة

أخــرى شــكال آخــر.

املشــروعية الدينيــة إىل املشــروعية املؤسســية.
رابعا :تبلور العقلنة والنزعة اإلنسانية.

معريف أســايس تمثل يف االنتقال التدريجي من

للطبيعــة والكــون ،لــم تعــد تهمــه معرفــة

سـراتيجيا متم ـيـزا
فرســمت لنفســها مســارا ا ـ

حـول
تلــك ال ـفـرة التــي حــدث مــن خاللهــا ت ـ
الفكــر التأمــي الكيفــي إىل الفكــر التقنــي الكمــي

تعــد الطبيعــة ذلــك الديكــور الجميــل الــذي

األشــياء كمــا هــي أو بلغــة كانــط «األشــياء يف
ذاتهــا» ،بــل كمــا تبــدو لــه وتتماثــل لــه مــع

يف الكيفيات واملاهيات والغائيات واقتصاره عىل

مناظــر الطبيعــة ،وخرياتهــا ،ومناهجهــا ،غايــة

القابلــة للحســاب رياضيــا ،أي كظواهــر يمكــن

يف ذاتهــا ،لكــن مــع ظهــور الثــورات العلميــة،

املعاصــر منــد نشــأته يف مطلــع العصــور الحديثــة

ظـرة اإلنســان إىل الطبيعــة بحيــث «لــم
تغيــر ن ـ

ظـرة رياضيــة
باملعرفــة العلميــة القائمــة عــى ن ـ

وعيــه ،أي كظواهــر قابلــة للرصــد والتجريــب

الثامــن عشــر) ،أخــذت العالقــة بــن الطبيعــة

بالقــدرة والقــوة والتقنيــة» .كل هــذا ســاهم يف

شـرط الفلســفي املعاصــر ص.)73 :
ال ـ

البعدين .فالتقنية طالت العلم وطالت مجال

واملقصود بمصطلح «العصر العلمي التقني»

ويف نشــأة هــذا العصــر لــم تعــد هنــاك معرفــة

فقــد امتزجــت املعرفــة فيــه دومــا بالحاجــات

واألشــكال املنســية األخــرى»( .محمــد ســبيال ،يف

باملعنيــن الســيكولوجي والســيايس لهذيــن

فاإلنســان يف هــذه ال ـفـرة مــن خــال إيمانــه

التقنيــة التــي ازد ـهـرت يف شــمال ال ـكـرة األرضيــة

خالصــة بظواهــر الطبيعيــة «لــم يكــن العلــم

الرياضيــات ،وحروفهــا هــي املثلثــاث والدوائــر

عــى الطبيعــة وعــى اإلنســان داخليــا وخارجيــا

العلــوم اإلنســانية والثقافــة العامــة ،مــن خــال

ثالثــا :انتقــال املشــروعية السياســية مــن

بــه ،وكلمــا تقدمــت التقنيــة بــدا وكأنهــا قــد

إ لــخ.

شـرط الفلســفي املعاصــر ،ص .)111
ال ـ

معالجــة الطبيعــة رياضيــا وتقنيــا« .لقــد كانــت

العلميــة ،ممــا جعلــه منــذ البدايــة يرتبــط

املســافات ،وتحويــل املــواد والتأثــر عــن بعــد…

لالســتخدام واالنت ـفـاع» (محمــد ســبيال ،يف

ثانيا :نشأة البورجوازية ونشوء املدن الكربى،

بــل إن التقنيــة بــدأت بالتدريــج تتخــذ صــورة

حلــت محــل الســحر يف طــي األمكنــة وتقليــص

حولــت كل جمــاالت الطبيعــة إىل أشــياء قابلــة

واملنهجــي ،وتخــي العلــم الطبيعــي عــن البحــث

مجــرد معرفــة خالصــة بظواهــر الطبيعيــة،

تحقــق فعــي ملــا كان الســحر يحلــم بــه ويعــد

فائدتــه ،بــل أصبحــت عالقــة اإلنســان بالطبيعــة

بعــد تعلــم اللغــة واالســتئناس بالحــروف التــي

عســف الســيطرة االجتماعيــة ذاتهــا .أمــا إرادة

منــذ مــا يدعــى بالعصــر العلمــي التقنــي (القــرن

والتقنيــة تتغــر بالتدريــج» .ويف نفــس الســياق
حـول
نجــد «فلســفة غاليلــو» التــي مثلــث هــذا الت ـ

املعــريف الــذي حــدث عــى مشــارف العصــور

حـول
الحديثــة مــن خــال كتابــه «الحــوار ـ
نظامــن» حيــث ي ـقـول غاليلــو «إن الفلســفة

املكتوبــة يف هــذا الكتــاب الواســع املف ـتـوح أمــام

واســتخالص النســب والعالقــات والقوانــن

التحكــم فيهــا ،وام ـتـزاج العلــم بالتقنيــة،
جـاء العتبــارات االختيــار واإلنجــاز
وخضوعــه لهــا ـ

والتطبيــق واملنافــع واملردوديــة عــى حســاب

املعرفــة املاهويــة الخالصــة.

احتــذاء هذيــن األخرييــن للنمــوذج العلمــي،
وذكيــا تمثــل يف املزاوجــة بــن الســيطرة عــى
الطبيعــة مــن خــال اإلنســان.

وللتقنية كذلك مخاطر عديدة تتمثل يف تلويث

البيئــة وإلحــاق الخلــل بالتــوازن البيئــي وتعديــل
النظــام العاملــي البيئــي ،ومخاطــر اجتماعيــة

تتمثــل يف تهيئــة وتوفــر أســباب العنــف بتوفــر
وســائله ســواء تعلــق األمــر بحــروب كــرى بــن

الــدول أو بحــروب داخليــة بــن الفئــات واأل ـفـراد.

فبذكرنا ملخاطر التقنية ومساوئها ال يعني أبدا

لقــد انضــوت يف التقنيــة جملــة مــن اإلرادات

إغمــاض العــن عــن هــذه املكاســب الجمــة التــي

محمــد ســبيال يف كتابــه الحداثــة ومــا بعــد

«الفلســفة الجديــدة» كمــا يســميها أت ـبـاع

يف العصــر العلمــي التقنــي كمــا ي ـقـول األســتاذ

حققتهــا لإلنســان .فقــد حققــت هــذه الفلســفة

الحداثــة ،مــن قبيــل إرادة املعرفــة وإرادة

بيكون ،عددا ال يحىص وال يعد من االنتصارات

حــدود املعرفــة الخالصــة ،بــل الزمتهــا إرادة

وزادت مــن تخصيــب األرض ،وزادت مــن أمــن

الســيطرة؛ فــإرادة املعرفــة التــي لــم تبــق عنــد

واملكاســب «لقد أطالت العمر وخففت املرض،
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مقال

ال ـفـاح ،وقدمــت أســلحة جديــدة ،وأقامــت عــر
األنهار والبحار قناطر لم يعرف أجدادنا مثلها،

وقــادت الرعــد بســام مــن الســماء إىل األرض،

وأنــارت الليــل بمثــل ض ـيـاء النهــار ،وزادت مــن
رؤيــة البشــرية ،وضاعفــت قــوة العضــات،
وعجلــت حركاتنــا ،ومحــت املســافات ،وســهلت
التخاطــب والرتاســل يف دا ـئـرة األعمــال وبــن

األصد ـقـاء ،بهــا نــزل اإلنســان إىل أعمــاق البحــر،

طـراف
وارتفــع يف طبقــات الهــواء ،وتغلغــل يف أ ـ

األرض املخيفــة وجــاس أرجاءهــا يف عربــات ال
ضـرب يف البحــر ســفائن تســر
تجرهــا الخيــل ،و ـ

سـرعة ضــد الريــح.
ب ـ

كما أن للتقنية أوجها مختلفة يمكن صياغتها
عــى الشــكل التــايل:

• التقنيــة أداة ترويــض الطبيعــة وتســخريها

لصالــح اإلنســان.

• التقنيــة أداة تحــرر مــن إكراهــات وحتميــات
الطبيعــة.

• التقنيــة أداة ســيطرة سياســية داخــل كل

دولة ،ويف ما بني الدول ،فهي األداة األساسية

لالســتعمار القديــم والجديــد واإلمربياليــة.

عـرض التاريخــي للتقنيــة،
وانطالقــا مــن هــذا ال ـ

وكيفيــة تبلورهــا يف العصــر العلمــي التقنــي،
فــإن عصرنــا هــذا هــو عصــر أنشــبت فيــه التقنيــة
أظفارهــا مــن خــال طغيانهــا عــى الوجــود
بأسره ،وشهدت فيه تطورات مذهلة «تجعلها
أ ـقـرب إىل الســحر منهــا إىل العلــم» (محمــد

شـرط الفلســفي املعاصــر ،)115
ســبيال ،يف ال ـ

ممــا جعــل مجموعــة مــن الفالســفة املعاصريــن
تتساءل عن سر هذه التقنية مع كل من مارتن

هيدغــر وهار ـبـرت ماركــوز وهابرمــاس وغريهــم

كثري…إلــخ.

كاتب من المغرب

موىس النعنع

116

aljadeedmagazine.com

العدد  - 43أغسطس /آب 2018

117

موسيقي

إيلي معلوف
موسيقى عكس التيار
تعب موسيقى الجاز عن سحر اللحظة ،فهي مزيج من األناقة واملرونة .يقول لويس أرمسرتونغ عن موسيقى الجاز «نحن نعزف
ِّ
ّ
ُ
ٌ
الحياة» ويضيف غاي بيدوس «ال يمكنك أن تعلم ً
ً
تماما ،إيقاع داخيل ،نمتلكه أو ال
أحدا حس الفكاهة ،فهو مثل موسيقى الجاز

نمتلكه».
َيعتمد املؤلف املوسيقي وعازف البيانو إييل معلوف عىل مزيج من االرتجال اللحظي ودقة التقنية يف تقديم موسيقاه .شكلت عالقته

مع املوسيقى محور حياته ،بدأ العزف عىل آلة البيانو خالل فرتة الطفولة وامتدت هذه املوهبة عرب الزمن لتجعل منه اليوم واحداً
من أهم عازيف البيانو .ترك إييل معلوف لبنان يف السابعة عشرة من عمره ّ
واتجه نحو فرنسا يف رحلة لتحقيق حلم املوسيقى الذي

يسكنه .هذا التعطش إىل املعرفة واإلتقان دفعه إىل التسجيل يف دورات للتعلم عىل أيدي أعظم موسيقيي الجاز مثل غاري بورتون،
وكلري فيشر ،ومارك ليفني ،وميشيل بيرتوتشياين الشهري .كما درس عالم الهارموين الواسع عىل يد برينار موري مؤسس Bill

 Evans Piano Academyيف باريس .تشكلت لدى إييل معلوف ذخرية موسيقية استثنائية أثارت حماس عشاق املوسيقى األكرث
ً
تطلبا ،وجعلتهم يقبلون عىل حفالته يف جميع أنحاء العالم.

ً
مزيجا ثقافيّا حقيق ًّيا .هذه القدرة عىل التنسيق الدقيق بني عاملَي املوسيقى الغربية والشرقية أدت إىل
يحمل إييل معلوف بداخله

تعاونه مع أهم املوسيقيني والفنانني من الثقافتني عىل أهم املسارح العاملية .جدير بالذكر أن املوسيقي إييل معلوف سيقدم أجمل
مؤلفاته يف واحدة من أهم حفالت مهرجانات بعلبك الدولية وذلك يف  17أغسطس  ،2018وسيفتتح الحفل بقطعة موسيقية ألفها

خصيصا للمهرجان كعربون محبة ووفاء لوطنه لبنان.

الجديد :إيلي معلوف ،اللقاء الحقيقي نصله عبر الطريق األكثر

تعقيدا ،هل تعتقد أن الصدفة هي التي جمعتك بالبيانو ،أم أنّ اللقاء
كان بديه ًّيا ال يحتمل الشك؟
معلوف :أعتقد أن اللقاء الحقيقي هو األكثر بساطة ،حيث أنّ

مسار الحياة يأخذك صوبه .ناداني البيانو قبل أن ألتقيه .كان وجوده
من حولي نادرًا ،سمعته عبر التسجيالت وال ّراديو ،وأتذكر كيف كان
يجذبني خالل طفولتي عبر أغاني الرحابنة ،حتى تلك التي ليس له

دور أساسي فيها .أتذكر أنّ أول لقاء بيني وبينه كان في المدرسة .كان
قاس ،قد خفت أن يكون هذا هو ملمس آلة
هنالك بيانو قديم ملمسه ٍ

البيانو فعال! المشاكل الميكانيكية التي كانت موجودة في آالت البيانو

من حولي جعلتني أهتم بإصالحها ،وذلك باالعتماد على مجهودي

الشخصي وبمساعدة كتاب وصلني من بلجيكا؛ ما سهّل كسر الحاجز
بيني وبين الميكانيك المعقد لهذه اآللة .وفي عمر السادسة عشرة

بالطفل داخلك لتعيش هذه الدهشة وأنت تجلس قبالته؟

معلوف :أربط فعال الدهشة بالبراءة والنقاء اللذين يعتبران أهمّ

مكونين لشخصية الطفل .أشعر بأنه كلما تقدم بي العمر زادت
دهشتي بسحر هذه اآللة .بعد ّ
كل هذه السنوات ما زلت أتساءل من

ّ
وكل هذا اإلحساس الذي يسكنها .البيانو آلة غريبة،
أين ينبع نغمها
إن صحّ التعبير ،فهي تجمع بين الجانب الميكانيكي المعقد للغاية
وبين إحساس عميق وعال .أحيانا ،خالل عزفي ،يعتريني شعور قوي

بالدهشة فأقول :يا إلهي ،ما أجمله! وأعتقد أنّ هذا الشعور بالدهشة
ّ
ليظل اإلنسان في حالة عطاء دون ملل.
ضروري

قرب معه يصبح التعاطي ألطف وأجمل.
ٍ
سقوط الحاجز بين البيانو والعازف يجعل

في حضورك ،فأصابعك تحصره في ح ّيز
ً
ألحانا بحجم
حميمي ،ولكنها ترسل منه
ّ

أسئلة .أريد اإلشارة كذلك إلى حساسية

درجة تشعر بالتشتت وأنت بعيد عنه؟

التعاطي معه بشكل رقيق وبعناية فائقة دون

روحه ،ألن اآللة تشبه اإلنسان .هناك آلة

العالقة عفوية وطبيعية فيها إجابات دون

الجديد :البيانو من اآلالت التي تمتلك درجة عالية من الهيبة،
حضوره يخلق جواً من الرهبة بالنسبة إلى العازف والمستمع؛ كيف

اآللة الموسيقية عامة والبيانو خاصة ،يجب

لك بشكل تام؟

إصرار ،هذا النوع من التعامل يجعل اآللة

استطعت رفع الكلفة بينك وبينه بهذا الشكل لنشعر بأن اآللة تخضع

حصلت أخي ًرا على أول بيانو يخصني ،خالل تلك الفترة تبلورت فعال
ً
مختلفا هو الذي ّ
حدد مصيري اليوم.
العالقة بيننا وأخذت مسارًا

معلوف :أش ّبه اللقاء الذي جمع بيني وبين البيانو باالجتماع

تطاوع العازف فيهتدي إلى أسرارها وخباياها

الطفولة هي حالة استثنائية من النقاء والحساسية الفائقة ،نظرتك

من الخطأ ،فتفتقر تصرفاتك إلى العفوية ،ولكن عندما تبني عالقة

الجديد :نحن ال نحس بحجم البيانو الكبير

الجديد :يقال إنّ الطفل هو الكائن الوحيد القادر على االندهاش ،هنا
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نحس بأنك تراه للم ّرة األولى؛ إلى أيّ درجة تحتفظ
إلى البيانو تجعلنا
ّ
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بشخص مبهر ،في اللحظات األولى يشعرك وجوده بالرهبة والخوف

ويُخرج منها نغمً ا يطرب المستمع.

المدى؛ من منكما لملم روح اآلخر وإلى أيّ

لتقترب من اآللة النبيلة لتعتادها وتعتادك.
البعد عن البيانو بأهمية االقتراب منه ،ففي
البعد يُخلق نوع من ّ
الشوق الملهم وهذا

الشعور يعطي العازف القدرة على العودة

معلوف :لملم البيانو روحي ولملمت

بطاقة إيجابية ،ولكن قد يتعرض العازف إلى

قريبة من الروح ،بسيطة بوجودها وعظيمة

أن تهدأ إال بلقائه .صعوبة البيانو تكمن في

بعطائها ،هذه اآللة تشدك فترغب في العودة
إليها ّ
كل مرة .كما أن هناك آالت متج ّبرة
تجعلك تبتعد عنها .يلزمك بعض الوقت

نوبة من الحنين والشوق إلى البيانو ال يمكن

حجمه وثباته ،فهو آلة يجب أن تذهب أنت
إليها وال يمكنك المجيء بها إليك.
ّ
الجديد :لمْ ستك على البيانو حاضرة ً
جدا؛
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هل تعتقد أن البيانو ّ
يهذب األيادي أم أنّ
ّ
المهذبة تجد طريقها إليه؟
األيادي

معلوف :أعتقد أنّ الروح المهذبة تجد

نصيبه من التسويق مثلما يجب لذا سأعيد

األكثر تهذي ًبا في روح اإلنسان ويصقله ليلمع.

لم تكن موجودة في األلبوم األول .هذه

طريقها إلى البيانو ،وأنّ البيانو يُخرج الجزء

ال شك في أن البيانو يعطي -بمرور الوقت-
ودقة للمسة اليدين .الموسيقى ّ
ً
ً
تهذب
أناقة

إصدار نسخة ثانية مع إضافة مقطوعة
المقطوعة عبارة عن «صولو» بيانو تع ّبر عن

ّ
كل شيء ،جمال النغم النابع من البيانو

ارتجال عند تواجدي في األستوديو
لحظة
ٍ
خالل تسجيل موسيقى فيلم .كما أطمح

الجديد :يحتفظ تعبير اليدين كما نظرة

على أسطوانة «فينيل» لما تمتلكه من أناقة

تحتفظ ببراءة اإلثنين معا؟

الجديد :تنتقل أصابعك بين البيانو والبزق،

ينقي الروح والجسد وينعشهما.

العيون بإحساسهما عبر الزمن؛ إلى أيّ مدى

إلى إصدار عدد محدود من هذا األلبوم
سمعية وبصرية.

معلوف :الحفاظ على البراءة في مجتمع

ال تفترق اآللتان على المسرح بحضورك،

مستحيل ،لكن لحظة التواصل التام مع

معلوف :إنّ العزف على آلتين مختلفتي

ّ
الحد صعب وشبه
مضطرب إلى هذا
الموسيقى ،خاصة في لحظات االرتجال،
توصل الروح إلى درجة خالصة من النقاء،
وهنا على الموسيقي أن يتبع مسار إحساسه

كيف جمعت بينهما؟

األفق يشبه التكلم بلغتين مختلفتين تماما،
ً
على العازف أن يعيش
فترة طويلة في بلدِ
كلتا اآللتين وثقاف ِة كلتيهما من أجل اتقان

وأال يحيد عنه أو يقاوم .إنّ تسليم النفس
في هذه اللحظة يجعل الوصال حقيق ًّيا بين

ثقافتين؛ شرقية وغربية.

وهذه هي قمة البراءة.

بالبزق ،عزفك على البيانو عالقة أخذ وعطاء،

اآللة والعازف والمستمع بشكل ال خداع فيه،

العزف عليهما ،وأنا شخص ًيا مزيج من
الجديد :عالقتك بالبيانو تختلف عن عالقتك

الجديد :سجلت مجموعة من موسيقاك

ومساو لآلخر ،عالقة ّ
ند
حضور كليكما قوي
ٍ

وتأثيرها على مسارك الموسيقي؟

مكانه في حضنك يجعلنا نحس بأنه متطلب

على البيانو عام 2008؛ حدثنا عن التجربة
معلوف :سجّ لت ألبوم «»Through life

ّ
لند؛ أما عالقتك بالبزق فهي أكثر حميمية،
أكثر وبأنك تعامله بشكل مختلف ،كيف

«عبر الحياة» في نيسان عام  ،2007ولم يكن

تفسر هذا االختالف؟

أربعة موسيقيين على آالت أخرى .التسجيل

وأجمل ما يمكن رؤيته على المسرح ،عازف

التسجيل على البيانو فقط ،بل كان بمشاركة

الموسيقي
بالتعاون مع فنانين آخرين يكسب
ّ
خبرة إضافية ،أما تسجيل الفنان لعمل
يخصه فيكسبه راحة نفسية واندفاعة إلى
األمام .يشكل التسجيل حالة من االستقرار

معلوف :العزف على البيانو من أغرب

ً
مختلفا بالقرب
إحساسا
على البزق يعطي
ً

البيانو يتصل بهذه اآللة الهائلة مستخدما

دون وسيط .الفرق بين اآللتين هو أنّ للبزق
ً
َّ
خاصا يأخذك إلى أرض معينة وإلى
لونا

ً
صراعا بين
الجديد :يعيش العالم اليوم

شعور باالنتماء إلى ثقافة تلك األرض ،بينما

الجديد :يسجل التاريخ مرور العظماء ولو

الرداءة ،هل ما زال الجمهور يحتفظ بأذن

وتنسينا ميكانيك البيانو المعقد مترجمة

وتحتضن جميع الثقافات.

تثق بأمانة التاريخ اليوم وسط هذه الفوضى

على أن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش هذه
الفوضى الفكرية إلى األبد .أنا مؤمن كل ًّيا بأنّ

أكثر اآلالت الموسيقية تأثي ًرا على الفرقة

عن اآلالت الوترية ذات العنق الطويل ،هل

أطراف األصابع وأطراف القدم ،وهنا تكمن
قمة ال ّرقة والدقة في الوقت نفسه .من خالل
هذه اللمسة ُتب َنى عالقة عميقة مع اآللة

بعد عشر سنوات من صدوره.

بأكملها ،أش ّبهه على المسرح بالسفينة

الفني يكاد يكون منعدمً ا اليوم ،فباإلضافة
ّ
الموسيقي الفن ّية لعمله عليه
إلى إدارة
ّ
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الراقي وباحثين عنه.

وحتى االستماع إلى الموسيقى من خالل

أسطوانات تعطيها مجاال واسعً ا لتطربهم،

إياه إلى نغم سلس .كما أعتبر البيانو من

لألسف ،ال يمكنني أن أنكر أنّ
الموسيقي
ّ
يصاب بخيبة أمل عند اكتشافه أن اإلنتاج

حيث أنّ إصبع العازف يلمس الوتر مباشرة

بالتفصيل ،حيث أخذني ولعي بالبزق إلى
التعاون مع العديد من ص ّناعه .جدير بالذكر

قادرين على المقاومة ،منجذبين إلى الفن

ّ
يفضل األكل الطبيعي ،والتواصل الطبيعي،

أنّ امتداد هذه اآلالت شاسع ثقاف ًّيا وجغراف ّيا

للموسيقي ،هذا الشعور يجعله قادرًا على
ّ
ّ
التفكير في الخطوة ال ّتالية .تلقيت بعد

تسجيل األلبوم أصداء ج ّيدة وما زالت تصلني
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التسويقي أيضا .تع ّرض
االهتمام بالجانب
ّ
األلبوم إلى مشاكل في التوزيع ولم ينل

الشراعية والعازف هو قبطان هذه السفينة

الذي بإمكانه تغيير مسار الفرقة .أما العالقة

مع البزق فهي مختلفة كليا ،أشبهها باجتماع
روحين ّ
هشتين لتخلقا كائ ًنا قو ّيًا .العزف

بات البيانو آلة عالمية تتكلم جميع اللغات

ويصعب شرحه في جواب قصير.

بعد زمن طويل ،لكنه ينصفهم ،إلى أي مدى

الجديد :يضيع المستمع عند الحديث

الذوقية التي يعيشها العالم؟

يمكنك توضيح الفرق بينها؟

هو معروف .يعيش العالم اليوم حالة مرعبة

معلوف :من ّ
الصعب على المستمع أن

يفرق بين عائلة اآلالت ذات العنق الطويل
القترابها واختالفها في نفس الوقتّ .
أنظم

منذ سنوات محاضرات من أجل شرح الفرق

معلوف :التاريخ يكتبه المنتصرون كما

من الفوضى في جميع المجاالت وخاصة

في المجال الفني والموسيقي ،ال أعلم إلى

أي مدى يمكنني أن أثق بأمانة التاريخ اليوم
ولك ّنني مؤمن بوجود أشخاص ما زالوا

الماضي والحاضر ،بين الزمن الجميل وزمن
راقية أم أنها في طريقها إلى االنقراض؟ وفي
هذه الحالة ما السبيل إلى تحقيق األمنيات
من وجهة نظرك؟ هل هو تعايش مع الواقع
أم ّاتباع ما نؤمن به والسباحة عكس التيار؟

ً
صراعا
معلوف :فعال ،يعيش العالم اليوم

بين الماضي والحاضر ،وال أعتقد أنه صراع

أجيال فقط ،إنما هو رغبة ملحّ ة عند البعض
ّ
والتخلي عن ّ
كل هذا
في العودة إلى الجوهر

بدل الموسيقى المضغوطة ،وهذا مؤشر

طريق تحقيق األمنيات هو الطريق األصعب

وهو السباحة عكس التيار ،وأعارض بشدة
من يقول بأن «رأي الناس هو األهم» ،أقول
له « ُك ْل على ذوقك ،واسمع على ذوقك».
أجرت الحوار في باريس :هدى أيميور

التلوث الفكريّ  .إنّ عد ًدا من الناس اليوم
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مقال

فؤاد حمدي

هزيمة الحلم لصالح الواقع
المسكوت عنه في أدب محفوظ
حاتم الجوهري
شـرة لوفــاة الــروايئ العربــي نجيــب محفــوظ ،والحقيقــة أن هنــاك عــدة زوايــا لتاريــخ األدب العربــي
عـام الذك ــرى الثانيــة ع ـ
تمــر هــذا ال ـ
واملص ــري الحديــث ترتبــط بــه ،فحــن ُيذكــر نجيــب محفــوظ أول مــا يقفــز للذهــن هــو فــوزه بجا ـئـزة نوبــل يف اآلداب ،ومكانتــه األدبيــة يف
الثقافــة العربيــة كأيقونــة للســرد َتمكــن مــن تســجيل التفاصيــل الح ّيــة للحــارة املصريــة وتحوالتهــا يف الق ــرن املــايض.

