
العدد 36 - يناير/ كانون الثاين  2018

AL JADEED

aljadeedmagazine.comفــكر حـــر وإبداع جـــديد

يناير/كانون الثاين 2018، العدد 36ثقافية عربية جامعة تصدر من لندن

الحداثة المراوغة
غيبوبة الفكر النقدي واضطراب المعرفة واختالل الموازين  

رشيد مشهراوي

أفالمي تشبهني



3 العدد 36 - يناير/ كانون الثاين  22018

هذا العدد

هــذا العــدد جملــة مــن المقــاالت والموضوعــات التــي تغطــي طيفــا واســعا مــن  يضم
القضايا الشاغلة لألذهان في جغرافيات الثقافة العربية. فإلى جانب الملف 

الرئيســي هنــاك تركيــز فــي هــذا العــدد علــى حاضــر وآفــاق التفكيــر النقــدي. مقــاالت الملــف 

فــي الثقافــة العربيــة الراهنــة،  رـكـزت علــى حــال النقــد الثقافــي وطبيعــة التفكيــر النقــدي 

وذلــك اســتجابة لتســاؤالت طرحتهــا المجلــة علــى عــدد مــن األقــام العربيــة منهــا مــا يتصــل 

بالتفكير ومنها ما يتعلق بالممارســة النقدية وأســباب غياب الناقد الجريء ليحل مكانه 

الناقــد الصحافــي المتســم عملــه بســمات غريبــة علــى جوهــر العمليــة النقديــة. ثاثــة عشــر 

المـغـرب ولبـنـان،  فلســطين، الجزائــر،  الـعـراق،  ســوريا، مصــر،  مــن  عربيــا  كاتبــة وكاتبــا 

النقــد  فــي  الراهــن  العربــي  الفكــر  طبيعــة  فــي  للتأمــل  فرصــة  مجتمعــة  مقاالتهــم  تشــّكل 

ثقافــة  فــي  مــن الممارســة النقديــة  والظاـهـرة النقديــة وطبيعــة الوعــي النقــدي، ومامــح 

عربيــة تشــهد حاضــرا قلقــا. فالنقــد وأســئلته وقضايــاه، جــرى تناولهــا علــى غيــر مســتوى مــن 

مســتويات االنشــغال والتفكيــر، وهــو مــا يحــض علــى إعــادة طــرح األســئلة الجوهريــة فــي 

الثقافــة العربيــة بمــا يتيــح لهــذه األســئلة أن تتفاعــل مــع قضايــا الفكــر والمشــكات الفكريــة 

أيضــا،  العــدد،  فــي  مســبوق.  غيــر  عربــي  فكــري  اضـطـراب  ظــل  فــي  إلنســانه،  والروحيــة 

حــواران األول مــع الشــاعر األميركــي جيمــي ســانتياغو بــاكا، خــاص بـ”الجديــد”، كمــا جــرت 

غيــر  فــي أمـيـركا عظيمــة ولكــن  تجربتــه الشــعرية كمواطــن  ـحـول  فيــه  ويتحــدث  العــادة، 

عادلــة. والـحـوار الثانــي مــع الســينمائي الفلســطيني رشــيد مشــهراوي ويتحــدث فيــه عــن 

دوره فــي صناعــة ســينما فلســطينية بــرؤى وتقنيــات جديــدة. مــع هــذا العــدد الفاتــح، تدخــل 

“الجديــد” ســنتها الرابعــة وفــي خطتهــا جديــٌد مــن األفــكار والموضوعــات التــي مــن شــأنها 

أن تواصــل الحفــر فــي أرض الثقافــة العربيــة، مقدمــة الجديــد فــي الفكــر واألدب، ومواصلــة 

فتح الطريق للكتابة العربية المبتكرة والجريئة 
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ثقافة الخوف من اآلتي
نزال بين األجيال أم بين القديم والجديد

الثقافــة العربيــة ليســت فــي كونهــا بالغــت فــي تقديــر منجــزات األمــة الداّلــة علــى ازدهارهــا فــي الماضــي، وإنمــا فــي تصــدع إيمانهــا بقــوى  مصيبة
المســتقبل، وليســت فــي إهمــال األبـنـاء ألدوار اآلـبـاء بوصفهــم البنــاة األوائــل، بــل فــي اســتخفاف اآلـبـاء بتطلعــات األبـنـاء وأشــواقهم، 

التــي هــي امتــداد موضوعــي، بالضــرورة، وبـنـاء علــى مــا شــّيدته أجيــال مضــت. وليســت فــي عــدم تقديــر قيمــة العقــل، كمــا ذهــب البعــض فــي اعتبــاره 

الشــخصية العربيــة ال عقالنيــة لعلــة أصيلــة فــي جبلتهــا )وهــذا اعتقــاد فــارغ(، فاألدبيــات العربيــة القديمــة مترفــة فــي تــداول الِحكــم واألقــوال التــي ُتعلــي 

مــن شــأن العقــل، وتحــّض علــى التعقــل وانتـهـاج العقالنيــة فــي التفكيــر والمعامــالت، ولكــن المصيبــة فــي ذلــك الخــوف وتلــك االســترابة مــن الحلــم، 

والتوّجس، بالتالي، من فكرة المغامرة، ِلما تناهى إلى العقل من أنها ضرب من الخوض في المجهول، األفضل أن ندرأ عن أنفسنا ما قد يحمله 

من أخطار. وكان يجدر أن نعي مغامرة الجديد بوصفها سبيال الستكشاف الذات والعالم، والحضور في المستقبل.

مــا مــن تطلعــات يعقبهــا نهــوض فــي أمــة يمكــن أن تصــدر عــن شــخصية خائفــة، متوجســة مــن اإلقبــال علــى الجديــد ومرتعــدة أمــام المعــارف المتاحــة 

عبــر كل مــا يمكــن أن ُيبتكــر ويتوفــر مــن وســائل وإمكانــات. ومــن البدهــي أن القــوة الشــابة فــي مواقــع العمــل والتفكيــر هــي مــن يملــك الطموحــات التــي 

تنتــج كل مــا هــو جديــد، وتســتقبله، وتكــون بالتالــي صــوت المســتقبل.

***

لكأن “األبوية” العربية التائهة في شعاب أناها الماضوية هي اللعنة المجتمعية المقيمة، والعثرة الكأداء في طريق الجديد، وفي أقدار الشباب، 

نزعــة نرجســية، رغــم أنهــا باتــت ســمة مــن ســمات الشــرق المتقهقــر، لكنهــا لــم تكــن يومــا جوـهـرا فــي جبلــة الشــخصية العربيــة، وإنمــا علــة معللــة 

باألســباب تــزول بــزوال أســبابها.

ال يريد هذا الكالم أن يقول بصراع األجيال، حتى وإن كان مثل هذا العنصر موجودا في حياة أجيال قديمة وحديثة، بوصفه عامال يملك وجاهته، 

لكنــه عنصــر ليــس إال فــي نــزوع البشــر عبــر التاريــخ، وفــي حركــة الظواهــر أيضــا، بيــن قــادم ومــاض، وبيــن قديــم وجديــد، مــازال فاعــال إن فــي الثقافــة 

التــي أنتجتهــا الثقافــات الرائجــة عبــر العصــور، وضمنهــا العصــر  العربيــة أو فــي غيرهــا مــن ثقافــات الشــرق. وحســبنا أن نتذكــر أن األفــكار الجديــدة 

الحديــث، واعتنقهــا الشــباب، غالبــا مــا أبدعهــا مفكــرون كـهـوال وشــيوخا تمتعــوا بفكــر متجــدد ومضــيء.

وبالتالي فإن حديثنا عن القوة الشاّبة، يستدرك دوام شباب الفكر وقوة المغامرة الفكرية في والداتها المتعاقبة بوصفها استجابة متبصرة للقوة 

الشابة وما تختزنه من طاقة وإمكانات خالقة دائمة التجدد، وكمحرك للتاريخ يدفع جهة المستقبل ويستجيب لصيرورة التطور.

***

مصيبــة الثقافــة العربيــة، إذن، ليســت فــي ذهنيــة اإلنســان، رغــم مــا اعتــور هــذه الذهنيــة مــن خلــل، بفعــل التشــّوهات المجتمعيــة، ولكــن فــي غيــاب 

البرامج، وتخّبط التوجهات، وضعف االستقاللية. وهذا ناجم، تاريخيا، عن خلل فادح في عالقة السلطة بالثقافة، وفي توّجس الحاكم الشمولي 

مــن الفكــر والمفكريــن، ورعبــه مــن تطلعــات المثقفيــن.

فــي  فــي صيغهــا وتباعــدت  لــدول اختلفــت  فــي جغرافيــات  فــي أمــة تمزقــت جماعــات مقيمــة  فــي قصــر نظــر األـفـراد  العربيــة ليســت  الثقافــة  مصيبــة 

تطلعاتها، وظلت مقيمة في لغة عربية ضاقت، بدورها، على هوياتها ذات األرومات المختلفة، وروافدها المتعددة؛ جماعات اشتركت في هوية 

جامعــة هــي اللســان، أنســت معهــا إلــى قــوة االعتقــاد الصــادر عــن الفكــر، أكثــر مّمــا اعتقــدت بنجاعــة العمــل الصانــع للمصيــر.

والمشــكلة التاريخيــة، حقيقــة، هــي فــي الصيــغ التــي قامــت عليهــا الــدول التــي تحكــم الجماعــات المختلفــة وتنظــم عالقــات وجودهــا، وتســمح لهــا 

بتجديــد طرائــق عيشــها، والمشــاركة فــي حضــارة زمنهــا. وهــي فــي جلهــا صيــغ للحكــم، ظـهـرت، تاريخيــاً، غــداة الـفـراغ الــذي تركــه انهيــار اإلمبراطوريــة 

العثمانيــة، بفعــل تحالفــات واتفاقــات بيــن قــوى دوليــة وإرادات خارجيــة. وفــي الوقــت الــذي طــورت فيــه بعــض الكيانــات العربيــة الوليــدة قدراتهــا، 

وخطــت خطــوات واعــدة نحــو تأســيس دول عصريــة، فاجأتهــا وصدمــت طموحهــا التحديثــي أدوار الجغرافيــا وقــوة األثــر الســلبي لقدرهــا الجغرافــي، 

العربيــة، مهــددة كياناتهــا  المجتمعــات  فــي  الســلبي  تفعــل فعلهــا  العوامــل  هــذه  برحــت  ومــا  العظمــى،  الكبــرى والقــوى  القــوى اإلقليميــة  وهيمنــة 

نزاعــات سياســية  فــي  الجغرافيــة، أو  علــى رقعتهــا  تنشــب  فــي حــروب دمويــة  إن  مبــددة إمكاناتهــا،  الثقافــي والسياســي واالقتصــادي،  ومســتقبلها 

تشــغلها وتصــرف قوتهــا فــي أتــون حروبهــا المشــتعلة فــي جــوار مشــتعل، لتمنعهــا، بالتالــي، مــن تطويــر نفســها، وتعاقبهــا علــى طموحهــا التحديثــي 

وقــد شــارف علــى أن يتـحـول إلــى فعــل يؤســس للدولــة المدنيــة المتحــررة مــن االشــكال الفظــة للهيمنــة الخارجيــة.

***

ال يغــّرن العربــي نفســه فــي اعتقــاد بقــوة تقــوم علــى أوهــام التملــك واالســتمالك، بــدال مــن حقائــق القــوة التــي ينتجهــا العمــل واالبتــكار. فكمــا أن مــا مــن 

قــوة مســتمرة فــي يــد مــا لــم تكــن صــادرة عــن قــوة العضلــة فــي تلــك اليــد، كذلــك مــا مــن قــوة تــدوم لكيــان مــا لــم تكــن أثــرا ومحصلــة لمــا أنتجــه هــذا الكيــان 

وكان إبداعــا خالصــا، ونتاجــا موصــوال بأســبابه الذاتيــة والموضوعيــة، ال يمكــن أن يتهــدده عنصــر أو حــادث أو عامــل خارجــي.

***

مــا إن يغــادر الـعـرب أـفـرادا مــن بيئاتهــم الرازحــة فــي النكــوص والمراوحــة حتــى تتكشــف لهــم وللعالــم مواهبهــم التــي ال تقــل حضــورا وســطوعا عــن أبـنـاء 

الحضــارة الحديثــة التــي تســتقبلهم فــي ظهرانيهــا.

***

نعــود إلــى أصــل الــكالم، مــا مــن اســتخفاف بتطلعــات األجيــال الجديــدة ومــا يحركهــا مــن ابتـهـاج بالجديــد وتــوق إلــى تحقيــق الــذات مــن خاللــه، إال وهــو 

لقــوة كبحهــا، إال وتســببت  يمكــن  التــي ال  الجديــد  أمــام حركــة  الســقوط  مــن  اســتحقاقه  ينــال  مــا  ـسـرعان  نكــوص مجتمعــي مرضــي،  عــن  بليــغ  تعبيــر 

بانفجــارات مأســاوية، تتـصـدع لهــا البنــى المجتمعيــة والعالقــات اإلنســانية، ويعــّم بفعلهــا الـخـراب، لكنهــا ال تنقــذ القديــم مــن الســقوط أمــام عجلــة 

التطــور، كل مــا ســتفعله أنهــا ســتؤخر إلــى حيــن، عمــل الحاضــر وتطلعــات أجيالــه الجديــدة الناـظـرة بتــوق جهــة المســتقبل.

الجديد نهر دافق، فلنضع فيه المراكب بدل أن نواجهه بالسدود. وبما أن الحكمة لم تعد جذابة بالنسبة إلى العرب، فإن أعظم ما يمكن أن تفعله 

السدود التي توضع في مجرى النهر هو توفير األسباب التي تعجل بمجيء الطوفان.

وكل عام وأنتم بخير  

نوري الجراح
لندن في كانون الثاني 2018
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النقد الُمفتعل والطريق المسدود
ظاهرة نقد الرأسمالية في العالم العربي

ناجح العبيدي

تتعــدد اإلجابــات عــى الـسـؤال عــن أســباب وـصـول ثــورات مــا يدعــى بالربيــع العربــي إىل طريــق مســدود. يرجــع كثــرون هــذا الفشــل إىل 

عوامــل سياســية واجتماعيــة متنوعــة، منهــا طبيعــة القــوى واألحــزاب التــي قفــزت إىل الســلطة أو انتقــام مــا يدعــى بالدولــة العميقــة )أي 

رجــاالت العهــد القديــم(، بينمــا يعــزو البعــض اآلخــر ذلــك إىل املؤاـمـرات الخارجيــة. غــر أنــه مــن الافــت للنظــر أن هــذه التفـسـرات لــم 

تعــِط اهتمامــا كافيــا للسياســة االقتصاديــة. لــم ينتبــه كثــرون إىل أن التغـيـرات الجذريــة يف النـظـام الســيايس يف تونــس ومصــر وغرهــا 

لــم ترتافــق مــع إصاحــات مماثلــة يف النـظـام االقتصــادي. هنــا يكمــن بحســب تقديــري أحــد أهــم االختافــات مــع تجربــة انهيــار األنظمــة 

االشــرتاكية يف دول شــرق أوروبا بعد ســقوط جدار برلني يف خريف عام 1989. يف تلك البلدان ســارت عملية القضاء عى حكم الحزب 

الواحــد واالنتقــال نحــو التعدديــة يــداً بيــد مــع تبنــي نهــج اقتصــادي جديــد يقــوم عــى اقتصــاد الســوق وتفكيــك هيمنــة الدولــة عــى الحيــاة 

االقتصاديــة واالنفتــاح عــى االقتصــاد العاملــي. ومــن دون شــك ـفـإن شــبه اإلجـمـاع الــذي حظــي بــه هــذا التوجــه وســط النخــب السياســية 

الجديــدة وعــدم ظهــور معارضــة قويــة لــه ـسـاهما يف نجــاح تجربــة هــذه البلــدان ويف امتصــاص جــزء كبــر مــن الصدمــات الســلبية التــي 

تظهــر عــادة أثنــاء عمليــة االنتقــال العـسـرة.

مقال

تبــِد  لــم  تمامــا  ذلــك  مــن  على العكــس 
اإلطاحــة  بعــد  الجديــدة  القــوى 

عــي  بــن  العابديــن  وزيــن  مبــارك  بحســني 

ومعمر القذايف رغبة قوية يف تنفيذ إصالحات 

إيقــاف  إىل  وعمــدت  بــل  جذريــة،  اقتصاديــة 

الخطــوات اإلصالحيــة الحــذرة التــي شــرعت بهــا 

وبــّررت  الســابقة.  االســتبدادية  الحكومــات 

االنكفائيــة  السياســية  هــذه  الجديــدة  النخــب 

بأن عدم العدالة يف توزيع الفوائد االقتصادية 

يقــف  التنميــة  ثمــار  مــن  »الجماهــر«  وحرمــان 

العنيفــة.  واالضطرابــات  الثــورات  انــدالع  وراء 

ودولــة  والفســاد  اإلدارة  ســوء  أن  صحيــح 

للدخــل  العــادل  غــر  والتوزيــع  املحســوبيات 

العــام، ولكــن  اـلـرأي  ســاهمت كلهــا يف تأجيــج 

عجلــة  إليقــاف  الوضــع  هــذا  اســتغالل 

مــن  التخلــص  عمليــا  يعنــي  اإلصالحــات 

الحســنات بجرـيـرة الســيئات يف تطبيــق للمثــل 

األملــاين املعــروف »رمــي الطفــل بعــد الحمــام مــع 

ماء الغسيل«.

املعــادي  املوقــف  هــذه  يعــود  األمــر  حقيقــة  يف 

مرتابطــن  رئيســين  لعاملــن  لإلصالحــات 

فكــري.  والثــاين  ســيايس  األول  بينهمــا:  فيمــا 

ويف  الفاـئـزة،  القــوى  كانــت  جهــة  فمــن 

أـحـزاب  الســيايس،  اإلســالم  أـحـزاب  مقدمتهــا 

ســلطوية بامتيــاز، بمعنــى أن همهــا األول هــو 

مهمــا  بهــا  والتمســك  الســلطة  عــى  االســتيالء 

بــأّي  تغامــر  لــن  فإنهــا  وبالتــايل  الثمــن،  كان 

إجــراءات، حتــى لــو كانــت ضروريــة وغــر قابلــة 

إثــارة  خطــر  عــى  تنطــوي  أنهــا  طاملــا  للتأجيــل، 

نقمــة الشــارع. مــن جانــب آخــر يســتند املوقــف 

ثقافــة  إىل  االقتصاديــة  لإلصالحــات  املناهــض 

العربــي،  العالــم  ســائدة يف  فكريــة  ومنظومــة 

واقتصــاد  الرأســمالية  معــاداة  األبــرز  عنوانهــا 

أو  الريعيــة،  بالدولــة  واإليمــان  الســوق 

دولــة الصدقــة. هــذه الصفــة تـشـرتك  باألحــرى 

فيهــا تقريبــا أهــم التيــارات اليســارية والقوميــة 

واملنافســة  العــداء  حالــة  رغــم  واإلســالمية 

يف  أيضــا  الفكــري  املوقــف  هــذا  ويتجــى  بينهــا. 

التقليــل مــن شــأن اإلصالحــات التدريجيــة، بــل 

واحتقارهــا مقابــل التغنــي بالتـحـوالت الثوريــة 

تنــدرج  العقليــة  هــذه  ضمــن  الراديكاليــة. 

ميشــيل  البعــث  ـحـزب  مؤســس  أفــكار  مثــال 

القــرن  مــن  منــذ األربعينــات  روج  الــذي  عفلــق 

العشــرين بأســلوبه اإلنشــايئ املعــروف ملــا دعــاه 

بالنظريــة االنقالبيــة والتنظيــم االنقالبــي. ورغــم 

هــذه  اســتلهم  أنــه  إال  للشــيوعية  عفلــق  عــداء 

الثــوري  الطليعــي  الـحـزب  مــن مفهــوم  األفــكار 

هــذا  يميــز  مــا  فأهــم  الشــيوعية.  الحركــة  يف 

املاركســية- األيديولوجيــة  بحســب  الـحـزب 

أي  رفــض  هــو  لعقــود  الســائدة  اللينينيــة 

للقضيــة  خيانــة  واعتبارهــا  إصالحيــة  توجهــات 

الـحـزب  مؤســس  قــرن  لهــذا  الربوليتاريــة. 

)فهــد(  ســلمان  يوســف  العراقــي  الشــيوعي 

واعتــرب  باالنتهازيــة،  االـشـرتاكية-الديمقراطية 

يف مقالــه املعــروف »حــزب شــيوعي ال اشــرتاكية 

الـحـزب  واجبــات  أهــم  مــن  أن  ديمقراطيــة« 

عــن  املطلــق  االنفصــال  »ضــرورة  هــو  الثــوري 

الوســط«. وسياســة  اإلصالحيــة 

يف  أيضــا  ســاد  الراديــكايل  املوقــف  هــذا  مثــل 

معظــم  تبنــت  حيــث  االقتصــادي  الجانــب 

التيارات الفكرية والسياســية شــعارات معاداة 

مظاهــر  فضــح  عــى  الرتكيــز  عــرب  الرأســمالية 

أزماتهــا  إىل  واإلشــارة  الرأســمايل  االســتغالل 

إـصـالح  بهــدف  ليــس  واملفرتضــة،  الحقيقيــة 

بديــل  لنظــام  للرتويــج  وإنمــا  النواقــص،  هــذه 

مثــل االقتصــاد  عناويــن مختلفــة  تحــت  جديــد 

أو  املركــزي  التخطيــط  نظــام  أو  االـشـرتايك 

اإلســالمي.  االقتصــاد  أو  العربيــة  االـشـرتاكية 

الشــامل  ماركــس  نقــد  مّثــل  الحــال  بطبيعــة 

ال  معينــا  »تالميــذه«  وتفـسـرات  للرأســمالية 

املتباينــة.  األيديولوجيــات  هــذه  لــكل  ينضــب 

العالــم  يف  الرأســمالية  نقــد  تجليــات  لكــن 

عــن  تكــون  مــا  أبعــد  ـتـزال  وال  كانــت  العربــي 

نقــد ماركــس. مــن جهــة عايــش كارل ماركــس 

تطــور  مراحــل  أعــى  أنغلــز  فريدريــك  ورفيقــه 

أملانيــا  يف  الـفـرتة  تلــك  يف  الرأســمايل  النظــام 

مظاهــر  أيضــا  أعينهمــا  بــأم  ورأيــا  وإنكـلـرتا 

الصناعيــة  للربوليتاريــا  الفاحــش  االســتغالل 

مــن جانــب  برأســمالية مانشســرت.  فيمــا يدعــى 

الرأســمالية  نقــد  يفهــم  ماركــس  يكــن  لــم  آخــر 

النظــام  هــذا  ذم  أي  الــدارج،  الســلبي  باملعنــى 

وإظهــار مســاوئه، وإنمــا بالدرجــة األوىل ـعـرض 

ميــل  ســبب  فهــم  يمكــن  هنــا  مــن  تناقضاتــه. 