لكن

هنــاك زاويــة مغا ـيـرة تمامــا لتلــك

الصــورة النمطيــة الشــائعة عــن

الكتابة التاريخية عن الذات عادة ما تبحث عن

للرمزيــة والبحــث عــن األفــكار الكليــة ،واســتمر

خفوتــا ال يلتفــت لهــا أحــد بالشــكل الــكايف يف

وتنقــده ،وعــادة مــا ترتبــط بالبحــث عــن املتخيــل

مجموعــة مــن الروايــات قاربــت العشــرين.

عبقــري الســرد نجيــب محفــوظ؛ صــورة أقــل
سـرته األدبيــة ،ربمــا ال نجــايف الحقيقــة ك ـثـرا
م ـ

إذا قلنــا إن محفــوظ كان يملــك مشــروعا أدبيــا

طموحــا لكتابــة الروايــة التاريخيــة ،التــي
تستحضر خلفية الشخصية املصرية ومكوناتها

املرتاكمــة عــر التاريــخ ،ومــن خاللهــا كان يمكــن
لنجيــب أن يطــرح كل األســئلة ويثــر كل

املفارقــات بــن املــايض والحاضــر ،وأســباب

االنحــدار وض ـيـاع مظاهــر الحضــارة القديمــة
وانعــكاس ذلــك عــى شــخصية اإلنســان املصــري

املعاصر.

الحلم وتؤكد عليه ،أو تنظر يف سبب الكابوس
واملثايل وأسباب غيابه عن الواقع ،هي محاولة

موازيــة ويف نســق قديــم للحاضــر ،وعــادة

حـرب العامليــة الثانيــة ،حــن صــرح محفــوظ
ال ـ

يف شــخصية محجــوب عبدالدايــم والفتــاة

للبحــث عــن إرهاصــات النهضــة ولكــن يف صــورة
مــا ترتبــط بالشــخص الــذي يبحــث عــن ذاتــه

وجذورهــا قبــل أن يحســم أ ـمـره ويقبــل شــكال
مــا لهــذه الــذات ،ثــم يبــدأ بالتفاعــل مــع الواقــع
بتلــك الــذات التــي َق ِبـ َـل ماضيهــا وخضــع لــه.

أزمــة الــذات املصريــة التاريخيــة وصراعهــا مــع

الحاضــر بحثــا عــن مســتقبل متخيــل وأرضيــة
شـركة .لكــن لســبب مــا اختفــى دافــع البحــث
م ـ
عــن الــذات التاريخيــة وحضورهــا عنــد نجيــب
محفوظ ،ليكتفي باالشتباك مع الواقع ورصد

تناقضاتــه وأزماتــه الحاصلــة كمــا هــي ،دون

أن يهتــم بتأصيــل أزمــة تاريخيــة مركزيــة مــا
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بأنــه يملــك مشــروعا إلعــادة كتابــة التاريــخ

«إحســان» ،كيــف انهــار الحلــم..؟

حـول حــدث
شـرة! لــو أن الت ـ
نجيــب للواقــع مبا ـ

عيل طه الثائر االشرتايك يف «القاهرة الجديدة»

عــن الحلــم مصــدر تســاؤل مــا بــن الشــخيص

حـول لثــورة اجتماعيــة وسياســية عــام ،1952
وت ـ

حـرب
شـرة بعــد انت ـهـاء ال ـ
حـول للواقعيــة مبا ـ
ت ـ

مصطفــي عبدا ـلـرازق عــن الت ـكـرار والنمطيــة،

دفعــه لتغيــر الوجهــة ،لكــن إذا لــم تقنعنــا
اإلجابــة ليــس أمامنــا ســوى اســتقراء املوجــود
حـول إىل
ومحاولــة تحليــل املضمــون يف روايــة الت ـ

الثانيــة تقريبــا (عبــث األقــدار ،1939رادوبيــس

غـرب والشــرق وانعكاســاتها عــى الوضــع
بــن ال ـ

يف الواقــع وهدمــت الحلــم املثــايل عنــد محفــوظ

أو الخمســينات كتــب الثالثيــة (بــن القصريــن،

حـوالت
قصــر الشــوق ،الســكرية) يرصــد ت ـ
املجتمــع املصــري مــن خــال الحــارة بــن ثورتــن

 1919و ،1952ويف العقــد الثــاين للثــورة أو

الســتينات كتــب محفــوظ ســبع روايــات ختمهــا

تظــل الهزيمــة املســكوت عنهــا يف أدب محفــوظ

عنــده ،ســوى ربمــا حــوار دار بينــه وبــن الشــيخ

مع الواقع الحاصل! لقد قدم محفوظ رواياته

 1952خمــس روايــات ،ويف العقــد األول للثــورة

سبيل املثال شخصية الطالب ابن السيد أحمد

بــدال مــن البحــث عــن املجتمــع املثــال /الغائــب.

انتهــى خطــه الدرامــي باملــوت بهــدوء لتســتمر

العاملية الثانية عام  ،1945فهل كانت التغريات

حـرب العامليــة الثانيــة وحتــى قبــل قيــام ثــورة
ال ـ

مشهده الروايئ كجزء من كل ونتذكر هنا عىل

يســتطيع االند ـمـاج يف املجتمــع الكائــن بالفعــل،

املصريــة التاريخيــة وكيفيــة اســتنهاضها مجــددا

البحــث عــن الــذات التاريخيــة وأزمتهــا ،واتجــه

ســجله نجيــب محفــوظ عــن نفســه لنتوقــف

الواقعيــة «القا ـهـرة الجديــدة» عــام  ،1945وهــل

نحــو الواقعيــة ليكتــب يف ال ـفـرة مــا بــن انت ـهـاء

لهــا يف النهايــة أو يــرر منطقهــا ،هــو يضعهــا يف

كضحيــة للظــروف ،وتك ّيفــه مــع األحــداث حتــى

املصــري روائيــا .ليطــرح الســؤال :ملــاذا انهــار حلــم

والجــري وراء الحلــم املتخيــل ،ومــا هــو الشــكل

حـول
 ،1943كفــاح طيبــة  ،)1944ثــم حــدث الت ـ

والفــداء ،لكنــه غــر معنــي ك ـثـرا بــأن ينتصــر

رد الفعــل الســلبي الــذي يــرر لــه ا ـلـراوي هزيمتــه

ال يخربنــا التاريــخ األدبــي عــن حــدث بعينــه

لقلنا إن السبب كان يكمن فيها ،لكن محفوظ

عــن البحــث وراء الــذات املصريــة التاريخيــة

حـول لرصــد الواقــع الــيء وتفاصيلــه
ليت ـ

واالنتصــار لهــا ،ربمــا يضــع عــى مســرح الروايــة

الســؤال :كيــف تنهــض مصــر ثانيــة وكيــف تتحــرر

عبدالجــواد الــذي يشــارك يف املظا ـهـرات ضــد

ويطرح السؤال هنا ملاذا توقف مشروع محفوظ

القديمــة ،أن يقــدم لنــا بعدهــا نموذجــا ســرديا

شـركة ،كان يمكــن لــه أن يقــدم
عــن أرضيــة م ـ

نجــد أن عنفــوان البحــث عــن الــذات ارتبــط ب ـفـرة

بعــد االنقــاب العســكري الــذي دعمــه الشــعب

حـرب العامليــة
التاريخيــة الثــاث يف ـفـرة ال ـ

خطــن متوازيــن يشــتبكان ويتعــاركان ويبحثــان

الثانيــة وكتــب خاللــه ثالثيتــه التاريخيــة التــي

الواســع شــخصية ترتبــط بالبطولــة والتضحيــة

وتقدم نموذجها الحضاري مجددا؟ إىل البطل

حـرب العامليــة
ظـره محفــوظ يف خضــم ال ـ
كان ينت ـ

ومــن الرصــد الســابق للتاريــخ األدبــي ملحفــوظ

كان يمكــن ملحفــوظ إذا أتــم روايتــه التاريخيــة

مغا ـيـرا يف الروايــة العربيــة ،نمــوذج يقــدم

يف الكتابــة يف الســبعينات والثمانينــات ليقــدم

السلبي يف أواسط األربعينات! ونسأل ما الذي

تســيطر عــى أبطــال رواياتــه الــروح البطوليــة

ويبحــث عــن ســر األزمــة ويســعى لإلجابــة عــن

تبحــث عــن الحلــم والــذات املصريــة التاريخيــة!

الذي ارتضاه للمايض لينطلق منه نحو التعاطي

ووصــل إىل قناعــة مــا عــن الــذات املصريــة
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للمجتمــع املصــري يف رواياتــه.

بروايتــه األزمــة «أوالد حارتنــا» التــي عــاد فيهــا

السياســية الدوليــة واالســتقطابات السياســية
الداخــي ســببا! أم أن هنــاك ســببا شــخصيا

يف حيــاة الســارد العبقــري أخفــاه بمهــارة عــن

الجميــع ،تشــبه مهــارة إخفائــه لزواجــه ملــدة
قاربــت العشــر ســنوات!

كانــت شــخصية مــا داخــل الروايــة لهــا انعــكاس
حـول والصدمــة القيميــة
مب ـكـرا !..فمثــل ذلــك الت ـ
مــن املثــال إىل الواقــع ،ال ينتــج إال عــن حــدث لــه
أثــر هائــل عــى محفوظ/اإلنســان.

ضـرب
هامشــيا لحــد بعيــد ،ويبــدو عــى ســبيل ـ
املثــل وحضــور الــيء وضــده.

والعــام ،وتبقــى اإلجابــة كامنــة ربمــا يف روايــة
حـول «القا ـهـرة الجديــدة» وربمــا الــدالالت
الت ـ

أعتقــد أن ف ـكـرة مــوت البطــل املثــايل املرتبــط

الواقعيــة لشــخوصها وأحداثهــا ،وكيــف قــدم

حـول القيــم عنــده وتكيفــه مــع الواقــع
أو ت ـ

املشــوه محجوب عبدالدايم ،وللبطلة املشــوهة

بالتضحيــة والفــداء والقيــم العليــا ،أو هزيمتــه
والتــي تكــررت يف العديــد مــن روايــات محفــوظ
الواقعيــة وربمــا أحيانــا بحثــه عــن االنتقــام
والحياديــة التــي يتعامــل بهــا ا ـلـراوي وت ـكـرار هــذا

الراوي نجيب محفوظ املربرات املنطقية للبطل
الفتــاة إحســان كضحيتــن للظــروف! ويطــرح
الســؤال نفســه إذا كانــت هــذه هــي القا ـهـرة
الجديدة/الواقــع ،فأيــن اختفــت القا ـهـرة

القديمة/الحلم التي مثلتها الروايات التاريخية

وكذلــك يمكــن لنــا أن نبحــث عــن األمــر بطريقــة
أعمــال نجيــب محفــوظ وســماته وتحولهــا يف

لكــن يظــل الســر األعظــم دفينــا ربمــا مــا بــن

يف أدب محفــوظ يف حاجــة للمزيــد مــن البحــث

«القاهرة  ،»30كيف انتقل محفوظ من رواياته

كاتب من مصر

حـول «القا ـهـرة الجديــدة»
إذا انتقلنــا لروايــة الت ـ
للفيلــم الشــهري «القا ـهـرة  ،»30لنعيــد قراءتهــا

أعمالــه الواقعيــة ..بدايــة تخربنــا طريقــة تعاطــي

لينســحق الحلــم وينتقــل لتصويــر الواقــع

شــديد الحياديــة للغايــة ،غــر معنــي ك ـثـرا بــأن

ونبحــث ربمــا عــن الحــدث الــذي أثــر يف محفــوظ

أحــداث الروايــة ،وكيــف كان حضــور شــخصية

وتحررهــا ،وانتقالــه لرصــد الواقــع وتخليــه

حـول
النمــط عنــد أبطــال محفــوظ؛ تــدل عــى الت ـ

مغا ـيـرة ،طريقــة استكشــاف روح ا ـلـراوي يف

التــي صــدرت عــام  1945وحُ ولــت ســينمائيا

االحتــال اإلنكليــزي يف أحــداث الثالثيــة ،وكيــف

وانتقالــه مــن الحلــم واستكشــاف أزمــة الــذات

محفــوظ مــع واقــع الحــارة املصريــة عــن راو

املــأزوم عنــده نحــو الهزيمــة والواقعيــة.

حـول «القا ـهـرة الجديــدة» أو
ســطور روايــة الت ـ

التاريخيــة والبطــل الفاعــل الــذي يواجــه قــدره

عنــد نجيــب! تظــل هــذه مســاحة مســكوتا عنهــا
والدراســة.
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عرو

شا أبو

رسائ

خليل

ل ثق
افية

سا

ض
كتب،

مع استفحال األزمة املالية ،والخوف املتزايد من التغيري املناخي والفقر املتواصل يف عدة بلدان ،بات الجدل

حـول العوملــة مر ـكـزا عــى أســئلة أكــر راديكاليــة بخصــوص مســتقبل الرأســمالية نفســه ،فقــد بــات جليــا أن
ـ
ّ
الليرباليــة االقتصاديــة والسياســية ليســت األقــدر عــى حــل تلــك املشــكالت .صحيــح أن للعوملــة الحاليــة عــدة

شـركات الك ــرى ،واملاليــة،
سـوابق ،ولكنهــا فريــدة ،ألنهــا تشــمل يف طياتهــا أربــع شــموليات :شــموليات ال ـ
ـ
َ
شـركات املعوملــة موضــع تنافــس عــر
والرقميــة ،والطبيعيــة ،وتتحــدد أيضــا بوضــع املســتثمرين املؤسســن ال ـ
مالية السوق .وهذا املسار يفاقم بعض التفاوتات ويقلص أخرى ،فهو يساعد عىل انبثاقات سريعة ولكنه

يولــد تشــظيات .يف كتابــه الجديــد «الشــموليات – االنبثــاق والتشــظي» ،يتســاءل أســتاذ العلــوم االقتصاديــة
بيــر نويــل ج ــرو عــن ســيناريوات املســتقبل .هــل ســيضط ّر الفاعلــون االقتصاديــون إىل االرتحــال الدائــم يك
ع ِّـدل يف هــذا التنافــس؟ ّ
أي مســتقبل للبلــدان
يب ـقـوا قادريــن عــى التنافــس؟ أال ـتـزال الــدول تملــك دور امل ـ
الغربيــة وبلــدان جهــات العالــم املنســية؟
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الحب والموت
جدلية
ّ
ّ
وائية
الر ّ
ثالثية سعد القرش ّ
ّ

مية عزّ ام
ُس ّ

تطالعنا

المتون ال ّروائ ّية الثالثة «أول النهار»،

و»ليل أوزير» ،و»وشم وحيد» لسعد
القرش بكمّ من األسئلة المتواترة على ألسنة ّ
الشخص ّيات
تتمحور على ّ
الذات والهويّة؛ أسئلة تحفر في ّ
االتجاهات
ال ّزمن ّية جميعها :الحاضر ورجوعا نحو الماضي ،وقلقا إزاء

المستقبل ،بدءا بالعناوين التي تختزن إشارات رمزيّة

ترهص بعالقة جدل ّية لحركة الزمن ،وليست تعاقب ّية

وحسب .إذ غدا العنوان مفتاحا الستنطاق النصوص
وتأويلها قصد اكتشاف منطوقاتها الداللية .سيرتكز التأويل

على مقوالت الهيرمينوطيقا ،بوصف مفهوم ّ
الدائرة
ال ّتأويل ّية «عالقة بين ذات ّية» تربط «خطاب ال ّن ّ
ص» بـ «خطاب
ال ّتأويل» ربطا جدل ّيا يحيل ّ
كل منهما إلى اآلخر ،وإلى أفقه

«الدائريّة» بين «أنا ّ
الخاص به ..هذه ّ
ّ
أتكلم» و«أنا موجود»

تعطي ّ
الدور األساسي للوظيفة ال ّرمزيّة .فكيف ابتنيت

السرد ،بما له ارتباط
عالقة الحضور والغياب الجدل ّية في ّ

بفضاء الذات وتجربة القلق الوجودي لدى الشخص ّيات؟

التأسيس في ّ
«أول النهار»

تنفتح رمزيّة هذا العنوان على دالالت الزمكان ّية؛ حيث

غنى عنه يف اختيار وجه /وجهة اآليت من األيام بوصفه ما ينبغي

البيني؛
تغيريه .وما البحث التأوييل سوى الحفر يف هذا الفضاء
ّ

حيث تحدث قراءة الكتابة وكتابة القراءة.

االشتقاق والتكاثر واالنتقال إلى مشاهد متنوعة .فهذا

األسطورة لمصر القديمة .والليل يعني

ّ
يستمد
وباشتقاق الظلم من الظلمة بأن
ّ
والشر وانغالق
ميزاته منها ،برمزية الجهالة

فال نرى سوى الحركة والتحوّل .وهي جميعها تفترض زمانا
ومكانا ،ليأتي النهار مؤ ّكدا هذه الداللة المحمّ لة برمزيّة

الفهم.

فنم ّو واكتمال ،ثمّ أفول للحياة وغياب .هي محاكاة لحياة

السلبية المطلقة،
نفي أي لون آخر ،وإلى ّ

النظام الكوني في تعاقب الضوء والظلمة .النهار ضوء ،غير
ّأنه في قراءة تأويل ّية ثانية هو إعالن لوالدة وانبثاق حياة،
الموجود اإلنساني في سيرورته وصيرورته ،لحركة النهار

ّ
ّ
الحدين :البداية والنهاية.
الممتدة بين
في المسافة الزمن ّية

هي مسافة تأمّ ل ّية بين الحاضر والماضي ،في قراءة زمان ّية
السابقتينّ ،إنما تحفر عميقا
ثالثة تتكافأ مع القراءتين ّ

المؤسسين ليجيب عن أسئلته.
ّ

يستحضر الليل اللون األسود ،وهو إمّ ا نفي
لأللوان أو جمع لها .رمزيّا ّ
يؤشر األسود إلى
وإلى حالة الموت بين ليلتين بيضاوين ،حيث
يجري االنتقال من الليل إلى النهار.

والسوريّين .إله يتم ّتع
المصريين واليونانيين
ّ

بصفات الخصب والتناسل والوحي واإلنقاذ.

بالسلطان الخ ّير وال ّراعي ّ
الصالح .كما
وُصف
ّ
ّ
ُ
تخبرنا األسطورة بأنّ أوصاله قطعت على
أيدي قوى ّ
الشر ،وجُ معت أجزاؤه ليعود إلى

الحياة ثانية ،فيغدو رمز االنتصار على الموت

واالنبعاث والخلود.
ّ
ليل أوزير حُ لكة قد تطول ،إنما سيعقبها

مفتوح .هو المنطلق يضمر ط ّيه بحثا عن البداية والزمن

ماء ونار عنصرا حياة واضمحالل ،كأنّ أسباب

الفناء كامنة في عوامل البناء نفسها .فكيف

القبيلة /الجماعة ،وما يرمز إلى هويّتها؛ إذ

ّ
يحدد والء وانتماء .وهو موغل في القدم
ّ
متعددة؛ فيه استحضار
ينتشر في ثقافات
ّ
لممثل الرمز في الجسم الموشوم.
وحلول

فهو إذ ذاك فعل قبل أن يكون أثرا؛ فعل
إبرة في الجسد ّ
يمثل اختراقا إلى الداخل،
بحيث تختلط المادة بالروح .وعليهّ ،
يتأتى

السؤال :هل هو وشم الجسد أو الروح ،أو

السواد ،ومرهصا ببداية أخرى ،بسواد
نهاية ّ
آخر ّ
يجلله رماد.

المحوريّة ،وبداللة الوحدة والغربة
ّ
أشقاء له .غير ّأنه من
والوحشة ،ومن ال

التباس الهويّة في «وشم وحيد»

يوحي بالفرادة واالختالف عن الغير والفاعل ّية.

الحرائق! هكذا ينغلق المشهد ال ّروائي ،معلنا

ٍّ
وتحد
والخذالن .فبعث لم تكتمل بشائره،
هدم وحرائق.

في جماعة وشم ّية ،فيمسي الوشم عالمة

وميض .فما الذي سيضيء هذا الليل؟ نيران

وصف ّيا أو مر ّكبا إضاف ّيا.

َّ
المؤسسة على أنقاض
بأوزير تلك القرية
قرية أغرقها الفيضان ،ي ّتخذ داللة الخيبة

ذلك ،يحيل الوشم إلى دمج الموشوم

وشم االثنين معا؟
ّ
بالعبور من عتبة النص إلى متنه ،تتكشف

إذا كان اللون األسود لون الحداد في بعض
هائي ،فباقترانه
وجوهه ،والخسران ال ّن ّ

مدلول العنوان «أوّل النهار» لم ينغلق على أيّة نهاية

األعلى للوجود .فأيّة زمن ّية يعلنها ،وانطالقا من أيّة لحظة

العديد من المدن ،ومنها منف (ممفيس)،
رمز االختالط
الس ّكاني؟! كانت تضمّ
ّ

تلتبس داللة العنوان ،في قراءة أولى ،في
لفظة «وحيد» إن كانت ّ
تمثل صفة للوشم،

للطبيعة لم يُقطف نصره ،وتأسيس يعقبه

معلنة ،برمزيّة الجواب عن أي سؤال هو ضمنا سؤال
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مر ّكب إضافي يختزن تاريخا ،ويحمل في

الظالم بداللة انعدام الرؤية ،وباستعارة
ّ
الضيق والحزن أو الخشية من مصير مجهول.

وتتوسع في تاريخ ّية الوجود في العالم مع اآلخرين ،حيث
ّ
ّ
إنّ الحاضر يستدعي الماضي -األوّل المتمثل في تجارب
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الهدم والبناء في «ليل أوزير»

ط ّياته عوامل الهدم والبناء معا ،باستلهام

األوّل هو الثابت الذي يتحوّل ويختفي في تحوّله وحركته؛

اإلنسان ناتج من كونه يف وثبة دائمة نحو املستقبل؛ فاملايض ال

ليكشف لها الزمن من تكون؟!

ّ
الممتد من بزوغ الفجر
البدء يع ّينه لفظ «أوّل» ،والوقت
إلى غياب الشمسّ ،
يؤشر إليه لفظ «النهار» .وتأويل لفظ
األس والجذر ألي شكل ممكن
«أوّل» يحيل إلى الرجوع إلى ّ
يتناسل منه ،وأي صورة ّ
تتولد عنه .من هذه الذرّة يكون

ّ
تتبدى الرواية من قراءة اإلمكانات الكامنة ضمن التاريخ يف
ّ
صريورته ،بحثا ّ
ولعل قلق
عما يبلغ املرحلة اإلنسانيّة العليا،

حاسمة عادت بالذات إلى األصل والمنشأ

ال ،إذا كان أوزير المعبود المصري قد أُ ّله في

أو اسم علم مذ ّكر ،لتنسحب الثنائ ّية الدالل ّية
على التركيب نفسه للعنوان بتعيينه مر ّكبا

الوشم عالمة المرسوم والمكتوب لما له
داللة ّ
السحريّة والخف ّية،
االتصال بالقوى ّ

في إشارته إلى الوقاية من اإلصابة بالعين
السحر ،أو سوء الطالع .إلى
الشريرة أو ّ

هويّة اللفظ «وحيد» بوصفه اسم الشخص ّية

العائلة الدالل ّية للواحد الذي ال ثاني له؛
هو رمز العموديّة ،العالمة المم ّيزة لإلنسان
الذي ي ّتصف بقدرته على الوقوف منتصبا.
عنوان يختزن مفاهيم الواحديّة والثنائ ّية

ّ
والتعددية في آن ،ويمزج بين ما هو ماديّ

روحاني ،وبين االئتالف واالختالف،
وما هو
ّ
ويرهص تاليا ،بمفارقات في المستويين

الوجودي واالجتماعي.

ثالث ّية روائ ّية يتعاقب فيها النهار والليل،

ويتوالى التأسيس والهدم ،كما ينجدل الزمن
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الفيزيائي مع الزمن الوجودي ،وي ّتحد الما ّدي

«وحيد» ،ور ّدت إليه إنسان ّيته ،في دعوة إلى
ّ
معطلة.
حياة كانت

األصيل ،حين وعى وحيد ّ
بأنه كائن حي
ّ
يستحق الحياة.

ونار وتراب في الفضاء ال ّروائي.

الموت يبرز عبثا إذ ينهي هذا المشروع وذاك

زمنيّة المرأة ومبدأ «األنوثة» األبدي

بال ّروحي في الطبيعة البشريّة .فضال عن
حضور عناصر الطبيعة األربعة من ماء وهواء
أولى الروايات ترمز إلى األوّل -البدء

االنتظار .من يستدعي الموت حين يحضر
ّ
المتمثل
الحب؟! في «أول النهار» كان الموت

التفرقة أو الوحدة .فالنظام الكوني قائم على

الحب باستثناء الحب الوحشي لعامر .أمّ ا في

والتأسيس ،وثانيها ،برمزيّة الرقم اثنين
ّ
ويمثل
الذي يتيح معنى ال ّتكاثر والتضعيف،

باألوبئة واألمراض والمصادفات العبث ّية يطارد

االزدواج والحركة الثنائ ّية :ذكر وأنثى بهما

األناني قد
بالحب
«ليل أوزير» فكان االنشغال
ّ
ّ

يتناسل الجنس البشري ،ونهار وليل بهما
تكتمل دورة األرض حول نفسها .هو إيقاع

كوني متناغم ،لتكتمل الثالث ّية في ثالث
الروايات مع صعود األسئلة الوجوديّة في
بحث الذات عن هويّتها المستلبة.

حب
بين الموت والموات أصالة ّ
ّ
يحاصر الموت ،بمناخاته ،الشخص ّيات
ال ّروائ ّية من ّ
واتجاه؛ إذ ُ
كل صوب ّ
يمثل ماضيا
ّ
ويمتد في أفق المستقبل هاجسا
وحاضرا

يتربّص بها .فأن يغدو الموت شخص ّية أو

بطال ،أو عنوانا للغد ،يشير إلى الج ّو الخانق
أو ّ
الضغطة التي تذكي القلق .وسؤال الموت
يفضي إلى سؤال الوجود األصيل في كيف ّية
تهريب الراوي أحالم شخصياته في البقاء
وتصوّراتها الوجوديّة.

المؤسسة التي تلد جيال من دون
حليمة ،األم
ّ

بالحكم الذي يستدعي نقيضه؛ الكراهية

في الدور شخص ّية زهرة زوجة عامر الثانية في

األناني الالمبالي ،وبحب السلطة واالستبداد
المتجسدة في أعمال منصور وابنه خليفة،
ّ
ّ
تفككت واحترقت.

إذا كان هذا السؤال يلحّ في «أوّل النهار»
و»ليل أوزير» ،فإنّ اإلجابة عنه تأتي مؤ ّكدة
نقيضه في «وشم وحيد»؛ إذ حين حضر
ّ
المتمثل في العيش
الحب استبعد الموات

في اليوم ّية ،في الزمن الال أصيل بالتعبير
ّ
اطمأنت نفس وحيد .في مسعى
الوجودي.

وحيد ّ
يتبدى جدل آخر بين النسيان والتذ ّكر،
منس ّيا في حضرة الذكريات ،وحضور الماضي

مسارات ثالثة :مسار جغرافي ،ومسار زمني،
وآخر روحي .مسارات ترسم تحوّالت الهويّة

أما عمران فينشد يقينا بعد موت مبروك،
يطمئنّ إليه ،وال يقين في الحياة ّإل الموت.

لديه .فهو يبحث عن قبر لدفن جثة أبيه،

طرح األسئلة في «وشم وحيد»؛ إذ تتداعى

بحي وال بميت،
وحي ،وهو ليس
عن ميت
ّ
ّ
ّ
ّ
حاضره يفلت من بين أصابعه ،ظانا أنه،

عام من مأساويّة المصائر ،وعودويّة األسماء
بتأكيد استمرار التاريخ فيها .وحيد منح هند
اسمها ،فمنحها وجهها /هويّتها وانتشلها

من الغياب ،مستعيدا وجه نوّارة أوزير ،هند
األولى .المفارقة أنّ هند األولى بح ّبها قتلت

«مبروك» ،أمّ ا هند الثانية فبحبها أحيت
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الحي ،وعن قاتل أبيه .أي إنه يبحث
وعن عمّ ه
ّ

المح ّبة والخصوبة والسالم واالبتعاث .ليس

يمسها إنسان .هي رمز األمّ ة -مصر .تماثلها
أن ّ

«ليل أوزير» في أمومة من غير والدة لسالم

وإدريس .إدريس الذي عاد إلى أوزير مستنيرا

ثائرا يحمل صفات الرسول ّية .وهند األولى
التي اكتفت بليلة حب واحدة هي الحياة

بأسرها أغنتها عن الحاجة إلى أيّ رجل ،هي
ومؤسسة
رمز الحب ال ّنقي وطهارة الذاكرة،
ّ
لذاكرة األمة .وهند الثانية بعثت وحيد،

وأنقذته من الموات مستردا إنسان ّيته ،فليلة
واحدة معها أنسته عمرا من العناء ،تماما

كليلة حب واحدة لهوجاسيان مع أمّ هند
األولى قد أغنته عن ّ
االتصال بأي امرأة أخرى.
يوقظ الموت لدى ال ّروائي قلق البحث

عن معنى الحياة والوجود ،كي ال تبقى
ّ
الشخص ّيات ،محاصرة في دائريّة ال ّزمن
مؤسسا وبانيا
الحب
الفيزيائي .فيعلن
ّ
ّ
ّ
ّ
ومخلصا ،الحب بأبعاده ومداراته كافة ،ممّ ا
يفتح السؤال على أفق التجربة في مستوى
القضايا االجتماع ّية السياس ّية منها والدين ّية.

أيّة كتابة تحمل تجربة جسد ويد وعين؛
ّإنها وشم الروح ،روح كاتبها .وفي أيّة كتابة

في بحثه سيلقى ذاته ،وفي انتقامه سيستر ّد
هويته /وجهه ،غير ّأنه ما ال يبحث عنه وجده

رنين صوت ينقش الخصوص ّية؛ فنقش

في لعبة تبادل أدوار في البحث.

الروائي في هذه
سواه ،ويشهر تأسيس عالمه
ّ

حب هند وجده وأوجده،
مصادفة؛ الحبّ .
عوضا عن أن يتناول السؤال البحث عن زمن
ضائع ّ
يجلله الفقد ،أضحى تساؤل الذات عن

الحب في زمن ضائع ،بل غدا الحب الزمن

ّ
يخص هذا الروائي دون
األسلوب يعني وسما
الثالث ّية.

فؤاد حمدي

إليه مصائر أيام عائلة قبل مئة عام .هي مئة

بالحب ،والسيدة
بجمع أجزائه ،مدفوعة
ّ

وشجونها يبرز عامل تقويض لبنيانها .بالحب
َ
ّ
المتبصر ابتنيت أوزير ،وبالحب
الغيري

بكامله .ويلعن حياة تأتي في لحظة نشوة،

كما يسأل إدريس أباه عامر ،في «ليل أوزير»:
ّ
يكف وحيد عن
«أين يذهب الموتى؟» وال

المسيح ّية .إيزيس أعادت أوزير إلى الحياة

بعيدا من هذه التصوّرات ،إذ رُسمت شخص ّية

أن ينشغل سائسها (عامر) عن شؤون رع ّيته

الخانق الذي يرسم خطوه في بحثه الذي
ّ
تشكالت من
بدا غير مجدٍ  .في رحلة بحثه

إلى عدم ،فلماذا ال يعفون من هذا العناء؟

المصريين حتى عهد العذراء مريم في

استحضر الموت ،موت القرية والموات فيها.

ينظر مبروك ،في «أوّل النهار» ،إلى السماء

وتذهب عبثا .يأتون من عدم ،ويذهبون

مبدأ األنوثة األبديّ هو وليد أسطورة المرأة
ّ
المخلصة ،أمّ الدنيا ،منذ عهد قدماء

مريم مستنيرة باإليمان .تبرز المرأة رمزا لمبدأ

فبين الوشم والشؤم قرابة لفظ ّية .كان نسيا

ويتساءل عن معنى الموت ،عن ضياع بلد
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كتب

مرايا القاع االجتماعي

يفتتح

العنوان بداللته المكانية المعنى الذي ينطوي

المدولب والمتهالك في باحة المستشفى

يتجاوز بعده التاريخي على البعد االجتماعي

السياسي واالجتماعي من خالل مجموعة

التي تختزل الصورة المظلمة لسكان أحزمة البؤس

يستخدم تقنية السرد االسترجاعي (الفالش

في حقبة سبعينات القرن الماضي مع انقالب
األسد األب ،الذي ّ
شكل بداية لتغوّل سلطة

أقنعتها في أحضان سيدة كرخانة باب الجابية

عليه عالم الروائي ،بوصفه البؤرة المكانية،

خمارة جبرا لنبيل ملحم

والعطالة والفساد التي بدأت تتكون على هامش المدينة

مفيد نجم

األماكن مصدرا لخادمات بيوت األغنياء ومحالت البغاء
وتجارة الحشيش .في هذا القاع البائس الذي ُت ّ
شكل خمارة

التي يبدأ فيها زمن السرد عائدا إلى زمن
التعرف على تاريخ والدة بطل الرواية يتيم

التاريخ االجتماعي والسياسي

مع اختراق شخصية بطل الرواية جادالحق جادالله (داللة

زمردة ،وإقامته في حي الصفيح البائس على

في بدايات أربعينات القرن الماضي ،حيث ستكون هذه

االسم) للمكان .يظهر التحفيز الواقعي في الرواية من

استرجاعي يذهب من زمن السرد نحو

المسكوت عنه من هذا التاريخ ،الذي تشكل

وما تفكر فيه ،أو تحمله من قيم وأفكار في

ويلعب اإلهداء الذي يتصدر الرواية دورا هاما في أفق توقع

يتخذ طابعا خطيا صاعدا وتعاقبيا من

وخمارة جبرا ،كرخانة باب الجابية والروبير

السردي الذي ينبني على أساسه العالم الروائي ويتم

التراجيدية لمصيره الحزين في مستشفى

ينفي فيه الكاتب في بداية الرواية أيّ تشابه إن حدث بين

شخصيات الرواية والواقع على اإليهام بواقعيتها.

المتلقي ،نظرا للدور الذي يقوم به في تلخيص المنظور

تنظيم وضبط أحداثه ،وتقديم شخصياته ،للتعبير عن

رؤية الكاتب إلى الواقع في تحوالته التاريخية ،أو مآالته
الراهنة في لحظة عاصفة ال تزال تعيش سوريا فصولها

الدامية والمفتوحة على مفاجآت يصعب توقعها .وتأتي

جملة االستهالل بوصفها عتبة أخرى أو فاتحة للتعريف

سنوات الحرب الدامية تتويجا لها .وعىل الرغم من تنوع زوايا الرؤية

والبحث وموقع الكاتب من أحداث هذا الواقع ،فإن أغلب هذه

األعمال حاولت أن تتوقف مليا عند العقود الخمسة األخرية من هذا
التاريخ ،بوصفها التاريخ األشد تعبريا عن ّ
تغول السلطة وفسادها
وقمعها .من هنا تكتسب رواية «خمارة جربا» (منشورات املتوسط

 )2017للكاتب نبيل ملحم أهميتها ،ألنها تعيد رسم هذا التاريخ من

خالل سرية الفئات األكرث تهميشا ،وأكرث األماكن تجسيدا للبؤس
الذي كانت تعيش فيه ،ومنه اتخذت تحوالت مصائر شخصياتها

الغريبة اتجاهات مختلفة.
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أطراف دمشق ،ومن ثمّ رعايته من قبل عزرا

من الشخصيات تشكل بسلوكها ومواقفها

وللعالم كما تجلى ذلك في مواقفه وفي

والسياسي لسوريا الحديثة ،عبر مجموعة

األول هو وعي بطل الرواية جادالحق لذاته

في كل أحداث الرواية ووقائعها ،والقادرة

تاريخية وشخصيات معروفة ،حيث يعمل التنويه الذي

بغية فهم مقدمات هذه النهايات الرتاجيدية السورية ،التي كانت

األبوين في قريته دير غزال وعالقته بأمه

تحاول الرواية أن تتمثل التاريخ االجتماعي

مستويين اثنين في السرد الروائي؛ المستوى

تحوالت حياته المتالحقة وحياة شخصيات

إلى أم بديلة له ،أو اإلحالة إلى أسماء أماكن ووقائع

املسكوت عنه وهي تعيد قراءة هذا املشهد وتركيبه من جديد،

في هذه الرواية يمكن للقراءة أن تتوقف عند

هذه الشخصيات مع بعضها البعض البعد
ّ
يشكل الخلفية،
االجتماعي والسياسي الذي

بعد عالقتها المشبوهة مع شيخ المنطقة ،وتحوّل زمردة

الذي جعل هذه الرواية تشهد فورة غري مسبوقة ،عملت عىل فضح

الراوي الضمني

اليهودي المولع باقتناء المخطوطات القديمة

حكاية مجيء بطل الرواية إلى الحياة من رحم أمه المتوفاة

لحظة الحاضر الفارقة واملفتوحة عىل صخب السؤال الدامي ،األمر

البدايات األولى ،بصورة تسمح للقارئ

فرنسا قبل أن تنتقل إلى كرخانة الروبير.

تمثيال ظاهرا لهذا التاريخ ،يقع بطل الرواية

خالل استخدام الكاتب للقيم الواقعية ،سواء عبر سرد

لتبدأ الحفر يف أرض املايض املدفون يف ذاكرة الرعب انطالقا من

باك) ما يجعل الزمن يتحرك منذ اللحظة،

االستبداد القمعية وفسادها.

جبرا عالمته األبرز ،تتشكل بدايات أحداث الرواية وتتطور

استيقظت الذاكرة الروائية السورية عىل إيقاع الزلزال السوري،

بعد تجبير عظام فخذه المكسور على عجل.

والسياسي المغ ّيب من هذا التاريخ ،وال سيما

من الشخصيات العابرة ،كانت تتع ّرى من

بحقيقة شخصية بطل الرواية ولعبة األقدار التي جاءت به
إلى العالم ،للكشف عن خلفيات العالم الذي تشكل فيه

ومعه وعي بطل الرواية جادالحق جادالله لذاته وللواقع
الذي كان يغرق في لعبته ،كما يلخص ذلك في قوله بأن

الغرق هو وحده يتكفل بخالصنا ،ولذلك نجده يواصل

غرقه في واقع كان هو اآلخر يغرق حتى بلغ لحظة انفجاره

الشعبي .من هنا يمكن فهم اختيار الكاتب للحظة نهاية
بطله في ساحة مستشفى المجتهد على كرسيه المدولب
والمتهالك وسط عشرات الجثث المكدسة أو الجريحة،
التي كانت تنقل على عجل من أماكن المواجهات القريبة
في أحياء دمشق.

تقنية السرد

وعشقه البنته التي تتولى تعليمه ،ومن ثمّ

الرواية األخرى.

ينطوي السرد الروائي على زمنين؛ زمن

الماضي ،في حين أن هذا الزمن االسترجاعي
لحظة والدة جادالحق وحتى هذه اللحظة

المجتهد ،وهو يجلس على كرسيه المدوالب
المتهالك بانتظار وصول السيارة التي ستقله

التي يستند إليها الكاتب في استدعاء
فيه أمكنة القاع االجتماعي (حي الصفيح

وحارة اليهود) الفضاء المكاني الدال لهذا
العالم الروائي ،وتحوالته الدرامية .تتميز
شخصية جادالحق بالثبات حتى لحظة

االنفجار الشعبي في وجه السلطة ،ما

إلى منزله .وإذا كان الزمن المؤسس للسرد

يجعله يخرج على مألوف حياة مارس فيها

تسترجعه ذاكرة البطل يستغرق أكثر من

تمتاز الشخصيات األخرى بالتحول بدءا من

ال يستغرق سوى ساعات ،فإن الزمن الذي

سبعين عاما تمتد من عام  1940وحتى
سنوات االنتفاضة األولى.

وفي حين تتسم حركة بطل الرواية على

كل األدوار التي كانت مطلوبة منه ،بينما
شخصية جبرا صاحب الخمارة الذي يتحوّل

إلى عاشق متيم بزمردة ،ووارث أسنان والدته

الذي استغل انقالب األسد ليتحوّل إلى مالك

مستوى زمن السرد في المكان بالثبات ،فإن

فندق من خالل ممارسات الفساد وتجارة

وهي تخترق أمكنة مختلفة من مدينة

تنتهي انتحارا بعد أن خسرت حبها وسلطتها

حركته وحركة الشخصيات األخرى ال تتوقف،
دمشق ،وستكون واضحة درجة التحول في

مصائر هذه الشخصيات من خالل انتقالها
في هذه األمكنة ،وما تنطوي عليه المقابلة

في ما بينها ،أمكنة بؤس وتهميش مقابل

أمكنة ثراء وسلطة ،ما يجعل تغيير األمكنة
في هذه الرواية عامال حاسما في توليد

الجنس ،وقبل كل هذا شخصية فرنسا التي

على كرخانة باب الجابية ،وزمردة التي

تحوّلت من كرخانة الروبير إلى حياة بالغة
الثراء والثقافة الغربية بعد زواجها من قتيبة
الشهاب.

يتداخل الذاتي الخاص مع العام في سيرة
بطل الرواية وفي حياة شخصياته األخرى؛

المنحى الدرامي الذي يتخذه السرد ومعه

فرنسا ووارث أسنان أمه ،لتغدو هذه السير

زمن الذاكرة بما يستدعيه من صور ووقائع

ومن هنا تظهر أهمية الرواية ،حيث نتعرف

يتأسس زمن السرد الحكائي في الرواية من اللحظة التي

أحداث الرواية .إن هذا الزمن االسترجاعي أو

العظام في مستشفى المجتهد ،وهو يجلس على كرسيه

وشخصيات عسكرية وسياسية وثقافية،

يجد فيها جادالحق جادالله نفسه مطرودا من قسم

في مركزها ،حيث يبرز من خالل عالقة

في تكامل أدوارها وتنوعها هي سيرة وطن،

األدوار التي كان يؤديها بجدارة ،والمستوى
الثاني هو وعي الراوي الذي يمثل الشخصية
الثانية للكاتب ،بوصفه الشخصية الحاضرة

على وصف تفاصيل حياة شخصياتها األخرى
إطار البنية الكلية للسرد .ويمكن للقراءة هنا

أن تتوقف عند محاولة الرواية إماطة القناع
عن الوجه اآلخر للمجتمع الذكوري بطبقاته

االجتماعية والسياسية المختلفة ،كما
يتجلى ذلك بداية في العالقة مع مومسات

كرخانتي باب الجابية والروبير ،وفي ما بعد
مع جورجيت مديرة مكتب عزالدين رئيس

عمال سوريا ،ما يجعل التداخل القائم بين
السياسي واالجتماعي في هذه الرواية يشكل

اللحمة األساسية التي يقوم عليها تنظيم

السرد فيها .وإذا كان الكاتب الذي يستعيد
أغلب أحداث العقود السبعة من تاريخ

سوريا الحديث ،فإنه يتجاهل هزيمة حزيران/
يونيو وحرب تشرين /أكتوبر ،اللتين ال تزال
مفاعيلهما مستمرة حتى اآلن.

أخيرا ثمة إشارة عابرة إلى لغة الرواية التي
مالت إلى االستطراد واستخدام الجملة

الطويلة ،ما أثر على تنامي حركة إيقاع السرد
ورشاقة اللغة.

ناقد من سوريا مقيم في برلين

على الجانب المسكوت عنه في التاريخ
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«صياد النَّ ِسيم»
ِفي مجموعة
َّ
لمحمد المخزنجي

عبدالهادي شعالن

(كيف صرت طاهيا ماهرا في ليلة
واحدة؟) مفهوماً موازيا للطهي وفن التعامل مع

فؤاد حمدي

اإلنسانية
رهافة المشاعر
َّ

يعرض

لنا المخزنجي في أول قصص المجموعة

الطعام ،فالطهي في هذه القصة بمثابة الحياة ،وراوي
القصة يبدو أنه اكتشف الطهي /الحياة ،فجأةَ ،ت َف َّج َرت
عنده دفعة واحدة في شمول كامل ،فبمجرد التذ ُّوق
صار يكتشف األسرار الكامنة في الطهي /الحياة،
يُغمض عينه ويتذ َّوق ويبدأ فعل المخ ِّيلة بإنجاز
إضافات على حياة الطعام ،فتصبح أشهى ألنه أضاف
لها طعما يخصه هو.

في غمار روعة اكتشافه المفاجئ يدخل إلى التأثير

على أبنائه ،فمن أخص خصائص األم أن تصنع الطعام
ألسرتها ،تكتشف أن أوالدها يحبون طعامه هو،

ويهتفون له «يعيش بابا شيف مصر العظيم ،يعيش،
يعيش ،يعيش» .يكشف عن الصراع الداخلي للزوجة

والتي ال تستطيع إخفاءه تماما ،فالطبخ بالنسبة لها
كامرأة يعني حياتها داخل األسرة ،فهي التي ُت َغ ّذِ ي
حياة أسرتهاُ ،
وت ْط ِعم من حولها ،فيستمتعون
بطعامها ،فأن تشعر أنك أنت الذي ُت َق ِّدم طبق الطعام

وأنك تشارك هذا الذي يأكله دمه وعروقه ،وتدخل
بطعامك لتالفيف خالياه ،يعطيك نشوة سحريَّة،
خصوصا إذا كنت ُت َق ِّدم الطعام ألوالدك ،والزوجة

تشعر بالحَ َرج من تفوق زوجها وال تستطيع مقاومة
سحر هذه الموهبة التي َّ
حطت فجأة عليه ،فالزوج صار
يمتلك تقديم الطعام الشهي ،الحياة اللذيذة في صورة

طبق طعام ،تهمس :والله طيب ،طيب جدا ..لكنه
ي َُذ ِّكر أوالده باألطباق الشه َّية التي تقدمها األم حتى
ترتفع روحها المعنوية.

صدرت عن دار الشروق هذا العام املجموعة القصصية ص َّياد
َّ
النسيم للمبدع محمد املخزنجي ،املولود يف املنصورة ،واملتخرج يف
َّ
تخصص يف الطب النفيس بأوكرانيا ُث َّم
كلية الطب بجامعتها ،وقد

َه َج َر العمل الطبي إىل الصحافة الثقافية محررا علميا ملجلة العربي
ُث َّم أصبح كاتبا حرا.

هو سعيد باكتشاف تلك الموهبة فجأة( ..ولست أنكر
علي أو َت َفجُ رها في
اغتباطي بحلول هذه الموهبة
َّ
نفسي ،لكني أبعد من ذلك أحس بالدهشة حيالها ،بل

بالغموض الذي أحاول إضاءته لنفسي قبل أن أضيئه
لآلخرين) ص .11
َ
اكتشف الموهبة في لحظة حزن شفيف ،عندما
اسو َّدت الدنيا أمام عينيه بموت شاعره المفضل ،عند
بائع الفالفل بالسمسم ،والذي كان يمارس عمله بكل
الحب ،وهو ير ِّدد لحنا مُ ِش َّعا أثناء حركة عمله الدقيق
المتناسق ،ي َُغ ِّني وينشر الفرح على أطباق الفالفل

وأعواد البقدونس ،وحلقات الطماطم ،يكتسب كل ما
يمسه فرحا علويا ،هذا الرجل أتى من اإلسكندرية بعد

أن انهار بيته على كل ما له في الحياة :أمه ،وأخته،
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وأسرته ،وزوجته ،وأطفاله .ومع ذلك أتى إلى

مصدرها ،لقد صار ي َُق ِّدم بهجة الحياة في

سنة ،ولم تر النيل وال الفاليك السابحة على

ويمنحهم السعادة ويدندن.

هل يمكن للميت أن ينال رغبته األخيرة ،وأن

وال األشجار الوارفة والنخيل العالي على

القاهرة يبيع الفالفل ،يقدمها للناس بفرح

الحكاية الحزينة للرجل العجوز بائع

الفالفل؛ جعلته يدندن بعض وتريات

الشاعر الذي يحبه ،وظل يدندن مع أول
إفطار يقوم بتحضيره في اليوم التالي ،ظل
ي َُغ ِّني للطبق وللبيض المقلي ولرشة الفلفل
األسمر والملح ،ي َُغ ِّني لشرائح الخبز ،ي َُغ ِّني

ألي طبق يصنعه ويقدمه لعائلته ،لقد صار

الطبخ وتقديم الطعام مصدر بهجة له،
صارت حياته أغنية بفضل هذا العجوز النحيل
الذي فقد عائلته ورغم ذلك سيطر على حزنه
باألغنية ،وانتقلت َبهْجَ ته َ
وف َرحَ ه من طبق

الطعام إلى من ي َُق َّدم إليه هذا الطبق ،فصار
كل من يأكل طعامه يشعر بسعادة ال يعلم

طبق طعام شهي.

يفعل ما يسعده وهو على خشبة النعش؟ هل
َّ
تتحقق لحظة سعادة إلنسان ذاهب
يمكن أن

إلى القبر محموال على األعناق؟ أن يسترد كل
حريته التي فقدها طوال حياته ..يستردها

فجأة في دقائق معدودة يتنسم فيها هواء
الحرية ُث َّم يدفن وهو يبتسم ..هذه هي الروح
الشفيفة التي ندخل إليها بعمق ونحن نطالع

قصة (ابتسامة أم كسينجر الوحيدة) وهي

النور الذي رآه الرجال وهم يحملون نعش
أمهم أثناء سيرهم بها ناحية مثواها األخير..
كانت الجنازة َتمُ ر على الكورنيش واكتشف

ولداها التوأم أنها (ر َبّما لم يتح لها أن تمشي
في شارع الكورنيش منذ عشرين أو ثالثين

صفحته وال طيور النهر المختلفة فوق الماء،

ضفتيه) ص  29هي لم تغادر الحارة ،بل لم
تغادر بيتها ذاته ،كيف تص َّور أبناؤها الثمانية

أن يُحْ ِضروا لها كل طلباتها للبيت ويحرمونها
من رؤية الدنيا ،كانوا يسجنونها ،اكتشفوا
أنها تؤدي عمال بحجم األشغال الشاقة،

اكتشفوا أنهم حمير.
ق َّرروا أن ينطلقوا بالنعش ،بسرعة خاطفة،

كأنها ستطير ،أو كأنهم يريدون لها أن تطير،
انطلقت السيارة بالنعش ،ال تعبأ بإشارات

وال باالتجاهات ،كان الرجالن وهما يشاهدان

روعة الشوارع يبكيان حظ أمهما القليل،
ومَ َّرت السيارة عبر الشوارع ،وهبط التوأم
ملتفتين بكل جوانحهما لنعش أمهما في
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صندوق سيارتهما الجيب ،ورأياها تضحك،
بال صوت ،رددا :الحمد لله ،و َّدعت فرحانة.