ماركــس الســتخدام مفــردة »نقــد« يف عناويــن 

فلســفة  رائــد  بذلــك  مقلــدا  مؤلفاتــه،  معظــم 

التنويــر إيمانويــل كانــط الــذي يعــود لــه الفضــل 

الفلســفي. بمعنــاه  النقــد  مفهــوم  تطويــر  يف 

 150 قبــل  ماركــس  كارل  كتــب  عندمــا  حتــى 

ســيايس  كمنشــور  الشــيوعي  البيــان  عامــا 

الفيلســوف  أســهب  اقتصــادي  كبحــث  وليــس 

الثــوري  الــدور  عــى  الضــوء  تســليط  يف 

مســار  »نـتـاج  نفســها  هــي  التــي  للرأســمالية، 

تطــور طويــل وسلســلة تحــوالت يف نمــط اإلنتــاج 

هنــا  ماركــس.  تعبــر  حــد  عــى  واملواصــالت« 

ال  »الربجوازيــة  أن  عــى  والثــوري  املفكــر  يؤكــد 

اإلنـتـاج،  أدوات  تثويــر  بــدون  توجــد  أن  يمكــن 

العالقــات  مجمــل  أي  اإلنـتـاج،  عالقــات  أي 

االجتماعيــة«. وال يقتصــر هــذه الفعــل الثــوري 

عــى النطــاق املحــي، وإنمــا يمتــد عــرب الحــدود 
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ألن »الربجوازيــة مــن خــالل التحســن الســريع 

لجميــع أدوات اإلنـتـاج ُتقحــم حتــى أشــد األمــم 

الحضــارة  طبعــا  الحضــارة«، ولكــن  يف  بربريــة 

بحســب مقياســها وعــى صورتهــا. وعــى الرغــم 

يف  العربيــة  إىل  الشــيوعي  البيــان  ترجمــة  مــن 

مــا تغلغــل إىل  أن معظــم  مراحــل مبـكـرة، إالّ 

املاركســية  األيديولوجيــة  مــن  العربيــة  املنطقــة 

اللينينيــة والســتالينية.  ينــدرج ضمــن صيغتهــا 

عــن  النظريــة املاركســية  التمعــن يف  مــن  فبــدال 

األزمــة الدوريــة لإلنـتـاج الرأســمايل والتــي نظــر 

إليها ماركس نفسه كتصحيح مؤلم للتناقض 

يف  ســادت  واالســتهالك،  اإلنـتـاج  عمليتــي  بــن 

»األزمــة  عــن  الجامــدة  العقائــد  العربــي  العــام 

اإلمربياليــة  وعــن  الرأســمايل  للنظــام  العامــة« 

الرأســمالية. مراحــل  »أعــى«  بصفتهــا 

بديــل  عــن  البحــث  العربــي  العالــم  بــدأ  هكــذا 

فيــه  تولــد وترتعــرع  أن  قبــل  حتــى  للرأســمالية 

للنظــام  ســريع  بانهيــار  التنبــؤات  وانتـشـرت 

اإلنـتـاج  عالقــات  تنضــج  أن  قبــل  الرأســمايل 

الجماهــر  تبتــي  أن  وقبــل  بــه،  الخاصــة 

صحيــح  بفوائــده.  تنعــم  أو  بشــروره  الكادحــة 

أن بعــض البلــدان مثــل لبنــان وتونــس قطعــت 

اقتصــاد  إقامــة  طريــق  عــى  األشــواط  بعــض 

ســوق متطــور، ولكــن هــذا التطــور كان بمثابــة 

تبنــت  حيــث  القاعــدة،  يثبــت  الــذي  االســتثناء 

معظــم البلــدان العربيــة مبــدأ التدخــل الواســع 

يف  األوامــر  إصــدار  أســلوب  واعتمــدت  للدولــة 

االلتفــاف  جهدهــا  وحاولــت  االقتصــاد  إدارة 

الخــاص  القـطـاع  أن  ومــع  الســوق.  آليــة  عــى 

دورا هامــا يف اإلنـتـاج والتشــغيل،  يلعــب  ظــّل 

كان  النشــاط  هــذا  مــن  األعظــم  الـجـزء  أن  إالّ 

غــر  عشــوائية  صـغـرة  مشــاريع  عــرب  يتحقــق 

عــن  البعــد  كل  بعيــدة  بقيــت  والتــي  منظمــة 

ضمــن  املاركــي.  بمعنــاه  الرأســمايل  اإلنـتـاج 

لجــأت  والفكريــة  السياســية  األجــواء  هــذه 

النخــب الحاكمــة لخنــق البــوادر األوىل لنشــوء 

حــاد  تصفيــق  وســط  متطــور  خــاص  قـطـاع 

»االســتغالل  مناهــي  معســكر  قبــل  مــن 

جمــال  ـقـرارات  يف  ذلــك  وتجــى  الرأســمايل«. 

عبدالناصــر االشــرتاكية يف بدايــة الســتينات مــن 

البـنـوك  بتأميــم  قضــت  التــي  العشــرين  القــرن 

مــا  وـسـرعان  الكــربى.  واملصانــع  والـشـركات 

امتــدت عــدوى التأميــم إىل الـعـراق حيــث ـتـوىل 

املركــزي  البنــك  محافــظ  حســيب  الديــن  خــر 

 1964 عــام  يف  العروبيــة  لألفــكار  واملتحمــس 

اســتيالء  خــالل  مــن  املصريــة  التجربــة  نســخ 

التأمــن  وـشـركات  املصــارف  عــى  الدولــة 

وتكريــس  التحويليــة  الصناعــات  ومؤسســات 

احتــكار الدولــة للحيــاة االقتصاديــة. مثــل هــذه 

أخــرى  دول  يف  تقليــدا  أيضــا  لقيــت  التجــارب 

الجنوبــي. ومــن  الجزائــر وســوريا واليمــن  مثــل 

املؤكد أن هذه الشعبية الطاغية لنهج التأميم 

نتيجــة  تــأِت  لــم  الخــاص  القـطـاع  ومحاربــة 

وإنمــا  للرأســمالية،  ماركــس  بنقــد  اإلعجــاب 

هيمنــة  بــدون  بأنــه  السياســية  النخــب  لقناعــة 

الدولــة  تبقــى  االقتصــاد  عــى  العــام  القـطـاع 

ومــن  للخطــر.  ومعرضــة  عرـجـاء  الشــمولية 

الالفــت للنظــر أن تجــارب التأميــم بقيــت حتــى 

اآلن بمنــأى مــن النقــد، إالّ مــا نــدر، عــى الرغــم 

مــن أنهــا أدت يف نهايــة املطــاف إىل القضــاء عــى 

صناعات وقطاعات وطنية مزدهرة كان يمكن 

أن تصبــح لبنــة أوليــة لتنميــة الحقــة. يف املقابــل 

ُدبجــت مئــات وربمــا آالف الدراســات واملقــاالت 

»نقــد«  يف  األفــالم  عـشـرات  وأًنتجــت  والكتــب 

تـجـرأ  ألنــه  الســادات  ألنــور  االنفتــاح  سياســة 

العــام. القـطـاع  البـقـرة املقدســة،  وحــاول ذبــح 

الســوق  اقتصــاد  مناهضــة  لسياســات  يكــن  لــم 

طويلــة  لـفـرتة  تســتمر  وأن  بســهولة  تمــر  أن 

دون الخـضـوع لنقــد حقيقــي وملراجعــة جــادة، 

ليــس  لذلــك  مشــجعة  أجــواء  انتشــار  ـلـوال 

أيضــا  وإنمــا  الســيايس  املســتوى  عــى  فقــط 

الكتــاب  تنافــس  فقــد  الفكــري.  املســتوى  عــى 

اليســاريون والقوميــون وحتــى اإلســالميون يف 

انتقاد مثالب الرأســمالية عى املســتوى العاملي 

النظريــات  وأشــكال تطبيقاتهــا املحليــة. إحــدى 

العالقــة  هــي  لهــا  مؤيديــن  تجــد  ـتـزال  ال  التــي 

النظــام  وأـطـراف  مراكــز  بــن  املتكافئــة  غــر 

الرأســمايل والتــي اعـتـربت ســببا رئيســيا لتخلــف 

إىل  البدايــة  ـهـؤالء يف  الثالــث. واســتند  العالــم 

كانــت متخصصــة  الناميــة  البلــدان  أن  حقيقــة 

يف تصديــر الســلع الغذائيــة واملــواد الخــام التــي 

كانــت أســعارها تخضــع بالدرجــة األوىل لنفــوذ 

هــذه  أن  غــر  للحــدود.  العاـبـرة  الـشـركات 

بعــد  حتــى  جــدي  لنقــد  تتـعـّرض  لــم  النظريــة 

أن أصبحــت الكثــر مــن البلــدان الناميــة، وبمــا 

تأمــن  يف  تعتمــد  عديــدة،  عربيــة  دول  فيهــا 

أمنهــا الغــذايئ عــى اســتراد الحبــوب واللحــوم 

مثــل  متقدمــة  رأســمالية  بلــدان  مــن  والعلــف 

وغرهــا،  وأـسـرتاليا  وكنــدا  املتحــدة  الواليــات 

أن  بعــد  التشــكيك يف صحتهــا حتــى  يتــم  ولــم 

المــس ســعر النفــط حاجــز 150 دوالرا للربميــل 

.2008 عــام  يف 

ســمر  املصــري  املفكــر  اســم  ملــع  املجــال  هــذا  يف 

القــرن  مــن  الثمانينــات  منــذ  روج  الــذي  أمــن 

املايض لنظرية التطور الالمتكافئ، جاعال منها 

ملــا يحــدث يف مركــز  حجــر األســاس يف تفـسـره 

بطريقــة  وللتنبــؤ  وأطرافــه  الرأســمايل  النظــام 

املجــردة  الفرضيــات  هــذه  عــى  وبـنـاء  تجــاوزه. 

الالمتكافــئ  »الطابــع  أن  إىل  أمــن  يتوصــل 

انفجــار  شــروط  أنتــج  قــد  الرأســمايل  للتوســع 

ثوري يف أطراف النظام املتخلفة )ومنها العالم 

التناقضــات  حــدة  مــن  تعــاين  والتــي  العربــي( 

ويف  والثقافيــة«  والسياســية  االجتماعيــة 

كتابــه »مــا بعــد الرأســمالية املتهالكــة« الصــادر 

املراكــز  بــن  التناقــض  أمــن  يرفــع   2003 عــام 

األســايس  »التناقــض  مصــاف  إىل  واألـطـراف 

فعليــا«.  القائــم  العاملــي  الرأســمايل  النظــام  يف 

وبخــالف  اليســاري،  املفكــر  أصبــح  وبهــذا 

يف  املتخلفــة  األـطـراف  عــى  ُيـعـّول  ماركــس، 

االنتقــال إىل مرحلــة »مــا بعــد الرأســمالية« ألن 

»تخلــت  البلــدان املتقدمــة  يف  العاملــة  الطبقــة 

النظــام  نجــح  أن  بعــد  الثوريــة  رســالتها  عــن 

الرأســمايل هنــاك يف اســتيعاب تناقضاتــه«. غــر 

معــن.  جانــب  ملاركــس يف  أمينــا  بقــي  أمــن  أن 

فكمــا كان ماركــس شــحيحا يف توضيــح ســمات 

االـشـرتاكية البديــل املنتظــر للرأســمالية، يحيــط 

أيضــا الغمــوض التــام بمــا يقصــده ســمر أمــن 

نقــده للنظــام  الرأســمالية«. كمــا أن  بـ«مــا بعــد 

الرأســمايل الحــايل يتصــف بالتجريــد والتعميــم 

دون االســتناد إىل تحليــل ملمــوس، فضــال عــن 

بقايــا الرومانســية الثوريــة التــي يلجــأ إليهــا عــادة 

معظــم نقــاد الرأســمالية العــرب. ومــن الغريــب 

حقــا أن يبقــى املفكــر املصــري متحمســا ملشــروعه 

االقتصــاد  عــن  االنـعـزال  أي  االرتبــاط،  بفــّك 

العاملــي، عــى الرغــم مــن أن نجاحــات التجربــة 

الصينية، التي طاملا مثلت األساس لفرضياته، 

تمامــا. ذلــك  عكــس  تـقـول 

العربــي  النقــد  أوهــام  تتجــى  آخــر  جانــب  مــن 

للرأســمالية يف املبالغــة يف التحذيــر مــن مخاطــر 

وبطريقــة  العربــي  العالــم  يف  النيوليرباليــة 

لإلـصـالح  دعــوة  فــأي  بصلــة.  للواقــع  تمــّت  ال 

بـهـراوة  تواجــه  الســوق  اقتصــاد  ولتطويــر 

العربيــة وصلــت  البلــدان  »النيوليرباليــة« وكأن 

تعــاين  وبــدأت  األـمـريك  االقتصــاد  مصــاف  إىل 

مــن الرأســمالية املنفلتــة ومــن عربــدة األســواق، 

االقتصــادات  أن  إىل  يشــر  الواقــع  بينمــا 

الجامــدة  الهـيـاكل  وطــأة  تحــت  تــرزح  العربيــة 

يبــدو  هنــا  الدولــة.  وهيمنــة  الكـفـاءة  وضعــف 

للعالــم  أصــال  غــر املطروحــة  النيوليرباليــة  نقــد 

العربــي أشــبه بالتحذيــر مــن املبالغــة باســتهالك 

اللحوم يف منطقة تعاين من املجاعة ألن الطب 

الكولســرتول. مســتوى  يرفــع  أنــه  أثبــت 

دون  تبنــوا  الســيايس  اإلســالم  ممثلــو  حتــى 

للرأســمالية  املُبتــذل  النقــد  مســلمات  نقــاش 

الســائد يف العالــم العربــي عــى ـغـرار التبســيط 

ثالثــة  إىل  املاركســية  قّســم  الــذي  للينــن  الفــج 

أقســام )االقتصــاد الســيايس والفلســفة املاديــة 

واالشــرتاكية العلميــة( وأصــدر املفكــر اإلســالمي 

الدعــوة  لـحـزب  الفكــري  واملرجــع  املعــروف 

اإلسالمية الحاكم حاليا يف العراق محمد باقر 

مؤلفــن،  املــايض  القــرن  ســتينيات  يف  الصــدر 

األول بعنــوان »اقتصادنــا« والثــاين »فلســفتنا«. 

وفيما رأى الصدر حينها أن االقتصاد اإلسالمي 

العامــة  اإلســالمية  الصيغــة  هــو  كل  مــن  ـجـزء 

عــن  بالتــايل  يختلــف  )املجتمــع اإلســالمي( وأنــه 

حــد  عــى  واالـشـرتايك  الرأســمايل  االقتصــاد 

بمثابــة  اإلســالمي  االقتصــاد  اعتــرب  ســواء، 

لالثنــن. البديــل  أي  الثالــث،  القطــب 

منــذ صــدور كتــاب املستشــرق الفرنــي مكســيم 

عــام  يف   « والرأســمالية  »اإلســالم  رودنســون 

الـقـول  تقريبــا  بــه  املســّلم  مــن  أصبــح   1966

اإلســالمي  الديــن  بــن  مبدئيــا  تعــارض  ال  بــأن 

وأسلوب اإلنتاج الرأسمايل. وكان من الواضح 

أن عنــوان كتــاب رودنســون يوحــي بأنــه يحــاول 

أن يســر عــى خطــى رائــد علــم االجتمــاع األملــاين 

»األخــالق  كتابــه  يف  ـعـرض  الــذي  فيــرب  ماكــس 

يف  الصــادر  الرأســمالية«  وروح  الربوتســتانتية 

العمــل  أخــالق  دور  عــن  نظريتــه   1904 عــام 

الرأســمالية  نشــوء  يف  والكالفينيــة  اللوثريــة 

عـجـزت  بينمــا  تحديــدا،  الـغـرب  يف  الحديثــة 

الحضــارات األخــرى ومنهــا اإلســالم عــن تحقيــق 

اإلنجــاز. هــذا 

مــن  الكثــر  القــرآن  يتضمــن  شــك  دون  مــن 

والعمــل  التجــارة  عــى  تشــجع  التــي  التعاليــم 

وتحقيــق األربــاح وتحــض عــى الوـفـاء بالعقــود 

التعامــالت  يف  األخالقيــة  باملعايــر  وااللـتـزام 

يكفــي  هــل  االحتــكار. ولكــن  وتــذم  االقتصاديــة 

بــأن اإلســالم بصيغتيــه املحافظــة  للـقـول  ذلــك 

أن  يمكــن  حاليــا  الســائدتن  والراديكاليــة 

لســلوك  املناســبة  الثقافيــة  األرضيــة  يوفــر 

اقتصــادي يتســم بالعقالنيــة ويضمــن الكـفـاءة 

هنــا  تلعــب  االقتصاديــة؟  املــوارد  اســتخدام  يف 

ماكــس  بحســب  حاســما  دورا  الرتاكــم  عمليــة 

واســتثمار  االدخــار  شــأن  مــن  رفــع  الــذي  فيــرب 

األرباح يف توســيع املشــاريع واملنشــآت اإلنتاجية 

بطريقــة  ُتــدار  كـبـرة  مؤسســات  لقيــام  تمهيــدا 

اقتصــاد  لتطــور  ـشـرطا  عصريــة والتــي يعتربهــا 

الســوق وســمة أساســية للرأســمالية الحديثــة. 

لــذا يؤكــد فيــرب بــأن الدافــع الشــخيص للكســب 

الحضــارات  كل  يف  موجــود  األربــاح  ولتحقيــق 

بمــا فيهــا اإلســالم، ولكــن القضيــة بالنســبة إليــه 

تبنت معظم التيارات 
الفكرية والسياسية 

شعارات معاداة 
الرأسمالية عبر التركيز على 

فضح مظاهر االستغالل 
الرأسمالي واإلشارة 
إلى أزماتها الحقيقية 

والمفترضة، ليس بهدف 
إصالح هذه النواقص، 

وإنما للترويج لنظام بديل 
جديد تحت عناوين مختلفة 
مثل االقتصاد االشتراكي 

أو نظام التخطيط 
المركزي أو االشتراكية 

العربية أو االقتصاد 
اإلسالمي

تتجلى أوهام النقد 
العربي للرأسمالية في 

المبالغة في التحذير من 
مخاطر النيوليبرالية في 

العالم العربي وبطريقة ال 
تمّت للواقع بصلة. فأي 
دعوة لإلصالح ولتطوير 
اقتصاد السوق تواجه 
بهراوة »النيوليبرالية« 
وكأن البلدان العربية 
وصلت إلى مصاف 

االقتصاد األميركي وبدأت 
تعاني من الرأسمالية 
المنفلتة ومن عربدة 

األسواق، بينما الواقع 
يشير إلى أن االقتصادات 
العربية ترزح تحت وطأة 

الهياكل الجامدة 

مقال
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»تتعلــق بالظــروف التــي تجعــل مــن هــذا الدافــع 

شــرعيا وعقالنيــا بحيــث يخلــق كيانــات عقالنيــة 

الرأســمالية«. املشــاريع  يف  نراهــا  كالتــي 

لإلســالم  الســائد  التفســر  أن  الواضــح  مــن 

مــن ذلــك، وهــو  يتخــذ موقفــا متحفظــا  حاليــا 

عــى  الربــا  تحريــم  تعميــم  يف  أيضــا  يتجــى  مــا 

موقــف  وهــو  )االكتنــاز(.  االدخــار  وذم  الفائــدة 

ينطــوي  ألنــه  شــأنه  مــن  التهويــن  يمكــن  ال 

الــذي  فيــرب  رأي  بحســب  الحداثــة  رفــض  عــى 

للعقالنيــة  شــكل  »أرقــي  بأنهــا  الفائــدة  وصــف 

اإلنســانية«.

يف  الرأســمالية  ـحـول  الدائــر  الســجال  ضمــن 

بخصــوص  الجــدل  يلعــب  العربــي  العالــم 

تدخــل الدولــة يف االقتصــاد دورا حاســما. مــن 

عمليــة  نجــاح  بــأن  ينفــي  أحــد  ال  أن  البديهــي 

التنميــة املســتدامة يتطلــب دولــة قويــة، بمعنــى 

عــى  وقــادرة  فاســدة  وغــر  فاشــلة  غــر  دولــة 

الحــد  وعــى  املجــاالت  كل  يف  القانــون  ـفـرض 

االجتماعيــة  واالختــالالت  التشــوهات  مــن 

والبيئيــة الناجمــة عــن مظاهــر الجشــع يف جنــي 

الحــر يف  الســوق  اقتصــاد  التــي يفرزهــا  األربــاح 

االقتصــادي  لخصــه  مــا  وثهــذا  كـثـرة.  أحيــان 

كتابــه  يف  الببــالوي  حــازم  املعــروف  املصــري 

يف  الصــادر  ومســتقبله«  الرأســمايل  »النظــام 

العربــي«،  »الربيــع  ـفـرتة  يف  أي   ،2011 عــام 

قوية  دولة  دون  السوق  »اقتصاد  قــال  عندمــا 

وكفــؤة هو كسيارة بال كوابح يف طريق  وقادرة 

معظــم  لكــن  للمرور«.  إشارات  أو  عالمات  بال 

يرفعــون  زالــوا  مــا  الـعـرب  الرأســمالية  ناقــدي 

الشــمويل،  بمعناهــا  الدولــة  عــن  الدـفـاع  لــواء 

أي الدولــة التــي تتدّخــل يف كّل صـغـرة وكـبـرة 

وتلعب دور رب العمل األكرب عرب توفر فرص 

العمــل لجيــش جــّرار مــن املوظفــن الضروريــن 

والوهمين وتحتكر املشاريع الصناعية الكبرة 

وتدعــم أســعار الوقــود والغــذاء وغرهــا. ومــن 

أيضــا  ينســحب  هــذا املوقــف  أن  للنظــر  الالفــت 

عــى الدولــة الريعيــة. صحيــح أنــه هنــاك إجمــاع 

عــى انتقــاد الدولــة الريعيــة منــذ أن قــام حــازم 

الببــالوي يف التســعينات بتطويــر هــذا املفهــوم، 

إال أن تجّليات هذا النقد تختلف كثرا. فالكثر 

من الكّتاب اليسارين والقومين يرّكزون عى 

الجانــب لالقتصــاد وميزانيــة  الوحيــد  االعتمــاد 

يف  يتمّثــل  رئيــي  دخــل  مصــدر  عــى  الدولــة 

األغلــب يف تصديــر ثــروات طبيعيــة إىل الخــارج 

مــن املنتجــن.  عــدد محــدود  ســوى  ينتجــه  وال 

الظاـهـرة  عــى  القـضـاء  فــإن  ذلــك  عــى  وبـنـاء 

نظرهــم  وجهــة  بحســب  يتطّلــب  الريعيــة 

إنتاجيــة أخــرى  بتطويــر قطاعــات  الدولــة  قيــام 

عمليــا  يعنــي  الــذي  األمــر  الصناعــة،  وخاصــة 

الدولــة  إنـتـاج  وإعــادة  البـقـاء يف حلقــة مفرغــة 

الشــمولية. يف املقابــل ال يحظــى جانــب اإلنفــاق 

أن  مــن  الرغــم  عــى  كبــر  باهتمــام  الحكومــي 

ظاـهـرة الدولــة الريعيــة تعنــي أيضــا أن الدولــة 

املواطنــن  عــى  لالعتمــاد  حاجــة  يف  ليســت 

وضرائبهــم األمــر الــذي ال يمنــح الدولــة الفرصــة 

للطغيــان سياســيا واجتماعيــا فحســب، وإنمــا 

فئــات واســعة.  تأييــد  ـشـراء  عــى  القــدرة  أيضــا 

يســتحيل  الدوامــة  هــذه  أّن  الواضــح  مــن 

الفكاك منها دون اعتماد اسرتاتيجية واضحة 

أيضــا  يســمح  وبمــا  الســوق  اقتصــاد  لتطويــر 

بنشــوء طبقــة وســطى متنــّورة قــادرة عــى لجــم 

الديمقراطيــة حلمــا  تبقــى  بــدون ذلــك  الدولــة. 