لحظة شفيفة لميتة ،تضحك ألنها رأت
العالم ُث َّم يأتي الطبيب ،يفسر هذه الضحكة،

ضحكة أم كسينجر الوحيدة بأنها كانت
مجرد ُّ
تقلص ميكانيكي ،هذا الكالم كاد ي ُْف ِقد
األخوين صوابهما ،كيف يمكن للدكتور أن

ينزع إحساسهما بأن أمهما رحلت عن العالم

لمثل هذا الذي يرى ما ال يرون ،فالمجتمع
سادر في َغ ِّيه ،يريد أن يعيش في أكذوبة

كبيرة مَ ْخف َّية ال يراها أحد ،لذلك كان الراوي
مؤمنا تماما بأن ساحر الزجاج قد ُق ِتل ولم

ِّ
يحدد الطريقة،
يختفُ ،ق ِتل بطريقة ما ولم
فقط يؤكدَ ..ق َتلوه.
في (ص َّياد ال َّنسيم) نرى ارتفاع درجة حرارة
السكن تؤدي للتوتر والقلق ،وتخلق عصب َّية

فرحانة بكلمة قاتلة؟ ضحكة ميكانيكية!
لقد جَ َّر َد الدكتور ابتسامتها من كل معنى،

طارئة ،وإذا كان حسن فتحي قد قال «إن رفع

في الموت ،لوال الناس لهجما عليه ،لماذا

متعمدا ،فإن الله لن يغفر له مطلقا» ص .55

ضحكة األم السعيدة التي أراحتها وهي

يريد نزع الراحة التي شعرا بها واألم تو ِّدع

الحياة؟ ابتسامتها هذه ستمنحهما السكينة،
وستجعلهما في راحة ،فقد فعال ما أسعد
أمهما حتي وإن كانت على النعش ،اعترف

الدكتور بأنه غلطان وظال ير ِّددان «رُوح ،إخيه
عليك دكتور حمار ،قال ضحك ميكانيكي»
ص  32ويتركنا ننعم مع األم التي و َّدعت
الدنيا وهي فرحانة ،ألنها فقط شاهدت
الشوارع بمشاعر مُ حَ ِّلقة وقلب تذ َّوق حريته

في آخر لحظات الحياة.

درجة الحرارة داخل البيت  17درجة مئوية

ينبع هذا القول من إدراك راحة النفس وعدم
الضغط عليها بمزيد من الحرارة والكتمة ،في
مدينة بها الماليين من السيارات التي تنفث

الصهد والعوادم ،تجعل سكانها يشهقون
من صهدها ،ويزفرون الصهد ،مدينة هي

جزيرة حرارية جهنمية ال رحمة فيها حتى مع

حلول بعض الرحمة في المساء.

تبحث قصة صياد النسيم طوال العمل
عن نسمة هواء َطريَّة ،ترد الروح ،وتبعث

السكينة ،فقط نسعى لصيد نسمة هواء بكل
الطرق ،خصوصا إذا كانت الشقة ِق ْبل َّية ،بال

اإلنسان ال يرغب في أن يرى أحد ما في داخله
وكأنه تح َّول أمامه إلى مخلوق من زجاج

هواء ،يمكننا في سبيل نسمة هواء أن نخفي

االنسان هذا الذي يكشف أسراره ،لهذا يرهبه

وساعتها سنتح َّول لسجناء داخل بيوتنا من

حي ،يشف جلد الزجاج عن كل ما في داخله
مقزز وقبيح ،يكسر
من عجيب وجميل ،أو
ِّ

الناس ،يريدون حبسه ألنه فضح أسرارهم
ومخازيهم.

نرى في قصة (مقتل ساحر الزجاج) أنه يرى

ما ال يراه اآلخرون ،ويعرف ما ال يعرفون،
فالطفل الراوي في القصة شاهد حادثتين

لساحر الزجاج ،كشف فيهما أعماق لص كان
يسرق دون أن يعلم أحد ،وكشف أعماقه هو

كطفل عندما كان يصطاد بخياله السمك،
تذ َّكر هذا ،عندما أراد رؤية مجنون الغيوم
الذي له كرامات.

ألوان الستائر الزاهية بزهورها المبهجة،
ونجعلها سوداء قائمة حَ َّتى ال يدخل الضوء
أجل نسمة هواء.

تبرق في رأس المهندس راوي القصة فكرة؛
عندما تذ َّكر ما قاله حسن فتحي عن المَ ْل َقف،
أو مصيدة الريح ،ليصطاد الريح القويَّة النق َّية

عن طريق فتحات مواجهة لجهة هبوبها من
زاوية مناسبة ،وبالفعل صنع مصيدة للنسيم

لم يكن هناك مفر من سد مصيدة النسيم،
ألن اللصوص سيدخلون عبرها ،هذه المدينة
التي تسرق النسيم ،أَحْ َ
ضر الرمل والجبس

وس َّد ُش َّباك النسيم سدا محكما،
واإلسمنتَ ،
يصعب اختراقه وعادت الشقة بال نسيم تفح

الصهد.
ّ
َ
تدخل بنا قصة ( َوزة نهاية العالم) لقلب سيد
موميا ،الذي يعيش َكمَ ِّيت حَ َّتى إنه عندما
يسمع أن العالم يوشك على النهاية يتم َّنى
زوال العالم من كل قلبه.
ّ
يمثل سيد موميا قطاعا كبيرا من المُ ه ََمشين

نعلم على لسان ظريف من ظرفاء الحي أن
السيد موميا قد مات من َق ْبل ،وعندما َسمِ عَ

صوت صراخ ابنته من أجله؛ قام من الموت
وخرج من َ
الك َفن ،هذا الذي يستهين بالموت
ويتحداه من أجل ابنته يحمل الموت على
يده ببساطةَ ،و َّزة ر َبّما تكون مصابة بأنفلونزا

الطيور القاتلة ،يقدمها البنته من أجل لحظة

فرح وحيدة ،سيد موميا هذا تراب أصيل

من تراب الفراعنة ،الذين كانت مومياواتهم
ُت َه َّرب إلى أميركا في القرن الـ 18في قيعان
أكياس من مومياوات قدماء المصريين وتباع

كإكسير سحري الستعادة الشباب واكتشاف
القوة الخارقة ،سيد موميا الذي يحيا َكمَ ِّيت،
والذي يتم َّنى الموت ،والذي هرب من

لعطايا الطب؟

الصغيرة) نتابع تسعة وأربعين سجينا في

وكاد أن يصيب الضابط بأزمة َ
ص َرع من أجل

يكتشفون في الشمس أن هناك سجينا ال

يعرفونه يعيش معهم في زنزانة مجاورة

لهم ولم يتحدث أبدا ،ولم يعلن عن نفسه؛

يقررون ضربه بقسوة ،فقد يكون جاسوسا،
ِّ

وفي اللحظة التي يدخلون عليه ويرفعون
قبضاتهم لالنتقام منهَ ،خ َرجَ ْ
ت مِ ن حَ ْل ِقه
َّ
يتكلم مِ ن َق ْبل أبدا ،صرخة
صرخة مَ ن لم

مرعوبة ومرعبة ،فتراجعوا بعريهم اإلنساني
وخزيهم وتساقطت عصيهم وقبضاتهم،

وراح هو في نحيب مجروح وجارح سيظل
يطعن كل القلوب التي ال تلمس لإلنسان

وجوده الصامت األخرس وستظل اإلنسانية

يبحث عن أسراره ،وتكاد الدنيا تظلم أمام

تلعن هذا التواطؤ واالتفاق على إنسان ال

في الوقت الذي يعلن فيه الضابط أنه ال يريد

تجفيف الماء التي كان يقوم بها عن غصب
أن يتوقف ،كانت تجعله يسقط في النوم

سريعا دون أرق يشعره بسجنه في الليل
فبات يفتقد مُ َنازلة الماء.
العري مقابل الحرية هو قلب قصة ( عارية

على حصان أمام البرلمان) والعري هو الحرية
المطلقة ،فتاة عارية فاتنة تمضي بحصانها
المُ َط َّهم في طريقها من ميدان التحرير لميدان
البرلمان تستدعي حدث األميرة جوداييفا التي
يعني اسمها عطية الرب ،أو هبة الله ..عندما

رفض زوجها -األمير ليوفيرك حاكم إمارة
كوفينتري الواقعة غرب وسط إنكلترا في
القرن الحادي عشر -تخفيف الضرائب المُ َبالغ
فيها والتي فرضها على رعاياهَ ،فأَ َل َّحت عليه

أن يخ ِّفف عن رعاياه العبء فقال «لن
أستجيب لِمَ ا تطلبينه لهؤالء الناس حَ َّتى لو

سرت عارية على حصانك األشهب في شوارع
ِ
اإلمارة» ص .144
َ
وخ َرجَ ْ
ت األميرة عارية ،وحَ َّررَت الناس من

الضابط الذي وقع على وجهه لم ينج من أثر

الضرائب ،ويحيلنا مشهد فتاة التحرير لهذا

صرع مزمن تأتيه نوبات تشنج كبرى ،في
صحوه ي ُْغ ِرق أرضية السجن بالماء ويأمر

محمود يستعمل حقه في أن ال أحد يستطيع

المساجين بنظافة العنابرَّ ،
لما اكتشف

الطبيب النفسي السجين مرض الضابط

وثبت على وضع اعتراضه ،فالمعترض على
َّ
سيتجمد على وضع اعتراضه،
السلطة،
ُ

غرضها األصلي ،وشرفها الخاص ،وتنتصر

مسحها ،وساعتها يكتشف الطبيب أن عملية

وال يسمع حديث المعتقلين سواهم ،وعندما

على ِرجْ َلين ،لقد حَ َّوله اعتراضه إلى مسخ،

السلطة
يعجبون باعتراضه ،وكأنه يقول إن ُ

الحياة ،وراجع كل تصرفاته فعلم أن الحياة
يجب أن ُتعَ اش.

عليه هو طابور شمس ،بعد حبسة االنفراد
والعتمة ،يتحدثون بسريَّة داخل المعتقل

على هذا الوضع الغريب المضحك المبكي،
و ْ
َضع إنسان َي َّتخذ شكل كرسي حي يمشي

صراع داخلي بين الطبيب وذاته ينسحب على

عقاب المساجين برش خراطيم المياه وطلب

شعر للحظة أنها ستؤخذ منه ،لقد وجد

ويرفض أن يقوم من فوق الكرسي ..لقد

سيصبح مَ ْسخا ،من أجعل اعتراضه،

نظرة حب ،رغبة ،ويظل يعب الحياة التي

االرتطام ،في قصة (سيل الليل) هو مريض

ستفعل بها؟ يتيقظ البطل على عدم إصابته

واستخدام الطب للخير ،كيف يسمح
َّ
متعمد للمرض ،واستغالل وحشي
بإحداث

روح الطبيب في صراعه مع ذاته السجينة

هذه الحياة ويختزن كل الكالم في ابتسامة،

يعرفون حقيقة صمته.

الماسورة التي يصطاد منها النسيم ،صارت

يصرخ داخله أن يفعل ،ونصفه الطبيب الذي
ر َّدد َق َسم أبوقراط بشرف مقاتلة المرض،

كل مهنة يمكن أن يستغلها اإلنسان في غير

الموت ،هو إكسير الحياة.
َّ
لما يشعر االنسان أن السرطان يهاجمه؛
تبدأ روحه في االنكسار ويبدأ في َت َخ ُّيل هذا

كشف ..ستموت ،ماذا استفدت من حياتك؟

إلصابة المريض الضابط بنوبة صرع،

أنه حين لم يفعل ذلك من قبل لم يكن عاقال
بالمَ َّرة ،فالعقل أن يخطف لحظة سعادة من

كل همه أن يفرح ولو يوما واحدا في الحياة،

ماذا فعلت بها؟ لو عادت إليك حياتك ماذا

يختفي ،وال يعلم أحد أين ذهب ،إال أنه في

الخمسين ،بل حب غض الشباب ،استعاد
نضارته ،يخطف َ
ض َّمة ويختلس ُق ْبلة،
ويتص َّرف تصرفات الصغار ،وقد أدرك تماما

ظلمة ،فقط كل ما يرغبونه أن يحصلوا

لم يكن يهمه أن يموت من األنفلونزا ،كان

لن يستمر النسيم في هذه المدينة الخانقة،

ّ
واللص كان في
الماسورة تصطاد اللصوص،

للسرطان ،لم يعد يعيش حب رجل تعدى

في قصة (خمسون صوتا تحت شمس الشتاء

عينيه ،ففي قصة (ننتظر ونراقب) لحظة

النسيم من الهواء النقي.

وهما.

في الحياة ،فحين تبدأ هوجة أنفلونزا الطيور
ويجد سيد موميا َو َّزة يأخذها البنته العمياء،

السرطان ينهشه في كل وقت ،يقرأ عنه،

ّ
بلص محشور داخل
فقد فوجئ المهندس

aljadeedmagazine.com

محصور ،ومحشور داخل مصيدة النسيم.

ي ُْس ِرع في لهفة اللتقاط القبالت من زوجته
التي َت َف َّجر حُ َّبه لها في لحظة كرهه المقيت

فيفضحه أمام الجميع ،ظل نصفه السجين

السلطة لفترة طويلة ،وعاد يمشي
أخذته ُ

المدينة تعاني من الصهدّ ،
لص المدينة

ْ
ونجحت نجاحا مذهال ،واصطاد النسيم،
وتح َّولت الشقة إلى ربيع عن طريق الماسورة
الطويلة التي َت ِصل ألعلى البيت َ
وت ْل َقف

المجتمع الذي يعج باألحقاد يرفض هذا
اإلنسان الشفيف ،الذي تتح َّول أمامه كل
األشياء لزجاج يرى ما وراءه ،فكان ال بد أن
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النهاية يؤكد رفض المجتمع القاطع الحازم

حالة حَ ْ
صرة بولية شديدة .يا للمصادفة،

بالسرطان ،وأن ما كان يظنه األطباء صار

بالصرع َف َّكر أن يستخدم معلوماته الطبية

بكبرياء) يقف محمود أمام ُسلطة المخبرين

يحرر أرواح الناس.
العري التحرري الذي ِّ

إلى شكل يمكن أن يضحك عليه من كانوا

ترسل رسالة لكل من يعترض بأن هذا جزاء
من يعترض ،سيصير كرسيا حيا متحركا،

سيصير مسخا.

السلطة ،جديدة
طريقة خاصة لمقاومة
ُ

وفعالة وفريدة ،نجدها في قصة (مروحة
التراب) فهذا الذي أخذته عربات الشرطة في

كمتسوّل تم جمعه من
صناديقها الحديدية
ِ
ّ
تجمع عليه المخبرون راح
الشوارع ،عندما
َ
يصرخ بأنه ليس بسارق وال بقاتل ،فطرحوه
أرضا ،وراحوا يركلونه بأحذيتهم الميري

الثقيلة ،لكنه لم يهمد ،كانت ركالتهم تجعل
َّ
بشدة وهدوء في اتجاه عقارب
أقدامه ترفس

الساعة ،وتح َّولت حركات قدميه إلى ما
يشبه قصقصة شفرتي مقص جنوني ،صار

المخبرون َيهْوون على األرض من رفساته
ويتخ َّبطون ويضربونه بشراسة ،كما لو كانوا
قد ق َّرروا موته.
لقد هَ َزمَ المخبرين الذين راحوا يضربون
من شاهدوا ما يحدث؛ كي ال يبوحون بما
السلطة
شاهدوه بالخارج ويعلم الناس أن ُ
قد و ََقعَ ْ
ت على األرض من جراء شخص وحيد

اكتشف طريقة غريبة في المقاومة ،أن يكون

مروحة.

كاتب من مصر

أن يجعله يترك الكرسي الذي يجلس عليه
السلطة
حَ َّتى لو كان من المخبرين ،من ُ
ذاتها ،ففي قصة (كرسي يمشي على رجلين
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لشاييم بيرلمان

يسرى الجنابي

عالم الكتب الحديث في عمّان ،ترجمة

والء دكاك

الحجاج البالغي
فلسفة ِ

يتضمن

الكتاب ،الصادر حديثاً عن منشورات

لمجموعة من النصوص األساسية للفيلسوف بيرلمان.

وهي نصوص نقلتها من اللغة الفرنسية إلى اللغة
العربية للمرة األولى الباحثة العراقية المتخصصة في

الدراسات الفلسفية والحِ جاجية أنوار طاهر ،وقامت
بانتقائها وتقديمها إلى القارئ العربي المختص وغير
المختص ،ألنها ُت ّ
عد -حسب رأيها ووفق رأي أغلب كبار

الباحثين والمتخصصين في البالغة والفلسفة -من بين

المقاالت المهمة واألساسية التي سعى فيها بيرلمان
إلى توضيح العالقة المتداخلة واإلشكالية بين البالغة

والحِ جاج والفلسفة ،هذه العالقة التي طالما جرى
تغييبها وتحييدها عن البحث والكتابة والتحري في

أصولها التي تمتد إلى الحضارات اليونانية والرومانية
القديمة.

افتتح الكتاب الدكتور أبوبكر العزاوي ،أستاذ اللسان ّيات

والمنطق والحِ جاج في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية–
جامعة موالي سليمان -في المغرب ،بمقدمة أوضحت

أهمية الكتاب المتضمنة في المقاالت المنتقاة بعناية
تامة من قبل المترجمة لغرض تقديم شروح وافية
للقارئ العربي تتعلق بالمؤلف العمدة لبيرلمان في
نظرية البالغة الجديدة «رسالة في الحِ جاج» ،وهذا

ما دعا الدكتور العزاوي في مقدمته إلى وصف الكتاب
بأنه «ملخص دقيق لمشروع بيرلمان برمته» .وتلتها

فيما بعد مقدمة تحليلية للمترجمة أنوار طاهر ،سعت

فيها إلى عرض تاريخ العالقة بين البالغة والفلسفة من
منظور المشهد العلمي لحياة بيرلمان ،وتطور مراحل

تعليمه ودراسته لمنطق أرسطو بمشاركة زميلته عالمة

ُتعنى نظرية الحِ جاج البالغي بدراسة التقنيات الخطابية التي
تهدف إىل حث عقول امل ُ َ
خاطبني ،أو إىل رفع نسبة تأييدهم للقضايا

(.)1987- 1899

النظرية بفحص واختبار الشروط التي تساعد عىل بدء الحجاج

تحليلي لجينيالوجيا خطابات العلوم المتمفصلة

املطروحة للنقاش يف سبيل الوصول إىل اتفاق عام .كما تهتم هذه
وتطويره ،واآلثار الناتجة عنه أيضا.

السوسيولوجيا البلجيكية لوسي أولبرخت -تيتكا

اشتمل كل مقال من مقاالت بيرلمان على عرض

بين الصراع التاريخي الطويل بين كل من الفلسفة

حرية الرأي والتعبير وعلى التعددية الثقافية.

ويأيت كتاب «فلسفة الحِ جاج البالغي» ملؤسس نظرية البالغة
وواضع ركائز الخطاب الحجاجي النقدي يف الفلسفة والقانون

الممنهج بين الفلسفة وعلوم اللغة والمنطق والبالغة

والعلوم اإلنسانية من جانب ،ويف السياسة واآلداب والثقافة من
ّ
ليسد حاجة أساسية للمكتبة البالغية والحِ جاجية
جهة أخرى،

واللسانيّة واملنطقية العربية.

136

من هنا ،جاءت نظرية البالغة الجديدة

وعلوم السوسيولوجيا والسايكولوجيا ،ونظريات

إنتاج خطابات شكلية وضعية متعالية ومنفصلة عن

هامش ليس له أدنى قيمة .فمع فلسفة

النظر إلى المنطق على الطريقة التقليدية

اللغوية التي شكلت بنية اللسان اليومي،

المنهجي كان من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى

ليتم تحييدهم عن الخطاب بوصفهم مجرد

وسائل إقناع وتعبير حسب نظام الخطاب

الصوت المعارض .ومن ثم جرى القضاء على

والفلسفة والحِ جاج ،واإلشارة إلى ظاهرة العزل

القانون والتشريع والسياسة والطب وغيرها .هذا العزل

طالما عملت على استبعاد اآلخر والمختلف

فيها ،أي مجموعة اإلكراهات –حسب تعبير

الحِ جاج البالغي -حسب مقدمة الباحثة

لشاييم بيرلمان بمنزلة إعالن عن ضرورة

الشؤون اإلنسانية وواقع الحياة اليومية ،في الوقت
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التي تسعى إلى إعالء منطق الهوية

والمغاير ،ووضعهم تحت مقوالت مطلقة

العالميتين ،وصعود الخطابات التوتاليتارية

الشوفيني ،وهيمنة األحكام القيمية المشيدة
مسبقاً ،وإبادة اآلخر المختلف ،واستبعاد

والبالغة ،أفالطون والسفسطائية ،الفلسفة والمنطق،

الجديدة األكاديمي البلجييك شاييم بريملان (،)1984-1912

الذي كانت تعاني فيه أوروبا ويالت الحربين

مبدأ البحث الح ّر ،ورفض حُ جّ ة السلطة التي

القيام بمراجعة نقدية لمجمل التصورات
والتحري عن مواضع التمثالت المشتركة

والعامة ،حيث تستقر وتسكن دالالت النظام
المهيمن في الخطاب .وذلك من أجل اإلسهام
في بناء فلسفة البالغة التعددية القائمة على

مواضع وحُ جَ ج السلطة والقوة المتنفذة

والمترجمة أنوار طاهر« -لم يعد في اإلمكان
بوصفه يعبر عن دراسة طرق التفكير بمعزل
عن سياقاته التاريخية واللسانية من الجهة

األولى ،وال إلى البالغة على الطريقة القديمة
أيضا ،أي بوصفها فن الحديث بطريقة حسنة

من الجهة الثانية .ألنها فلسفة تعبر ،في
واقع األمر ،عن نظرية ُتعنى بدراسة جميع

أشكال الخطابات السائدة وبالتحري عن

روالن بارت– التي تتحول فيما بعد إلى
السائد .ولوال ذلك لما كانت البالغة تمثل في

العصور اليونانية والرومانية القديمة مؤسسة
اجتماعية في حد ذاتها ،بعدما أضحت هي
نفسها الصلة التي توحد أشكال اللغة بين

الجماعات أكثر بكثير من الروابط التي تعقدها

األيديولوجيات».
ّ
يُذكر أن لشاييم بيرلمان مجموعة مؤلفات،
منها «البالغة والفلسفة» (« ،)1952حقل

الحجاج» ( ،)1969و»اإلمبراطورية البالغية»
(.)1977

كاتبة من العراق مقيمة في عمان
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في رواية «أورلندو» لفرجينيا وولف

نادية هناوي

اإلطار النفساني الذي يرتبط بالتداعي الحر،

فؤاد حمدي

القارئ األنثى
والسارد اإلرشادي

ّ
لعل

اإلجابة عن هذا التساؤل وغيره ال تخرج عن

وما يرتهن به من أحاسيس شعورية وال شعورية ،حتى
ّ
وتوضحت النتائج.
إذا ما كشفنا عنها بانت األسباب

ولعل أقرب دليل يؤيد صواب هذا االفتراض هو التحول
الذي طرأ على الكتابة الروائية في مطلع القرن الماضي،
فنقلها من جمود التعاطي التاريخي إلى مرونة الكتابة

النفسية بتيار الوعي ،الذي من أهم سماته االعتراف
واإلبانة اللتان هما مقصد القارئ الذي هو مبتغى

الكاتب.

ومعروف أن هذا اللون من الكتابة السردية كان قد برع
فيه ك ّتاب غربيون مثل دورثي ريتشاردسون وجيمس
جويس ،وويليام فوكنر ،لكن فرجينيا وولف الروائية
والناقدة اإلنكليزية تقف في مقدمتهم .فقد بدت األكثر
شغفا بهذا التيار واألقدر على جعل بنية القارئ فعالة،

مولية إياها عناية خاصة ،كاشفة عن خفايا إنسانية،

ومعبرة باحترافية عن الخلجات النفسية الداخلية،
ولعل هذا الشغف بالتداعي النفسي كان وراء اهتمامها
بالقارئ من جهة وسببا في تمردها في مجال الكتابة

السردية من جهة أخرى فج ّربت أنماطا مستحدثة
وانتهجت مسارات جديدة استطاعت عبرها تخطي

القوالب القصصية التي كانت معروفة آنذاك ،راكبة
تيار الوعي متخذة منه عالما داخليا تستبطن فيه أصواتا

داخلية تنبع من بواطن ال شعورية تجمع الداخل

وبغيته في األساس النقد وليس السرد وما

وفرجينيا وولف لم تكن مجرد كاتبة وإنما كانت

سوى تعبير عن مقصدية التعاطي النقدي،

في أي وقت شاء ،البسا لبوس التخفي حتى

عاشت في كنف جمهور هو في األغلب جمهور أنثوي

يخص القارئة بالدرجة األولى ويختلف عن

بانتحارها في األغلب.