املنــال. بعيــد 

الربيــع  زـلـزال  عــى  ســنوات  ســبع  نحــو  بعــد 

العربــي تجــد الكثــر مــن الــدول العربيــة نفســها 

إصالحــات  سلســلة  عــى  لإلقــدام  مضـطـرة 

التـحـول  هــذا  أن  غــر  مســبوقة.  وغــر  جديــة 

مــن  يقلــل  ال  ذلــك  كان  وإن  طوعيــا،  يبــدو  ال 

ســبيل  عــى  ومصــر  تونــس  ففــي  أهميتــه. 

املثــال، ورغــم التبايــن الشــديد بينهمــا، أوشــك 

الــذي  األمــر  اإلفــالس  عــى  الجديــد  الوضــع 

أســعار  مراجعــة  عــى  الجديــدة  النخــب  أجــرب 

وقوانــن  األســعار  دعــم  وسياســات  الصــرف 

القـطـاع  هيكليــة  وإعــادة  واالســتثمار  الضرائــب 

تعتــرب  كانــت  التــي  القضايــا  مــن  العــام وغرهــا 

عــى مــدى عقــود بمثابــة أبقــار مقدســة ال يجــوز 

األخضــر  ـتـأكل  كانــت  لــو  حتــى  بهــا  املســاس 

مماثــل ولكــن ألســباب أخــرى  تطــور  واليابــس. 

النفطيــة  الــدول  معظــم  يف  أيضــا  ُيالحــظ 

والـعـراق  والكويــت  الســعودية  مثــال  ومنهــا 

املتدنيــة  النفــط  أســعار  تدفــع  حيــث  والجزائــر 

منــذ منتصــف عــام 2014 نحــو تبّنــي إصالحــات 

جديــدة. اقتصاديــة 

يصعــب حاليــا التنبــؤ بنتائــج التحــوالت الجاريــة 

العربــي بعــد  العالــم  يف املجــال االقتصــادي يف 

الصراعــات  عــن  الناجمــة  الفادحــة  الخســائر 

»الربيــع  رافقــت  التــي  واالنتكاســات  العنيفــة 

العربي« ونهاية الفورة النفطية الثالثة، ولكن 

مــن املؤكــد أن العمليــة ستســر بسالســة أكــرب 

لــو تــم التخــّي عــن بعــض أوهــام النقــد املُفتعــل 

لهــا  مناصريــن  تجــد  ـتـزال  ال  التــي  للرأســمالية 

والفكريــة.  السياســية  التيــارات  مختلــف  مــن 

نقــد  تحريــم  ذلــك  يعنــي  ال  الحــال  بطبيعــة 

أكــد  وكمــا  النقــد،  بــدون  ألنــه  الرأســمالية، 

تنويــر. يوجــد  ال  نفســه،  ماركــس 

كاتب من العراق مقيم في برلين

يصعب حاليا التنبؤ بنتائج 
التحوالت الجارية في 
المجال االقتصادي 
في العالم العربي 

بعد الخسائر الفادحة 
الناجمة عن الصراعات 
العنيفة واالنتكاسات 
التي رافقت »الربيع 

العربي« ونهاية الفورة 
النفطية الثالثة، ولكن 
من المؤكد أن العملية 

ستسير بسالسة أكبر لو تم 
التخّلي عن بعض أوهام 

النقد الُمفتعل للرأسمالية 
التي ال تزال تجد مناصرين 
لها من مختلف التيارات 

السياسية والفكرية
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مصير الدولة الوطنية
في ضوء التحوالت العاصفة

خطار أبودياب

مــع اـقـرتاب إنهــاء ســيطرة داعــش عــى أرايض دولتــه املزعومــة يف الـعـراق وســوريا، وبعــد معركــة كرـكـوك شــكل تاقــي الحشــد الشــعبي 

البحــر  حتــى  اإلـيـراين  »الهــال  مشــروع  عــى  تأكيــداً  البوكمــال  معــر  يف  إلـيـران  الســوري وامليليشــيات املواليــة  النـظـام  العراقــي وـقـوات 

املتوســط«. وتــأيت املســتجدات األخــرة مــع تركيــز ســيطرة حــزب اللــه العمليــة عــى الدولــة اللبنانيــة، وتغــّول الحوثيــني عــى الدولــة اليمنيــة 

لــي تؤشــر إىل بــدء فصــل جديــد مــن الصــراع املفتــوح يف الشــرق األوســط وشــبه الجزيــرة العربيــة نتيجــة مشــروع الهيمنــة اإليرانيــة الــذي 

اســتفاد مــن ـحـرب الـعـراق ومــن تــايش الدولــة الســورية واحـتـواء الدولــة يف لبـنـان.

مقال

وعــى  بلفــور  وعــد  عــى  قــرن  هكذا بعــد 
التــي  بيكــو  اتفاقيــة ســايكس-  إـبـرام 

مــن  منبثقــة  جديــدة  كيانــات  حــدود  رســمت 

وراثــة الســلطنة العثمانيــة، وبعــد حــوايل ســبع 

سنوات عى بدء مخاض »التحوالت العربية« 

أو مســار التفكيــك والفــوىض التدمريــة، يــدور 

لغــط ـحـول اليــوم التــايل بعــد املوصــل والرقــة، 

املتوقعــة  الخالصــة  ســيناريوهات  وتتكاثــر 

الفتاكــة والتــي أدت إىل انهيــارات يف  للحــروب 

مناطــق  عــدة  وقيــام  املركزيــة  الوطنيــة  الــدول 

البلــدان.  بعــض  يف  الواقــع  األمــر  بحكــم  نفــوذ 

لكــن لعبــة الشــطرنج يف منطقــة شــرق املتوســط 

تقتصــر  ال  أفريقيــا  وشــمال  العربــي  والخليــج 

الطاقــة  ومــوارد  الجيوسياســية  العوامــل  عــى 

القوميــة  العوامــل  تشــمل  بــل  فحســب، 

النفــوذ يف عبــاب »البحــر  واملذهبيــة وصراعــات 

تصطــدم  ولــذا  األوســط.  الشــرق  يف  الهائــج« 

ســياق  يف  واإلقليميــة  الكــربى  الــدول  مصالــح 

الحــادي  القــرن  الجديــدة يف  الكــربى«  »اللعبــة 

ســوريا  مــن  انطالقــاً  ابتــدأت  التــي  والعشــرين 

إعــالن  مــع  واحتدمــت   2011 العــام  منتصــف 

نشأة داعش يف منتصف 2014. 

املريــض«  »الرجــل  كان  العشــرين  القــرن  يف   

الحــادي  القــرن  ويف  العثمانيــة  الســلطنة  هــو 

»الرجــل  هــو  العربــي  العالــم  والعشــرين 

العالــم  هــذا  يبقــى  ولــذا  امـلـرة.  هــذه  املريــض« 

بنيــوي  ضعــف  أســر  األســاس،  يف  املهــدد  هــو 

اـسـرتاتيجي  تقاســم  ارتســام  وقــت  يف  وتفــكك 

الالعبــن  حســاب  عــى  يمــر  أن  يمكــن  جديــد 

الـعـرب خصوصــاً أن النظــام اإلقليمــي العربــي 

لصالــح   2003 يف  الـعـراق  ـحـرب  مــع  تهــاوى 

االنكشــاف  وألن  وتركيــا،  وإـيـران  إـسـرائيل 

الســنوات  يف  تفاقــم  العربــي  االـسـرتاتيجي 

وتصاعــد  أوبامــا  بــاراك  حقبــة  خــالل  األـخـرة 

الــرويس.  الــدور 

عراقي-إيراين-ـتـريك  ثــاليث  حلــف  تبلــور  لقــد 

اســتقالل  عــى  االســتفتاء  نتائــج  مواجهــة  يف 

قلــب  مــن  هكــذا  الـعـراق.  شــمال  كردســتان يف 

الشــرق األوســط إىل أوروبــا )كاتالونيــا وغرهــا( 

بــرز تحــدي الهويــات والنزعــات القوميــة داخــل 

شــأن  إعــالء  عــى  قــادرة  غــر  أو  متـعـرة  دول 

التعدديــة. تنظيــم  أو  املواطنــة 

العوملــة  بتـصـدع  املّتســمة  الحقبــة  هــذه  يف 

مــكان  مــن  الجيوسياســية يف أكــر  والتـحـوالت 

الكالســييك  الوطنيــة  الدولــة  نمــوذج  يعــد  لــم 

يمكــن  ال  كذلــك  ومــكان،  زمــان  لــكل  صالحــاً 

تطبيــق حــق تقريــر املصــر عمليــاً أو تلقائيــاً لــكل 

مقومــات  كانــت  إذا  خاصــة  بــه،  يطالــب  مــن 

هــذه  وتـفـرض  متوـفـرة.  غــر  الدولــة  تأســيس 

اإلشــكاليات تفكــراً جديــداً ونمطــاً مرنــاً للعيــش 

أو  فيدراليــة  أنظمــة  يف  املكونــات  بــن  املـشـرتك 

دول جديــدة  بنشــأة  القـبـول  كونفيدراليــة، أو 

النزعــات  أن  الواضــح  ومــن  معهــا.  والتعايــش 

االســتقاللية تعــرّب عــن تــآكل يف أنمــوذج الدولــة 

غــر  العوملــة  مرحلــة  يف  املركزيــة  القوميــة 

فأكــر  أكــر  الشــعوب  واستســاغة  اإلنســانية 

بقضاياهــا  التصاقــاً  أكــر  محــي  حكــم  لنمــاذج 

وطموحاتهــا. 

عى كل، ال يمكن تناول مسألة الهوية بشكل 

عــام دون التطلــع إىل مجمــل تجربــة الكيانــات 

العربــي  العالــم  عــى  تعاقبــت  التــي  السياســية 

ويف إطــار الصراعــات التقليديــة التــي تتحكــم يف 

مـصـره. 

الطابــع  إشــكالية  الهويــة  مســألة  كانــت  ولــن 

مــا  دائمــاً  وهنــاك  مســتويات  عــدة  يف  وتتــدرج 

يفوقهــا مــن حيــث التحكــم بعالقاتهــا بالهويــات 

وفقــاً  تتـحـول  يجعلهــا  ذلــك  فــكل  األخــرى 

حــن  مــن  تقــوم  لتـغـّرات وتـحـّوالت وتوازنــات 

بــن  أو  الطوائــف  بــن  أو  الــدول  بــن  آخــر  إىل 

األـعـراق. أو  القوميــات 

بالرغــم مــن الفــارق املنهجــي والعمــي يف الكثــر 

مــن الحــاالت، وبــن مســارات الــدول املختلفــة، 

لجهــة  مـشـرتكة  عالمــات  اســتخالص  يمكننــا 

الدولــة  ومصاعــب  القومــي  االتجــاه  يقظــة 

امللتويــة  املعالجــة  طــرق  يف  وكذلــك  املركزيــة 

ذاك،  أو  الجانــب  هــذا  مــن  االســتفزازية  أو 

ناهيــك عــن انعكاســات توزيــع الــروة وتقاســم 

املــوارد. بيــد أن الوضــع اإلقليمــي امللتهــب ـحـول 

األوســط،  الشــرق  ـبـركان  ضمــن  كردســتان 

كاتالونيــا  إلقليــم  املســتقر  بالجــوار  يقــارن  ال 

لظواهــر  التنبــه  ينقصــه  أوروبــي  اتحــاد  داخــل 

امتــداد  مــن  خشــيته  مــع  بنـظـره  انفصاليــة 

وبلجيــكا  إيطاليــا  يف  أخــرى  دول  إىل  العــدوى 

وفرنســا وغرهــا. لذلــك، ال بــد مــن التمحيــص 

ومحاولــة  حــدة  عــى  مشــكلة  كل  جــذور  يف 

النزعــة  تهمــل  ال  متناســبة  أجوبــة  إعـطـاء 

مــن  للكثــر  املصــر  تقريــر  حــق  يف  الطبيعيــة 

والهنــود  والتتــار  )الفلســطينيون  الشــعوب 

الحمــر واألبورجنيــز وغرهــم الكثــر( ولكنهــا ال 

تســتعجل انـفـراط عقــد الــدول وعــدم الحفــاظ 

أراضيهــا. وحــدة  عــى 

تاريخياً، تعترب الدولة ظاهرة القرن العشرين 

بامتيــاز وقــد تصاعــد عــدد الــدول مــن 43 دولــة 

عضــواً يف عصبــة األمــم يف 1920 إىل 195 دولــة 

 ،2012 يف  املتحــدة  األمــم  منظمــة  يف  عضــواً 

علمــاً أن مرحلــة مــا بعــد نهايــة الـحـرب البــاردة 

شــهدت تضخمــاً يف عــدد الــدول مــن 159 دولــة 

مــن   .2000 العــام  دولــة يف   189 1990 إىل  يف 

جهتــه، لــم يشــذ العالــم العربــي عــن القاعــدة 

غالبيــة  أن  إذ  الــدول  ظاـهـرة  بــروز  يف  العامــة 

لتفكيــك  كنـتـاج  القــرن املــايض  يف  نشــأت  دولــه 

االســتعمار  ونــزع  العثمانيــة  اإلمرباطوريــة 

األوروبــي الحقــاً. ويف الســياق التاريخــي يمكننــا 

مــن  املنطلقــة  العربيــة«  »الصحــوة  إن  الـقـول 

للتخلــص  نهضويــة  محاولــة  ثالــث  هــي  تونــس 

أنمــوذج  وبـنـاء  واالســتبداد  االنحطــاط  مــن 

تبعــاً  جديــد  تحديثــي  أو  تغيــري  أو  إســالمي 

ألطروحــات هــذا التيــار الفكــري أو ذاك. كانــت 

أواخــر  يف  األوىل  العربيــة  النهضويــة  املحاولــة 

عــى  فعــل  ردة  وكانــت  عشــر  التاســع  القــرن 

الثانيــة  املحاولــة  العثمــاين، وكانــت  االســتبداد 

مــع التيــار القومــي العربــي الــذي بلــور مشــروعاً 

لكــن  فلســطن،  يف  النكبــة  عــى  كــرّد  نهضويــاً 

الحريــات  وانعــدام   1967 حزـيـران  هزيمــة 

املحاولــة  ومــا  املســعى.  هــذا  قوضــا  األساســية 

غــر  نهــج  نـتـاج  إال   2011 ـحـراك  بدايــات  يف 

وجــود  عــدم  مــأزق  عــى  رداً  أيديولوجــي 

والخــالص  التغيــر  عــى  قــادرة  ديناميكيــات 

والتــي  الطابــع  أمنيــة  العربيــة  الدولــة  مــن 

الوطنيــة  للــدول  رواجــا  النمــوذج األكــر  كانــت 

العســكرية  الســلطوين واملؤسســات  يف عهــدة 

واألمنيــة. 

العربيــة  الـهـزات  زمــن  يف  منعطــف  كل  مــع 

وعــن  الخرائــط  رســم  إعــادة  عــن  الــكالم  كــر 

تجاذبــات أو ترتيبــات دوليــة جديــدة. لكــن عــدم 

تبلــور صــورة املشــهد اإلقليمــي النهــايئ يف ســياق 

اتضــاح مصــر  وعــدم  فـصـوالً  املخــاض املســتمر 

نلحــظ  منظــور  مســتقبل  يف  الكيانــات  وحــدة 

اســتناداً  املركزيــة  الــدول  تحطيــم  اســتمرار 

واليمــن  املشــرق  نزاعــات  امتــداد  مخاطــر  إىل 

وتركيــا  وإـسـرائيل  إـيـران  بمصالــح  وصلتهــا 

وروســيا والواليــات املتحــدة األمركيــة وســواها 

واليمــن  ليبيــا  أمــا يف  لعبــة األمــم.  أـطـراف  مــن 

الصراعــات  مــع  اآلخريــن  حــروب  فتتالقــى 

ـتـرتك  لــيك  والجهويــة  والقبليــة  األيديولوجيــة 

الســلبية عــى وحــدة املجتمعــات. هكــذا  آثارهــا 

بــدل تباشــر تـحـّول عربــي ايجابــي كانــت تـلـوح 

يف أفــق 2011 يــربز اليــوم واقــع ســيايس معقــد 

ربمــا يجعــل مفهــوم الدولــة القوميــة متضاربــاً 

مــع العالــم العربــي الجديــد النــائش. لــذا ال بــد 

من مشروع ديمقراطي عربي ينهل من الرتاث 

يف  الشــمولية  متطلبــات  مــع  ويتأقلــم  العريــق 

خصوصــا  الكــربى،  التجمعــات  تســوده  عالــم 

لــم  أن الحـلـول لألزمــات ضمــن إطــار الكيانــات 

تكن ناجعة. إن الشرعية الدينية ليست كافية 

لوحدها وال يجوز أن تطغى أيديولوجيتها عى 

الشــورى،  الناجحــة:  القوميــة  الدولــة  عناصــر 

االســتقالل  باآلخــر،  االـعـرتاف  الديمقراطيــة، 

واألمــن  ذاتيــا،  املدعــوم  النمــو  االقتصــادي، 

الوطنيــة. الحــدود  داخــل  الســيايس 

يطرح كل ذلك تساؤالً رئيسياً حول السيناريو 

نمــوذج  إىل مســتقبل  بالنســبة  ترجيحــاً  األكــر 

الدولــة القوميــة عــرب نهايتــه أو تأقلمــه وتحّولــه 

تســمح  مركزيــة  ال  تعدديــة  مختلطــة  لدولــة 

واملكونــات  اإلثنيــة  املجموعــات  مطالــب  بتلبيــة 

املعنيــن  بعــض  حســب  يتيــح  ممــا  األقليــة، 

العربــي  للنظــام  الرئيســية  الســمات  تحديــد 

إىل  ـهـؤالء  يســتند  فيــدرايل.  بشــكل  املشــرقي 

تطويــر علمــاء القانــون الدســتوري نظامــا أصلــح 

الدولــة  نظــام  مــن  التعدديــة  للمجتمعــات 

املوحــدة. وقــد قطــع ـهـؤالء بــأن الفيدراليــة هــي 

الواقــع  بمســح  يبــدؤون  لهــا.  األمثــل  التنظيــم 

املجتمعــات  يف  التنافــر  مظاهــر  عــى  ويقفــون 

هــي  هــل  عرقيــة،  هــي  هــل  البحــث:  موضــع 

دينيــة  هــي  هــل  تاريخيــة،  هــي  هــل  لغويــة، 

نظــام  لرســم  منهــا  وينطلقــون  مذهبيــة؟  أو 

دســتوري ينظــم العالقــة بــن هــذه القــوى عــى 

قاعــدة تخفيــف التوتــر وربمــا إزالتــه بإيــالء كل 

فئــة ضمانــات دســتورية وحــدودا وصالحيــات. 

يقيمــون مؤسســات محليــة تخطــط وتّشــرع يف 

أطر معّينة تطمن كل مجموعة إليها وتخّفف 

املجموعــات  بــن  والرتبــص  التوتــر  تنــزع  وربمــا 

النمــو  أســاس  هــو  اســتقرارا  بذلــك  مضفيــة 

الفيدراليــة  والخدمــات اإلنســانية.  االقتصــادي 

هــي النظــام األكــر انتشــارا يف العالــم، املّتطــور 

املجتمعــات  التّطــور،  طريــق  عــى  والــذي  منــه 

التــي تعيــش يف أوطــان شاســعة  كـثـرة العــدد 

متمادية أسوة بتلك صغرة العدد ومحدودة 

الدينيــة  الخلفيــات  ذات  املجتمعــات  الرقعــة، 

ســواء  كلهــا،  األـعـراق،  ومتعــددة  املختلفــة 

الدولــة  إطــار  يف  أزماتهــا  حــل  بســواء، وجــدت 

الفيدراليــة.

ربمــا يشــكل هــذا الطــرح مخرجــاً الئقــاً وعمليــاً 

مــع  ووحدتهــا  الــدول  كيانــات  عــى  للحفــاظ 

للتقســيم  املطيــة  تكــون  أال  ـشـرط  تحديثهــا، 

حــالً  ذلــك  يتيــح  وربمــا  التفكيــك.  مــن  واملزيــد 

بامتيــاز. مضطربــة  منطقــة  يف  للنزاعــات 
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اليقين الزائف
العرب والعلمنة والمجتمع المفتوح

نبيل دبابش

كـثـرة هــي املحــاوالت التــي تريــد أن تجعــل مــن مشــروع العلمانيــة حبيــس الفهــم املزيــف )محمــد عابــد الجابــري، عبدالوهــاب املســري، 

حســن حنفــي( وكـثـرة هــي الرامــج السياســية التــي ليــس يف مقدورهــا تأســيس دولــة باملعنــى الحديــث )مشــروع اإلســام الســيايس(، 

دولــة تحضــن الجميــع عــى اختــاف عقائدهــم ومواقفهــم السياســية أو اختياراتهــم الفلســفية، فاملعنــى املتــداول للدولــة -يف املنطقــة 

العربيــة- يفهــم يف الغالــب كصــورة موســعة للعـشـرة أو يف مجتمــع الكنتونــات املتقاتلــة التــي تعيــش عــى الغــزو والّســبي.

مقال

الكثــر،  يخيــف  العلمانية مشــروع 
الالشــعور  منــه  يتوجــس 

يـقـرأ  الغالــب  يف  ألنــه  والعقائــدي  الســيايس 

فهــم  محاولــة  دون  مؤملــة  بأحــداث  مرتبطــا 

وفــق  يـقـرأ  وقــد  أنتجتــه،  التــي  البيئــة  طبيعــة 

مــاض ال يمــّت لــه بصلــة مباـشـرة وال يـقـرأ مــن 

خــالل مــا قدمــه لإلنســان املعاصــر مــن ضمانــات 

ـيـزال  ال  حديثــة  بمعايــر  دولــة  بـنـاء  حقوقيــة. 

غامضــا لــدى بعــض األنتلجنســيا العربيــة وهــو 

التــي عـجـزت  الوســطى  القــرون  بعقــدة  لصيــق 

اإلرادة السياسية والثقافية التملص منها.

لــن نصــل إىل نتيجــة مفيــدة لــو اّتبعنــا مــا ذهــب 

إليه العديد من الكتاب العرب، ممن اختزلوا 

الســؤال يف البحــث عــن تعريــف مناســب أو يف 

الحديــث عــن أخطــاء الكنيســة يف أوروبــا، ومــن 

التــي  الســيطرة  إرادة  يحجــب  ألنــه  خنقــه  ثــم 

ويجعــل  واســع  مذهبــي  جمهــور  بهــا  يتمتــع 

أو  اإلثنيــة  انتماءاتهــم  اختــالف  عــى  الجميــع 

القانــون. أمــام  متســاوين  العقائديــة 

يخــدم  منتهيــا  مشــروعا  ليســت  العلمانيــة 

مصالــح طائفــة أو جماعــة أو أطمــاع إمربياليــة، 

وفكــري  وســيايس  اجتماعــي  وســط  هــي  بــل 

الفعليــة  املواطنــة  حــق  ضمــان  منــه  القصــد 

القانــون يف  لســلطة  الــكل  للجميــع، وخـضـوع 

املنشــود.  املـشـرتك«  »العيــش  تحقيــق  ســبيل 

املتفتــح  للعقــل  يســمح  مشــروع  فلســفيا  إنهــا 

أو  خــوف  دون  املعرفــة  عالــم  إىل  الوـلـوج 

االنغــالق وكل  أشــكال  كل  متجــاوزا  متابعــة، 

ترتكــه حبيــس  أن  تريــد  التــي  أصنــاف اإلقـصـاء 

لــم  التــي  الطابــو  مــن  أشــكال  وحبيــس  املــايض 

بقاءهــا. يــربر  مــا  هنــاك  يعــد 

مــن أجــل مقاربــة منهجيــة للســؤال، نـقـول إن 

العلمنــة هــي تجــاوز لثالثــة جــدران:

الجــدار األول ويتمثــل يف قناعــة امتــالك الفهــم 

اـلـرأي  تشــويه  عــى  العمــل  ثــم  ومــن  الصحيــح 

املتاحــة  الوســائل  -بــكل  ومنعــه  املعــارض 

والبوليســية عــى الخصــوص- مــن حــق الوجــود 

والتمتــع بحقــوق املواطنــة الكاملــة. االعتقــاد يف 

امتــالك اليقــن الــذي ال يقبــل الشــك هــو أخطــر 

مــا يمكــن أن يصيــب العقــل وهــي أزمــة معرفيــة 

ال تشــّجع أبــدا عــى االنـخـراط يف التاريــخ الــذي 

بشــري  إنجــاز  املعرفــة  إن  باســتمرار.  يصنــع 

تقــوم عــى املشــاركة والحــوار والنقــد والشــك، 

عائقــا  تكــون  أن  إال  يمكــن  ال  ذلــك  دون  ومــن 

ليــس  االختــالف  واجتماعيــا.  إبيســتمولوجيا 

جرمــا بــل خنقــه والتضييــق عليــه هــو مــا يمكــن 

والكاتــب  الصحــايف  حــق  مــن  جنايــة.  اعتبــاره 

بالحريــة  يتمتعــوا  أن  والســينما  الفــن  ورجــال 

أن  املعـقـول  غــر  ومــن  الدســتورية  والحمايــة 

نحاكــم بعضهــم عــى قصيــدة شــعر أو مقطــع 

زمــن  انتهــى  فقــد  روايــة  يف  نــص  أو  فيلــم  مــن 

للحقيقــة. واملحتكــر  املعصــوم  املطلــق  العقــل 

الشــكل  اســتمرار  يف  ويتمثــل  الثــاين  الجــدار 

ومــا  السياســية  الســلطة  ملمارســة  الشــمويل 

وســيايس  اجتماعــي  إقـصـاء  مــن  تمارســه 

عــى  الـشـرعية  عــى  املحافظــة  يف  واعتمادهــا 

البنيــة العشــائرية والخطابــات الدينيــة. عجــزت 

للجميــع  دولــة  تكــون  أن  عــن  الوطنيــة  الدولــة 

صنعتــه  بمــا  الجماهــر  إرادة  عــن  ومنبثقــة 

املطلــوب  ليــس  وإثنيــة.  اجتماعيــة  فــروق  مــن 

ثــم تقاســمها  ديمقراطيــا تصالــح األديــان ومــن 

أطــر  إيجــاد  هــو  املطلــوب  بــل  العــام،  الفـضـاء 

القناعــات  ممارســة  مــن  تجعــل  تشــريعية 

الدينيــة أـمـرا شــخصيا ال يســهم يف زرع الفــن 

باســم  الفرديــة  الحريــات  عــى  التضييــق  أو 

أو  الـشـرعية«  »امتــالك  أو  اإلـصـالح«  »إرادة 

»محاربــة الفســاد«… ليــس للديــن أن يقــرر مــا 

يكــون عليــه الفـضـاء العــام ولكــن مــن حــق كل 

يف  يمارســها  أن  قناعاتــه  كانــت  مهمــا  شــخص 

قانونيــة. ألحــكام  طبقــا  العــام  الفـضـاء 

مــا  مرحلــة  الوطنيــة وليــدة  الدولــة  أخـطـاء  إن 

تفهــم  لــم  كونهــا  يف  تتمثــل  االســتقالل  بعــد 

والتــي  صورتهــا املشــوهة  إال  الديمقراطيــة  مــن 

حديثــة  شــبه  مؤسســات  اعتمــاد  عــى  تقتصــر 

ومؤسســات  إعــالم  ووســائل  تقليديــة  بذهنيــة 

تربويــة بربامــج ال صلــة لهــا بمــا ينتــج يف عصرنــا.

القداســة  إضـفـاء  يف  ويتمثــل  الثالــث  الجــدار 

املقدســة،  للنصــوص  األحاديــة  الـقـراءة  عــى 

واعتبارها التأويل الصحيح يف مقابل محاصرة 

املنتســبن  عــى  والتضييــق  األخــرى  الــرؤى  كل 

إليهــا باســم »الفهــم الصحيــح إلرادة الســماء«. 

ضمــان  مــن  تنشــده  بمــا  السياســية  الســلطة 

املــدين  للســلم  الخاطــئ  والفهــم  للـشـرعية 

خــالل  -مــن  منخرطــة  نراهــا  عنــه  تدافــع  الــذي 

الرتبويــة وســلطة  وســائل اإلعــالم واملؤسســات 

بعــض  لصالــح  الدينــي  الـصـراع  يف  البوليــس- 

املشــروع  مــع  كليــا  يتنافــى  مــا  وهــو  القناعــات 

الجــدار  هــذا  تجــاوز  تتبنــاه.  الــذي  الجمهــوري 

الدســتور  يف  جديــدة  مــادة  باعتمــاد  يكــون 

نصهــا »الديــن ملــك الجماهــر وليــس للســلطة 

بــل مهمتهــا  دينيــا،  تبنــي موقفــا  حــق  الوصيــة 

الفكــر  حريــة  وحمايــة  الدينيــة  الحريــة  ضمــان 

وذلــك يف إطــار احــرتام النظــام العــام«. القانــون 

يف  الســلطة  تتبناهــا  التــي  الوحيــدة  املــادة  هــو 

سبيل حفظ النظام العام، وال يمكن أن يكون 

القانون مستمدا إال من اإلرادة الجماعية. من 

حــق كل األديــان واملعتقــدات أن تتمتــع بحقهــا 

الكامل يف الوجود يف إطار جمهوري يكفل لها 

ذلــك.

هــل العلمانيــة مشــروع ينتمــي إىل مجتمعــات 

مــا وراء البحــار كمــا يــردده الكثــر مــن الكتــاب 

هــذا  أبــدا  وبعــض وســائل اإلعــالم،  والخطـبـاء 

ليــس صحيحــا بــل تضليــل مقصــود الغايــة منــه 

إبـقـاء ســيطرة مجموعــة دينيــة أو سياســية مــا 

عى الشرعية. كل من الديمقراطية واملمارسة 

الجمهــوري  والشــكل  والحزبيــة  الربملانيــة 

للدولــة هــي منتــوج وافــد علينــا مــن وراء البحــار 

يف  حتــى  بــل  تجديــده  يف  يومــا  نســاهم  ولــم 

مــن  والعديــد  والدســتور  القانــون  صياغتــه. 

الصيــغ التشــريعية تــم اســترادها كمــا يســتورد 

يرفضهــا  أحــد  وال  والــدواء،  والطاـئـرة  التلفــاز 

موضــع  الالـشـرعي  وجــوده  تجعــل  ال  ألنهــا 

مرتبطــا  الســؤال  يكــون  عندمــا  ولكــن  شــك. 

الحقــوق  يف  الجميــع  وتســاوي  بالعلمانيــة 

الطائفيــة  انتماءاتهــم  عــن  بمعــزل  والواجبــات 

لــه  صلــة  تغريبيــا وال  يصبــح املشــروع  واإلثنيــة 

والعقائــدي. الحضــاري  بماضينــا 

مــن  جــدوى  وال  الحداثــة  دـخـول  مــن  مفــر  ال 

التمســك بالقديــم باســم الحفــاظ عــى الهويــة 

نحــو  املســار  يتغــر  أن  فيجــب  النبيلــة  والقيــم 

ســلطة  معاملهــا  ترســم  ال  فعليــة  ديمقراطيــة 

أمــل يف االختيــار األيديولوجــي ومــا  بعينهــا. ال 

والـكـره  الكــذب  عــى  مبنــّي  حلــم  مــن  بــه  يعــد 

والتفرقــة والالأمــان والتشــرد والجهــل، ويجــب 

بمؤسســات  حديثــة  دولــة  بتأســيس  نؤمــن  أن 

يقــدم  املــايض  اعتبــار  العبــث  ومــن  حديثــة 

مشــاريع صالحــة لعاملنــا ومشــكالته. أن نعيــش 

عصرنا كمجتمعات فاعلة ال يمكن أن يتحقق 

إال باملســاهمة يف صنعــه بــدل اختيــار التقوقــع 

واالنعــزال. فالتاريــخ ال يرحــم ذلــك الشــكل مــن 

االختيارات والتي من دونها يندثر العربي ولن 

اســمه يف األرشــيف. يبقــى ســوى 

أهــم  وسياســية  اجتماعيــة  مؤسســة  الدولــة 

ميــزة يجــب أن تتوفــر فيهــا هــي عنصــر الحياديــة 

أن  يمكــن  فــال  الواســعة،  الجماهــر  وخدمــة 

يؤتمــن الفقيــه عــى مســتقبل الجماهــر وليــس 

من الطبيعي أن تمنح له كل هذه الصالحيات 

ليقــرر يف كل شــأن. فالدولــة الحديثــة هــي دولــة 

آن  والخبــر.  القانــون  رجــل  بنائهــا  يف  يســهم 

أبــدا  تكــن  لــم  أنظمــة  يف  التغيــر  لــرى  األوان 

وفّيــة لتطلعــات شــعوبها. فالتغيــر ال يــأيت مــن 

خــارج الحــدود وقــد جربنــاه وعرفنــا مــا يشــكله 

أراضينــا. عــى  التواجــد األجنبــي 
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إخفــاق العقــل العربــي يف التخلــص مــن أوهامــه، كّلهــا، إىل  يرجع
الذكوريــة  فيهــا  بلغــت  والتــي  اإلســالمية  الكــربى  حاضنتــه 

أقىص ذروتها، فاملتون اإلسالمية ال تتيح للمرأة أن تتساوى مع الرجل 

مطلقــاً، وهــي تنظــر لهــا عــى أنهــا وســيلة للتكاثــر واملتعــة، وتهّمشــها يف 

الحيــاة االجتماعيــة والحضاريــة بشــكل عــام، وكّل كالٍم غــر هــذا مــا هــو 

إالّ تســويف وتربيــر وترقيــع. األمــور بخواتيمهــا، كمــا يقــال، وهاهــي املــرأة 

املســلمة مغطــاة بالســواد ومحتـقـرة ومشــكوك بهــا ومقصــود نفيهــا يف 

البيــت بعيــداً عــن العمــل والدراســة واالختــالط الطبيعــي بــن الجنســن. 

وهــذا هــو الحــال املــزري الــذي وصلــت إليــه النـسـاء املســلمات يف العالــم 

اإلسالمي وهّن يف أقىص أشكال التخلف والحيف.

ومــن  الديــن  رجــال  هــم  هــذا  كل  ترســيخ  عــن  األساســيون  املســؤولون 

دّمــروا  ـهـؤالء  والحكومــات،  واملـشـّرعون  الساســة  مــن  يتمّلقهــم 

شــّكلت  التــي  امـلـرأة  وخصوصــاً  والهــوان  الــذّل  وأذاقوهــا  مجتمعاتنــا 

منطقــة الصــدام األول ألنهــم بذلــك يســيطرون عــى نصــف املجتمــع، أمــا 

بــه. كفيــل  فالتخلــف  الرجــال  مــن  الثــاين  نصفــه 

أتعجــب مــن النــاس كيــف يرضــون بهــذا الــذّل والحــل بــن أيديهــم؟ هــل 

هنــاك أبســط مــن أن يغــّر اإلنســان طريقــة تفـكـره ويتحمــل نتائــج ذلــك 

لــيك ينعــم بحيــاٍة أفضــل تحمــل املعنــى املشــّرف لإلنســان وعقلــه.

قــروٍن  النكــويّص صنعــه فقـهـاء األديــان بعنايــة فائقــة عــى مــدى  الفكــر 

القديمــة  أجيالهــم  خطــى  تحتــذي  الجديــدة  أجيالهــم  وكانــت  طويلــٍة 

وتكّرســها.. واملطلــوب هــو قانــون مــديّن يضعهــم ويضــع الجميــع تحــت 

يخالفــه. مــن  ويعاقــب  طائلتــه 

أن  كمــا  امـلـرأة،  دونيــة  الدينيــة(  الشــريعة  )مــن  »ـشـرعن«  اإلســالم   إن 

املســيحية،  )اليهوديــة،  الوســيطة  والديانــات  القديمــة  الحضــارات 

)الســومرية/  فقــط  حضارتــن  عــدا  فيمــا  كلًيــا،  امـلـرأة  امتهنــت  اإلســالم( 

البابلية واملصرية(، لكن الحضارة الغربية الحديثة بدأت ببناء األســس 

زالــت  ومــا  قــرون،  خمســة  مــدى  عــى  امـلـرأة  لحريــة  املاديــة  والقوانــن 

وانعتاقهــا. امـلـرأة  حريــة  يعــوق  مــا  إزالــة  يف  تطمــح 

مــن ثــم فــإن أفضــل مــا يجــب البــدء بــه هــو فضــح الذكوريــة الدينيــة منــذ 

)الكالكوليــت  النحــايس  الحجــري  العصــر  يف  األول  الذكــوري  االنقــالب 

هــذا  ذروة  هــي  التــي  اإلســالمية  للذكويــة  ووـصـوالً  ق.م(   5000 حــوايل 

الحدث.. وال بد من معرفة الطريق الذي جعل الرجل يف الغرب ابتداًء 

من عصر النهضة إىل اليوم يخضع لفكرة مكانة املرأة الهامة يف املجتمع 

وضــرورة تحررهــا ويقتنــع بهــا. خاصــة وأن الفكــر النكــويّص صنعــه فقهــاء 

األديــان بعنايــة فائقــة عــى مــدى قــروٍن طويلــٍة وكانــت أجيالهــم الجديــدة 

تحتــذي خطــى أجيالهــم القديمــة وتكّرســها.. واملطلــوب هــو قانــون مــديّن 

يضعهــم ويضــع الجميــع تحــت طائلتــه ويعاقــب مــن يخالفــه.

ال بد أن تتمتع الحركات النسوية بفهم علمّي وتاريخّي عميق للعالقة 

بــن الرجــل وامـلـرأة عــى مــدى التاريــخ، ومنهــا حاضرنــا املعاصــر وتحديــداً 

يف منطقتنــا العربيــة امللتبســة.. الفهــم العــام ملوـضـوع املســاواة واملطالبــة 

بــه منظمــات نســوية  بالحقــوق فقــط ليــس كّل يشء، يمكــن أن تقــوم 

متخصصــة، وإذا جــرى تكريــس األمــور بهــذه الطريقــة فقــط فلــن نحصــل 

الرجــل وامـلـرأة  بــن  العالقــة  لفهــم  الثقــايف  العمــق  لكــن  نريــد،   مــا  عــى 

مــن املوـضـوع وستشــّخص األســباب وتصّحــح مســارات  الكثــر  ســتيء 

التاريــخ الحــادة والضيقــة..ال بــد مــن تثقيــف الرجــل أيضــاً وجعلــه يتفهــم 

كيف حصل كل هذا وملاذا؟ املرأة اليوم، يف مجتمعاتنا العربية وصلت 

إىل أقــىص حــدود الخســارة يف حقوقهــا ومكانتهــا وحّولتهــا األحــداث إىل 

الهامــش وتكرســت وظيفتهــا املنزليــة عــى حســاب تعليمهــا وحريتهــا.

شاعر وباحث من العراق

ات
صو

أ

شري
ل ب

أم
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أحالم وردية وأوهام فاوستية
تونس الحداثوية تنتج الدواعش

فهمي رمضاني

حينمــا نتنــاول ظاهــرة أنتجتهــا البنــي السوســيو-التاريخية بتظافــر مــع البنــي الثقافيــة واالجتماعيــة، فــإن الواقــع ســيكون أصــدق إنبــاء مــن 

الكتــب. وال أنكــر أن تنــاول هــذه الظاـهـرة ال يخلــو مــن تشــعبات وتعقيــدات، إن لــم نقــل مــآزق فكـثـرا مــا اســتبد بــي اليــأس وأنــا أـجـول يف 

شعاب هذا املوضوع: لقد كانت ظاهرة الدواعش »قضية درايفوس« يف تونس بعد الثورة، إذ تحدثت األرقام واإلحصائيات عن أعداد 

مهولــة مــن الشــبان التونســيني الذيــن التحقــوا ببــؤر التوتــر لنصــرة الدولــة اإلســامية تحركهــم يف ذلــك أحــام ورديــة وأوهــام فاوســتية.

مقال

مقدمــة  يف  تقريبــا  تونــس  جعــل  هذا كلــه 
داعــش  أمــدت  التــي  العربيــة  الــدول 

بــرأس مــال بشــري ال بــأس بــه. فــال ضــر إذن أن 

يثر ذلك تســاؤالت واشــكاليات ما انفكت تمأل 

بذلــك  فانكــّب  أرقــا.  والعـقـول  ـحـرة  األنفــس 

الظاـهـرة  هــذه  دراســة  عــى  االجتـمـاع  علـمـاء 

ولكــن بــدون العــودة إىل فهــم الواقــع التونــي 

تاريخيــا أي بمـسـاءلة التاريــخ التونــي. يف هــذا 

اإلطار ال بد من االعتماد عى مقاربة سوسيو-

تاريخيــة يعــود فيهــا املــؤرخ إىل غياهــب التاريــخ 

ليكتشف البنى املسترتة التي تعمل وفق نظام 

هــادئ لكنــه صــارم؛ ذلــك هــو تاريــخ الذهنيــات. 

هــذه  نفهــم  يجعلنــا  بــأن  كفيــل  هــو  فهــل 

الظاهــرة. إذ كيــف لبــالد مســاملة عــرب التاريــخ أن 

مــن األفــكار املتطرفــة؟  الهائــل  الكــم  هــذا  تنتــج 

متحــررة  بــالد  يف  عــاش  لتونــي  يمكــن  كيــف 

فكريــا أن يكــون بهــذا االنغــالق والتعصــب؟ هــذا 

هو ما سنحاول اإلجابة عنه.

العودة إلى الجذور 
أو »الحفر في قاع الخابية«

تجــد  إذ  متعــة  مــن  التاريــخ  مـسـاءلة  تخلــو  ال 

ســحيقة  عصــور  نحــو  بفـكـرك  تهــوي  نفســك 

التونــي  بذلــك  فتكتشــف  القــدم  يف  ضاربــة 

والتونــي  القرطاجــي  والتونــي  الفينيقــي 

أبعــد  واقــع  يف  حقــا  تحفــر  فكأنــك  البونيقــي، 

غورا وأعمق جذورا. هذا الحفر يف قاع الخابية 

يمكننــا مــن فهــم التونــي العتيــق الــذي ال يــزال 

ابــن  الفيســبويك  التونــي  مخيــال  يف  حاـضـرا 

والعشــرين. الحــادي  القــرن 

تســتوقفنا يف العهــد القرطاجــي ظاهــرة خطــرة 

لقرـطـاج  الدينيــة  الخصائــص  ضمــن  تنــدرج 

البشــرية،  القرابــن  ظاـهـرة  وهــي  أال  البونيــة: 

فهذه الظاهرة السامية )ظهرت يف بالد كنعان 

وفينيقيــا القديمــة( أثبتــت النصــوص التاريخيــة 

عــى  القرطاجيــن  عنــد  وجودهــا  والنقائــش 

الرغــم مــن الجــدل املحتــدم الــذي ال يــزال قائمــا 

نفيــه.  إثبــات وجودهــا أو  اليــوم بخصــوص  إىل 

األطفــال  حــرق  ظاـهـرة  حضــور  فــإن  كل  وعــى 

وتقديمهــا كقرابــن بشــرية لآللهــة تثبــت شــدة 

قــادر عــى  آنــذاك، فهــو  الـبـوين  إيمــان املجتمــع 

لآللهــة.  إرـضـاء  يملــك  مــا  بأغــى  التضحيــة 

فلماذا كل هذا العنف الديني؟ أال يقودنا ذلك 

للحديــث عــن أن التونــي القرطاجــي املتعصــب 

ـيـزال يعتمــل داخــل ذهنيــة التونــي  للديــن ال 

التونــي حماســة  الشــباب  تـحـرك  ألــم  اليــوم؟ 

دينيــة غــر مســبوقة لاللتحــاق بداعــش؟ األمــر 

نقــاش. يبقــى محــل 

لتســتوقفنا  الرومــاين  العهــد  إىل  اآلن  ننتقــل 

عــى  خروجــا  مثلــت  والتــي  الدوناتيــة  الحركــة 

تــروي  آنــذاك.  وثــورة  القرطاجيــة  الكنيســة 

هــذه  وعنــف  تعصــب  التاريخيــة  املصــادر 

الحركــة فحتــى القديــس أوغســطينوس فشــل 

نجــد  أخــرى  ـمـرة  معتنقيهــا.  عزائــم  ثنــي  يف 

التعصــب والعنــف الدينيــن حاضريــن بقــوة يف 

التونســية. التاريخيــة  الشــخصية 

أما يف العصور اإلسالمية فقد شهدت منطقة 

الـغـرب اإلســالمي يف القــرون األوىل مــا يســّمى 

األســباب  مــن  الرغــم  وعــى  الخــوارج  بثــورات 

ـهـؤالء  حركــت  التــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

الخارجيــة  العقيــدة  فــإن  الســلطة  عــى  للثــورة 

التســامح:  مــن  ـنـوع  بــأّي  تتســم  تكــن  لــم 

فالخــوارج هــم يف األصــل الـقـراء الذيــن خرجــوا 

ذلــك  يف  مّتهمينــه  طالــب  أبــي  بــن  عــي  عــى 

بالكفــر والفســوق لينتهــي بهــم األمــر إىل تكفــر 

قاطبــة. املســلمن 

الحفــر  أن  هــو  عنــه  اللثــام  أميــط  أن  أردت  مــا 

التونســية  للشــخصية  التاريخيــة  الجــذور  يف 

يجعلــك تكتشــف ممارســات ال تقــل عنفــا عــن 

هــذه  كل  فهــل  اآلن.  الدواعــش  ممارســات 

الرتاكمات ال تزال تفعل فعلها اليوم؟ أال نرى 

شــبابا يكفر املســلمن جميعا مثلما كان يفعل 

مفتوحــا. يبقــى  النقــاش  تمامــا؟  الخــوارج 

ننتقــل اآلن إىل الكشــف عــن بعــض التناقضــات 

التــي تعصــف بالشــخصية التونســية اليــوم.