فيلسوفة عالمة وناقدة سيكولوجية وامرأة أرستقراطية

مفردة « »Readerبني املذكر واملؤنث ،بعكس اللغة العربية التي
تف ّرق بينهما ،وهذا ما يستدعي الوقوف النقدي املستفيض بإزاء

اختفاء الداللة الضمنية (القارئة) يف الداللة العلنية (القارئ) من

قبيل ما الذي يكمن وراء هذه الضمنية ،أهي مصادرة قرائية تجعل
الذكر غالبا األنثى أم هي اختزال للتعدد وابتعاد عن التطويل؟

قارئ من أهم صفاته أنه عاطفي لكنه صامت ومع ذلك

حاول أن يصارع المجتمع الذكوري.

بعبارة أخرى نقول إنه تكنيك ابتدعته وولف

الساردين الموضوعي والذاتي.

محمود الربيعي ،ص ،)44وال هو بالمونولوج الداخلي

غير المباشر بوصفه «ذلك النمط ( )..الذي يقدم فيه
المؤلف الواسع المعرفة مادة غير متكلم بها ويقدمها
كما لو أنها كانت تأتي من وعي الشخصية» (المرجع

وقد يقتنصها عنوة ليظهرها بمغالبة واختراق

جنوسي بين القارئ والقارئة وهو ما سمح

أن المؤلف نفسه قد يختلط عليه وجوده

بوضوح الواقع وتبحث عن المعاني وتتع ّرف

فيعتقد أنه سارده األصل وقد يظنه شخصية
متلصصة وهذا ما يجعله متملصا من قبضة

لفرجينيا وولف بأن تقول ما تريد وتنقد

على الذات حتى صارت قريبة إلى رصد رؤى
صوفية ميتافيزيقية ،وما ذلك إال ألن القارئ/
القارئة هو هدفها ما بعد النصي وهكذا بدت

الموضوعي وقد تتوغل في ذهن الشخصية

ويظهر هذا النوع من الساردين عند فرجينيا

والمؤلف الذي ال يمتلك قدرة نقدية لن

األسدي ،دار المدى )2016 ،لتكون هي

سيحتاج أوال إلى قدرة معرفية على االنغماس

الداخلي المباشر الذي يستخدم «في القصص بغية

تقديم المحتوى النفسي للشخصية والعمليات

الغياب أو التكلم إلى الخطاب ،مع تمييز

وهو أيضا سارد وسيط شبحي يسترق

الساردة نفسها .وهذا السارد ليس معادال

الذي ألهمها توظيف تكنيك جديد هو ليس بالمونولوج

ولعل أهم اآلليات التي يتم بموجبها توظيف

الرقيب السردي ،متمتعا بحرية الظهور

وحضور القارئ األنثى في كتابات فرجينيا وولف هو

(تيار الوعي في الرواية الحديثة ،روبرت همفري ،ترجمة
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حصر فرجينيا وولف ألقواله بين أقواس كبيرة

النظر بوجهة رأي تتدخل في عمل السارد

النفسية فيها دون التكلم بذلك على نحو كلي أو جزئي»
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وما بعد النصي في إطارين نفسي وذهني،

خلسة من دون علم السارد الموضوعي أو

هذا السارد هو تحول صوته السردي من

سارد خفي يشتغل على المستويين النصي

ناقدا وواصفا ومعلقا مسترقا السمع ومتسلال
الذاتي مستال األفكار استالال واشيا بها للقراء

بالخارج والظاهر بالباطن وقد تكون لهذا الشغف صلة

الحديث عن القارئ والقارئة واحد يف اللغة اإلنكليزية ،إذ ال فرق يف

السابق ،ص ،)49وإنما هو تكنيك آخر ،إنه

اإلرشادي) ألنه يقصد القارئ والقارئة معا،

مواطن االضطراب والعصاب.

موضوعيا للقارئ وال هو تداع حر غير
مقصود ،كما أنه ليس حلما أو مونتاجا وال

وسيلة سينمائية ،وإنما هو بنية نصية ذهنية
مستقلة وخالصة بوجهة نظر تنتقل ذهنيا

واالختباء.

وولف في روايتها «أورلندو» (ترجمة توفيق
المبتدعة له على حد علمنا والذي به دخلت

عالم الكتابة الميتاسردية.

يستطيع توظيف هذا النوع من الساردين ألنه

في تيار الوعي وثانيا ألنه يتطلب إدراكا واعيا
لآللية التي بموجبها تتصاعد درامية السرد

ويستدعي توظيف السارد اإلرشادي ،بوصفه

سواء بالتغريب أو اإلدهاش أو المفارقة وثالثا

وعيا ابستيمولوجيا وتفكيرا معرفيا وممارسة

من السارد اإلرشادي والمسرود له والقارئ

من طبقة الوعي المسردن إلى طبقة الوعي

وسيلة نصية تتخطى السرد إلى ما بعده،

ويمكن أن نطلق على هذا السارد اسم (السارد

جنونية وفعال ذاكراتيا يصارع الوجود ويعرف

المنتقد.

وولف كاتبة جنبا إلى جنب كونها ناقدة.

ما يقتضيه من معرفة معمّ قة بوظيفة كل

الضمني.
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القارئ الضمني بينما يكون مطلب القارئ

كما فعلت جوليا كريستيفا وإلين شوالتر،

أتاح للسارد اإلرشادي التدخل بالحدس

الفعلي الخارجي ،فإن مطلب المسرود له

األولى اهتمت باألمومية متأثرة بجاك الكان

الضمني المتلقي .وكان الناقد روبرت همفري
قد َّ
عد المونولوج الداخلي غير المباشر هو

واستعملت الثانية مصطلح النقد النسوي

في الرواية الحديثة ،ص ،)50وذكر بشكل

«بدراسة كيفية تأثر جمهور القارئات بالصور

األكثر اعتمادا عند فرجينيا وولف (تيار الوعي

عابر وعفوي ما سماه فكرة المعلومات التي

عدها أساسا قويا يقدمه المؤلف للتكنيك

القصصي (المرجع السابق ،ص 86ولم يشر
د .محمود الربيعي إلى أورلندو في ترجمته

لسيرة فرجينيا تيار الوعي في الرواية الحديثة/

هامش ص ،)23لكن الذي فاته أن جزءا من
استعمال هذا التكنيك ليس هو المسرود له

بل القارئ ،وقد وقف عند ثالث من روايات

في كتابها نحو بالغة نسوية عام  1979مهتمة
االختزالية أو اإلقصائية للمرأة» (المرجع

السابق ،ص.)30

والتخمين ،مجوزا أن تكون المخيلة بديلة عن

الوثيقة ،ال سيما انكباب السارد الموضوعي
على مالحقة هذه المخطوطة مع قلة

المعلومات المتوفرة لديه في إكمال القصة.

وقد يقتحم السارد اإلرشادي ذاتين :الذات

الروائية ،وذاتها الثانية المؤلفة وقصده

وقد جاءت رواية «أورلندو» في شكل سيرة

توخي الصدق والتحري عن الحقيقة في

ومعطيات نقدية موظفة التداعي الحر

تضادية الجسد والروح والعشق والهجر

غيرية ذات مديات كتابية سردية وميتاسردية
باستعمال تيار الوعي مراهنة على دور السارد

اإلرشادي في إعالء شأن القارئ وعلى النحو
اآلتي:

الترجمة لحياة أورلندو ،الذي تخبط بين

والعزلة والرفقة ،فوجد راحته في الطبيعة،

تاركا حياة القصور والرفاهية ،غير مكترث ألن
يكون رجال أو امرأة ،متقبال ضياع الفروسية

أوال :التعاطي الميتاسردي باستعمال السارد

والوجاهة واألمالك والسيادة ،متنازال ،بكل

في هذا النمط من الكتابة السيرية يتم

أدنى خسارة ،وواثقا من أن الجسد زائل وأن

وال يخفى أن وراء توصيف (فكرة المعلومات)

إلى ذهن السارد الموضوعي ووظيفتها اإلرشاد

ويعري النظر في المرآة أورلندو روحيا

في عمل السارد سينافي ذاته الثانية ،ال سيما

بين قوسين كبيرين مميزة له عن الساردين:

فرجينيا وولف وهي «السيدة دالوي» و»إلى

المنارة» و»األمواج» ،وتناسى رواية «أورلندو»
التي تتضمن هذا االشتغال االستحداثي في

الكتابة بتيار الوعي.

ما يشي بالسلبية على اعتبار أن تدخل المؤلف
في الكتابة السيرية التي ينبغي أن ترتب

األحداث السردية فيها بطريقة واقعية ال
وقائعية تماشيا مع نظرية المحاكاة في الفن

التي أساسها التخييل الذي به ترتفع الكتابة
من مستوى شخصي إلى مستوى إنساني عام.

لكن الذي نراه في توظيف النقد في الكتابة

السيرية إنما هو إيجابي كونه يعمل على
إيقاظ بنية القارئ عبر السارد اإلرشادي
الذي سيجعل للتداعي النفسي خصوصية

فنية ،مم ّيزا بين القارئ والقارئة .ولن نجانب

جادة الصواب إذا قلنا إن هذا الذي فطنت له

فرجينيا وولف في روايتها» أورلندو» هو الذي
ستنادي به في ما بعد مناهج القراءة والتأويل
والهرمنيوطيقا التي تركز على الدور الحقيقي

للقارئ الباحث عن تصور لتاريخ الوضع

اإلنساني رجاال ونساء ،فال يقتصر على الذكور
فقط (مدخل في نظرية النقد النسوي وما
بعد النسوية ،حفناوي بعلي ،الدار العربية
للعلوم ناشرون ،منشورات االختالف،
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من اهتمام بالنسوية ذات الطابع األكاديمي

داللة واضحة على النهج الواقعي الذي
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اإلرشادي

االشتغال على بنية سردية خارج نصية تدخل

والتعيين وهو ما جعل المؤلفة تضع كالمه

السارد الموضوعي الذي يريد التسجيل لحياة
أورلندو جامعا الوثائق ،والسارد الذاتي الذي
يريد البوح بما يعرفه فقط.

أريحية ،عن ذكوريته ،غير واجد في ذلك

الروح هي الباقية.

ليجد نفسه امرأة امتزجت برجل ،وقد
انتابتها مشاعر الرغبة العنيفة والعقل
والتهور والتم ّنع ،وتجعله األنوثة يشفق

على الهوامش من الغجر والرعاة والخدم

التنورة والبسا البنطال ،فوجئ بالصرامة
التي تل ّبستهّ ،
فقلت ميوعته ،ولم يعد يرى

أسهم توظيف تيار الوعي في استبطان حياة

الوسطى ،التي تجعل النساء يصبن بالجنون

والجمال والبرية ،ذي األطوار الغريبة الذي

بالنسبة إلى من كان رجال لثالثين سنة..

وهذه التركيبة من المشاعر هي التي تص ّيره

حياته الظالم ،وأصبح الزمن قاسيا ،وتغلب

المرأة» (الرواية ،ص  .)120وأفاد هذا

صورة قاسية «الشاعر محيط أطلسي وأسد

حتى إذا أتت الساعة الثانية عشرة التي هي

والمكاشفة باستعمال المرآة التي فضحت

والفالحين والبسطاء ،لذا يرفض السفارة،

الكاتبة ويفرض عليها أن تقتحم عمل السارد

البكاء واإلجفال ألدنى هزة ،واالفتتان والغرور

وال

يخاتل

الموضوعي فحسب بل هو أيضا يخاتل
الموضوعي معبرة عن ذاتها وكاشفة عن

مشاعرها «شغف وفوضى وعواطف يكرهها
كل كاتب سيرة» (الرواية ،ص  ،)17ثم تقطع

«ولكن لنتابع» وهذا التحريض في األساس
موجه للقارئ الخارجي أكثر منه للمسرود له

والقارئ الضمني.

تنماز بالنعومة والرقة والميوعة وسرعة
واالضطراب وكثرة الحساسية والتخوف

والقلق.

شاعرة تكتب برومانسية يخفق قلبها ألي

في آن معا حينما يغرقنا األول ينهشنا الثاني»

وما توكيدها على أن هذه السيرة تكتب من

(الرواية ،ص ،)173وتتالقى عندها األضداد:

جنبا إلى جنب قارئ ذكر ،تقول «وعلى كاتبة

الثلج /خيانة الطوفان ،صوت جناحا إلهة

قبل امرأة إال إشعار بأن هناك قارئة أنثى
السيرة أن تلفت االنتباه هنا إلى حقيقة أن

هذه الصفة الخرقاء فيه كانت غالبا ما ترافق

بحب للعزلة» (الرواية ،ص .)19

وال خالف في أن توظيف مخطوطة مذكرات

التضاد بين التضحية والجلد والفقد والطلب.

الوعي

ثانيا :التعاطي السايكولوجي باستعمال تيار

السارد

السارد

ضميري الخطاب والمتكلمين ،معليا الكينونة

بعد الكولونيالية اليوم.

وتؤكد وولف أن الصرح الكامل للسلطة
األنثوية مبني على حجر األساس ،ذاك

وينبذ الوزارة ،ويلبس مالبس شابة إنكليزية

اإلرشادي

فؤاد حمدي

وإذا كان مطلب السارد اإلرشادي القارئ

ص ،)11فضال عما ستعطيه النسوية الجديدة

أورلندو التي طالها الحرق فدمر أغلب الوثائق

المؤنثة ،واصفا إياها بأنها معقدة بسبب

وحين قرر أورلندو أن يعود إلى رجولته ،خالعا

بعينيه ،وإنما من مؤخرة رأسه ،ولذلك َّ
عم

الواقع على الحلم ،وصار يحسبه بالساعات،
ساعة الطبيعة الحتمية ،التي بها التحول

أورلندو الشاب الشاعر الشغوف بالورود

«كان يوجد في شخصه قوة الرجل ورشاقة

التيار ،الذي يوصف بالفيضان ،في التعرية
المخفي ،وأبانت عن حقيقة أورلندو ،وما

والدوران ،تتحول رؤيا العالم لدى أورلندو

يستتبع هذه التعرية من التعريف بخفايا

استعمارية أنثوية ،فاالستيطان سيته ّرأ،

فتكون المازوشية أساسها حتى أنها قد ترمي

مؤنثة كمشاعر النشوة التي تنتاب األنثى،

النور /العتمة ،المعاشرة /التعفف ،جمال

من رؤية استعمارية ذكورية إلى رؤية ما بعد

الحب /صوت صرير أجنحة سوداء خشنة..

وتتحول صورته الوحشية ،القائمة على القوة

بنفسها في البحر من أجل أن ينقذها حبيب،

يطغى عليها التشارك واالنفتاح ،وليس فيها

حين تنتابها مشاعر التفوق والغلبة ،فتسعى

إلخ.

وبتدخل السارد اإلرشادي يتوجه السرد

لصالح القارئة أكثر من القارئ ،مستعمال

والعنف ،إلى صورة مخنثة مغلفة بالرقة،

تفوق أو تعال ،وهو ما تدعو إليه أدبيات ما

بعكس الذكورة التي تكون السادية مطلبها
إلى االستدراج والمراوغة كي تظفر باألنثى.

هو العفة التي هي جوهر األنوثة وركيزتها

لحمايتها ،ويمتن حين تسلب منهن ،ولكن
ما كان سيجفل كثيرا اتجاه ذلك الشعور
(الرواية ،ص ص .)133 ،132

وهذه التعرية وتلك المكاشفة إنما تبتغي
قارئين ،األول ضمني ،واآلخر فعلي .ومن
اآلليات التي استطاعت بها فرجينيا وولف

تحقيق هذه البغية االستئناف الذي به

تقطع الساردة الحكاية ،وتخاطب القارئ
بعبارات ميتاسردية مثل «هيا بنا نستأنف

قص الحكاية :توغال في ذلك اليوم أكثر

من المعتاد» (الرواية ،ص  ،)45وهي إذ
تستند إلى وثائق تاريخية تفيدها في كتابة
سيرة أورلندو ،لكنها تتعمّ د اإلشارة إلى أن

العدد  - 43أغسطس /آب 2018

141

كتب

الوثائق نفسها قد ال تكون مقنعة ومنطقية

إلى قسمين ،األول ذكوري يسرد بالضمير

هو األنثى ،وقد اجتمعت إلهة الحب بإلهة

حادثة تعترض طريقنا مباشرة ،لذا ال مجال

رغم أن الموضة السائدة آنذاك كانت تساهم

الفرح الكآبة ،وهكذا.

ألنها ستكون كالخيال «ولكننا نصل اآلن إلى
لتجاهلها .ومع ذلك فهي مظلمة وغامضة
وغير موثقة ،وبالتالي فال تفسير لها ،قد

تكتب المجلدات في شرحها ،فهناك أنظمة

دينية بكاملها تناست على مغزاها ،أما واجبنا
البسيط فهو أن نروي الحقائق بقدر ما هي

معروفة ،وأن نترك القارئ يفسرها كما يريد»
(الرواية ،ص .)59

في تمويه ذلك ،آخذا بتقطيع شرائح من
رأس رجل مغربي كانت تتأرجح من عوارض

بامتياز يسرد بضمير الغائبة «راحت آللئها
تتوهج كإشارة فوسفورية في العتمة ففر من

همساتنا صوتا حيا ،وأن يروا حين ال يقول

الكتابة ،فمن الواضح ،إذن ،لمثل هذا القارئ
أن أورلندو كان مركبا على نحو غريب من كثير

من األمزجة» (الرواية ،ص .)65

اإلوزة البرية منتصف الليل ( »1928الرواية،

لها من عزلتها «الطبيعة التي تلتد بالتشوش
والغموض ،حتى أننا حتى تاريخه ال نعرف

السبب الذي يدعونا إلى الصعود إلى الطابق

العلوي ،أو لماذا نهبط مجددا ،فحركاتنا
اليومية جدا هي أشبه بمرور سفينة في بحر
مجهول» (الرواية ،ص  .)69وهذا البوح

يذكرنا بكتابها النقدي المهم «غرفة تخص

المرء لوحده» .فهل كانت فرجينيا تستشرف
في هذه الرواية سيرتها المسكونة باألشباح
لتكون هذه الرواية منفذها الذي جربت فيه

مغادرة السرد إلى الميتاسرد»؟ يواجه كاتب
يعترف بها ال أن يموّهها»( .الرواية ،ص .)59

المنطوية على هيمنة اللون األبيض ،وما

يستتبعها من أفعال استعمارية تتمثل في
وهذا ما اشتمل عليه القسم األول من
القسم الثاني من الرواية إلى رؤية ما بعد

ليست في حالة أنوثة دائمة ،وليس التأنيث
في نظر الثقافة الفحولية إال مجموعة من

القيم الجسدية الصافية أو المصطفاة

تحصرها الثقافة في صفات وحدود متعارف

عليها» (ثقافة الوهم :مقاربات حول المرأة
والجسد واللغة ،عبدالله الغذامي ،المركز

وال مناص من أن يكون في توظيف التساؤالت

معرية
السردي من خالل توظيف تيار الوعيِّ ،

القارئ باستعمال السارد اإلرشادي كقوله

على المستوى ما بعد السردي ،مستشرفة

أمام جثة الرجل األسود.

بشكل مركزي في الكتابة اشتغال على بنية
«ولكن كيف يمكنك أن تخاطب شخصا ال

يراك؟ شخصا يرى غيالنا وآلهة األساطير

اإلغريقية ،وربما أعماق البحر بدال عن ذلك؟»
(الرواية ،ص  ،)22وأورلندو وحيد ال يراه إال

القراء محدقين إليه ،مالحظين تضاداته.

وبذلك تكون فرجينيا وولف قد طورت المبنى
بطلها من ذكوريته مبتكرة السارد اإلرشادي

رؤية نسوية للعالم بعين فاحصة تثقب
المجهول فترى القادم.

وال غرو أن تكون رؤيتها االستشرافية
صادقة ،ويكون تخمينها في محله؛ فالرؤية
االستعمارية قد ولت بسبب جفائها ورتابتها،

ولعبت الضدية دورا في توكيد ثيمة االنشطار

وحلت محلها رؤية ما بعد استعمارية تنماز

امرأة فيشعر بسحر األنوثة ،وبين أن يكون

قابلة للزوال والتحول أيضا.

في حياة أورلندو ،الذي تذبذب بين أن يكون

رجال ،فيشعر بالوحشية والقوة «إن الشخص

التحول في صوت السارد الذاتي من ضمير

(الرواية ،ص  .)43وقد انبنى على هذه الثيمة
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تؤكد أن ليس كل النساء إناثا كما أن المرأة

الثقافي العربي ،ص ص .)51،52

ومن آليات السرد ،التي بها حولت وولف

الغائب إلى ضمير الغائبة الذي قسم الرواية

أنثوية ،وكأن وولف تريد أن تؤكد «أن الجسد

استعمارية ،فالهيمنة ،وإن كانت عالمة
تفوق ،ظلت ُتشعر الرجل األبيض بالخذالن

توأم الشخص اآلخر( ،)..إن كل الحدود

قارئها من متق ّبل مستهلك إلى متق ّبل منتج،

الفنتازي الذي جعل الشعرية طاغية على

القصوى من الشعور على صلة بالجنون»

بنضارتها وخصوبتها ،لكنها نفسها ستكون

ناقدة وأكاديمية من العراق

سعود عبدالله

السيرة اآلن صعوبة ربما يكون من األفضل أن

الذي سيقع فيه البطل أورلندو ،والتوظيف

متضادتان ،األولى النزعة االستعمارية

فمثلما وجد أورلندو في الكتابة والحبر

فرجينيا وولف من الكتابة نقدا ورواية منفذا

االستباقات الزمنية التي استشرفت المآل

ال يتأنث لمجرد أن صاحبته امرأة ،والثقافة

في الصوت السردي ثيمتان موضوعيتان

الرواية ،بينما تتحول هذه الرؤية في

مع العالم الخارجي ،فكذلك اتخذت المؤلفة

توظيف التكنيكات السردية األخرى من قبيل

وقد ترتبت على هذا االختالف الجنوسي

وقد يكون للتالقي السايكولوجي ما بين الكاتبة

والدواة نجاته ،مقررا كسر العزلة والتواصل

على الذكورة ،وهو ما أكده القسم الثاني من

حبكة الرواية ،وبالشكل الذي جعل النهاية

الغلبة والوحشية والهيمنة واالستحواذ،

وبطلها أورلندو مسلك تتحدى به القارئ،

هل هو امرأة استرجلت أم رجل استخنث؟

الرواية الذي جاء بضمير الغائبة .هذا إلى جانب

اإلحدى والثمانين بعد المئتين ،كان أنثويا

ص .)281

( )..وأننا لمثل هؤالء القراء نقوم بفعل

حياة أورلندو حتى وقع في الحيرة والشك،

فضال عن جعل الغلبة لألنوثة التي تفوقت

وهي ال تتوانى عن إشراك القارئ في البنية

شيئا في الغالب كيف كان يبدو وهو بالضبط

وأسهم النوم واألحالم والشعر في تنغيص

السقف» (الرواية ،ص  .)15والقسم الثاني،
الذي ّ
شكل الجزء األكبر من الرواية بصفحاتها

رأس شلرداين طائر بري صرخت أورلندو أنها

السردية «ويمكن لهؤالء القراء أن يسمعوا

142

الغائب «كان هو ،وال مجال للشك في نفسه،

الشهوة ،وأن في قمة السعادة الموت وفي

تصاعد التحبيك ،فالنهار هو الرجل ،والليل
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نه
ُ
المسكوت َع ُ
سي
راثنَ ا ِ
في تُ ِ
الح ِّ

كما ُستر العرب – فن التعاشق
لوليد رحمي
حمزة قناوي

من

ناحية أخرى يتناص مع أقدم وأشهر كتاب بشري
عن العالقة الحميمة في العالم وهو كتاب

«الكاماسوترا» الهندي ،وكأن وليد رحمي يقول بينما
الحضارات األخرى تتفنن في إظهار وإيضاح فن العشق
وفن التواصل بين الرجل والمرأة عاطفياً ،فعلى النقيض

الحسي وكأن
يقوم بعض المثقفين العرب بطمس التراث
ِّ
ُ
َ
خصيات مثل حوثرة الذي كان
يعرف َش
العربي ال
التراث
ٍ
َّ
َ
َ
يُضرب به المثل في شدة النكاح فيقال «أنكحُ مِ ن حَ وث َرة»،
وكان يتعلل بشرود بعيره متصيداً النساء ،فيسأله
الرسول – صلى الله عليه وسلم« -ما فعل بعيرك الشرود؟
فقال :أما منذ قيده اإلسالم فال» ،كما ذهب جواد علي في

كتابه «تاريخ العرب قبل اإلسالم» ،والتورية هنا واضحة

في السؤال عن البعير ،وعلى غراره «ألغز األيادي» الذي
شاع ذكره في المخيال الحسي العربي القديم ،حسب
األمثلة العربية.

ويفيض التراث العربي بالكثير والكثير من الكتب
المتخصصة في الحديث عن العالقة الحميمة ،منها:

«نواضر األيك» ،و»الروض العاطر» ،و»رشف الزالل»،
و»ديوان أبي حكيمة» ،و»نزهة األلباب فيما ال يوجد في

كتاب» ،و»رجوع الشيخ إلى صباه» ،وغيرها من الكتب
المتخصصة في الحديث فقط عن فنون المعاشرة

الجنسية وأصناف الرجال وأصناف النساء ،والمحبب

من ذلك وتلك ،وتفاصيل األعضاء الجنسية ،وأحيانا
الحديث عن وصفات أو مركبات أو مقويات ،هذا فضال ً
عن الحكايات المتناثرة عن وقائع عديدة نجدها في كتاب
«األغاني» ،وفي «حكايات ألف ليلة وليلة» ،وغيرها.