 الشــخصية التونســية بــن فــيك كماشــة: ثقــل 

بحداثــة  واالصطــدام  جهــة  مــن  ووزره  املــايض 

هجينــة وســطحية مــن جهــة أخــرى 

العربــي  العالــم  أن  اثنــان  فيــه  يختلــف  ال  ممــا 

لــم يتخلــص بعــد مــن عقــدة املــايض  اإلســالمي 

األنفــس  يف  يثــر  اـلـرتاث  عــن  حديــث  فــكل 

فالشــخصية  وأبديــة.  أزليــة  حــادة  نقاشــات 

املــايض  ثقــل  تحــت  تــرزح  ـتـزال  ال  التونســية 

ـتـزال  ال  تاريخيــة  تراكمــات  هنــاك  إذ  ووزره، 

بــن  فالقطيعــة  التونــي،  ذهنيــة  يف  تعتمــل 

املدينة والبادية والتي تبلورت بعمق يف العهد 

فالتبــدي  حاـضـرة  اليــوم  إىل  ـتـزال  ال  الحفــيص 

كان دائمــا يدفــع إىل التعصــب والتطــرف. ذلــك 

يف  هامــة  قطيعــة  عــن  للحديــث  يقودنــا  كلــه 

املركــز  مســألة  وهــي  أال  التونســية  الشــخصية 

والهوامــش أو الحاـضـرة واألـطـراف. فــال يمكــن 

للديــن  القــوي  الحضــور  هــذا  نفهــم  أن  أبــدا 

اليوم بدون أن نتطرق إىل محركات اقتصادية 

واجتماعية. فالبوادي منذ العهد الحفيص إىل 

اليــوم مــرورا بالعهــد البورقيبــي ظلــت مهمشــة: 

ومــن تلــك البــوادي يــربز الثــوار املتمــردون ولكــن 

واملتعصبــون. املتطرفــون  كذلــك 

ـتـزال  ال  التــي  القبليــة  الذهنيــة  أيضــا  هنــاك 

التونــي،  الجمعــي  بقــوة يف املخيــال  حاـضـرة 

التقديســية  النـظـرة  كذلــك  ننــى  ال  وكمــا 

عمومــا،  اإلســالمي  والتاريــخ  لإلســالم 

أيضــا  ولكــن  ثقــايف  ـفـراغ  ذلــك  يف  ويعضدهــا 

نفــي. فبعــد الثــورة وأمــام فشــل الســيايس يف 

أنفســهم  ـهـؤالء  الشــباب وجــد  وعــود  تحقيــق 

يف ـفـراغ نفــي عميــق. فهــم أمــام واقــع محبــط 

فوجــدوا  العامليــة  اإلمربياليــات  فيــه  انتـصـرت 

هــذا  يســتحضر  بمــا  لهــم  متنفســاً  داعــش  يف 

األخــر مــن محــاكاة للدولــة اإلســالمية يف صــدر 

زرادشــتيا  دفعــا  دفعهــم  ذلــك  كل  اإلســالم. 

بكــر  ألبــي  العصريــة  بالدولــة  االلتحــاق  نحــو 

البغــدادي. دولــة  وعــي:  وعثمــان  وعمــر 

يظهــر  الــذي  التماســك  انعــدام  كذلــك  نالحــظ 

نتنــاول  حينمــا  التونســية  الشــخصية  يف  بقــوة 

خاصــة حركــة التحديــث. فقــد أفــاق املســلمون 

عــى صــدى مدافــع نابليــون وهــي تــدك طوابــي 

اإلسكندرية معلنة عن قيام الحداثة األوروبية 

التــي أنتجــت علمــا وثقافــة وحضــارة ولكــن أيضــا 

أســلحة وقــوة وجربوتــاً. وقــد انطلــق التحديــث 

يف تونــس يف العقــد الثالــث مــن القــرن التاســع 

عشــر ليمتــد إىل العهــد البورقيبــي: لكــن كيــف 

كانــت آثــاره يف شــخصية التونــي؟

ســرورة  نتيجــة  الغربيــة  الحداثــة  كانــت  إذا 

العصــور  نهايــة  منــذ  امتــدت  طويلــة  تاريخيــة 

الوسطى مرورا بالنهضة األوروبية والتحوالت 

فــإن  الصناعيــة،  الثــورة  إىل  وـصـوال  السياســية 

وســطحيا،  هجينــا  كان  اإلســالمي  التحديــث 

اإلســالم  تحديــث  إىل  املفكــرون  يعمــد  لــم  إذ 

-الــذي كان يف حاجــة لرؤيــة عصريــة وجديــدة 

تســتأنس بمنجزات الحداثة الغربية لاللتحاق 

الحداثــة.  أســلمة  إىل  وإنمــا  الحضــارة-  بركــب 

وهــذا كلــه ـفـرض فرضــا ولــم تفهــم املجتمعــات 

التحديــث  ماهيــة  الشــعبية  الطبقــات  وخاصــة 

النخــب  عــى  مقتـصـرا  فوقيــا  النهايــة  وبقــي يف 

السياســية ورجــال البــالط والفقـهـاء والعلـمـاء.

أال  أخــرى،  مســألة  يف  للحديــث  يقودنــا  هــذا 

فاإلـجـراءات  تونــس.  التعليــم يف  وهــي مســألة 

التعليــم  ارتـقـاء  يف  شــك  بــال  ســاهمت  الثوريــة 

كـثـرة  أخــرى  إـجـراءات  هنــاك  ولكــن  التونــي 

أحدثت شــرخا عميقا يف الشــخصية التونســية. 

الزيـتـوين  التعليــم  عــى  القـضـاء  أهمهــا  ولعــل 

املتســامح واملعتــدل، إذ ســاهم ذلــك يف ضعــف 

األمــر  اليــوم  الشــباب  لــدى  الدينيــة  الثقافــة 

الــذي جعلهــم لقمــة ســائغة يلتهمهــا داعــش. 

البورقيبيــة  التحديثيــة  اإلـجـراءات  وبخصــوص 

مــا  بقــدر  ورائــدة  ثوريــة  كانــت  مــا  بقــدر  فإنهــا 

الذكــوري  فاملجتمــع  وهجينــة.  فوقيــة  كانــت 

يستســيغها،  عقــدة  يعيــش  ـيـزال  ال  التونــي 

واإلـفـراط  اليــوم  النقــاب  عــودة  مّثلتهــا  عقــدة 

الحــق  معنــى  بعــد  يــدرك  لــم  الــذي  التدُيّــن  يف 

والواجــب خاصــة يف عالقتهمــا بوضعيــة املــرأة، 

فهــل يظــل الســؤال »الجنــدري« ماثــال والحــال 

أنه ال بد من تجاوز طرحه إىل النظر يف الواقع 

هــذا؟ جهــاز املفاهيــم  عنــد  الوقــوف  دون 

شــعاب  نجــوب  تطــرح ونحــن  كـثـرة  تســاؤالت 

متواضعــة  محاولــة  ســلف  ومــا  املوـضـوع  هــذا 

عــى  وبرقيــة  ســريعة  نـظـرة  إللـقـاء  وبســيطة 

بعمــق  تــدرس  أن  أمــل  وكي  الظاـهـرة،  هــذه 

وأن تتظافــر جهــود املؤرخــن واألنرتوبولوجيــن 

أغوارهــا. عــن  للكشــف  االجتـمـاع  وعلـمـاء 
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 معتقل االحالم
تمّثالت سردية لواقع  عربي فادح

بن علي لونيس 

مــا الواقــع؟ أقصــد تحديــدا التســاؤل عــن طبيعــة الواقــع الــذي ننتمــي إليــه. ال أنــوي رصــد الطبيعــة الفلســفية للمفهــوم، بقــدر مــا أجــدين 

ل املشــهد اليومــي لحيــايت الخاصــة. ومــن جهــة أخــرى يهّمنــي تمّثاتــه  مهتمــا أكــر بالواقــع العينــي الــذي أتعاطــاه يوميــا أو الــذي يشــكِّ

الســردية يف نصــوص روائيــة وأعتقــد بــأّن الروايــة، حتــى لــو أّنهــا فــن التخييــل بامتيــاز، فهــي الفــّن املنتبــه للواقــع يف تفاصيلــه حّتــى املبتذلــة 

منهــا.

مقال

والتغيــر  التـحـّول  يقــاوم  ثابــت  ثّمة واقــع 
وهــو الــذي ننتمــي إليــه سوســيولوجيا 

واقــع  هنــاك  املقابــل  ويف  وسياســيا.  وثقافيــا 

عــن  ينــأى  وجســور  ومنتفــض،  متـحـّول 

التكّلــس، وهــذا واقــع الواقعــي ينتمــي أكــر إىل 

شــروط  أّن  مــن  الرغــم  عــى  الحلــم،  منطقــة 

تحوله العنيف باتت واضحة.

فداحة الوهم
راهنــي،  كمثــال  العربــي،  بالربيــع  يســّمى   مــا 

أفــرز  وقــد  الواقــع،  عــى  بالثــورة  الوهــم  خلــق 

يف  شــكلية  تـحـوالت  الـحـراك  ســنوات  طيلــة 

واقــع الـعـرب، وعــى الرغــم مــن عنــف الحــدث 

أعطــى  مجانيــا،  عنفــاً  كان  أنــه  إال  التاريخــي 

تجــدد  لــيك  الكليانيــة  لألنظمــة  أكــرب  ـشـرعية 

جلدهــا فقــط، يف مشــهدية مســرحية مأســاوية 

املُلّبــذ. اإلنســاين  أفقهــا  يف 

 أمــا بالنســبة إىل املجتمعــات التــي لــم تطلهــا، 

مــن  جعلــت  فقــد  الثــورات  هــذه  ـنـران  بعــد، 

الـحـراك  ســنوات  طيلــة  ارتكبــت  التــي  األخـطـاء 

التــي  الشــعوب  لرتهيــب  فزاعــة  الشــعبي 

قــد وىّل وأّن عـصـرا جديــدا  بــأّن عـصـرا  أحّســت 

قتــل  كانــت  والغايــة  بهــّي،  فجــر  مثــل  ســيبزغ 

مهــده! يف  الحلــم 

قيــم  نفــس  إنـتـاج  يعيــد  نفســه  الواقــع  مــازال 

يف  الفــرد  حــق  ومــازال  الســابقة،  األنظمــة 

رغباتــه  ومــع  ذاتــه  مــع  متصالحــا  يعيــش  أن 

يمكــن  ال  إذ  املنــال،  بعيــد  وهمــا  وأحالمــه 

اســتبعاد مــن الذهــن هــذه الصــورة االســتعارية 

العربــي يف صــورة معتقــل  الواقــع  تصــّور  التــي 

كبــر تراقبــه عيــون ال تنــام، تراقــب حّتــى حركــة 

للفــرد. الباطــن  العقــل  داخــل  األحــالم 

 إّنــه واقــع قمعــي نفــذ إىل املناطــق العميقــة يف 

النفــس ألجــل التحكــم يف مشــاعرنا وعواطفنــا 

وأذواقنــا، وبامتــداده إىل هــذه املناطــق القصيــة 

يكــون قــد أطبــق قبضتــه عــى كليــة اإلنســان.

الفــرد  ينتــاب  أن  يحــدث  الواقــع  هــذا  ظــل  يف 

إحســاس مــالزم بــال جــدوى وجــوده برعــب بــارد 

بالـقـرب  تمــر  التــي  الظــالل  يف  حتــى  لــه  يتجــى 

مشــهد  عــى  النافــذة  يفتــح  وهــو  منــه، وحتــى 

جـمـوع  تؤثثــه  بائــس  لوجــود  بــارد  رصــايص 

بليــد. بإيـقـاع  »تتـسـرمن« 

حيونة اإلنسان عربيا
لقــد قــرأُت باهتمــام كبــر كتابــا مربــكا وخطــرا، 

اإلنســان«؛  »حيونــة  هــو  الذعــا  عنوانــاً  يحمــل 

هــذا  إىل  ذيك  بخبــث  يومــئ  لوحــده  العنــوان 

الواقــع املــرتدي. والكتــاب أّلفــه الشــاعر الســوري 

ممدوح عدوان )1941-2004(. يقول الِكتاُب، 

للواقــع  املغّيبــة  ــرَة  السِّ صادمــٍة،  بـجـرأٍة 

العربــي، كمــا خّطتهــا كتابــات -أدبيــة وســريّة- 

لســجناء اـلـرأي يف الســجون العربيــة الباذخــة.

بانتبــاه  الســمع  إرهــاف  إىل  عــدوان   يدعونــا 

التــي  شــديد إىل هــذه األصــوات -الحـشـرجات- 

اندلعت مثل حرائق بائسة من هامش عربي، 

مــن واقــع  يتـجـزأ  ـجـزء ال  أبينــا،  أم  هــو، شــئنا 

وشــهادات الذعــة  نصــوص  عنــوًة.  إليــه  ننتمــي 

اإلنســان  مصــر  بـمـرارة  إحساســاً  فينــا  توقــظ 

العربي يف ظّل أنظمة قهرية وزجرية، تجلس 

املُختلــس. التاريــخ  إرادة  فــوق 

التجــارب  وإن كانــت تجربــة الســجن مــن أشــد 

إلنســانية  رهيــب  امتحــان  أنهــا  إال  قســاوة، 

جريئــة  نصوصــاً  لنــا  منحــت  فقــد  اإلنســان، 

أســقطت عــن نفســها الكلفــة لتعــّري واقعــاً أو 

ملّفــق. لواقــع  الـخـرايفَّ  الزيــَف  ــر  لتدمِّ باألحــرى 

يف  املفهــوم  مــع  ولنتعامــل  الســجن،  تجربــة 

مصــادرة  تجربــة  هــي  املُمكنــة،  إســقاطاته 

هــذا  ـجـاء  هنــا  مــن  اإلنســان.  يف  اإلنســايّن 

املنظومــات  فداحــة  ليعــّري  الجــريء  العنــوان 

اإلنســان. حيونــت  التــي  الدكتاتوريــة 

املغربــي  الشــاعر  كتــب  الكتــاب،  وضمــن 

كـثـرة  شــهادات  -وهنــاك  اللعبــي  عبداللطيــف 

أكر لذاعة- يقول بمرارة »إّن النظام السجني 

يف  الرغبــة  مقومــات  تخريــب  عــى  يعمــل 

هــذه  إّن مجـمـوع  العيــش والعزيمــة والفعــل. 

كل  وتعطيــل  خلخلــة  تســتهدف  اإلـجـراءات 

.)76 )ص  النزيــل«  وقــدرات  الحــواس 

أّن تقنيــات  اللعبــي  مــا يمكــن فهمــه مــن كالم 

الســجون هــي نفســها التــي يطبقهــا النظــام عــى 

مــن هــم خــارج أســوار الســجون يف هــذه الحالــة 

فإّن املجتمع ككل يتحّول إىل معتقل جماعي.

تهمة أن تكون مواطنا عربيا
نـقـرأ يف روايــة وحيــد طويلــة »حــذاء فيللينــي« 

2016( كيــف أّن اإلنســان  )منشــورات املتوســط 

العكــس؛  إثبــات  انتظــار  يف  متهــم  العربــي 

وتهمته أّنه مواطن ال يحق له أن يتنفس دون 

األمــن  مكتــب  مــن  رســميا  تصريحــا  يأخــذ  أن 

القومــي. أّي حركــة يمكــن أن يقــوم بهــا، مهمــا 

تقريــر  تســّجل يف  بســاطتها وعفويتهــا،  كانــت 

بالنظــام  مخــّل  كفعــل  الســيايس  البوليــس 

الســيايس.

إىل  الطويلــة  الــروايئ  تســّلل  رهيــب  وبــذكاء 

دهاليــز نفســية الجــالّد يطــرق أبوابهــا املُوصــدة، 

ويــيء عتماتهــا املُريبــة، لــرى العالــم بعيونــه 

ويف  الجــالّد.  عالــم  تعيــس  عالــم  هــو  وكــم 

الســردي،  االـعـرتاف  آليــة  ووفــق  املقابــل، 

بطريقتهــم.  ينتقمــون  الجــالد  ضحايــا  ـتـرك 

سنكتشــف أيضاً أّن الضحايا هم من يصنعون 

الجــالّد.

بطــل؟(  هــو  هــل  )لكــن  الروايــة  بطــل  يباغتنــا 

والــذي  ُمـطـاع،  األصــل  يف  ُيدعــى  والــذي 

ســيتحّول إىل مطيــع بـقـرار ســيايس نافــذ. قلــُت 

يباغتنــا مطاع/مطيــع بســؤال يلّخــص معضلتنــا 

أال  للعقــاب؟  املواطــُن  يتـعـّرض  ملــاذا  العربيــة: 

يبــدو ســؤاله الذعــا؟ بالنســبة إيّل، هــو كذلــك، 

تـكـره  ملــاذا  نفســه:  الســؤال  نطــرح  كلنــا  ألننــا 

أّن  يعنــي  هــذا  شــعوبها؟  العربيــة  األنظمــة 

الواقــع العربــي هــو يف قتامــة الــرؤى الكابوســية 

الرهيــب. لكافــكا 

صــورة  العربيــة  الســجون  يف  يحــدث  مــا  إّن 

مصّغــرة عّمــا يحــدث خــارج أســوارها، إذ ثمــة 

قمع حيث ولَّيت وجَهك، وأخطره ذلك النوع 

القمــع. مــن  الالـمـريئ 

تــزداد شراســة هــذا الواقــع حــن تتدّخــل القــوى 

قويــة،  ـشـرعية  لتمنحــه  املجتمــع،  يف  الدينيــة 

فمــا يمــّن دعامــة الزعيــم الجائــر هــو رجــل ديــن 
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نظــام  اســتمرارية  ـشـرعية  يمنــح  ومــا  أجــر، 

الدينيــة  األصوليــة  كالب  إطــالق  هــو  قهــري 

لتنشــر ســمومها يف املجتمــع وتفــي جــوا ملوثــا 

بالخــوف.

الغيــوم«  »عــازف  روايــة  بطــل  جعــل  الــذي  مــا 

ـقـرار الهـجـرة  بــدر يتخــذ  للــروايئ العراقــي عــي 

الكابــويس  العراقــي  الواقــع  إّنــه  بلجيــكا؟  إىل 

املتعصبــة  الدينيــة  القــوى  ســيادة  عصــر  يف 

والتــي اســتغلت غيــاب الدولــة لـفـرض قوانينهــا 

املتشــددة.

عــازف  نبيــل  إىل  بالنســبة  الهـجـرة  ـقـرارا 

مــن  بالفــن  املؤمنــة  ذاتــه  إلنقــاذ  هــو  التشــيللو 

االنهيــار الــكي، فقــد رأى أّن اإلنســان العراقــي 

مفهــوم  انهيــار  بفعــل  يــوم،  بعــد  يومــا  ينهــار 

إىل  الحديثــة، وتفتــت املجتمــع داخليــا  الدولــة 

تشكيالت اجتماعية متناحرة ال تؤمن بالحياة 

بالفــن. حتــى  وال 

مــن  جماعــة  اعرتضتــه  التــي  اللحظــة   يف 

التشــيللو  آلــة  حطمــوا  والذيــن  املتشــددين، 

الخاصــة بــه، فِهــم بــأّن الـعـراق لــم يعــد املــكان 

املدينــة  وهــي  الفارابيــة،  مدينتــه  لبـنـاء  األثــر 

التــي آمــن بهــا والتــي تقــوم عــى مبــدأ االنســجام 

املنظومــة  املوســيقى  يف  رأى  وقــد  الـكـوين، 

الجماليــة القــادرة عــى تحقيــق هــذا االنســجام.

إحــدى  ويف  هنــاك،  لكنــه  بلجيــكا  إىل  يهاجــر 

ألوروبــا  آخــر  وجهــا  يكتشــف  ضواحيهــا، 

املســكونة  املدينــة  تلــك  يجــد  فلــم  املهاجريــن؛ 

بهوس الفن والجمال، بل عى العكس تماما 

تعيــش  الفــوىض،  يف  غارقــة  مدينــة  اكتشــف 

فيهــا جماعــات مــن إثنيــات إســالمية مختلفــة، 

القديــم. ِجلدهــا  مــن  تتخّلــص  لــم 

إنــه الواقــع الــذي يعــادي أّي شــكل مــن أشــكال 

املتعصــب،  الدينــي  اإلرث  ربقــة  مــن  التحــرر 

واليوم نعيش هذا النكوص املريض نحو نقطة 

الجــذر  ذلــك  إىل  التاريخــي  الوعينــا  يف  بعيــدة 

بحلــم  الواقــع  جماعــات  ألهــم  الــذي  النقــي 

بالتنكــر  ولــو  املُشــرق،  ماضيهــا  ترميــم  إعــادة 

مســتقبلها. وترهــن  لحاضرهــا 

عاجزيــن  أـفـرادا  ينتــج  كهــذا  واقعــا اغرتابيــا  إّن 

وبــدل  بــل  العصــر،  تحديــات  مواجهــة  عــن 

يكتفــون  وتغـيـره  واقعهــم  إـصـالح  يف  التفكــر 

بالتكيــف معــه والتواطــؤ مــع النظــام الســيايس.

العربــي  واقعنــا  موّصفــاً  ـبـركات  حليــم  يـقـول 

»إّن اإلنســان يف مثــل هــذه املجتمعــات املســتبدة 

يفقــد  ولعلــه  واقعــه  تقّبــل  إىل  يضطــر  قــد 

وطموحــات  أحــالم  لــه  تكــون  أن  عــى  الـجـرأة 

تتجــاوز عـجـزه. تلــك هــي أقــىص أنــواع التدجــن 

.)28 )ص  واإلفقــار«  والتهميــش 

رغــم  البــداوة  روح  مــن  الـعـرب  يتخّلــص  لــم 

مــن  عقــود  ورغــم  الشــكي،  التقــدم  مظاهــر 

ـبـاءت  والتــي  والنهضــة  اإلـصـالح  محــاوالت 

بالفشل. إّن خلف املدن العمالقة مازالت خيام 

وخلــف  الصـحـراء،  عمــق  يف  منتصبــة  الباديــة 

املعاصريــن  والســيايس  االجتماعــي  النظــام 

الرتاتبيــة  مازالــت  حيــاّ.  القبيلــة  شــيخ  مــازال 

أّمــا  االجتماعــي،  وجودهــم  تهنــدس  القبليــة 

مشــاعر النخــوة واـلـوالء للســاللة فهــي تتحكــم 

فالعاطفــة  واملشــاعر،  العواطــف  كيمـيـاء  يف 

القبليــة هــي الجــذر األصــي للعاطفــة القوميــة 

املعاصرة. وإذا تحدثنا عن عالقة الرجل باملرأة 

منتصبــة. مجتمعــات  بأّنهــا  نــدرك 

تهمة الحياة
»كالب  روايتــه  يف  نــوري  ـشـاكر  يتخّيــل 

غلغامــش« مدينــة يقطنهــا الخالــدون، فيضــع 

جّثــة  نقــل  وهــي  خـطـرة  مهمــة  أمــام  بطلــه 

ســوايديا،  يف  ودفنهــا  املتوّفــى  أنــور  صديقــه 

الخلــود. لعنــة  أصابتهــا  والتــي  قريتــه األصــل، 

 لــم يكــن عــى علــم بخطــورة املهمــة ألّن إدخــال 

جّثــة إىل قريــة خالــدة هــو بمثابــة تهديــد ألمنهــا 

العــام، فقــد ســقطت لفظــة املــوت مــن قامــوس 

الخالديــن واختفــت املقابــر وُبنيــت فوقهــا املراكــز 

التجاريــة الكــربى.

للواقــع  معكوســة  رؤيــة  نــوري  لنــا   يقــّدم 

العربــي، فــإذا كان العربــي محرومــا مــن املــوت 

يف الروايــة، بعــد اكتشــافه لســر الخلــود، فهــو 

محــروم  التخييليــة  الســردية  هــذه  خــارج  يف 

كمــا  الخلــود،  أّن  نكتشــف  لكــن  الحيــاة؛  مــن 

ومأســاة  لعنــة  الطاغيــة  الحاكــم  يتوّهمــه  قــد 

ال ُتطــاق. فأكــرب مــآيس ســكان ســوايديا أنهــم ال 

يموتــون يف حــن يتوقــون إىل املــوت ألنــه بمثابــة 

الحقيقيــة. الســعادة 

وقــد  تهمــة،  الحيــاة  تصــر  العربــي  واقعنــا  يف 

تعــززت هــذه الرؤيــة أكــر بإرجاعهــا إىل الجــذر 

حيــاة  هــي  الحقيقيــة  الحيــاة  حيــث  الدينــي 

ذلــك  يف  هنــاك  الخلــود،  حيــاة  أي  اآلـخـرة، 

العالــم امليتافيزيقــي. أمــا مفاتيــح ذلــك العالــم 

بحــذر  معهــا  والتعامــل  الحيــاة  ازدراء  فهــي 

شــديد.

فينــا  تـغـرس  مجتمعــات  إىل  لألســف  ننتمــي 

ويجــب  منهــا،  الخــوف  بــل  الحيــاة  كراهيــة 

مــن  العتيــد  اـلـرتاث  هــذا  حجــم  نتخّيــل  أن 

الوعينــا،  عــى  بكاهلهــا  تلقــي  التــي  األحــكام 

التعبريــة  األدوات  إحــدى  الروايــة  وكانــت 

وجماليــا  فنيــا  تجّســد  أن  اســتطاعت  التــي 

أبعــاده  كل  الواقــع يف  بعنــف  هــذا اإلحســاس 

. ملختلفــة ا

 

ناقد أدبي من الجزائر

 ما يسّمى بالربيع العربي، 
كمثال راهني، خلق الوهم 

بالثورة على الواقع، 
وقد أفرز طيلة سنوات 
الحراك تحوالت شكلية 

في واقع العرب، وعلى 
الرغم من عنف الحدث 

التاريخي إال أنه كان عنفًا 
مجانيا، أعطى شرعية أكبر 
لألنظمة الكليانية لكي 
تجدد جلدها فقط، في 

مشهدية مسرحية مأساوية 
في أفقها اإلنساني 

الُملّبذ

مقال

ف
سو

م ي
ري
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حوار

جيمي سانتياغو باكا 
أميركا التي لي

جيمي سانتياغو باكا )Jimmy Santiago Baca( شاعر أمريك من أصول هسبانّية وأمركية أصلّية، ولد يف 1952. تخّى عنه والداه 

وهو يف الثانية من عمره، فتعهدته جدته بالرعاية عدة سنني، قبل أن تودعه للعيش يف ميتم. يهرب من امليتم وهو يف الثالثة عشرة 

ليعيش حياة الشوارع، حتى ُيقَبض عليه وهو يف الحادية والعشرين من عمره بتهمة حيازة املخدرات، فيقيض يف السجن ست سنني 

ونصف السنة، ثاثة منها يف عزلة مشددة. هناك، يف زنزانته الصغرة عّلم نفسه القراءة والكتابة وبدأ يف نظم الشعر. كان يبيع تلك 

القصائد لزمائه مقابل السجائر. ويف لحظة ما، أقنعه أحد رفاقه السجناء بأن يرسل بعض ما يكتبه إىل مجلة »َمَذْر جونز« التي 

كانت تشرف عى تحريرها، آنئذ، الشاعرة املرموقة دنيس ليفرتوف؛ فلم تتوان ليفرتوف البّتة، آن قرأت تلك القصائد، عن نشرها 

فوًرا، ثم ما لبثت أن راحت تراسل باكا باحثًة له، بعد ذلك، عن ناشر لكتابه الشعرّي األول »مهاجرون يف أرضنا نحن« الذي سرعان 

1987 نالت سرته امللحمّية املنظومة شعًرا »مارتن والتأمات يف الوادي الجنوبّي« »جائزَة  ما تلقفه النقاد بمديح كبر. ويف العام 

1989 عى »جائزة الرتاث الهسبايّن يف األدب«. من كتبه األخرى:  الكتاب األمريك«، يف فئة الشعر فذاع صيته ليحصل يف العام 

السوداء  الهضبة املستوية  )1997( وقصائد  )1999( ويف طريق الشمس  الكتاب  هذا  النار يف  )2001( وأضرم  أرضية شافيه  هّزات 

)1995( وقصائد مستّلة من فناء بيتي )1986( وما الذي يحدث )1982(. كما كتب سيناريو فيلم، قائم عى تجربته الحياتية، بعنوان 

»محكومون بالشرف«، الذي أصدرته هوليوود يف العام 1993 بعنوان »دٌم داخل ودٌم خارج« من إخراج تيلر هاكفورد. وصدرت له يف 

العام 2009 روايته »كأس ماء«.

قلم التحرير

الثانية من عمرك، وفي  أبواك حين كنَت في  تخلى عنك  الجديد: 
ثم  الشوارع،  حياة  لتعيش  الميتم،  من  هربت  عشرة  الثالثة  سن 

يحكم عليك -وأنت في الحادية والعشرين- بتهمة حيازة المخدرات، 

فتودع السجَن المشدد، حيث تعلّمت هناك القراءة وبدأت في كتابة 

الشعر. هل لك أن تستفيض في الحديث عن هذه التجربة، وكيف 

»أنقذك« الشعر من ذلك »العالم«؟

منحتني  البّتة.  شيء  أّي  من  ينقذك  شيء  ال  باكا:  سانتياغو 
لقد  مختلفة.  نظر  بوجهة  فأحظى  خالله،  من  أرى  منظوًرا  الكلمات 

المرء«  ُينَقذ  »أن  فكرة  إّن  مختلف.  نحو  على  األشياء  ألرى  تعّلمت 

-الفكرة برّمتها- مفهوم نخبوّي، وهراء لفظي في حدود اللياقة األدبية 

السياسية. يتوجب عليك أن تعمل جاهًدا لتشّب وتكبر،  الكياسة  أو 

أن تناضل كي تتعلم كيف تتعامل مع المواقف بطريقة مختلفة، »أن 

ُتنَقذ« من مرض مزمن لفكرة أن يولد المرء من جديد التي يستخدمها 

المسيحيون لتبرير تزّمتهم وتعصّبهم األعمى. لست يائًسا وحزيًنا. فأنا 

الشلليات  تجّنبت  سنة، ولقد  أربعين  طيلة  كتبت  اآلن، ولقد  أكتب 

األدبية ألكون شاعًرا، فالشعراء ال يتزّلفون وال يتملقون أنفسهم أمام 

أقرانهم األدباء، إنهم يكتبون ومنهمكون في الحياة بكامل جوارحهم 

ضاربين الصفح عن أن يكونوا مشهورين أو ذائعي صيت أو أّي شيء 

من هذا القبيل.

يتوجب عليَك، لكي تكون شاعًرا حقيقًيّا أن تغيظ الناس، أن تزعجهم. 

أاّل تكون لديك أجوبة، بل أن تكون الحاضَر الّشاهَد، أن تكتب وتحيا 

وتجازف، وأن تطلق ساقيك للريح كي تحّطم هرمّيَة الحمقى الذين 

وشاهد  حولك،  من  أنظر  ا.  َبًسّ ها  َتُبَسّ أْن  أذكياء؛  أنفسهم  يعّدون 

كيف  وشاهد  حولك  من  أنظر  شطارتهم؟  إّياه  منحتنا  الذي  الخراب 

يحّلون المشاكل عن ُبْعد، كي ال يوّسخوا أيديهم. الشعراء يّتسخون 

الشعراء  يعانون.  الشعراء  ولئيمين.  سافلين  يصبحون  ويَْدَرُنون. 

ينحنون  العطايا، وال  الُمنِعمين وواهبي  إلى  يتوّددون  َيْغتنون وال  ال 

وال يذّلون أنفسهم بأْن يصبحوا متمّلقين ومداهنين والعقي أحذية، 

ولكّنهم يخطئون ويمتلكون ماضًيا غامًضا، يشتهون بلهفة ويكرهون، 

وإنهم لوحيدون ومفعمون بالحياة وبالحيوية وبالشغف. إنهم يعملون 

مع األطفال واآلباء والمساجين، وال يتشّبثون بالجاه والمكانة الزائفة، 

إنهم ال يتملكون تأميًنا على الحياة وال يقّبلون وجنات القائمين على 

دوائر اللغة في الجامعات، إنهم يثورون ضّد المشاريع المزيّفة، إنهم 

آدمّيون بكل ذنوب الصقر العالق في المصيدة، وبكّل مسّراته أيًضا.

 الجديد: أنت، إذن، تؤمن بالدور االجتماعي الذي يقوم به الشاعر؛ 
يخضع  وال  يناضل،  أن  السياسية،  الناحية  من  منهمًكا  يكون  أن 
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الدمار الذي من حولنا. أن  التي سببت كل ذلك  لـ«هرمّية الحمقى« 

يكون الشاعر، عالوة على كل ذلك، شاهًدا على عصره؟ بأّي معنى 

تعتقد بأّن القصيدة يمكن أن تكون أثًرا، ودلياًل، حين »ال يكون ثّمة 

من يشهد للشاهد«، على حّد تعبير بول تسيالن؟

سانتياغو باكا: لست متأكًدا من أنني أفهم ما ترمي إليه، فليست 
أولئك  لكل  وإنما  فحسب،  الشاعر  إلى  بالنسبة  »شاهدة«  القصيدة 

التي  الشاهدة«  تعيش »حياَتها  بعبارة أخرى،  إنها،  يقرأونها.  الذين 

على  تقتات  السائد وال  تتجاوز  القصيدة  أّن  أي  تخصها هي وحدها، 

حرفة الشعر، بقدر ما تنذر نفسها للتغيير متجذرة في صلب جوهر 

الوجود اليومّي للمرء ذاته، فتصبح ظاهرة نابضة بالحياة شاّقة طريقها 

في كل ما هو حٌيّ ويتنّفس في الحياة نفسها، فالقصيدة الجّيدة قائمة 

بذاتها، منقطعة النظير، وال تمنح نفسها إلى رجعّية الزمن الراهن، 

وال تسير على َهْدي الحاضر وأفانينه السائدة، إنها قائمة في حّد ذاتها 

كتمثال حريّة ُتعّظم قلوَب الناس في كل العصور. ويتحقق كّل ذلك 

دون االعتماد على المحسوبّية وبالتحرر من الفذلكة األدبية.. بال قيود 

تحّدها، حّرة وطليقة، كما هي، ال تخضع لمغريات ودوافع ال تناسب 

قوتها السحرية؛ فهي، بعبارة موجزة، تدين بوجودها، كما الفصول، 

إلى طرائق القانون السماوي.

وبالحرية  الكلمات  بقّوة  مرتبط  شيء  كل  بأّن  يعني  هذا  الجديد: 
من  و«االقتحام  عر«؛  الِشّ إّنه »هدير  للبشر؟  تمنحها  التي  الداخلية 

أجل االرتقاء الروحاني بالنفس التي تجلجل 

المخاطرة  إلى  و«النزوع  الخوف«؛  قفص 

كل  عن  أنفسنا  عاّفين  نملك؛  ما  كّل  وفقد 

الثقافة  عبر  يتراكم  الذي  العابر  الفتات 

في  مبالين،  غبر  خفاًفا،  ذاهبيَن،  الزائفة؛ 

مغامرة الحياة: عراة كما ولدتنا أمهاتنا«؟

تستخدم  أن  منك  ذكاء  باكا:  سانتياغو 
لست  ولكنني  سؤالك.  صياغة  في  إجابتي 

سوى  السؤال  هذا  على  اإلجابة  من  متأكًدا 

طاقة  بأّن  االختصار،  وجه  على  باإلشارة، 

الحياة توجد تحت كلمات منضوية في نسق 

معّين مقترح، فقد تكون هاجعة ولكنها حين 

يرتبط بعضها قريًبا من بعض في فضاء بينها، 

أرواحنا  تجذب  جاذبية  محدثة  تنجذب  فإنها 

والكلمات  الروح  رقصة  في  وهناك  إليها، 

ويبدأ  التحّول،  يحدث  تلك،  المقدسة، 

التبرعم، فتكون النتيجة زهرة أدبية.

 الجديد: من أول من قرأت من الشعراء؟ وكيف تعرفت على كتبهم؟

كتاب  أول  المقاطعة  سجن  كاتب  من  سرقت  باكا:  سانتياغو 
قرأته، حين كنت في انتظار ترحيلي )أنظر كتابي »العمل في العتمة«، 

فلقد كتبت عن ذلك(.

الجديد: هذا يعيدنا إلى إجابتك على سؤالي األول، حين قلَت »ال 
شيء ينفذك من أّي شيء البّتة«، وإّن »فكرة أن ُينَقذ المرء« -الفكرة 

أو  األدبية  اللياقة  حدود  في  لفظي  وهراء  نخبوّي،  مفهوم  برّمتها- 

الكياسة السياسية«.. في حين أّنك تقول في مقالتك »التعرف على 

إّنَك  العتمة«(  في  »العمل  إليه،  أشرت  الذي  كتابك  )من  اللغة« 

هو  »الحريّة«  من  النوع  هذا  إّن  اللغة«.  قّوة  عبر  ا  حًرّ »أصبحت  قد 

الذي قصدته في حديثي عن كيف يمكن للشعر أن ينقذ المرء في 

هذا العالم.. »إعادة الوالدة«، تلك التي مّكنتك من التعّلم في ذلك 

السجن، كيف تقرأ ألول مّرة في حياتك، وكيف تكتب أولى قصائدك. 

»إعادة الوالدة« التي -حين قرأت شعراء من أمثال نيرودا وأكتافيو 

باس- مّكنتك من اكتشاف أّن »قراءة لغتهم كانت بمثابة السحر الذي 

حرّرك من نفسك، وحّولك إلى شخص آخر، ونقلك بعيًدا إلى أماكن 

حّد  -على  نخبوي  مفهوم  »الخالص«  من  النوع  هذا  فهل  أخرى«؟ 

قولك- وهراء لفظّي في حدود اللياقة األدبية أو الكياسة السياسّية؟

أنقذني  لقد  صحيح،  قلته  وما  محق،  أنت  باكا:  سانتياغو 
الشعر، ولكن ضع في الحسبان بأّن التجربَة 

متقّلبة/مزاجّية، وانسيابّية.. والَتّْيُهْوُر ]الكتلة 

الضخمة[ يبدأ بحصاة. يعشق الناس فكرة أّن 

الشعر أنقذني، فهي فكرة تتأقلم مع منطقة 

ارتياحهم، إّن فكرة قدرة األدب على الخالص 

تتناسب مع جبّلة أولئك الذين يمتلكون وظائف 

ويؤمنون باألدب ويستطيعون القراءة، قراءة 

كتبهم الخاّصة، ويعيشون حيواتهم الخاّصة. 

لقد أنقذني الشعر حين احتجُت إلى الخالص 

ينقذني  لم  ولكّنه  معّينين،  ومكان  زمان  في 

ومن  الحَنق،  من  الفقر،  من  الخيانات،  من 

اللغة  استخدمت  لقد  العنصريّة.  أو  الجور 

ينطوي  الذي  الرعب  لفهم  للمناورة،  سالًحا 

هو  الذي  الشعر،  كان  فلقد  حزني؛  عليه 

الكلمات، أكواًبا من صفيح طافحة بدموعي، 

كي  الشعر  يكفي  ال  عطشُت.  حين  شربتها 

يشفي جروح الحروب، وال يكفي لحجب عزلة 

المرء؛ إنه يفعل ذلك من وقت إلى آخر، عند 

التائه في  الضرورة، كما يفعل السراب تجاه 

الصحراء. تؤمُن، فيقود ذلك اإليمان رحلتك، وينقذك من الجلوس 

منتظًرا، ينخرك اليأس، إنه يأخذك ُقُدًما، أعمَق، إلى داخل نفسك، 

ولكّنه ال يظّل ساكًنا، فهو ليس أداة توازن واستقرار، فقّوته السحرية 

تتدّفق حين يكون المرء في غاية الضياع، وفي غاية االحتياج.. يسبغ 

الخاّصة،  لظروفك  الرهيبة  الحرب  منطقة  من  لتهرب  حريًّة  عليك 

التي تنتظر خلف  ُيبِعدك عن عديد مناطق الحروب األخرى  ولكنه ال 

التلة األخرى والتلة واألخرى واألخرى.. يمّدك الشعر بحبل لتشّد به 

نفسك وترفعها إلى األعلى، أو تشنق به نفسك، إنه يحرّرك لتصبح 

مدمًنا، سّكيًرا، إّنك اآلن حٌرّ ألن الشعر أنقذك، وسمح لك بأن تكذب 

وتغّش وتسرق وتدّمر نفسك، إّنه يخّلصك من ُجْبنك، ومن عجرفتك 

التاّمة، إنه يخبرك بأن تستخدم هذه الُلّْقَيا الجديدة في فعل ما تشاء، 

فكل ما قد يؤذيك، أو يتلفك، هو اآلن رهن مشيئتك، بحريّة وبال أّي 

عُر من حّلة الُمرِتّل )قارئ الُقّداس( ويمنحك أعواد  قيود.. يجّردك الِشّ

الثقاب كي تحرق الكنيسة وطواغيتها السماوية.

يجمع  الذي  )الخالسي   »Mistizo كـ«مستيزو  إليك  يشار  الجديد: 
بين التراث اإلسباني وتراث سّكان أميركا األصليين( وتقدم نفسك، 

حّد  على   ،»)outsider( المنتمًيا  بوصفك  أعمالك،  من  كثير  في 

 ،»outsideness وصف كاثرين هاردي. أعتقُد بأّن صفة »الال انتماء

هذه، هي ما دفعتك إلى أن تولي اللغَة اهتماًما بالًغا وواعًيا؛ ليس 

بأكملها، وتصفية  الحياة  خيانات  من  »لالقتصاص  طريقة  بوصفها 

ٍر ُتحّوُل  مرارة الظلم واالستبداد وتطهيرها« فحسب، بل كطريقِة تحُرّ

النفس الجّوانية لتكون قادرة على »الهروب، 

واالنغماس، مطلقَة العنان؛ معانقًة األرَض 

قوة  تصبح  هنا،  بهما«؟  جاحدًة  أو  والكون 

الذي  التاريخ  ذاته؛  التاريخ  قّوَة  الكلمات 

نفسك  صوب  الطويلة  الرحلة  إلى  يقودك 

الحّقة؟ أليس كذلك؟

صحيح.  ذلك  بأّن  أعتقد  باكا:  سانتياغو 
أو عصر،  أّي زمن  في  »الاّلانتماء«،  بأّن  أظّن 

العاقلة  الوحيدة،  الوجود  طريقة  هو 

والمنطقية. وأرجو أن ال يسمح الله بأن أخضع 

وأهادن -سواًء بالصمت أو السلوك- ببيع ما 

بضاعًة رخيصة،  أملكه من فضائل وأخالق، 

الّزومبي  إلى  في سوق الحوائج المستعملة، 

أّي  أملك  ال  فأنا  للبيع،  شيء  فال  األثرياء.. 

أحّب  ما  بقدر  اللغة  أحّب  إنني  للبيع.  شيء 

زوجتي التي تستيقظ غضبانة وسعيدة، والتي 

فيما  بعض األحيان،  في  أطباًقا شهّية  تطبخ 

تسّممني في أحايين أَُخرى، والتي تبدو جميلة 

وبشعة، والتي أكرهها وأعشقها مثل كّل األشياء التي في 

كما  تتغّير،  ال  ساكنة،  الحقيقّية  التجربة  ليست  الحياة، 

يعيش معظم األميركيين حيواتهم اليوم؛ فالذين يعيشون حياة 

جامدة -أو العنصريّون أو المتعّصبون أو الجشعون الذين يكّدسون 

من  ومزيًدا  المال،  من  مزيًدا  ليجنوا  بالمناكب  يتزاحمون  األموال- 

المال. ما أريد قوله هو أّن نزعة »الاّلانتماء«، هذه، موّجهة ضّد الحياة 

نفسها؛ اسأل أّي شجرة أن تراقب أّي عامل عادّي في أّي نهار، وسوف 

تستحيل شاحبة وتسقط من فوق  بكل ورقة خضراء  تجده مصّدًقا 

األغصان. إنني أعشق الحياة، إنني أعيشها. إنني أستثمر حياتي. اللغة 

وسيلة أستخدمها للحفر عميًقا في جبل الحياة، فأكتشف على الدوام 

والنباتات  أسلكها  سوف  التي  الجديدة  والطرق  الخالص،  الذهب 

-أو  الكتابة الثنتي عشرة سنة  لقد توقفت عن  الجديدة والحيوانات. 

لعّلي شعرت حينئذ أن الكتابة سوف تكون عبثّية- ولكنني عدت اآلن 

إلى الكتابة ثانيًة، بمتعٍة وقفزات عظيمة من الحب واإليمان، حيث 

أنهيت للتّو تأليف رواية جديدة ومخطوط جديد من الشعر. كما أنني 

أتطلع إلى إنجاز كتابين آخرين، رواية وسيرة، كنت أحملها في قلبي 

لعقد من الزمان، فثّمة جبال يتوجب تحريكها.

عدم  بسبب  تلك..  الكتابة،  عن  االنقطاع  فترة  كانت  هل  الجديد: 
خياًرا  كانت  ولو  شخصًيّا؟  خياًرا  كانت  أم  الكتابة،  على  القدرة 

شخصًيّا، فهل كانت »خيار« الذي لم َيُعد مؤمًنا )في تلك اللحظة 

ا« ضّد  بالذات( بِـ«دور« الشاعر )إن كان ثّمَة دوٌر!( بوصفه »صوًتا ُحًرّ

ال  الذي  الهادر«  الّسافر  »الضجيج  ذلك  كل 

أفضل«؟  بـ«حياة  أحالمنا  مطاردة  عن  يكّف 

كما لو أّن »الواقع«-بكّل »جوره« و«مصائبه« 

و«مرارته«- قد قهرنا جميًعا؟

سانتياغو باكا: بل بسبب بعض المسائل 
إلى  فاحتجت  المالية،  الشخصية والمشاكل 

االبتعاد كي أُجّدد منظوري إلى الحياة. كاّل لم 

أفقد اإليمان بدور الشاعر، فإنني دائًما أؤمن 

بدور الشاعر كصادح بالحقيقة، يهديه الله، 

إّنه رجل القبيلة ذو الرؤية المتوّحدة..