كتاب عن الحب
لكن «الكاماسوترا» الهندي ليس مجر َد
ٍ
ُ
َّ
س يحوِّل األم َر
بكتاب
والعالقة الحميمةَّ ،إن ُه أشبه
مقد ِ
ٍ
إلى ناحية روحية من العبادة ،فبقدر ما في «كتاب

َع ْن َون وليد رحمي كتابه بـ»كما ُ
سرت العرب – فن التعاشق» وهو يف
تستنطق َق َ
ُ
يتناص مع َ
ُ
ضايا
ديد من املعاين التي
هذه العنونة
الع ِ
املستخد َمةُ
عنه يف الثقافة العربية الراهنة ،فالتوريةُ
َ
من املسكوت ُ
َ
«س ِت» تجعلنا أمام قضية جوهرية وهي :من الذي َ
يف ُ
س َت – َخبَّأ

هذا الفن عند العرب عن القراء العرب اليوم؟ من الذي يجعل
كثريون مبدأ الدفاع عنه َ
َ
ليل
ذلك الجزء من الرتاث الذي يتوىل
ً
ُّ
يخص الجنس والعشق؟
مطموسا فيما
َنها َر،

المتعة» -وهي الترجمة الحرفية لمعنى «الكاماسوترا»
فنيات تتعلق بعمليات الجماع والوطء
الهندي -من
ٍ
والتواصل الجسدي المباشر ،ومن أوضاع جنسية وحديث

وتقسيمات عن فنون المداعبة والمالعبة ،وفي أحيان
وطالسمُ وحِ ٌ
للحصول على المتعة من
يل
أخرى عزائِمُ
ِ
ِ
أوج ٍه كثيرة ،إال أن الهدف منه هو السمو فوق هذه المتعة
الجسدية الخاصة إلى التوحد مع الكون ،متعة تنطلق من

المتعة الجسدية ثم تسمو بصاحبها إلى ما وراء الطبيعة،
ومن ثم فإنه بعيداً عن تخصصيته في تقنيات الجماع

َ
وفنيات االمتاع في «الكاماسوترا» الهندي ،فإنَّ
الرؤية
الفلسفية هي المؤطرة والمحركة للدافع الجنسي لدى من
يعتنقون المذهب الفيدي.
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قدار
في الجانب العربي ،قد
ُ
نتعجب من مِ ِ
الحرية التي كان يكتب بها السابقونَ في مثل
القضايا الجنسية ،ولعلماء ارتبط اسمهم
ٌ
دون
بالفقه والعقيدة
مؤلفات عدة تتحدث – ِ

االستمتاع
الجنسي ،وعن
مَوا َربَة -عن الفعل
ِّ
ِ
المباشر بين الرجل والمرأة ،صحيح أن بعض
هذه الكتب ي ِّ
ُحد ُد هذِ ه المتعة في حالة الزواج

المتعارف عليها ،لكنها ال تخلو من عروج في

بعض األحيان لذكر بعض الحاالت التي قد ال
نقبلها أخالقياً ،ولنأخذ مثال ما نقله الغزالي
عن اإلمام الجنيد ،إذ يقول «وكان الجنيد

يقول :أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى
القوت ،فالزوجة على التحقيق قوت وسبب

لطهارة القلب» ،فكيف وصل الحال بنا اليوم
إلى قدر من الفزع عند الحديث عن مثل ذلك

األمر؟
ِّ
ُ
ُ
من هذه الرؤية ينطلق المؤلف فيقول في
مُ ِّ
قدمَ ةِ كِتابِ ِه «ما ُستر كثي ٌر ،وما يُستر
أوان أكثر .فهل آن األوان لنعلن
في كل
ٍ
عن فرحتنا بأننا عاشقان جمعهما الحب
ُ
ُ
المشتركة في االحتفاء بالحياة؟ وأن
والرغبة

نترشف من كؤوسها الواعدة بالحب والمتعة

هل يَدَهَ ا ِع َ
ندما َتضعُ
الكأس
َ
«ومُ َّ
س على مَ ٍ
َف َ
خام
وق ال ُّر ِ
َّ
كأن َ
ك َتحمِ ُل َعنهَا ال َّندى

الكثيرين من قرَّاءِ ومثقفي العربية اليوم ،إال

ُ
ات ال ِّر َق ِة
بهذا المعنى الذي
يحمل ط َّي ِ
ُّل في مُ طارح ِة الحب يبتدئُ
والعذوب ِة والتمه ِ

والسعادة» ،ومن منطلق المحبة ،ورغم

المسكوت عنه،
معرفته بأن ُه يقتحمُ ِغما َر
ِ
َ
ُ
ظر
وغير المتقبل
الحديث فيهِ من وجهةِ ن ِ

أنه يؤكد رغبته في الخوض وكشف السر عن

هذا المخبأ والمخفي ،يقول «إن ما أقدمه
هنا أعتبره شرفاً رفيعاً ال يوازيه إال شرف
ما ستحرزه األخريات لدى إعادة إنتاجه،

وما سيحرزه اآلخرون واألخريات من قراء ٍة
ُ
ُ
ُ
والرغبة في تبادل المعرفة
االستمتاع
هدفها
والخبرة ،وإعالء شأن اإلنسان روحاً وجسداً

وفضيلة».
ِّ
ُ
يفتتحُ المؤلف كتابِ ُه بقصيدة محمود درويش
ً
عذوبة
«درس من كاما سوطرا» ،والتي تحمل

ً
مفرطة في رهافة تناول العالقةِ الحميم ِة
فع َ
ندمَ ا تلتقي تعاليمُ «الكاما
بينَ َع ِ
اش َق ْينِ ،

ُّ
أجل
تنص على التدر ُِّج من
سوترا» التي
ِ
الحصول على المتعة ،مع رقة وعذوبة
ِ

راق من
كلمات درويش نحصل على أداءٍ ٍ
الشعور والمعنى ،يقول:
ِ

وان َتظِ رهَ ا».

البن
الكاتب عالمه ،ليردف بعد ذلك بكلم ٍة
ُ
ِ
الل العَ الق ِة الجسديةِ
عربي عن السم ِّو من خِ ِ
ُ
َّ
وكيف أنها تحف ُز الرَّوحَ  ،وك ُ
نت أتمنى أن
بشكل أكث َر إسهاباً،
يتتبع رحمي هذا المبحث
ٍ
ُ
الجنس ب ِه
الصوفي وعالقة
فمفهومُ السم ِّو
ِ
ِّ
َ
بحث آخر معمَّ ٍق وحده ،فبينمَ ا
يحتاجُ إلى
ٍ
يَدعو المسلك الصوفي إلى التجرد والتقشف

ب مفهوم الرهبانية والزهد الكامل
ُقار ُ
بما ي ِ
ً
ً
ُ
في الحياة ،إال أنه يتخذ مأخذا مغايرا في

حالة التواصل بين الرجل والمرأة ،فهو

الميراث األكثر
يَدعو لإلكثار ،بل حتى في
ِ
تشدداً ،فعند ابن القيِّم الجوزية« :وقال
بعض السلف :ينبغي للرجل أن يتعاهد من
نفسه ثالثاًَّ :أل ي ََد َع المشي ،فإن اح َتاجَ إلي ِه

يوماً قد َر عليهِ ،وينبغي َّأل يدع األكل ،فإن
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كتب

أمعاءَ ُه تضيق ،وينبغي َّأل يدع الجماع ،فإن
ب مَاؤهَ ا» ،فبخالف
البئر إذا لم َتن َزح َذهَ َ
َف عليه من حالة الزهد في المأكل
المتعار ِ
ُ
نجد
والمشرب والممتلكات وعوارض الدنيا،
اإلكثار مِ ن الجماع ،والتحذي َر من
الترغيب في
َ
ِ
تركه بالكلية حتى ال تضعف الشهوة والقوة

التساؤل «من أين
الجنسية ،وهذا يدفعنا إلى
ِ
َ
بت في الوعي
نس بالك ِ
إذن جاءَ اق ِترانُ ِ
الج ِ

للمجتمعات العربية وبنيتها
السوسيولوجي
ِ
ٌ
ُّ
الثقافية؟» ،سؤال يستحِ ق التت ُّبعَ وال َب َ
حث

التاريخي في تصوري.
َّ
َ
ُّ
كتاب وليد رحمي
يخص ِرحل َت َنا مع
أما فيمَ ا
ِ
َّ
َ
ُ
فإننا ُنسجِّ ل ِرقة الكلمات التي يع ِّب ُر بِهَا عن

أساسيين في
مبتغاه ،وعن قيامِ ِه بأمرين
ِ
ُ
روح «الكاماسوترا»
بناءِ عم ِلهِ ،األوَّل استلهامُ ِ
بدأَ التدرجَ في َّ
َ
التي ِّ
تؤك ُد مَ َ
يصل
اللذ ِة حتى

الطرفان إلى مُ بتغاهِ ما ،وإن كانت قمَّ ُة
ِ
َّ
َ
ُ
وصول الطرفين
السعاد ِة تتحقق في حَ ال ِة
ِ
ً
َ
ظل غلب ِة العنف
ِ
لذروتهمَ ا معا ،فإنه في ِ
الرجال مع النساء في
الذكوري في تعامل
ِ
للكثير من األسباب المتعلقة
العربي
العالم
ِّ
ِ

بالتقاليد والتراث ومستوى التعليم وسيا َدة
َ
الخرافة وتكريس الرجعية ،فإنَّ
التأكيد على

وقت كانَ َذل َ
ِك في ِه مباحاً– وهو
باإلماءِ –في
ٍ
ً
ً
ُ
ما ال
يخلق لدينا صورة واضحة عن كيفيةِ
ُّ
تولدِ الرغب ِة أو تق ُّب َل ف َ
ِعل الرغبةِ َلدى المرأ ِة
العَ ربية.

في الباب الثاني من كتابِ ِه يمضي ناحية
اإلغواء ،والمقدمات المؤدية إلى العشق
الحسي المباشر هذه المرة ،من ُقبل ٍة
بمعناه
ِّ

ضاب ،ومُ المَ َس ِة جسد ،حتى تتهيأ
ور ِ
َشف ِر ٍ
ً
طاب موج ٌه
المحبوبة ،ونالحظ أيضا أن الخِ
َ
بالنصيحة للرجل في مبادرتهِ.
المطاف في
ينتقل الكاتب سريعاً إلى نهاية
ِ
عاشقين،
رسمِ ه لصورة اللقاء الحميم بين
ِ

باإلبحار
فإذا ما كانت لحظة التقائهما أشب ُه
ِ
في الموج ،فإنَّ ال ِن َ
هاية أشب ُه بلحظ ِة الرسو،
ِ

وإذا ما كانت البداية قد جاءت من الحنان

والتالقي والمداعبة ،فعليها أن تنتهي نهاية
رقيقة كما بدأت بداية رقيقة ،فالعاشقان

عليهما أن يكافئا نفسيهما على ما بذاله من
َّ
وحق َقا ُه من متعة معاً ،فالقبالت
مجهود

العاشقة واألحضان وتبادل الشراب والفاكهة
والمزاح واللمسات اللطيفة هي النهاية التي

التدر ُِّج في اللذة ،وعن مقدمات العشق،
ٌ
تناول
وكيف تسحر حبيبتك بالكلمات كان له

يجب أن تسود بين لحظات العاشقين ،وهو

كالتفاتهِ إلى أبي القاسم الشابي في قصيدته
ب»« :يا َ
ٌ
ابنة
«صلوات في
الشهيرة
هيكل الحُ ِ
ِ

وبانفصال تام ،وكأن ما
الجسدي بفتور
ٍ
ُ
إفراغ شهو ٍة دونَ
حب يدفعها،
كان هو
ٍ

ُ
يلتقط من هُ نا وهُ ناك،
َب عنده ،فنجده
مسه ٌ

ِيك رَوعـَ َـة
النور ،إنني أنا وَحدي مَ ن رَأى ف ِ
ِ
ِّ
ُ
المعبودَِ ،
ـذب
فدعيني أعيش في ظِ ل ِ
ك العَ ِ
توس ٍع من
وفِي
ك المشـهـودِ» مع ُّ
قرب حُ س ِن ِ
ِ
ً
ُ
َت َّ
ات كثير ٍة تتداخل معا ،ترسم لنا صورة
ناص ٍ
من الوجد والغرام والهيام ،الذي قد يصل

مفهوم العذرية في الحب ،وكأن
بنا إلى
ِ
بإظهار
جوهر ما يريد تأكيده هو سحر الحبيبة
ِ

عل الجنسي حتى تتأكد
عدم رغبته في ال ِف ِ
من محبته لها في ذاتِها لذاتِها المُ ج َّردة،
ُ
والحقيقة أيضاً أنَّ من النقاط التي تحتاج

إلى بحث في المفهوم العربي «رؤية المرأة
العربية للجنس» ،وكيف تتلقى فعل الرغبة،

وهو أمر ضنينُ الذكر فيه ،فغالبية كتب
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ُ
َ
الحديث عن الفعل الجنسي
تتناول
التراث
َ
َ
نسي
من ناحية الرجل ،وإذا تناوَلت ال ِفعل ِ
الج َّ
من ناحية المرأ ِة بإسهاب فغالباً ما تستشهد
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خطأ قد يقع فيه الكثيرون من إنهاءِ التواصل

ودون متع ٍة روحيةٍ أعلى من متع ِة احتكاك

جسدين ،وهي متعة امتالء القلب والروح
ِ

بروح المحبوب .بهذه الكيفية ينهي المؤلف
ِ
َ
حالة تواصل العاشقين بالجسد ،منتظراً أن
ً
حالة من الحوار والنقاش حول
يثير كتابه
ً
القضايا التي نعتبرها محرمة أو الكالم فيها
َ
المشكلة أن كتابه ممنوع من
غير مباح ،لكن

التداول في غالبية الدول العربية ،مما يحرم

الكثير من القراء من قدرة التواصل أو التفاعل
معه واكتشاف آفاقه الجديدة.

ناقد من مصر
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فيلم نال إعجاب الماليين في جميع أنحاء

العالم ،تتط ّرق توني موريسون إلى موضوع العبودية.

توني موريسون تبحث عن

وتدور أحداث هذه الرواية في القرن السابع عشر ،أي

«جذور اآلخرين»

ال تزال «عالما جديدا» .وكان المهاجرون يتدفقون

حسونة المصباحي

قيس سلامن

الهوس باللون

في

روايتها الشهيرة  Belovedالتي حوّلت إلى

في الفترة التي كانت فيها الواليات المتحدة األميرك ّية
إليها من البلدان األوروبية بأعداد وفيرة ،بينهم

سويديّون ،وفرنس ّيون ،وإسبان ،وإيطاليون،
وهولنديّون ،وروس .وكانت المدن تسمى بحسب

األسماء التي يختارها لها المهاجرون.

في هذه الفترة بدأ يظهر خدم بيض .وفي الحقيقة
كان هؤالء الخدم عبيدا تماما مثلما هو الحال

بالنسبة للخدم السود .وفي طريقهم إلى المهجر

األميركي ،كان البعض من هؤالء الخدم البيض

يموتون قبل الوصول إلى «العالم الجديد» .أما الذين
يتمكنون من الوصول فإنهم يتحولون في الحين إلى

عبيد .وكذلك زوجاتهم ،وأبناؤهم .الشيء الوحيد

الذي كان يم ّيز الخدم السود عن الخدم البيض هو
أن هؤالء كان باستطاعتهم أن يف ّروا ،وأن يذوبوا في

الجموع البيضاء .وهذا ما لم يكن بمقدور الخدم
الزنوج القيام به بسبب لون بشرتهم.

يضم الكتاب الجديد لتوني موريسون «جذور
اآلخرين» الصادر حديثا في ترجمة فرنسية عن

دار «كريستيان بورغوا» ست محاضرات كانت قد
ألقتها في جامعة «هارفارد» عام  ،2016وفيها
تناولت موضوعات مختلفة متصلة اتصاال وثيقا
بقضية العنصرية في الواليات المتحدة األميركية،

وبالعالقات بين البيض والسود ،وبلون البشرة،

لم تشرع توين موريسون الحائزة عىل جائزة نوبل لآلداب يف كتابة
الرواية والقصة بصفة فعليّة إالّ بعد أن تجاوزت ّ
سن األربعني .كان
عليها أن تقيض خمسة أعوام ليك تنتهي من كتابة روايتها األوىل

حي من أحياء مدينة
«صول» التي تتحدث عن امرأة تعيش يف ّ

أوهايو .وبسبب رفضها للتقاليد املحافظة ،تتعرض إىل هجومات

عنيفة من األوساط املتشبثة بتلك التقاليد .وبفضل هذه الرواية التي

لقيت نجاحا واسعا ،فرضت توين موريسون نفسها يف املشهد األدبي

األمرييك والعاملي.

وبالهجرات الجماعية التي يواجهها العالم راهنا .وقد
اعتمدت توني موريسون في ذلك على وثائق تاريخية،

وعلى شهادات من البيض والسود ،وعلى أعمال
روائيين كبار أمثال فوكنر وهمنغواي .كما خصصت
بعض الفصول لتقديم قراءتها الخاصة ألعمالها التي

تناولت فيها جوانب مختلفة من المظالم التي تعرض

لها السود في الواليات المتحدة األميركية.

بالدليل القاطع أن العنصرية البيضاء قد
تتقلص لحين من الزمن لكنها سرعان ما تعود

متخذة أشكاال مسبوقة أو غير مسبوقة .لذلك
يمكن القول إن كتاب توني موريسون يتواصل
مع كتب أخرى ظهرت في فترات سابقة مثل
كتب سفان بيكيرت وإدوارد بابتيست التي

أبرزت الطبيعة العنيفة للعنصرية ،وكتب

وكانت توني موريسون قد ألقت هذه المحاضرات
ومفزعا ،خصوصا بعد أن تمكن اليمينيون بقيادة

األهلية بين الشمال والجنوب ،إلى دحر

في فترة عرفت فيها العنصريّة البيضاء تصاعدا رهيبا

مُ تحكمين في السياسة األميركية داخليا وخارجيا.
إالّ أن توني موريسون لم تتطرق إلى األوضاع الحالية
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مختلفة من التاريخ األميركي بحثا عما يثبت

جيمس ماكفيرسون وإيريك فونير التي

رونالد ترامب من الدخول إلى البيت األبيض ليصبحوا
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بشكل مباشر ،بل اختارت النبش في جوانب

كيف أن العنصرية مهدت إلى محْ تشدات

االعتقال الجماعية.

بشرة سوداء

يعاني من العنصرية البيضاء ،لتصبح هذه
الرمزية موضوعا أساسيا في جل أعمالها

الروائية والقصصية.

في بداية الكتاب ،تشير توني موريسون إلى

تقول توني موريسون إنها اعتمدت في

يعود إلى طفولتها .فذات يوم ،جاءت

بطلتها امرأة سوداء تدعى مارغريت غارنار

أن اكتشافها لما ترمز إليه بشرتها السوداء
الجدة من األم التي كانت «سوداء مثل

روايتها « »Belovedعلى

قصة

واقعية

في الخامسة والعشرين من عمرها ،قامت
بقتل أطفالها األربعة بأشكال وحشية لكي

القطران» لزيارة عائلتها ،وحالما الحظت أن
ّ
أقل سوادا منها ،اغتاظت
حفيدتها كانت

ال «تسلط عليهم المظالم التي ُسلطت

بالنسبة لها هو الذي يحدد أصالة جنسها .أما

مثلما عذبوها» بحسب تعبيرها .وقد ارتكبت

كشفت عن األسباب التي أدت إلى الحرب

وصاحت محتجة على ذلك ألن لون البشرة

المجهودات التي كانت تهدف إلى بناء البالد

األقل سوادا فهم مزيفون .وهم أقرب إلى

جبران محمد وبريس واستارن التي أظهرت

ترسخت في ذهن الطفلة الصغيرة التي هي

وإعمارها .كما يلتقي كتابها مع كتابات خليل

توني موريسون رمزيّة لون بشرتها في مجتمع

البيض منهم إلى السود .ومنذ ذلك الحين،

عليها» ،ولكي «ال يعذبهم األسياد البيض

تلك المرأة جرائمها بهدوء ،وبصفاء ذهني
عجيب كما لو أنها تؤدي عمال صالحا .ولم

تقم والدتها بردعها ،بل كانت تراقب أفعالها
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من دون أن يصدر منها ما يشير بالموافقة أو

على ثقافة أخالقية واالستفادة من تربية دينية
أو غيرها إالّ إذا ما كانوا خاضعين لسلطة الرجل

الذنوب».

فإنهم يمضون حياتهم خاملين ،ساكنين ،وشبه

االعتراض ،داعية الله أن «يأخذها بسرعة إلى

العالم اآلخر حيث يكف األشرار عن ارتكاب

األبيض المغتصب

األبيض .فإن لم يكونوا خاضعين لهذه السلطة،

نائمين كما لو أنهم مُ ّ
خدرُون .بل أن الدم األسود

الذي يجري في عروقهم غالبا ما يكون حافزا

من خالل يوميات صاحب مزرعة يدعى توني

للجريمة ،والعنف ،والهمجية ،والجهل ،ورفض

العنصري يمكن أن يسعى إلى إثبات إنسانيته

وفي محاضرة حملت عنوان «الهوس باللون»،

ثيستلوود ،تثبت توني موريسون أن اإلنسان
بأفعال ال إنسانية .فقد كان هذا الرجل يقوم يوميا

باغتصاب الخادمات والعامالت في مزرعته إرضاء
لشهواته وهوسه الجنسي .وهو ال يفصل أفعاله

كل ما ّ
يمت بصلة للحضارة والتمدن.

تطرقت توني موريسون إلى مالمح وخاصيات

العنصرية البيضاء في األدب .ففي قصة للكاتبة
فالنري أو كونور بعنوان «الزنجي المُ ْخ َت َلق»،

يحاول رجل أبيض يدعى المستر هيد تعليم

هذه عن األعمال اليومية التي يقوم بها كالحرث،
والزرع ،وج ّز األغنام ،واستقبال الزوار ،وغير

حفيده منذ البداية كيف يميز بين الرجل األبيض

في داخله :أنا لست وحشا! أنا لست وحشا!

إنسانا بالمعنى الحقيقي للكلمة» ،بل هو في

ذلك .وهو يغتصب الخادمات والعامالت مرددا
وإنما أنا أعذب الالتي من دون وسيلة للدفاع عن

أنفسهن لكي أؤكد لنفسي أنني لست ضعيفا!».

والرجل األسود ،موحيا له أن هذا األخير «ليس
مستوى قد يكون قريبا من مستوى الحيوان .وفي

روايات وقصص ويليام فوكنر ،تتحول قطرة الدم

كان توني ثيستلوود يعتبر عملية االغتصاب «حقا

التي قد يحملها رجل أبيض إلى «لعنة» تالحقه

بخصال ومواهب ال يتمتع بها ضحاياه .وقد

والشر والجريمة.

مشروعا» باعتباره «سيدا» متفوقا عقليا ،ويتمتع
يجد «األسياد البيض» متعة في تعذيب خدمهم

السود من خالل إجبارهم على القيام بأعمال
مرهقة ،بل قاتلة في بعض األحيان .من ذلك
مثال أن امرأة سوداء روت أنها كانت تقضي

الشطر األكبر من النهار في منجم للملح ورجالها
في الماء حتى الركبتين .وفي نهاية عملها ،تخرج
منتفخة الساقين بحيث ال تقدر على الحركة
بطريقة عادية .وكانت تصف مرورها من «س ّيد

إلى آخ ّر كما لو أنه مرور من جزار إلى جزار آخر قد

يكون أشد منه قسوة وشراسة».

الهوس باللون

في التقارير التي أعدوها ،سعى علماء وأطباء بيض

طوال حياته ،وإلى عقدة تثير لديه نوازع العنف

وعند همنغواي ،قد يكون اللون األسود
موقظا للغرائز الجنسية ومحفزا على الشبقية
واإليروسية .ففي قصة «حديقة عدن» ،يقضي
شاب وشابة شهر العسل على الشاطئ الالزوردي

الفرنسي ،وهما يمارسان الجنس طوال الوقت

بمتعة ال مثيل لها .وفي حوار يدور بينهما،
تطلب الفتاة من الفتى الذهاب إلى شاطئ في
الجنوب لتصبح أكثر «سوادا» إذ أن اللون األسود
يثيرها ،ويجعلها راغبة في المزيد من متع الحب
والجنس.