الجديد: أوجدت، في العام 2004، مؤسسة 
ربحية  غير  مؤسسة  وهي  األرز«،  »شجرة 

تهدف إلى »خلق حياة جديدة عبر الكتابة«، 

والسجون  المجتمعية  المراكز  مع  تعمل 

ورش  بتنظيم  والمدارس  االعتقال  ومراكز 

المحرومين  أولئك  حيوات«  لـ«تحسين  عمل 

تعليم  على  الحصول  من  حرموا(  )والذين 

يمّدك الشعر بحبل لتشّد 
به نفسك وترفعها إلى 

األعلى، أو تشنق به 
نفسك

ال أملك أّي شيء للبيع. 
إنني أحّب اللغة بقدر 
ما أحّب زوجتي التي 

تستيقظ غضبانة وسعيدة

القصيدة تتجاوز السائد 
وال تقتات على حرفة 
الشعر، بقدر ما تنذر 

نفسها للتغيير

استخدمت اللغة سالًحا 
للمناورة، لفهم الرعب 

الذي ينطوي عليه حزني

حوار
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بأنه  أعتقد  وإنني  الرائعة؟  الفكرة  هذه  ببالك  متى خطرت  مناسب. 

ليس من السهل تحسين »الشرط اإلنسانّي«، آخذين في الحسبان 

على  العثور  سيرورة  عليها  تشتمل  مواضيع  عّدة  ثمة  أن  حقيقة 

»معنى الحياة«، كالهويّة والقيم. كما أنها تشتمل على السؤال الكبير 

المتعلق بالحدود الفاصلة بين »المعرفة الجديرة بالتصديق«. ففي 

أّي معنى تعتقد بأّن مشروعك التثقيفّي قد نجح في تحقيق مثل ذلك 

العمل الشاق؟ أمن خالل تبّني الكوجيتو الديكارتي »أنا أفكر، إذن أنا 

موجود«، أم إنه ينصب أكثر على المسألة األفالطونّية المتعلقة بـ«ما 

هي العدالة«؟ ماذا كانت العقبات، التحديات، والطموحات؟

األرز«  »شجرة  مؤسسة  فكرة  الزمتني  ما  دائًما  باكا:  سانتياغو 

أولئك  احتياجات  تحديد  على  تعمل  التي  الربحية  غير  المؤسسة 

اليومي،  الجنون  من  التحّرر  إلى  يحتاجون  الذين  والكّتاب  الشعراء 

ولكنني لم أتمكن من كسب أموال كافية لتشييد المنتجع إاّل في اآلونة 

األخيرة، فأصبح الحلم حقيقة. لدينا مساجين يعملون على مساعدة 

المعّلمين، ونمتلك مكتبة متنقلة تخدم المجتمعات النائية، كما أننا 

نساعد المعّلمين على تنظيم الورش، ونقدم إلى اآلخرين كتًبا مجانّية، 

ونفعل أشياء أخرى. ولكننا دائًما ما نفتقر إلى المال، ألنني أمنح كّل 

ما أستطيع، وأصرف على المشاريع من أموالي الخاصة. لقد جابهتنا 

فأنا  أمراضه،  من  العالم  شفاء  إلى  أسعى  ال  كثيرة، ولكنني  عوائق 

أؤمن بكل بساطة بالعمل مع الناس لفعل ما أستطيع لمساعدتهم 

على إدراك الجمال الكامن في سعيهم إلى تحقيق ذلك.

تحّوالتها  بعض  في  أميركا،  في  العنصرية  عايشت  لقد  الجديد: 
المختلفة، منذ أيامك األولى في الميتم حين اعتادت الراهبات على 

إخراج األوالد البيض من غرفهم الباردة والذهاب بهم إلى حيث توجد 

بأننا نشهد وجود  التدفئة. ولقد أصبح واضًحا، في اآلونة األخيرة، 

»العنف  وبأّن  المتحدة،  الواليات  في  حقيقّية«  عنصرية  »معضلة 

نفسها،  األميركية«  الثقافة  نسيج  في  محبوًكا  كان  قد  العنصرّي 

بين  موريسن-  توني  تعبير  حّد  -على  ثقافّية«  »فجوة  نواجه  وبأننا 

شروط  تعريف  و«إعادة  المهيمن  »العنصرّي«  الخطاب  تجلّيات 

التاريخ األميركي في العنف ضّد السود/والملّونين«؟ هل تعتقد بأّن 

الحقبة  ظل  في  خاّصة  والعشرين،  الحادي  القرن  في  العنصريّة، 

يلعبه  أن  يمكن  دور  ثّمة  وهل  معضلة »حقيقّية«؟  هي  الترامبّية، 

الثقافة  في  العنصريّة  حول  الدائر  المحتدم  النقاش  في  األدب 

األميركية اليوم؟

سانتياغو باكا: نعم، بالطبع، ثمة معضلة عنصريّة. وهي مختلفة 
قلياًل بالنسبة إلى السود واألميركّيين من ذوي األصول المكسيكّية، 

فبينما يتمتع السود والبيض بعالقة فريدة، فإّن عالقة مخيفة تربط 

بهم  وتجنح  المكسيكية  األصول  ذوي  من  واألميركيين  البيض  بين 

إلى طريق جانبّية؛ ألننا كنا هنا على هذه األرض حين وصل البيض، 

فلقد أعدموا اآلالف مّنا واغتصبوا أرضنا وأحرقوا بيوتنا وقتلوا عوائلنا، 

السياسية بصورة رسمّية،  إليهم عبر االستحقاقات  ثّم منحت أرضنا 

ومن ذلك الموقع الحقود صاغوا كذباتهم وبّرروها من القتل وتشويه 

غير  واالقتصاص  والسلب  والنهب  األعضاء، 

القانوني من المدنّيين. لقد غرسوا، في دماء 

أطفالهم  وولدوا  بذوَرهم  وجثثهم،  شعبي 

الحياة  في  وظيفتنا  إن  ثرواتهم.  وحصدوا 

نكون  كيف  والمثال،  بالقدوة  نريهم،  أن 

إنسانّيين، وكيف نكون رحيمين وذوي بصيرة، 

آكلي  سوى  كثيرة،  بطرائق  ليسوا،  ألّنهم 

إليهم  بالنسبة  إننا،  بشر، مستولدين.  لحوم 

البالد األصليين،  خالسّيون أصلّيون من أهل 

ولدينا الكثير لنتشاركه، ولكّن وسائل اإلعالم 

بوسمنا  جمالنا؛  على  التعتيم  عن  تكّف  ال 

كسولين وغير جديرين بالثقة، وأننا لصوص، 

ومجرمون.. إلخ، تكمن معضلتنا في ضرورة 

وذكائنا  بجمالنا  أنفسنا  تذكير  عن  نكف  أاّل 

ننسى ذلك أحياًنا ونتصرف  وعاطفتنا. ولكننا 

مثل االنتهازيين الجشعين الذين يفتكون بكل 

شيء.

الجديد: تحّدثت، في قصيدتك »ثانيًة ومّرة 

الشرق  لوتشيا«(، عن جنون  أخرى« )من كتابك »قصائد 

نشرات  على  المسيطرين  الديني  الالتسامح  وعن  األوسط 

األخبار. أال تعتقد بأّن كثيًرا من جنون الشرق األوسط ناجم عن 

السياسية الخارجية للواليات المتحدة األميركية؟ فأميركا ال تكّف 

سبيل  على  والعراق،  أفغانستان  غزو  وإذكائها:  الحروب  شن  عن 

المثال، وسفك الدماء المتواصل في سوريا؟

ومنتفخة  مجنونة،  الخارجية  سياستنا  نعم،  باكا:   سانتياغو 
غروًرا، كقرادة تقتات على مّص ثروات اآلخرين. فال سياسة خارجّية إن 

لم يُكن ثّمة في المسألة ثروات معدنية واستراتيجية عسكرية. فوجود 

سياسية خارجية قائمة على السالم الحقيقّي هي أشبه بحيوان نادر؛ 

سلحفاة طائرة. ولكن، مّرة أخرى، فإّن دواًل أخرى تعاني من القمع 

الحصول  في  الرغبة  ومرض  الداخلّي،  والنزاع  والطغاة،  المحلّي، 

على كل شيء على حساب أاّل يحصل اآلخرون على أّي شيء. يتوجّب 

لنكبح جشعنا واستغاللنا وتالعبنا  نبذل كّل ما في وسعنا  أن  علينا 

المؤسساتّي بديمقراطيتنا، على نحو لم يكن أسوأ مما هو عليه اآلن.

نشهد حضور الجسد األنثوّي في أعمال )خاصة »رسائل  الجديد: 
إلى  التي تقودك  اللغة  ماريبوسا«( كوسيلة »لقراءة لغة جديدة«، 

إنه  األّم«!  لغتهم  المطاف/على  في آخر  عثروا  أناس  يقطنها  »أرض 

لـ«الجسد  طوطًما  بوصفه  ليس  المرأة،  بجسد  الوحشّي  االحتفاء 

طوطًما  بوصفه  أيًضا  وإّنما  ويتمن(  والت  عند  هو  )كما  الكهربّي« 

في  عميًقا  المغمور  العالم  ذاتها؛  للطبيعة 

نعثر  الذي  الوصف  على  )»العصّي  دواخلنا 

عليه في األزهار/أو في ذهب األيّام المشمسة/

أو في ممالك نراها في القمر«(. هنا، ال يصبح 

اإليروتيكّي »حلًما«، بل »واقًعا« لذلك الحلم 

الذي يحلم به كل امرئ؛ »واقع« تلك اللغة 

من  »منكسرين  نكون  أن  من  تمنعنا  التي 

الداخل«، وتصون الحياة من أن تصبح تلك 

»الرقصة الَقَبلّية المحمومة الطويلة«؟

أجيب  كيف  أدري  لست  باكا:  سانتياغو 
على هذا السؤال، سوى القول بأنني -وخالًفا 

لما يرّوج في وسائل اإلعالم المرئّية والصحافة 

المطبوعة والقنوات اإلذاعية والكتب التعليمّية 

واألدب- لسُت رجاًل مهووًسا بالقّوة والهيمنة، 

لسُت جزًءا من النزعة الذكورية الشائعة، ال 

وال  بها،  أتحّرش  وال  المرأة،  معاملة  أسيء 

أنتمي إلى أّي من تلك الصور الشيطانية التي 

يصّورنا عليها المجتمع حين نكون هامشيين، 

ألننا كنا هنا على هذه 
األرض حين وصل البيض، 
فلقد أعدموا اآلالف مّنا

وسائل اإلعالم ال تكّف 
عن التعتيم على جمالنا؛ 
بوسمنا كسولين وغير 

جديرين بالثقة

حوار
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ويحتاج المهيمنون في المجتمع إلى تلطيف شعورهم بالذنب تجاه 

ضربهم لزوجاتهم والتودد إلى النساء واغتصابهّن، ألنهم رجال بيض 

أقوياء ومتنفذون، فأنا لسُت، ولم يسبق لي أن كنت، ذلك النوع من 

ا وصنًوا على الدوام، ولكنني  الرجال، إنني أعشق النساء، بوصفهّن نًدّ

احتجُت إلى بناء لغة لم تستخدم كسالح بالطريقة التي يحاول البيض 

تعليمنا إيّاها؛ إنهم ال يستخدمون اللغة إاّل لخداع ثقافتها المسلحة 

حياتي  في  اللواتي  النساء  مع  عملت  لقد  إلخ.  المسلحة..  وألفاظها 

جنًبا إلى جنب، وذهبن إلى السجن معي، وقاسين األمرين على أيدي 

يصيب  ما  هو  وذلك  معي..  التعذيب  إلى  فاسدين، وتعّرضن  قضاة 

المرأة البيضاء اآلن، فهل هذا خبر جديد؟ إنها أخبار قديمة بالنسبة 

وامرأة  فتاة   3000 نحو  عن  يتحدث  أحد  فال  الملّونين،  نحن  إلينا 

إنهم  الحدود.. حتى  مكسيكّية تعرضن لالغتصاب والقتل على طول 

ال يأتون على ذكر ذلك البّتة في الصحف القومّية.. ولكن حين تتعرض 

امرأة بيضاء إلى التحرش تصبح المسألة خبًرا قومًيّا.. فثّمة الكثير من 

)فثّمة  الهوليوودّية  واينستين  هارفي  حادثة  في  به  المتشّدق  الرياء 

واحٌد، مثله، في كل زاوية!( فكثير من المخرجين، ونجوم السينما 

ومدراء األعمال والناشرين حيوانات ضارية مفترسة، إّنه سّر متأّصل.. 

واآلن يبدو أّنه حتى الببغاء الزاعق، في الكتيبة البيضاء، كان يتحرش 

بالنساء.

تتابع أعمالهم؟ وما رأيك في  الذين  الشعراء/الكّتاب  مْن  الجديد: 
الحالة الشعرية في أميركا اليوم؟

أميركا،  في  كثيرة  مجاالت  في  مزدهر  الشعر  باكا:  سانتياغو 
حًيّا،  نبقيه  بشغف،  الشعر  نعشق  نحن  رائع.  شعب  فاألميركّيون 

الذي يجتاح أرضنا  الطاعون السياسي  الرغم من  ونديم حياَتُه، على 

كثيرين،  شعراء  أعمال  وأحّب  اآلن،  شاعر  كل  أقرأ  إنني  وقلوبنا. 

عالميين ومحليين.

الجديد: وهل أنت مطلع على األدب العربي؟

سانتياغو باكا: كاّل.

الجديد: وال حتى أعمال محمود درويش ونجيب محفوظ؟

سانتياغو باكا: وال حتى درويش ومحفوظ.

 الجديد: لماذا؟

أقصد  األخيرة،  الفترة  في  سوى  الكثير  أقرأ  لم  باكا:  سانتياغو 
الكتب، ولكنني ال أعّد نفسي قارًئا، أّما اآلن فكل  بأنني قرأت بعض 

فلقد  تقدير.  أقل  على  في األسبوع  كتب  ثالثة  أقرأ  فأنا  تغّير،  شيء 

توّقفت عن القراءة، دفعة واحدة، لنحو عشر سنين أو أكثر، وهذه 

مدة طويلة.. ربما لخمس عشرة سنة أو عشرين.. لم أقرأ الكثير… ولو 

كان ثمة شيء قرأته، في تلك الفترة، فقد كان مقصوًرا على الشعر، 

معتز  السورّي  أشعار  بعض  قرأت  أن  لي  سبق  والشعر.  والشعر، 

حوار

اسم آخر لليل
رسائل ماريبوزا

جيمي سانتياغو باكا

)مقتطفات(

كطائِر الِكيْتزال البّراِق أنا

أفيُض ضياًء وجناحاَي الّثقيالِن

المنتشراِن يرّذاِن على السماواِت الباكرة

كالّدهاِن  تقطُر  البيضاِء  اآلفاِق  وفوَق 

األحمِر صرخاتي.

***

كبيوِت  األشجاِر  في  الذكرياُت  تتشابُك 

عناكَب هائلٍة.

***

والّرياُح أْحنَاُكَها كخيوٍل

تنزُع الجذوَر الَبِئيسَة ِمّني.

***

حاماًل أصداَء أحالمنا

التي تصُرّ أسناَنها في عظامي كَلّ ليلٍة

وتطرُق في قلبي بحًثا عن ممٍرّ سرٍيّ

***

أعرُف بأّن السجَن ليَس إاّل اسما آخر لليٍل 

طويٍل طويل

غائٌب فيِه الذي تعشُق.

***

في هذا الصّباِح

ولّما أزل نعساَن تحَت مالءاتي

كنُت أسّرح شعرِك بأصابعي

وأمّسُد خصرِك….

***

حيَن تدور أوراُق األشجاِر في الهواِء

كماساٍت خضراَء، أشعُر

برغبٍة في ارتداء سروالي،

بقميٍص  مّتشًحا  حذائي،  فردتّي  وربط 

قطنّي فضفاٍض،

وأخرُج للتسّكِع، زافًرا أنفاسي

وطاويًا مسافاٍت هائلٍة

على جانِب الطريِق

كما تأتي السّياراُت وتروُح.

***

رحُت أتكّلُم لغًة جديدًة.

أعرف  لم  التي  الكلماِت  أتحّسُس  معِك، 

بأّنها موجودٌة َقْبُل.

ال أستطيُع لفَظها، ولكَنّ ِفَيّ

أرُض ناٍس عثروا في نهايِة المطاِف

على لغتهم األّم

أشعُر اآلَن بأنني أنتسُب، بأنني عثرُت في 

النهايِة على المعنى

في جذِر كِلّ كلمٍة

في ذلَك القاموِس األحمر الصغيِر

الذي أقّلُب صفحاتِه ساعًة بعَد أخرى

مندهًشا من ثراِء اللغِة.

***

معِك، أيتها المرأُة، أشعُر بأنني طفٌل

، ويكتُب مشاعَرُه على مهلِه يتعّلُم الُحَبّ

بحروٍف كبيرٍة عبَر السماِء

ويستطيُع لمَس قلبِك كورقِة شجرة.

***

نحن كفراشة وطائٍر طّنان؛

شعرنا باألذى مليوَن مّرٍة كرصاصِة ُخردٍق 

في أجنحتنا.

***

أفكاري تلوُح في الهواِء

خائفًة وغاضبًة أو تكاُد

ثّم تعوُد

سابحًة ضّد التّياِر صوَب أرِض الوالداِت

الصافيِة،  الّضحلِة،  قلبي؛  مياِه  صوَب 

كثيرِة الحصى األزرق.

***

أشعُر كأّنني صائُد أسماٍك وصحُن

البسكويِت القاسي والسمِك البارِد أماَمُه.

***

دّقاُت نبضي كخراطيَش فارغٍة تحترُق في 

أنفاسي، شيًئا فشيًئا.

***

وجوٌه كثيرٌة ترتمي مّيتًة ِفَيّ

وأباطيُل كثيرٌة تزحُف بال أذرٍع أو سيقان.

***

أحمُل الحقائَق الفاحشَة والمتغّضنَة

الوعرِة  األراضي  في  عليها  عثرت  التي 

للملعونين والمنفّيين

وتحّسستها بأصابعي كقطع نقوٍد قديمة

فوجدتها باطلًة في هذه األرِض

األطفاَل  وصّفدِت  الماَل  عشقِت  التي 

باألكاذيب.

***

أخرسُت ِشعري ولساني ألسمَع

لرجاٍل  الليِل  في  الواضحَة  الصرخاِت 

تحّزوَن أعناقهم

يضربونهم رجاٌل  الذيَن  الضحايا  صرخاِت 

أعرفهم،

الّسجوِن وأصواِت  بّواباِت  تبديِل  صرخاِت 

الطغياِن

وأنا أكتُب شعري قابلُت عيوًنا سوداء.

***

ستنتفُض عضالُت العاَلِم

ذاَت يوِم، ِمَن الَجماِل وهّزِة الجماع.

***

ومثَل قٍطّ حيَن تصبُح الشوارُع فارغًة

أطفُر في العتمِة ساكًنا

عبَر نوافَذ مكسورٍة كي أغّني ما تعّلمُت.

***

الجداوِل  كتلك  المرأُة،  أيتها  رسائلِك، 

رحلٍة  في  المرُء  يصادفها  التي  الصخريّة 

طويلٍة
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طوبار، الذي ترجم قصائدي، لقد فقدنا االتصال ببعضنا خالل النزاع 

الدائر في الشرق األوسط. أتمنى أن أعثر عليه ثانية، فلقد كان شخًصا 

في غاية اللطف.

في  ضاع  الذي  طوبار  معتز  السورّي  صديقك  ذكرت  الجديد: 
الدياسبورا السوريّة؟ فهل ثمة من كلمة تقولها بشأن هذه المأساة 

اليومّية، حيث يقتل اآلالف من األبرياء، أطفاالً ونسوة، فيما أميركا 

)شرطّي العالم( ال تفعل شيًئا إلنهاء هذه الحرب الدمويّة.. آخذين 

في الحسبان حقيقة أّن لإلدارة األميركية مصالح عميقة في أالّ تنتهي 

هذه الحرب؟ هل ثّمة من كلمات أخيرة توجهها لصديقك السورّي؟

تفوق  مأساة  فهي  أقوله،  مّما  الكثير  ثمة  ليس  باكا:  سانتياغو 
الخيال، تفوق القدرة على التصور والفهم، إنها تعمي عيون القلب.. 

القسوة اآلدمّية، جراء  العيون جراء أسيد  العمى يهجم على  بياض 

الغضب بأننا قادرون على ارتكاب مثل ذلك العنف ضّد أناس أبرياء. 

الصوت  الشفيفة، وذلك  الروح  تلك  إلى معتز طوبار،  بالنسبة  وأما 

الذي تدفق من األزهار، وصاحب القلب الذي تغّني فيه آالف األصوات 

متناغمة دفعة واحدة عن الرأفة والرحمة، إّن إسكات مثل ذلك القلب 

هو جريمة ال تغتفر ضّد اإلنسانية جميعها، ضّد كل األزهار والجذور 

والبذور، وضّد كل ما يهّب ويتحرك، إنني ال أكف عن التفكير به، فهو 

ملتصق بقلبي كما ترتبط الطائرة الورقية بالريّح.

 الجديد: وهل ثمة من كلمة أخيرة توجهها إلى القارئ العربّي؟

بأن  القادمة  باكا: أعد نفسي، خالل السنّي  سانتياغو 
أحصل على كتب األدب العربي المنشورة في العقد األخير، 

خاصة الكالسيكيات بالطبع. فال أعرف لماذا لم أقرأ األدب العربي 

لغاية اآلن؟ فعلى المرء أن يهيئ نفسه لقراءة األدباء العظام، ولقد 

هّيئت نفسي لذلك.

أجرى الحوار وترجم القصائد: تحسين الخطيب

حوار

طريقي  من  أزيُح  قد  كما  المغّلَف  فأفتُح 

غصًنا طافًحا بالفروِع الثقيلِة

ألصَل إلى براعَم متفّتخٍة وعشٍب طرّي.

***

األنفِس،  بشّق  صاعًدا  صوُتِك،  يسري 

فوَق رائحِة جسدي الفحِل الذي يتعّرُق.

***

األراضي  أسراَر  عليِك  وأقُصّ  سأدغدغِك 

الغريبِة التي تشرُق ِفَيّ

وسوَف تمّسديَن عضالتي كأّنها أجنحٌة

في  جلدّيٍة  بخيوٍط  ريًشا  أضُع  ولسوَف 

َشعرِك

التي  الّشعِر  بخصلِة  عنقي  وأطّوُق 

أعطيتنيها

قالدتي المصنوعِة من مخالِب نسٍر

وقطِع خشٍب تطقطُق وتخشخُش بنعومٍة 

وهي تخبُط صدري حيَن أركُض

وأركُض وأركُض

صادًحا تغمرني تحليقاُت الطيوِر.

***

أنا صبٌيّ صغيٌر جّننتُه روائُح األرِض

أجسادُهَنّ  اللواتي  النساُء  سحرتها  التي 

كطبوٍل جهيرٍة عميقِة القراِر

حربُة  لساني  وأرقَص،  أغّني  كي  تناديني 

الشّمِس.

***

لو أنني أستطيُع أن أفتَح كّفي وأري العالَم 

ماساِت قلبي.

***

كانت ثّمَة خصلُة شعٍر في داخِل الّرسالِة،

ملصوقًة في الصفحِة السادسِة.