كاتب من تونس

إلى إظهار دونية السود لتبرير عنصريتهم .وفي

تقريره حول األمراض والخاصيات الفيزيقية
للجنس األسود ،أشار طبيب يدعى صامويل
كارترايت كان يدافع باستماتة عن االستعباد،

إلى أن القاعدة العامة تثبت ،باستثناء بعض
الحاالت ،أن السود ال يمكنهم أن يتمتعوا
بالمواهب والمَ َل َكات التي تخو ُ
ّل لهم الحصول
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المختصر
كمال بستاين

أي مستقبل في ظل العولمة

مع استفحال األزمة المالية ،والخوف المتزايد من التغيير المناخي

والفقر المتواصل في عدة بلدان ،بات الجدل حول العولمة مركزا

على أسئلة أكثر راديكالية بخصوص مستقبل الرأسمالية نفسه ،فقد
بات جليا أن الليبرالية االقتصادية والسياسية ليست األقدر على ّ
حل
تلك المشكالت .صحيح أن للعولمة الحالية عدة سوابق ،ولكنها

فريدة ،ألنها تشمل في طياتها أربع شموليات :شموليات الشركات

الكبرى ،والمالية ،والرقمية ،والطبيعية ،وتتحدد أيضا بوضع
المستثمرين المؤسسين الشركات المعولمة موضعَ تنافس عبر

في المداولة بحسب موقعه تجاه كل وحدة
لإلنتاج والفضاءات التشاركية التي يساهم

فيها ،ما يخلق منظومة تضمن االستقاللية

تحليل
الذاتية والتكافل .ينطلق المؤلف من
ٍ
أجرته الحركة التعاضدية ،حيث يتم تجاوز

يذهب الرأي العام الفكري إلى القول إننا

انتهينا من السرديات الكبرى والحداثة الفنية،
والحال أننا لسنا واثقين تماما أننا بدأنا التفكير

في ما يغطي هذين اللفظين .لفهم ما يدور في

مالية السوق .وهذا المسار يفاقم بعض التفاوتات ويقلص أخرى،

ينبغي أن نضع في الحسبان البعد المضاعف

الجديد «الشموليات – االنبثاق والتشظي» ،يتساءل أستاذ العلوم

بتجارب االتحاد السوفييتي ،وإسبانيا في

بين الماضي والمستقبل ،ذلك الذي يحمل

المشتركة منذ القرن التاسع عشر ،مرورا

عهد فرانكو ،ويوغسالفيا في عهد تيتو،

االقتصادية بيير نويل جيرو عن سيناريوات المستقبل .هل سيضط ّر
الفاعلون االقتصاديون إلى االرتحال الدائم كي يبقوا قادرين على

ليب ّين الدوافع االقتصادية ومآزقها .وفي رأيه

مستقبل للبلدان الغربية وبلدان جهات العالم المنسية؟

بتوسيع المساهمات االجتماعية التي هي في

ِّ
التنافس؟ أال تزال الدول تملك دور
المعدل في هذا التنافس؟ أيّ

اإلسالم المتعدد

أن «االقتصاد التشاركي» يمكن أن يتحقق
األصل تشاركية عائدات .والكتاب في النهاية
محاولة جادة لتجاوز اآلفاق المعتادة.

حركات التفتح واالنقالبات الفنية التي ترافقه،

للزمن .خلف الصورة البسيطة للخط الممدود
الوعود والخيبات ،ثمة تراتبية أشكال حياة

تفصل بين التي لديها متسع من الوقت
والتي ليس لديها .في كتابه الجديد «األزمنة
الحديثة :الفن والزمن والسياسة» ،يبين

الفيلسوف جاك رانسيير كيف يتنزل الصراع

من البيغ بانغ إلى األرضة ،ومن اإلنترنت إلى

(أي كل ما هو موجود) يظهر ويتجلى بمعزل

عن األنا وخوفها من األماكن المغلقة.

ساحات السلطة
أم ساحات عامة

على م ّر األزمنة ،حرص الحكام ،من يوليوس

قيصر ولويس الرابع عشر ونابليون الثالث
إلى إسماعيل باشا وهتلر وستالين ،على
تهيئة ساحات عامة تليق بصورتهم ،فهي

فضاءات جعلت كي تجسد رؤيتهم السياسية
وتعزيز سلطتهم .فتركوا لنا ميادين ملكية،
إمبراطورية ،قومية ،فاشية ال تزال حتى يومنا

هذا قائمة في المدن والقرى .ذلك ما تتناوله

أستاذة الفلسفة السياسية جويل زاسك

ضد تقسيم الوقت هذا في صميم الثورات
ّ
يعقد
السياسية والفنية الحديثة ،وكيف

عامة» ،وتتساءل :إذا كانت تلك غاية الحكام

ليست البطالة حرمانا من الشغل فقط،

والجديد .إلقامة الدليل على نظريته استعان

يأتمرون إال بما يمليه عليه فكرهم ،فما موقف

التأويل في الماضي والحاضر .واألسئلة المثارة هنا جوهرية نظرا

الغالب عزلة وتهميش .لذلك تحدث علماء

وبعاملين في حظائر البناء ،وثالثة سينمائيين

يسعى المتزمتون إلى فرض نظرة أحادية أو خاطئة عن ديننا

قرر المعطلون عامي  1997و 1998احتالل

«التاريخ األكبر لإلسالم» كتاب يقدم فكرة شاملة عن اإلسالم منذ
ظهوره ،بطرح كل األسئلة التي تخامر األذهان ،بدءا بشخصية

الرسول ،وظروف تدوين القرآن ،والعداوة المزمنة بين الشيعة

والسنة ،وصوال إلى الجماعات اإلرهابية وفهمها للجهاد ،ومسألة
الستغاللها في الجدل الراهن من قبل الفرق المتطرفة ،حيث

ضد البطالة لفك العزلة

بل هي محنة اجتماعية من جرائرها في
االجتماع عن «تظاهر بعيد االحتمال» عندما

الحنيف ،بدعوى العودة إلى األصول ،ويوهمون غير العارفين

المؤسسات وتعطيل نشاطها .غير أن عالمي

المجتمعات الغربية ،بأنهم يقودون الضالين إلى مجتمع الطهر.

تلك الفرضية في كتابهما «عندما يتجند

بدينهم تمام المعرفة ،سواء في البلدان العربية اإلسالمية أو في

وقد شمل الكتاب مقاالت لمجموعة من المتخصصين في اإلسالم،
عربا وأجانب ،أمثال مكرم عباس ،وهيب عطا الله ،علي بنمخلوف،

االجتماع كزافيي دونزا وفاليري كوهين يفندان

العاطلون» .من خالل بحثين إثنوغرافيين
أكدا أن مجموعات العاطلين كانت مؤلفة

مالك شبل ،حمادي الرديسي ،لويزا يوسفي ،جون بوين ،باسكال

من أشخاص ذات سمات متباينة ،وهو ما

مارتنيز غرو وآخرين… (تحت إشراف لوران تيستو) أكدوا فيها أن

لوجه المناضلين بدافع الضمير والمستفيدين

بوريزي ،فنسان كابدوبوي ،باتريك هاني ،سيرج الفيت ،غابريال
اإلسالم منذ ظهوره حتى اآلن لم يكن متماثال بين جهة وأخرى،
وإنما هو دين متعدد.

من أجل اقتصاد تشاركي

في هذه المرحلة التي تشهد غل ّو الرأسمالية في شتى مجاالت

يفند النظريات القائلة إن االحتشاد يضع وجها

من العمل المشترك .فمن العمل النضالي إلى
احتالل مراكز العمل وتناول الكلمة ال يتجلى
تقسيم العمل فقط وإنما أيضا توتر دائم يرين

على المجموعات ذات المطالب المتناقضة
أحيانا ،كمطلب الشغل لدى هذا الطرف

الحياة ،يقترح المناضل والناشط بجمعية التسيير الذاتي ،بونوا

ومطلب الترفيع في األجر لدى الطرف اآلخر.

عبر الملكية المشتركة لوسائل اإلنتاج ،أليس من األجدر أن يعاد

ضروريان للعاطلين ألنهما وسيلة لفك العزلة

بوريتس ،فكرة طريفة .ما دام اليسار قد فشل في تجاوز الرأسمالية
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أشكالها ،حيث كل فرد يمكن أن يجد مكانه

القطع بين الماضي والمستقبل
فنيا وسياسيا

المسؤولية األخالقية ،ما يعطينا إياه العالم

فكرة المشترك كنفي لملكية اإلنتاج في شتى

العرف ولكن رأس المال يستعيد نوعا من
النفوذ عند نجاح الشركة ،ويذ ّكر بالملكية

فهو يساعد على انبثاقات سريعة ولكنه يولد تشظيات .في كتابه
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النظر في مبدأ الملكية نفسه؟ ومن َثمّ يطرح

والتهميش وما يتولد عنهما من أمراض.

ومقاومات وغيريات ال تنفك عن مفاجأتنا.

ويستخلص الباحثان أن التظاهر واالحتشاد

المظهر البالغ البساطة للقطع بين القديم

رانسيير بفيلسوف يؤمن بالعلو والتسامي،
وبعض الراقصات لبناء مشهدية عن ذلك
القطع.

والدة الواقع

منذ زمن طويل والفلسفة تروي حكاية

محبطة ،تقول إن ثمة أنا تبني العالم عبر
اللغة والفكر ،فيما تبني األنوات األخرى
الماضي .هذه الحكاية حزينة ألن هذا الموقف

الذي يزعم الثورية هو في الواقع محافظ

بشكل عميق :بل إنه رجعية خالصة ،ونفي
لكل حدث .يعلمنا أن ال جديد يمكن أن
يصيبنا ،سواء في شكل تهديد أو وعد،

بدعوى أن العالم كله بداخلنا .في لغة حداثية
مبتكرة وبراهين ساخرة ومُرغمة يروي لنا

الفيلسوف اإليطالي موريسيو في ّراريس في
كتابه «بروز» حكاية أخرى .الواقع والفكر
الذي يعرف ذلك الواقع متأتيان من العالم،
عبر مسارات وانفجارات وصدمات وتفاعالت

في كتابها الجديد «عندما تصبح الساحة
السابقين الذين ال يعترفون إال بذواتهم وال
الحكام في الديمقراطيات الغربية اليوم؟ هل

سيطالبون هم أيضا بميادين تليق بمُ ثلهم

وتروّج ألنماط عيشهم؟ والجواب في رأيها
بالنفي ،مع استثناءات قليلة .الطريف أن هذا
السؤال لم يسبق طرحه حتى في أثينا .فمن
أين يأتي الخلل؟ وما طبيعة الالوعي السياسي

الذي يجعلنا ال نبصره؟ وأي ميادين في ظل

الديمقراطية؟

مديح النزعة المحافظة

لئن كانت النزعة المحافظة طريقة مخصوصة
في الوجود ،و»مزاجا» يطالب بنصيبه في

شتى أنشطة البشر والفنون والموسيقى
واآلداب والعلوم والدين ،والسياسة بطبيعة
الحال ،فإن الفلسفة السياسية التي استمدت
منها اسمها تولدت عن ثورات ثالث :الثورة

اإلنكليزية المجيدة عام  ،1688والثورة

األميركية التي اكتملت عام  ،1783والثورة

الفرنسية عام  .1789تاريخ هذا التيار الفكري

المنبوذ والمجهول هو ما يقترحه الكاتب
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كتب

رسالة باريس

والفيلسوف اإلنكليزي روجر سكروتن عضو

سبعة قرون من تاريخ أفريقيا
في رواية

بجامعات أوكسفورد وبوسطن وواشنطن،

الذي يعرف كل شخص مدى تأثيره وإبهاره،
مثلما يعرف تم ّنعه على اإلمساك ،كالبرق
ّ
الخلب .ولكن بتضافر المال مع نوع من الفن

( )2017-1940رواية كانت سببا في شهرته،

حداد ،كما يتبدى ذهنه منصرفا بغير انقطاع

تحول الفن إلى بضاعة تعتمد على جماليات

رونودو ،وكانت أيضا سببا في انقطاع صوته

األكاديمية البريطانية واألستاذ المحاضر

ويعترض على صورة المحافظ النوستالجي،
الرجعي الذي يتبدى فكره دائما في حالة

المعاصر يهدف إلى فرض هيمنته دون رد،

«واجب العنف» للمالي يامبو أولوغوم

نحو الماضي ،بل يمتدح هذا التيار ليؤكد
اكتسب حقه في الحضور منذ القرن السابع

رهانا سياسيا .تلك هي القضية التي تثيرها
الكاتبة (السوريالية سابقا) ّأني لو بران في

فآثر الصمت حتى وفاته .الرواية عبارة عن

في كتبها السابقة نجاح رأس المال في

القرن الثالث عشر إلى القرن العشرين ،عبر

كذبة زيمبارو

كتاب بعنوان «ما ال ثمن له» ،وقد أدانت

واعتزاله ،فقد اتهم في فرنسا بالسرقة
األدبية ،واتهم في بالده وفي بعض البلدان

األفريقية لتحامله على تاريخها وشعوبها.
ّ
يمتد من
جدارية تراجيدية تمسح تاريخا

ظلت «تجربة ستانفورد حول السجن» التي

تشويه الفن وتحويله إلى سلعة .وتتساءل:
ح ّتامَ نقبل ّأل نرى إلى أي درجة يعمل المال

سيف الذين يحكمونها بغطرسة واستبداد.

نفوس المساجين ،وكيف يتحول اإلنسان

المهم ،في سعي الهث لما ال ثمن له؟

من الداخل ،حيث العنف والقتل والمكر

أن عالم االجتماع الفرنسي تيبو لوتيكسيي

الميديا بين مطرقة الحاكم
وسندان المال

يسرد بأسلوب ساخر دور أوروبا ومنظومتها

القرن العشرين .ذلك أن التجربة التي أجراها

حدث في فرنسا إبان ثورة مايو  ،68حيث

ويركز على رحلة سبارتاكوس كاسومي،

رديئة اإلخراج ،ألن «المساجين» هم طلبة

للسلطة .في تلك الفترة بالضبط كان يعرض

ستانفورد ،والتجربة التي كان يفترض أن

والسلطة والمال» لجان شويبل (-1927

بدعوى أن الحراس (وهم طلبة أيضا) مارسوا

في فرنسا ،بتقديم للفيلسوف بول ريكور،

أجراها عالم النفس األميركي فيليب زيمباردو
مثاال علميا ودليال قاطعا على أثر السجن في

المسالم فيه إلى شخص عدواني عنيف .غير
أثبت بالدليل في كتابه «حكاية كذبة» أن

تلك التجربة كانت أكبر خدعة فكرية في
زيمبارو عام  1971كانت عبارة عن مسرحية
متطوّعون ،و»السجن» هو جناح في جامعة

تدوم أسبوعين توقفت بعد ستة أيام،
عنفا ساديا ضد «المساجين» .أما النتائج

التي انتهى إليها زيمبارو فكانت محررة
مسبقا ،والبروتوكول الذي استعمله ال صلة

له بالعلم إطالقا .وبين لوتيكسيي بالوثائق

للقضاء على ليلنا الحساس ،وجعلنا ننسى

يحدث أن تسبح الصحافة ضد التيار كما

المال لقمع كل ما يعكر الصفو ،إذ كان

الدولية من  1945إىل اآلن ،يف إطار مركز

البحوث الدولية بباريس بوصفه متخصصا
يف الفلسفة السياسية .عقب صدور مقالته

 ،Feu (sur) l’ordre internationalالتي

تحمل معنيني ،أولهما النظام العاملي املقبور،

على تجارة الرقيق مقابل عموالت؛ مثلما

والثاين النار عىل النظام العاملي بإضافة حرف
الجر ،طرح عليه سؤال حول القوة أو القوى

الكولونيالية في استعباد شعوب القارة،

في المكتبات الفرنسية كتاب «الصحافة

بتضافر مصالح السلطة الحاكمة ورؤوس

كبريا من حياته العملية يف دراسة العالقات

وموافقة بعض زعماء القبائل األفريقية

وأعيد نشرها هذه األيام ،تقرأ كعمل أدبي

الميديا في ذلك الوقت ،وكان شويبل واعيا

الذين درسوا العنف والحرب .قىض جانبا

ومن خاللها يروي تاريخ أفريقيا المجهول،

رفعت معلقات تندد بانحياز وسائل اإلعالم

وهو كتاب يعارض النهج الذي سارت عليه

املنية يف شهر مايو املايض ،من أملع املفكرين

تاريخ إمبراطورية متخيلة تدعى ناكِم وآل

سليل العبيد ،وتيهه بحثا عن جذوره .هذه

 )1994أول رئيس ألول عصبة المحررين

ّ
يعد بيري هاسرن ( )2018-1933الذي وافته

مجد كردية

عشر ،وأغنى فكر فالسفة كثر.

يسير إلى هالكه ،حتى صار القبح والجمال

أبو بكر العيادي

حيث كان أول كاتب أفريقي يفوز بجائزة

عامة للتغطية على الطريقة الكارثية لعالم

مدى ما يحويه تراثه من ثراء متعدد األوجه،

التي تحكم العالم اليوم ،إذا فرضنا أن النظام

العاملي انتهى ،وهو ما توحي به مقالته تلك،

املنشورة يف مجلة «فكر».

الرواية التي صدرت أول مرة عام ،1968
جليل ،وكملحمة تنزل صاحبها منزلة
الك ّتاب الكبار.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

لفهم

سبب إخفاق النظام العالمي الذي ولد بعد نهاية الحرب

منظمة األمم المتحدة من التدخل حيث ينبغي .والفرصة األخيرة لتطوير

بيير هاسنر العودة إلى لحظة تأسيس منظمة األمم المتحدة ،حين

الليبية .ذلك أن التفويض الذي أعطي للقوات األممية ،الغربية باألساس،

الباردة ،ووضع تحت حماية منظمة األمم المتحدة ،يقترح

تصور روزفلت ،عقب نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة ،أربعة
حراس -الواليات المتحدة ،بريطانيا العظمى ،روسيا والصين -يعهد

إليهم بالسهر على فرض النظام وضمان األمن .وقد شكل ذلك تعارضا

واألدلة الملموسة كيف أن الدافع كان

عادة ما يقول «أنْ تصمد معناه أنك تخلق،

فيه الصراع بين الثقافة المضادة والمركب

أعيد نشره مؤخرا عن دار سوي ،بتقديم

قارين يتمتعون بحق الفيتو ،إلى جانب عشرة أعضاء آخرين يقع تعيينهم

وقد أكد فيه على ضرورة أن يقرأ اإلعالميون

حيث ينبغي ،إذ غالبا ما وجد القطبان الغربي والروسي نفسيهما في

إنها الحرب ،حرب تدور على شتى األصعدة

شجاعة فقدوها ،وصراحة صاروا يعجزون

المنظمة عن القيام بمهمتها األساسية ،أي حماية الشعوب ،على أكمل

يستحيل أن نستخلص منه قيمة .عقبها

ذلك موتهم.

كوسوفو مثال بتفويض من مجلس األمن ،بينما دمر الروس الشيشان،

ناتجا عن تنافس أكاديمي ،في مرحلة برز
العسكري الصناعي الجامعي.

تحويل الفن إلى سلعة

وتشتد منذ أن صارت موجهة ضد كل ما

إضفاء القبح على العالم ،ألن أول عدوّ،
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الحي،
قبل الحلم أو الشغف ،كان الجمال
ّ

من يحكم العالم؟
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وأن تخلق يعني أنك تصمد» .هذا الكتاب
للصحافي اليساري المشاكس إدوين بلينيل،
الفرنسيون هذا المصنف كي يستعيدوا
عنها ،ويكفوا عن مداعبة السلطان ،ألن في

مع فكرة منظمة ديمقراطية يكون لكل بلد فيها نفس الحقوق ،ما دفع

إلى إيجاد توافق ،أدى إلى بعث مجلس األمن الذي يضم خمسة أعضاء
بالتداول .هذا التوافق هو الذي حال دون تدخل منظمة األمم المتحدة

حال مواجهة ،عن طريق الفيتو ،طيلة الحرب الباردة .وكان أن عجزت

وجه ،وإن حصل ذلك فبطريقة عشوائية ،فقد تدخل الغربيون في
وانتهك الصينيون التبت والمنغول واأليغور ،ومنع ذلك التوافق األصلي

عمل المنظمة والمصادقة على «مسؤولية الحماية» انهارت مع المسألة
كان واضحا :منع إبادة معلنة .ولكنه سرعان ما تحول إلى تغيير النظام.
ما حمل كثيرا من البلدان ،من بينها روسيا والصين ،على القول إن

الغربيين استغلوا المنظمة لغايات سياسية ،ال سيما أن النتيجة كانت
كارثية :زعزعة استقرار عدة دول من شرق أفريقيا وبلدان جنوب

الصحراء ،وفتح الباب أمام تنقل األسلحة وانتشار اإلرهاب وتفاقم
التهريب والهجرة السرية .وكان من نتيجة ذلك اعتراض الروس

والصينيين على تدخل المنظمة لحماية الشعب السوري ،وهو يذبح
يوميا من طرف نظام بشار وع ّرابيه اإليراني والروسي.

ال جدال أن نهاية االستعمار ثم الحرب الباردة وضعت ّ
حدا لبعض
النزاعات ،ولكنها ّ
ولدت نزاعات أخرى ،خاصة في أفريقيا ،حيث قامت

دول هشة ،ظلت بعد استقاللها نهبا للصراعات اإلثنية واالنقالبات

العسكرية والحروب األهلية التي ال تنتهي ،وحتى التصفية العرقية.
َّ
معدلة من
وكان لهشاشة تلك الدول من جهة ،وتطور رأسمالية غير
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الحرب الباردة وفترة ما بين الحربين تضافر

الظهور ،ففي الوقت الذي تراجعت فيه أميركا

أن توافق القوى العظمى عادة ما يصطدم

منه ،نظرا للمصالح المشتركة لدى القطبين.

روسيا بوتين مراميها التوسعية ،وعزمها على

أسلفنا .وحسبنا أن ننظر إلى قضية األسلحة

العالقات االقتصادية بشكل ال يمكن التخلص
غير أن هذا الوضع يظل أكثر تعقيدا والتباسا

استعادة البلدان التي كانت خاضعة لالتحاد

يمس طبيعة المتدخلين نفسها :بين صفة

الروس مرة ،كما حصل في شرق أوكرانيا،

مما كان عليه قبل خمسة وعشرين عاما ،ألنه

دولية أو غير دولية ،وقومية أو شبه قومية
أو عابرة للقوميات ،تظل الثقافة موجهة
نحو الحرب أو البحث عن الحياة الكريمة.

حتى التصنيفات القديمة ،بين قوى عظمى
وقوى إقليمية ،ال تني تزداد التباسا .لقد
كانت االتفاقات الكبرى ،رسمية أم ضمنية،

قائمة على النظام العالمي ،خاصة خالل
الحرب الباردة ،ما يسمح بقراءة المشهد

الجيوسياسي بسهولة .كان ثمة نوع من
التوافق غير المعلن بين القوى العظمى،

يسمح ألميركا مثال بمحاربة فيتنام أحد

حلفاء االتحاد السوفييتي في وقت ال يرى فيه
ّ
الحد من
الطرفان حرجا من التفاوض حول

األسلحة النووية .ويسمح للسوفييت بالتدخل

في المجر وتشيكوسلوفاكيا دون أن يعترض
األميركان .مثل تلك النزاعات ال تزال اليوم

جهة أخرى ،ما جعل العولمة تبدو في نظر

التهريب والعصابات المسلحة والجماعات

وحلفائها في أوروبا وآسيا وضد الديمقراطيات

بردود أفعال أصولية أو تقليدية ممزوجة

قواعد ضاعفت من ظاهرة الفساد العالمية

الحربين ،فروسيا بوتين ،كما كانت ألمانيا

عادوا يعلنون الحرب على بعضهم بعضا ،بل

وسعت تبعاتها ثورة مضاعفة،
أو مهدت لها أو ّ

بالروسية في امبراطورية واحدة .مثل ألمانيا

هو أن تتسع تلك النزاعات ويمسك أطرافها

والنتيجة أننا نشهد اليوم عودة مضاعفة للقرن

الحرب العالمية األولى ،تحاول روسيا أن تثأر

بإمكان الجماعات وحتى األفراد أن يلحقوا

بالضغينة وبالرغبة في االنتقام الستعادة

ماض مجيد .فالعولمة التحديثية اجتثت ال
محالة جانبا هاما من شعوب البلدان النامية
من الفقر ،وخلقت طبقات وسطى متعلمة

ثورة وسائل االتصال ،وثورة وسائل الدمار.

في ثالثينات القرن الماضي بعد هزيمتها في

تنجذب إلى الغرب ومبادئه ،ولكنها في الوقت

العشرين الذي ال يريد أن يلفظ أنفاسه :إعادة

لنفسها عن هزيمتها في الحرب الباردة .كذلك

والخصاصة وحتى المجاعة والهجرة .كما

الباردة ،حيث تتحالف القوتان الشيوعيتان

الماضي ،بالهيمنة على أجوارها وإقصاء

نفسه حكمت على فئات أخرى بالتهميش

أوجدت العولمة فئات أخرى متنقلة كمافيات
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أنه لم يعد ثمة وجود لمؤسسة تملك التأثير
على المتنازعين ،كما لم يعد المالحظ يميز

والعنف المرتبط بها .كل تلك الظواهر خلقتها
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بناء معسكرين كما كان الشأن أثناء الحرب
سابقا ،روسيا والصين ،ضد الواليات المتحدة

الصين التي تسعى بدورها إلى محو إهانات
األميركان من القارة اآلسيوية .والفرق بين

الصين ،التي تسعى إلى الهيمنة على القارة
اآلسيوية وإقصاء الحضور األميركي فيها.

الحرب من السلم ،ال سيما أن المتحاربين ما
يدخلونها دون سابق إنذار .والخطر المحدق

بالسالح النووي ،فمع تطور األسلحة صار
بالبلدان وشعوبها ما تلحقه الدول المسلحة
من أضرار جسيمة.

في موازاة ذلك ،عاد منطق الدول إلى

النووية التي ال يمكن حلها بإزالتها وال بتعميم
امتالكها وال بدوام االعتراض على مالكيها

الذين يريدون حظرها على اآلخرين ،الذين

يرفضون بدورهم أن تتحلى القوى العظمى
بإهاب القضاة والبوليس للحفاظ على
استئثارها بأسلحة الدمار الشامل دون سواها

من العالمين ،ال سيما أن التطورات في هذا

وبصرف النظر عن تلك النتائج ،يعتقد هاسنر

المجال رهينة التحوالت الداخلية في بعض

رأيه أن ثمة مجموعات دينية ،ومجموعات

فهل يعني ذلك أن نعدل عن فكرة هيئة

أن المجموعة الدولية ال وجود لها .ففي
أيديولوجية ،ومجموعات قومية -حتى

وإن كانت منقسمة أحيانا -ولكن ال وجود

لمجموعة دولية ،بل ثمة مجتمع دولي،
بمعنى قواعد عامة ،تسمح للطائرات أن

تحلق في األجواء بحرية ،وللسفن أن تتنقل
في البحار والمحيطات كيفما شاءت ،أما

البلدان ورهينة النزاعات اإلقليمية والجهوية.

عالمية يمكن أن تضمن السلم واألمن في

العالم؟

من الصعب أن تحظى منظمة األمم المتحدة
بتزكية من كل الشعوب ،وهي التي ظلت

منذ تأسيسها وسيلة بين أيدي الدول

العظمى لتبرير سياسات الهيمنة العسكرية

المجموعة الدولية ،أو الشرعية الدولية ،فال

واالقتصادية .حتى المفاوضات حول المناخ

برترام ،إال عندما تتحرك بعض الدول باسمها.

يدافع عن مصالحه الخاصة ،وال يهمه مصير

توجد ،كما كتب المحلل األلماني كريستوف
وليست شعوب الجنوب والشرق بغافلة عن

حرام ،ال يعترفون بأي هيئة دولية ،ما يجعل

في أكثر من موضع .وكان من تبعات ذلك

عند الجرمانيين ،تسعى لجمع كل الناطقين

كما جرى عند ضم شبه جزيرة القرم .كذلك

ومجموعة دولية».

الباردة حررت النزاعات والتوترات التي تغتلي

الثقافات غير الغربية أشبه بعدوان ،واجهته

واسترجاع أراض تابعة لروسيا مرة أخرى

هذه النقطة ،إذ عادة ما تقول« :الغربيون

الحوار معهم منعدما .حتى لكأن نهاية الحرب

اإلرهابية ،عالوة على عمليات رأسمالية بال

السوفييتي المنحل ،بدعوى حماية األقليات

قائمة ،ولكن ما عاد أحد يتدخل لتعديلها ،أو
منع حدوثها أو ّ
فضها .كما أن عدة فاعلين غير

قوميين ،وعصابات منظمة مثل داعش وبوكو

الليبرالية بوجه عام .وعودة إلى فترة ما بين

بعد خيبة أفغانستان والعراق ،ال تخفي

بتضادها الجوهري وتعارض مصالحها كما

يُملون القواعد ،ثم يسمونها شرعية دولية،
ولئن كانت كل منظومة عالمية ،كما الحظ

المفكر األميركي أرنولد وولفرس (-1892

 )1968تحوي في طياتها «عالقة توتر كبرى»،
فإن عالم اليوم يشهد فيضا من عالقات

لم تتوصل الدول لالتفاق عليها ،ألن كل طرف

األرض وسكانها .أضف إلى ذلك أن العالم صار

متشظيا بسبب جنوح الشعوب إلى االنغالق،
إما بالعودة إلى األصول ،أو بغلق الحدود

على الوافدين ،مع ما يتبع ذلك من تنامي
ظواهر الكراهية والعداوة وعدم التسامح.

يقول هاسنر« :لقد انتقلنا بعد أحداث
 11سبتمبر  2001من عالم إمانويل ْ
كانت

(مشروع السالم الدائم ،كمثل أعلى أدى إلى

التوتر ،يكمل بعضها بعضا أحيانا ،ويناقض

تأسيس منظمات كمنظمة األمم المتحدة)،

انفكت تتشابك وتأخذ أبعادا محلية وجهوية

الجميع) ،مع انفتاحات على فريدريخ نيتشه

بعضها بعضا أحيانا أخرى ،فالنزاعات ما
وشمولية ،أي أن تشظيها وسرعة انتشار

عدواها يجعالن من الصعب تطبيق السلم،
سواء بالقوة أو بالقانون .ذلك أن السلم عن
طريق التوازن باءت بالفشل ألنه في الغالب
توازن يقوم على اختالالت يخضع كل واحد

منها لدينامية خاصة به ،ما يجعل التشارك
أو االتفاقات الشاملة أمرا بالغ التعقيد .إذ

إلى عالم توماس هوبز (حرب الجميع على
(الحرب كعامل تأكيد هووي) وماركس (الهوة

المتفاقمة بين الفقراء واألغنياء).

وعودة إلى السؤال أعاله« :من يحكم العالم

اليوم؟» نجيب« :ال أحد».

كاتب من تونس مقيم في باريس
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مذكرات ناظم حكمت
خواطر شعرية وعشق وصراع
)(1942-1937
فراج النابي
ممدوح ّ

يظل الشاعر الرتيك ناظم حكمت ( )1963-1902واحدا من أهم
الشعراء يف القرن املايض ،وعىل الرغم مما تعرض له شعره
إل ّ
من مصادرات ومنع ّ
أنه ّ
ظل ّ
الصوت األكرث انتشارا وأيضا

تأثريا -عىل مستوى الثقافة الرتكيّة وكذلك الثقافة العربيّة-
يف إلهام الشعوب ِّ
َّ
والسعي إىل
النضال ومقاومة املستعمر

التح ّرر .ويُعد ناظم حكمت واحدا من األسماء البارزة يف ّ
الشعر
الرتيك املعاصر ،حيث كان يف شعره عرض مخلص لجميع

القضايا اإلنسانية ،ورفض لعدم املساواة ،واألنانية ،والرببرية

الرأسمالية قديمها وحديثها ،كما هو دعوة إىل املحبة
الخالصة واألخوة الصافية والطهر والرباءة .كما ُيعرف ككاتب
مسرحي وروايئ .وقد ُترجمت أشعاره إىل أكرث من خمسني
لغة ،وحصلت أعماله عىل الكثري من الجوائز.

العصبية ،وكذلك ما الذي كان يشغله ويفكر

ً
سمكا ،وقد جعلناها في مقاسات
أكثر

أ ّيام العزلة

األولى ألعماله التي ظهرت فيما بعد .كما

مكتوبة بالقلم الرصاص ،وقد حذفت بسبب

ذكريات موجزة ،فيبدأ بزواجه في  31يناير

والجديدة ،تم إدخالها في صفحات الكتاب

«قاضى كوي» ،ولقد ظلت لسنوات طويلة

فيه على الدوام .وكذلك في كونها المسودات

تظهر هذه الكتابات أن ناظم حكمت كان يكتب

شعره بسهولة مقارنة بنصوصه السردية .كما
تكشف عن مراحل تطوُّر القصيدة لديه من

وقد

شارك في حرب التحرير مع بطل التحرير مصطفى كمال

أتاتورك في ذلك الوقت ،الذي نهض بعبء تحرير األناضول

وإسطنبول ودحر اليونانيين وحلفاءهم من القوى الغربية .ونظ ًرا لحالة
ُ
ُّ
اضطر ناظم
والتعقب التي كان واقعً ا تحتها بسبب انتماءاته
المراقبة

حكمت إلى استخدام أسماء مستعارة في السنوات التي كان يمنع فيها
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الجديدة لناظم حكمت تتكوَّن من س ِّتة دفاتر ك ّرسها لفترة السجن.
بإسطنبول  ،2018وهي من إعداد هاندن دروقوت ،وتغطي الفترة

مئات المرات ،وتكرار الكتابة.

عبارة عن رسومات ومسودات عن القصائد

والكتابات الجديدة هي اآلثار الباقية عن محمد فؤاد بعد وفاته .وكانت

لدار نشر كريدي كابي للفنون والثقافة في
تصريح خاص للصحفيين بعد تدشين ال ُّنسخ
الجديدة التي ُطبع منها  5آالف نسخة في

والبرقيات  -التي تم فتح العديد منها للمرة

في عام  ،2017ومنها  5آالف نسخة من آثار

السابع المسمّ ى «ملحق» .فصار
في الكتاب ّ

مذكرات ناظم حكمت تقول إنه «تم طباعتها

وتم طباعة  5000نسخة منها».

صدرت هذه الدفاتر في سبعة مجلدات عن دار كريدي كابي للنشر

من  1937إلى  1942في سجون إسطنبول وأنفرة وشنكار وبورصة.

مجموعة بِيرايا

غير مكتملة ،ومسرحيات ،ورسائل .ويتألف «منتدى أعمال مجموعة

يتطوّر الفكر والخيال عنده من خالل تصويباته
وقد أشارت توالي جونقن المدير العام

باسم «مجموعة بيرايا» .وقد احتوى هذا التراث النادر على أعمال لم
ُتنشر من قبل لناظم حكمت .وتضمنت المجموعة أشعارًا ،وروايات

أوَّل مرحلة «لقد نشرنا تقريبا  5مليون كتاب

بعد مرور أكثر من نصف قرن على وفاته في موسكو ،يعود اسم ناظم

بيرايا» من أردان أك بولوت ،وياشيم بيلقه ،وهاندن دوقوت ،ومحمد

ناظم حكمت الشعرية» .وعن الكتاب الجديد

فترة سجنه ،والتي قضى منها  15عامً ا ثم هرب إلى موسكو .اآلثار

خالل هذه  ،وتوضح لنا كيف عاش الشاعر ناظم حكمت في هذه الفترة

في أحجام صغيرة رقيقة ،وبعضها بأحجام
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مع تصميم خاص ،من أجل أن تقرأ بصورة
ً
وفقا للترتيب
جيدة ،وسليمة ،ومرتبة
األبجدي ،وكان ناظم يُسجِّ ل أسفل الصفحات

من دخوله إلى تركيا ،مثل؛ «أحمد أوغوز» و«ممتاز عثمان» و«أرجومنت

حكمت من جديد ،بعد العثور على مذكراته الخاصة التي دوّنها أثناء

طول الوقت ،باإلضافة إلى النصوص القديمة

كلمة أو من صورة صغيرة .أي كيف تتطوّر
القصيدة وتصير شع ًرا مكتمالً ،وكذلك كيف

مصنفة تحت عنوان «أرشيف محمد فؤاد» وقد ظهرت فيما بعد

أر» و«أورخان سليم».

خاصة .،وأشارنا إلى صفحات تمّ حذفها

أولوصا .أهمية هذه اآلثار الجديدة أنها تعطينا فكرة عن كتابات السجن

مالحظاته على هذا العصر وكان بعضها
والمالحظات حول الحاالت .وهكذا صار لدينا
 6دفاتر و 6كتب .باإلضافة إلى ذلك ،تم تقديم
العديد من الوثائق ،والصور ،وال ّرسائل،
األولى  -وتمّ جمع بعض المراجعات اإلضافية

مجموع األجزاء سبعة أجزاء في علبة واحدة،

يحكي ناظم حكمت تحت عنوان «العزلة»
 /كانون الثاني  ،1935من السيد بيرايا في

أشبه بعالقة عشق رسمية ،وقد وصفها في
إحدى قصائده قائالً« :إنها امرأتي العسلية

العينين ،النارية الشعر والجدائل ،»....وقد
عاشا االثنان على أحد األسطح الفقيرة .وفي

هذه األثناء أخذ يكتب ناظم حكمت في
الصحف والمجالت ،وكذلك ِّ
يؤل ُ
ف الكتب.
كانت كما يصفها بأنها «سنة مثمرة ًّ
جدا» .في
ُ
نفس العام من ديسمبر  /كانون الثاني نشرت

في صحيقة شيكتش قائمة عرفت بالقائمة
ً
واحدا منها،
السوادء .كان اسم ناظم حكمت

بعد أن تم تفكيك شفرة االتصاالت السرية.
وفي  27كانون الثاني  /ديسمبر  1937أُخذ

ناظم حكمت إلى السجن ،كان االتهام الموجّ ه
له ّأنه حاول َنشر األفكار الشيوعية عن طريق
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رسالة إستانبول

منظمة شيوعية ،لكن المحكمة برأته .وفي

بلدي» .أما الدفتر السابع فقد جاء في 298

 ،1928واستفاد من قانون العفو وبدأ العمل

مدرسة الحرب ،وكان يسعى من هذه الزيارة

معلومات عن الدفاتر الستة السابقة ،وهو

عوقب بالسجن لثمانية وعشرين عاما بعام

األنشطة فأخذ قرارًا بمنع األنشطة .وفي 17

بملحق غني بالمعلومات والصور عن ناظم

أغسطس من عام  1937زاره عمر دينيز في
لحمايته .ولكن أراد ناظم أن يضع ًّ
حدا لهذه

يناير  1939أقتيد للحبس مرة ثانية بتهمة

بمثابة توضيحات عن الدفاتر الستة ،ومزود
حكمت.

 .1938وهي الفترة التي دوّن فيها هذه الدفاتر.
لكنه استمر في الحبس لمدة  12عامً ا وبعدها

فر إلى موسكو من جديد عام  ،1950وفي عام

ويصنف الناشر هذه المجموعة الجديدة

 1951سحبت منه الجنسية التركية بقرار من

جالل الدين أزينة ،دون تمهيد أو إذن أوإنذار،

المصادفات العجيبة أن مجلة «خزانة الكتب»

عام  2009بعد مرور  46عامً ا على وفاته ،التي

وكانت هذه بداية فترة اعتقال ناظم الطويلة.

نشرت مقالة لسزين أي دامير ،بعنوان «سيدة

.1963

حُ كم عليه في أحداث مدرسة الحرب بالحبس

هناك مراسالت كثيرة كانت بين ناظم حكمت

الحركات الشيوعية في والئها للشعوب

تحريض طالب مدرسة الحرب العسكرية على
التمرد .وقد اقتيد هذه المرة من منزل نسيبه
ومن ثم نقل إلى السجن المركزي في أنقرة.

وقد بقي طيلة  56يومً ا في حبس انفرادي .وقد

لمدة خمسة عشر عامً ا .وفي نهاية يونيه /
حزيران من عام  1938أخذت منه وظيفته

«بأنها أكبر تركة تركها ناظم حكمت» .ومن
في عددها  195لشهري يناير وفبراير ،2018

من البوسفور :منوّر آردنش» .وذكر فيها أن
وزوجته منوّر هانم ،في الفترة ما بين 1955إلى

 .1961ووصل عدد الرسائل إلى  800رسالة،

المقهورة ،ينتمي إلى أسرة عريقة ،وقد ع ّبر

عن هذا في إحدى قصائده بأنه «عندما كان في

والثقافية في هذه الفترة من تاريخ تركيا.

الصادرة في حقه كانت  28عامً ا وأربعة أشهر،

وبورصة .كان يسجّ ل ناظم حكمت في دفاتر

الغريب أن ناظم حكمت الذي انتمى إلى

هانم أرستقراطية أيضا والدها أنور باشا تربوي

الجدير بالذكر أن هذا االهتمام بشاعر تركيا

بين سجون إسطنبول وأنقرة وشانكاري

كانت حدثت في موسكو إثر أزمة قلبية عام

وهي غنية من حيث المحتوى ،وأشار إلى أن
هذه الرسائل تعكس لنا األجواء السياسية

بالحبس المشدد ،وقضى السنوات األخيرة

مجلس الوزراء ،وإن كانت أعيدت له الجنسية

الثالثة كانت وظيفته في الحياة هي أن يكون

كضابط في الحربية .وقد حكم عليه في هذه
الخاصة بتحريض ُّ
ّ
الدعوى
الطالب بالعصيان

لمدة  13عامً ا وأربعة أشهر .ومجمل األحكام

حفيد ناظم باشا عمدة حلب» فأمه جليلة

عظيم ،كانت رسامة وتجيد الفرنسية كما

على مولده .حيث لد في عام  1902بمدينة

درس في المدرسة
كانت عازفة للبيانو .وقد
َ
ً
مدرسا
البحرية وتخرج فيها ضابطا ،ثم عمل
ً

أعماله ممنوعة في تركيا بسبب إيديولوجيته

االحتالل ،كتب قصائد تحث على المقاومة

الكبير ،يأتي بعد مرور أكثر من  116عام

سالونيك تقع في شمال اليونان .وقد ظلت

في إسطنبول ،وعندما وقعت إسطنبول تحت

صغيرة هذه الوقائع ،ويدون المالحظات في
ً
وأيضا
هذه العزلة ،وراح يكتب الكتب النثرية،

اليسارية ،حيث ارتبط بالشيوعية عندما ذهب

وقد دوّن في الكتاب األوّل من الدفاتر أحداث

علم االقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة

الحزينة إلى برشلونة» وشغل الكتاب الثاني

أصدر أول ديوان له عام  .1924وعاد ناظم

بعنوان «رسائل رجل في الحبس االنفرادي».

لكنه ُس ِجن بسبب قصائده الشعرية

في هذه الفترة .وعن فترة سجنه في سجن

عشر عامً ا .ومن ثم اضطر إلى الهروب إلى

غري ًبا ومتألمً ا على الرغم من حبه لوطنه حيث

شانكاري جاء الدفتر الرابع ومعظمه أشعار

العشرينيات نابضة بالفن والحياة والجرأة.
صارت موسكو ستالين قاتمة رمادية ّ
تعلم

أن تشهد ما أعاني من آالم  »...وقد كتب عنه

محابس» أما الدفتر الخامس فقد جهزه

ستالين بالنيابة عنهم كما ذكر بنفسه ،حيث

للعالم بأسره /ورجل كبير ينتمي إلى غالبية

يفكر في ّ
الشعر.

عام  ،1937وهو بعنوان «رحلة سفينة يوسف

أحداث مدرسة الحرب عام  ،1938وجاء

واشتمل الدفتر الثالث على مسودات قصائده

سلطان أحمد وفترة االستخدام في حبس

ستكون فيما بعد كتابًا بعنوان «األربعة

إلى موسكو للدراسة عام  ،1921ودرس هناك

حكمت إلى تركيا وعمل في مجلة «التنوير»،

الجامعة هناك .وعندما عاد إليها مرة ثانية،

والمقاالت التي كتبها في المجلة لمدة خمسة
االتحاد السوفيتي التي لم تكن كما زارها في

كتابها وفنانوها قمع أفكارهم قبل أن يقمعها

عام  ،1941ويحتوي على المسودات األولى

سكت مغني الحرية بابلو نيرودا عن تجاوزات
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إسطنبول لحث الشباب على االنخراط في

الشيوعية لكادحي الشرق .وهناك في موسكو

لزوجته بيرايا ،وهو بعنوان «رسائل إلي بيرايا

من الديوان الذي سيصير «مناظر بشريةمن

الدين (ابن آخر الوالة األتراك في بيروت) إلى
أعمال النضال والمقاومة ،عن طريق الشعر.

كظم المبدعون الشيوعيون غربتهم ألنهم

من شانكاري» .أما الدفتر السادس فهو يشغل

والنضال ،كما ذهب مع صديقه والء نور

ثم سافر هو وصديقه إلى موسكو للدراسة في
وفاته المنية في ظروف غامضة في الثالث من
يوليو عام  .1963وقد تحققت نبوءته في موته

قال عن نفسه« :أنا الذي تجسدت فيه مدينة
إسطنبول  ...فاشهد يا شعب تركيا ،وآن َ
لك

بابلوا نيرودا »:أنه شاعر كبير ،وشعره كان

فؤاد حمدي

مختصة بهذا السجن ،ومسودات هذا الدفتر،

160

صفحة ،وهو عبارة عن «ملحق» ويحتوي على

في جريدة «القمر الساطع» ولكن بعد ذلك

البشر» أما ميغيل إنجيل استورياس فوصفه

تصوروا أن العالم يحتاج إلى شيوعية ناجعة،

بأنه «لقد كان في شعره نشيد المقاتل من

ّ
مجد ًدا بعام
ستالين ..ولكنه عاد إلى تركيا

ناقد واكاديمي من مصر مقيم في تركيا

أجل السالم ،وهو في خندقه».
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تاريخ جديد
هيثم الزبيدي

مع

ماذا لو رفض الذكاء الصناعي مقالي

التحديثات المتوالية التي تأتيك على شكل إشعارات على

التغ ّيرات الحاسمة .البعض ،خصوصا في الغرب ،يقلق ألنه سيسرق

الكثير من جوانب الحياة .فالهاتف ،من خالل كاميرته ذات النوعية

منذ أكثر من  10سنوات .ال يوجد سائق في القطار .هو شيء يشبه

هاتفك الذكي ،تتسلل بخفة برمجيات تغير عالقتك مع

العالية ،صار مخزنا للصور .أنت تلتقط الصور وبإكثار ومن دون تردد.
التردد كان يرتبط بمحدودية عدد الصور في كل فيلم تركبه في

الكاميرا .في الالوعي ،كنت تتريث في أخذ الصور لكي يكون عدد
الصور النهائي هو  32صورة هي المتاحة على الفيلم .اآلن يمكن أن
تلتقط المئات من الصور ،وقد ال تتذكر أنك التقطتها باألصل بعد

بضعة أيام .هناك سيل هائل من الصور في ذاكرة الهاتف كنت
تسترجعه إلى وقت قريب بالتصفح الذي يعتمد على الزمن .هذه

المجموعة كانت شهر كذا وتلك في سنة كيت .لكن كل هذا تغ ّير اآلن
مع التحديثات الذكية.

منه عمله .ثمة برنامج يقود القطارات بين محطات في شرق لندن

االنتقال بين طابق وآخر باستخدام المصعد ولكن مع شيء من الحذر
والمراقبة .سائق القطار اختفى من شبكة القطارات تلك .وقريبا قد

نرى اختفاء سائق السيارة .الذكاء الصناعي يستبدل السائق والطبيب
ومحلل البيانات المصرفية والمئات من الوظائف األخرى .ولكنها تبدو
كعملية أتمتة تشبه استبدال اآللة للجهد العضلي .ما يثير التساؤالت

الوجودية وتسميات العصر شيء أعمق من هذا بمراحل.

نحن ال نريد أن نسأل عن استبدال الوظيفة ،بل عن استبدالنا نحن.
عندما ال تصنف أنت ألبوم الصور الخاصة بك ،من تكون ً
إذا؟
التساؤل سيزداد عمقا .هل سيشاهد الذكاء الصناعي األفالم قبلك

فجأة بدأ الهاتف يقول لك هذه أيامك الجميلة في مجموعة ،وتلك

ويقول لك هذا يصلح وذاك مليء بالممثلين البليدين؟ ماذا لو لم

عملية التصنيف للصور .اللقطات ما عاد يتم ترتيبها زمنيا فقط ،بل مع

بنوعية رديئة؟ ما هي لغة الحوار ومفرداتها بينك وبين هاتفك؟ برنامج

أيامك األجمل في مجموعة ثانية .الهاتف ،وليس عينك ورغباتك ،أعاد
من وضمن أي محتوى .هذه مع زوجتك ،وتلك مع ابنتك ،واألخرى

مع مجموعة األصدقاء .هاتف منافس آخر ،ال يجمع الصور من خالل
تدقيقه بالوجوه فقط وتصنيفها ،بل يخلق منها مقاطع فيديو ويضيف
إليها لمسات صوتية ومؤثرات كما لو أن مونتيرا سينمائيا م ّر عليها.

تعجبه مكتبة األغاني التي على الهاتف وقرر شطبها ألنها نشاز أو

“سيري” المرفق في بعض الهواتف الذكية يحاورك ويرد ويستفسر.
بعد فترة يصير فيه الكثير منك .إذا كنت تحب السيارات سيفهم أنك
تبحث عن موديل معين على اإلنترنت من سيارة تويوتا اسمه “كراون”

(تاج) مثال وال تبحث عن صورة تاج .عليك أن تعانده للخروج مما صار

هذه هي لمسات الذكاء الصناعي (أو االصطناعي) .برمجيات ال تعرف

ينسخه عنك من سلوكيات.

ألبومات الصور وتصنيفاتها كانت لنا وحسب ،ووفق رغباتنا .اآلن،

ذكيا ،فسيقرأ ما أكتبه .ماذا لو لم يعجبه ما أكتب؟ هل سيتسلل من

الراحة تشتغل للقيام بمهمة مثيرة كانت حصرا على الذكاء البشري.

ومن دون استئذان ،ثمة شيء يقرر شكل ألبومات الصور الخاصة بك.
كيف يمكن تصنيف هذا العصر الذي نقف على أبوابه؟ ماذا نسميه؟

هل هو أنثروبولوجيا جديدة أم تاريخ جديد؟ قبل اللغة والوعي،

كان كل شيء ضمن نطاق التحوّل الدارويني نحو عصر البشرية .بعد
اللغة والوعي البشري ،صار ما يحدث إنما ينتمي إلى التطور التاريخي.
الشكل البشري ثبت تقريبا ،لكن التطور صار محصورا بتطور العقل.

كانت المهمة محصورة بالعقل البشري .التحوّل من إنسان العصر
القديم إلى البشر ،هو طفرة عقلية في الوعي .اآلن نطفر ،ولكن ليس

بعقولنا وال حتى باآللة ،بل بشيء جديد تماما غير مسبوق في التاريخ.
الذكاء الصناعي الذي ّ
يرتب صور الهاتف الذكي هو وجه من أوجه

أنا أكتب المقال اآلن .لو كان الكمبيوتر الذي أستخدمه في الكتابة
علي
خالل اإلنترنت لتعلم أساليب أفضل في الكتابة ثم يعود ويقترح ّ
إعادة الصياغة أو تعديل الفكرة؟ هل سيرفض ،مثل أي رئيس تحرير

جديّ  ،بعضا (وربما الكثير) من مقاالتي؟
ّ
هذا عصر أعقد بكثير من مج ّرد سائق سيارة آلي يتعلم ويتدرّب ويتجنب

الحوادث .فكما أطلقنا على أنفسنا المسميات ووصفنا عصورنا كما
نحب ،قد نجد هذا الشيء الجديد الذي نسميه ذكاء صناعيا ،وهو
ّ
يسمي نفسه بنفسه

كاتب من العراق مقيم في لندن

حر وإبداع جديد
منبر عربي لفكر ّ
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