مّسدتها

كما لو كانت حّيًة،

ثّم شممتها

ومّررُت شفتَيّ عليها،

ثّم بالسّبابِة

مّسدُت الخصلَة الجوزيَّة

برّقٍة

فعرفُت كيَف

قادت أصواُت الحكاياِت السريّة

شاًبّا مسحوًرا إلى أعماِق الغابِة

وعرفُت كيَف رّبما صادَف شعَر امرأٍة.

***

إلى  ذاهٌب  وأنا  لي  عصافيُر صغيرٌة تصفُر 

الّصيد.

***

ُقرَب األبواِب السوداء لكِلّ ليٍل

أجلُس، محّدًقا في أضواِء المدينِة

مصغًيا إلى المثرثريَن في الّليِل

وألتقُط فتاَت حيواتهم.

***

في  ناظًرا  قميصي،  أزراَر  كي أحّل  أتوّقُف 

هذه الورقِة

كما لو أنني على أهبِة مسيٍر طويل.

***

أّنني  لو  كما  الّسماِء  في  أحّدُق  كنُت  لقد 

سماُء.

***

آٍه، أيها الّناُس، إّنني في الّسجِن ولكن ال 

تشفقوا علّي

إلى الشفِق، حالًما  ناظًرا  إّنني أجلُس هنا 

. بالُحِبّ

***

لقد التقطُت البذوَر من حياتي المتعّفنِة.

***

أعظُم حكمٍة موجودٌة في العتمِة.

ترجمة: ت.خ

قالوا في الشاعر

• »شاعٌر ذو صوت فريد في أميركا«
مجّلة »ذا نيشن«.

 

• » واحٌد من أكثر الشعراء الموهوبين، بالفطرة، الذين عرفتهم 

من قبل . . ففي أعماله تتجّلى الغنائّية العارمة والرؤية المتحّولة 

التي تدرك المعنى الَبْدئّي واألسطورّي ألحداث الحياة«.
دينيس ليفرتوف

• »كلماته شافية، وملهمة ، وتوقظ االستجابة الدنيويّة للُحّب«

غاريت هونغو

• »لقد كتَب بعض أجمل الصور الغنائّية التي صادفتها«

كاروالين فورشيه

•«إنه واحد من أكثر شعرائنا أهمّية، فكتاب قصائده المختارة، 

الغناء على األبواب، يذّكرنا بأّن تلك األبواب هي أبواب سجوٍن 

حّتى ولو فتحناها عنوًة باألناشيد«.

رونالد شارب 
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األدب الكبير
متى يكتب؟

أمين الزاوي

الجميــل والجــاد هــو الــذي يولــد يف زمــن األزمــات. مــا عالقــة 
باألزمــات األدب وصدقهــا،  وقوتهــا  جمالياتهــا  يف  الكتابــة، 

بمنطقهــا  قــادرة  اإلبداعيــة  الكتابــة  هــل  واالقتصاديــة؟  السياســية 

االقتصاديــة،  املاديــة  األزمــات  تجــاوز  عــى  والجمــايل  والــذايت  التاريخــي 

وبالتايل أن تكون خارج الشكوى وخارج التبايك السياسوي؟

هــل اإلبــداع، والكتابــة األدبيــة عــى وجــه الخصــوص قــادرة أن تتعافــى 

خــالل األزمــة التــي تمــر بهــا أمــة مــا؟

بــن لنــا تاريــخ الثقافــة واإلبــداع بــأن للكتابــة منطقهــا الخــاص يف التاريــخ، 

منطقها يف تشــكيل تاريخها.

مــع هبــوط ســعر البــرتول يف الســوق العامليــة وألن البلــد يعتمــد عــى هــذه 

باملئــة،  املئــة  يقــارب  كليــا  اعتمــادا  الشــعب  إطعــام  يف  الطبيعيــة  الــروة 

تمــّر الجزائــر بأزمــة ماليــة حــادة، وأمــام هــذه األزمــة هنــاك قطاعــات يتــم 

التضحيــة بهــا فتقلــص ميزانياتهــا وعــى رأســها قـطـاع الثقافــة، الضحيــة 

األوىل دائمــا يف العالــم العربــي، وهــو بالفعــل مــا جعــل ميزانيــة وزارة 

الثقافة يف الجزائر تتقلص إىل أكر من النصف بعد أن كانت قد قاربت 

الجديــد، وعــى خــالف غالبيــة  الوضــع املــايل  باملئــة، وأمــام هــذا  الواحــد 

البّكائــن، أرى بــأن الثقافــة واألدب الجاديــن هــذا هــو زمنهمــا املناســب، 

الــرديء  منــه  رضــع  لطاملــا  الــذي  الدولــة،  ضــرع  الضــرع،  يجــّف  فحــن 

واالنتهــازي واملتســلل، تبــدأ الســاحة األدبيــة يف الصفــاء والوضــوح، ولــن 

يبقــى يف نهايــة املطــاف، يف الســاحة، مــن الكّتــاب ومــن الناشــرين أيضــا 

إال مــن يســتطيع أن يضمــن خـبـزه مــن الـقـراء الذيــن يحبونــه ويتابعونــه 

بالنقــد واإلعجــاب وباالنتظــار أيضــا.

أتابــع بدقــة مشــهد النشــر والكتابــة يف الجزائــر منــذ أن طلعــت شــمس 

يســّمى  كان  ممــا  كثــر  انســحاب  بارتيــاح  وأســجل  العجــاف!  الســنوات 

بــدور »نشــر« والتــي كانــت وزارة الثقافــة، وأمــوال وزارة الثقافــة ووزارة 

يـقـرأ. التــي جّلهــا ال  تـتـوىّل تغطيــة مخطوطاتهــا  املجاهديــن، هــي مــن 

الديماغوجــي،  واالنتفــاخ  التبجــح  مــن  وبكثــر  اإلعــالم،  يف  قيــل  لقــد 

العشــر  الســنوات  خــالل  العناويــن  وآالف  كتــاب،  مليــون  نـشـرنا  أننــا 

األـخـرة، وأنــا أتـسـاءل اليــوم بعــد مــرور ســنوات عــى تظاـهـرات ثقافيــة 

شــّكلت عصــب النشــر االنتهــازي يف الجزائــر، ومثلــت موائــد والئــم لكثــر 

الجزائــر  وســنة   )2003( فرنســا  يف  الجزائــر  ســنة  وهــي:  الكتــاب،  مــن 

الثقافــة  عاصمــة  قســنطينة  وســنة   )2007  ( العربيــة  الثقافــة  عاصمــة 

العربيــة 2015 وســنة تلمســان عاصمــة الثقافــة اإلســالمية 2011 وســنة 

تظاـهـرة  وســنة   ،2009 األفريقــي  الثقــايف  املهرجــان  )البانــاف(  مهرجــان 

تخليــد االحتفــال بالذكــرى الخمســن لالســتقالل )1962-2012(، وكلهــا 

الــدوالرات،  مــن  مئــات املاليــن  وفيهــا  عليهــا  ثقافيــة صرفــت  تظاـهـرات 

وهنــا أتحــدث يف بــاب الكتــاب والنشــر فقــط، أتســاءل بكثــر مــن العفويــة 

وامـلـرارة: مــا الــذي بقــي مــن منشــورات هــذه املناســبات مــن كتــب خالــدة 

العالــم  يف  أو  العربــي  العالــم  يف  القــارئ  إىل  تصــدر  أو  البلــد  يف  تـقـرأ 

الفرنكـفـوين؟ األوروبــي 

إبــداع ذايت،  نفســه  الوقــت  الثقافــة فعــل حضــاري وهــي يف  دون شــك 

ات
صو

أ

بمـيـزات خاصــة،  اقتصــاد وتجــارة  اقتصــاد وتجــارة،  والثقافــة إىل ذلــك 

البنــيك. الرصيــد  أيضــا يف  الرمــزي وربــح  الرأســمال  اســتثمار يف 

واألفريقيــة  العربيــة  الــدول  مــن  املثــال،  ســبيل  عــى  الجزائــر،  وأعتــرب 

التــي تملــك مــن الطاقــات يف األدب والســينما واملوســيقى مــا يمكنهــا أن 

كتابنــا  يحقــق  ملــاذا  حقيقيــة.  اقتصاديــة  ثــروة  إىل  األســماء  هــذه  تـحـّول 

وفنانونا وسينمائيونا وموسيقيونا نجاحا تجاريا لصالح أكرب الشركات 

الوطنــي؟  الثقــايف  االســتثمار  يف  عليهــم  يعتمــد  أوروبــا وال  يف  األجنبيــة 

أذّكــر هنــا، عــى ســبيل التمثيــل، بموســيقى اـلـّراي مــن الشــاب خالــد إىل 

مامــي واملوســيقين مــن إيقربوشــن والصــايف بوتلــة إىل األدبــاء مــن أمثــال 

ومــن  داود…  جبــار وكمــال  وآســيا  صنصــال  وبوعــالم  خـضـرا  ياســمينة 

أســياخم. مــن أمثــال رشــيد قريــي وامحمــد  التشــكيلين  الفنانــن 

أعتقــد أن ســوء التدبــر مــع وفــرة املــال املــراق عــى الثقافــة )و هنــا أتحــدث 

عن الثقافة ولكن قطاعات أخرى ابتلعت أمواال مضاعفة خالل الفرتة 

الجزائــر  مثــال وغرهــا( جعــل  كالفالحــة  يذكــر  مــردود  أّي  دون  نفســها 

الثقافيــة، وتــم خلــط األوراق، فقــد اختلــط  الفــوىض  تعيــش حالــة مــن 

الحابــل بالنابــل، الجيــد بالــرديء، وأصبحنــا بقــدرة قــادر نــرى عـشـرات 

الكتــاب ينشــرون أعمالهــم الكاملــة يف مجلــدات عــدة أنيقــة عــى حســاب 

هــذه  وراء  الكتــب، ولكــن  هــذه  مثــل  يـقـرأ  أحــد  ال  حيــث  الثقافــة  وزارة 

كمــا  الوصيــة،  الــوزارة  عــى حســاب  وـفـرا  مــاال  الناشــر  يجنــي  العمليــة 

يجــد الكاتــب فيهــا فرصــة لالنقضــاض عــى طــرف الخـبـزة.

ويف مثل هذه الحال من سوء التدبر وكرة املال العمومي غر املراقب، 

وهــم  يف  تغريقهــا  يتــم  بــأن  وذلــك  الجديــدة  الجــادة  األســماء  تغتــال 

الوـصـول الســريع أو بوضعهــا يف كيــس واحــد مــع أســماء كـثـرة أخــرى 

رديئــة أو غــر موهوبــة، وبالتــايل تنتحــر إمــا غــرورا أو مــن خــالل تعويمهــا 

.)la banalisation( داخــل أســماء كـثـرة وهــو مــا يســمى بالرتذيــل

اآلن وبعــد أن ألغــي الدعــم أو قّلــص إىل درجــات كـبـرة، أشــعر بالهــواء 

النقــي بــدأ يهــب عــى الســاحة الثقافيــة، وهــو شــعور الكثــر مــن املثقفــن 

الســاحة،  مــن  النشــر املشــبوهة  دور  مــن  كثــر  لقــد اختفــت  والكتــاب، 

والتــي ظلــت ترتــزق عــى األمــوال العموميــة وتنشــر كتبــا ال يقرأهــا أحــد، 

شــأنها شــأن كثــر مــن عناويــن الجرائــد التــي ُتْمَنــُح املليــارات مــن الدنانــر 

مــن خزينــة الدولــة يف شــكل إعالنــات وال أحــد يقرأهــا وال تشــكل أّي وزن 

يف اـلـرأي العــام.

حينمــا  ـقـراءة وجمــاال،  ســهمه،  يرتفــع  األدب  بــأن  املؤمنــن  مــن  إننــي 

يدفــع  أن  يجــب  قيــم  وهــي  واملوهبــة،  والصــدق  الحريــة  داخــل  ينمــو 

الكاتــب األصيــل ثمنهــا، أمــا رعايــة األدب باملــال العمومــي غــر املحاســب 

عليــه فهــي رعايــة ملغومــة تقــوم يف غالــب األحيــان بهــدف تقليــم أظافــر 

الكتابــة النـمـرة، وتحويلهــا إىل أرنــب، ويف عمليــة كهــذه يـحـّول الكاتــب 

إىل موظــف بســيط أو سمســار يقــف عنــد بــاب معيلــه، وبالتــايل يقبــل بــأن 

يمــد لســانه للقــص ولغتــه للتلــوث وعرضــه للهتــك وتصــى عليــه الجنــازة.

روائي وأكاديمي من الجزائر

تدعو الكتاب والمفكرين العرب 
إلى المشاركة في محاورها وملفاتها القادمة 

  

ترجمة األدب العربي 
إلى اللغات األخرى 

 

ثقافة الموبايل 
ما هي الثقافة التي تتشكل اليوم 
بواسطة الموبايل وشبكة المعارف 

المتاحة عبر للتكنولوجيا
 

الكوميكس العربي 
محاولة الستكشاف وجود فن جديد 

 

حال الفلسفة في الثقافة العربية
وسبل إحياء حضورها في العالم العربي 

حال الكتاب العربي
كيف تنشر الكتب 

في العالقة بين الكاتب والناشر والقارئ

الشعر والتجريب
هل وصل التجريب الشعري العربي 

إلى حائط مسدود

الصحافة الثقافية العربية
أحوالها، توجهاتها، عالقتها بالكتاب والقراء

وة
دع

فكر حر وإبداع جديد
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ملف

يحتــوي هــذا امللــف عــى مقــاالت يف النقــد الثقــايف واألدبــي، ويقــف عــى طبيعــة التفكــر النقــدي 

يف راهــن الثقافــة العربيــة. وهــو يــأيت اســتجابة لتســاؤالت طرحتهــا املجلــة عــى عــدد مــن األقــام 

منها ما يتصل بالتفكر، ومنها ما يتعلق باملمارسة النقدية والظواهر األكر بروزا يف سلبيتها، 

بســمات  الناقــد الصحــايف املتســم عملــه  مكانــه  ليحــل  الناقــد الجــريء  غيــاب  مــن ذلــك أســباب 

مضطربــة غريبــة عــى جوهــر العمليــة النقديــة، إن يف مقاربــة النقــد لقضايــا الثقافــة ومشــكاتها، 

أو يف قراءته لألدب واإلبداعات األدبية والفنية. فهو إما نقد “ناقد” مضطرب األدوات، وتعوزه 

عــن موقــف وتعــوز صاحبــه  يصــدر  تلفيقــي مســاوم ال  نقــد  هــو  الرؤيــة الجــادة والعميقة، وإمــا 

األمانــة والشــجاعة الفكريــة. وأحيانــا كثــرة مــا يكــون نقــد كهــذا صــادرا عــن تعجــل بــل وعــن كســل 

ذهنــي مريــع.

 باملقابل نجد هناك الناقد األكاديمي، وغالبا ما تستند مرجعياته يف املنهج والقراءة إىل املنجز 

الغربــي وتغيــب عنهــا املصــادر العربيــة. وهــو- ونســتثني هنــا نــدرة مــن النقــاد- يقــدم مــادة بــاردة 

أو هــي صعبــة لكونهــا مبتوتــة الجــذور مــع الفكــر النقــدي العربــي يف محطاتــه املختلفــة، وال جســر 

لهــا بالتــايل مــع قــارئ جــاد، فضــا عــن أنهــا تخلــو مــن أثــر ملغامــرة قرائيــة خاقــة مــع النــص يســندها 

فكــر جديــد.

ولكــن أيــن تكمــن العلــة؟ ومــا هــي األســباب الجوهريــة يف هــذه الحــال البائســة؟ وكيــف يمكــن 

تهيئــة الســبيل لتبديــل هــذه الصــورة املخزيــة للناقــد يف الثقافــة العربيــة؟

مــن ســوريا، مصــر، الـعـراق، فلســطني،  املقــاالت املنشــورة هنــا لثاثــة عشــر كاتبــا وكاتبــة عربــا 

الجزائر، املغرب، لبنان، تشكل مجتمعة فرصة للتأمل يف هذه األسئلة، من جهة، ويف طبيعة 

التفكــر العربــي الراهــن يف النقــد، والظاـهـرة النقديــة، والوعــي النقــدي، ومامــح مــن املمارســة 

النقدية يف ثقافة عربية تنازعتها تجاذبات شتى عى مدار قرن من االتصال باملدارس الغربية يف 

النقد، وأقطابها الفكريني الذين شكلوا أسماء وتجارب ذات جاذبية داخل ثقافاتها وخارجها، 

التــي  الثقافيــة  الجغرافيــا  البــارزة  الفكريــة  ومغامراتهــم  الرياديــة  بأســئلتهم  تجــاوزوا  لكونهــم 

صــدرت عنهــا أعمالهــم، وباتــت آثارهــم جــزءا مــن أســئلة النقــد واتجاهــات الفكــر وميولــه البــارزة 

يف ثقافــات العالــم، ومنهــا الثقافــة العربيــة.

مقــاالت هــذا امللــف تتنــاول النقــد؛ أســئلته وقضايــاه، عــى غــر مســتوى مــن مســتويات االنشــغال 

والتفكــر، وهــي بالتــايل تحــض عــى إعــادة طــرح أســئلة الثقافــة العربيــة بمــا يتيــح لهــذه األســئلة 

أن تتفاعــل مــع قضايــا الفكــر واملشــكات الفكريــة والروحيــة إلنســانه، يف لحظــة عربيــة متفـجـرة، 

ويف ظــل قلــق واضطــراب عربيــني شــاملني 

 

قلم التحرير

الفكر النقدي 
والنقد األدبي 

ف
سو
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اشتغال العقل
عن التفكير النقدي

سالمة كيلة

التفكر يستدعي »العقل«، أي وجود آليات ذهنية تستطيع أن تجعل العقل »يفّكر«، ودون ذلك تحكم الغريزة، التي هي رد الفعل 

املباشــر عــى حــدث أو موقــف مــا، رد الفعــل »امليكانيــي« )ويمكــن الـقـول »الطبيعــي«(. ربمــا هــذا هــو الفــارق بــني اإلنـسـان والحـيـوان، 

اإلنـسـان الــذي تمّيــز بـ«العقــل«، والحـيـوان الــذي يعيــش حيــاة الطبيعــة.

ملف

اشــتغال  نـتـاج  إذن،  التفكير هــو، 
تتـحـّول  حيــث  العقــل. 

وأفــكار.  تصــورات  إىل  والحــوادث  املشــاهدات 

تلقــي  مســار:  يتحقــق  العقــل،  عــرب  هنــا، 

محاكمــة  إمــا  واملحاكمــة  حكــم،  -محاكمــة- 

ذلــك  يف  والفــارق  علميــة.  محاكمــة  أو  صوريــة 

يتمّثل يف طبيعة اآلليات التي تحكم »العقل«، 

أنهــا  أو  منعزلــة،  ـسـاكنة،  شــكلية،  هــي  هــل 

مختلــف  وتبحــث  املســائل،  عمــق  يف  تغــوص 

جوانبها، وتحاول »سرب أغوارها«؟ هذا يدخلنا 

يـفـرض  الــذي  الصــوري  املنطــق  إىل  اإلشــارة  يف 

ظواهــر  تتعــدى  ال  التــي  الشــكلية  املحاكمــة 

األشــياء، بينمــا يـفـرض املنطــق العلمــي مراعــاة 

الســكون  وأن  لجوهــر،  يخضــع  الشــكل  أن 

مرتبــط بالحركــة، وأن الحقيقــة هــي مــا يســكن 

يف األعماق، وليس ما يظهر عى السطح.

العقــل،  عــن  بمعــزل  التفكــر،  عمليــة   لكــن 

تغيــب  حيــث  حكــم،  تلقــي-  إىل:  تتـحـّول 

التــي  املنطقيــة  تغيــب  وبالتــايل  املحاكمــة، 

الوـصـول  أجــل  مــن  الحــدث  بمعالجــة  تســمح 

إىل تصــّور حولــه، أو اســتنتاج فـكـرة، أو إصــدار 

حكم. يف هذه الحالة يخضع الحكم لرد فعل 

خاطــئ  أو  متســّرع  الغالــب  يف  وهــو  غريــزي. 

بشــكلها  حتــى  محاكمــة  عــى  مبنــي  غــر  ألنــه 

الصــوري.

بالتــايل حــن نتنــاول التفكــر النقــدي يجــب أن 

أن  حيــث  أصــالً،  التفكــر  عــى وجــود  نؤســس 

»الوعــي التقليــدي« )الــذي هــو الوعــي الســائد( 

للمحاكمــة  أو  الغريــزي  الفعــل  لــرد  ينحكــم 

الصورية التي غالباً ما ترتبط بالغريزة. ليصبح 

مع/ضــد،  إمــا/أو،  ثنائيــة:  عــى  قائمــاً  الحكــم 

وبالتــايل يصبــح املوقــف هــو نتــاج رد الفعــل عــى 

حدث ما. بحيث يكون إيجابياً أو سلبياً حسب 

الحــدث، والجهــة التــي تقــوم بــه واملوقــف منهــا. 

عالقــة  تـفـرض  الصــوري  املنطــق  ســيادة  إن 

فــأوالً  منــه.  واملوقــف  مــا  حــدث  بــن  ملتبســة 

هناك دائماً »عدو«، آخر مرفوض، يصبح هو 

مقيــاس الحكــم عــى األحــداث بالعالقــة معــه، 

هــذا مــن طــرف، ومــن طــرف آخــر يكــون املوقــف 

الــذايت هــو املقيــاس لتحديــد املوقــف مــن اآلخــر 

ومــن أّي حــدث يجــري يف الواقــع.

املنطــق  هــو  الســائد  املنطــق  أن  يف  شــك  وال 

إىل  يتســلل  »متــوارث«،  أنــه  حيــث  الصــوري، 

الفــرد مــن خــالل التقاليــد واملدرســة، والديــن، 

وكل »الوعــي التقليــدي« املســيطر. وهــو منطــق 

أكــر مــا يقدمــه هــو »التحديــد«، أي معرفــة مــا 

يظهر أمامنا، وما نسمعه، وكذلك ما يحدث 

أمامنــا. وأيضــاً معرفــة املســائل يف ســكونها، أي 

الســابق  مســارها،  مالحظــة  دون  لحظتهــا  يف 

خاضعــة  األحــكام  يجعــل  مــا  وهــذا  والتــايل. 

ال  الــذي  األمــر  وهــو  مع/ضــد.  إمــا/أو،  ملبــدأ: 

ــق يف  يعِمّ يكــرر مســبقات، وال  بــل  فـكـراً  ينتــج 

املعرفــة ألنــه يكــّرر مــا هــو معــروف. لهــذا نحــن 

ال  نفهمــه، ولهــذا  ال  لكننــا  الشــخص،  نعــرف 

نتوقــع مســاراته، ويف الوقــت ذاتــه ال نقبــل منــه 

بــل  فهــم،  ال  تفكــر،  ال  بهــذا  يوافقنــا.  مــا  إال 

الســطحي. بمعناهــا  »معرفــة« 

كل ذلــك يفــرتض االرتفــاع مــن املنطــق الصــوري 

األوليــات  يقــدم  مــا  هــو  هيغــل  حســب  )الــذي 

املنطــق  إىل  العقــل(  دور  عليهــا  ُيبنــى  التــي 

التفكــر.  إىل  أي  العقــل،  دور  إىل  العلمــي، 

مــن  ليــس  ذهنيــة  ومحاكمــة  تدقيــق  فــدون 

»مــن  تؤخــذ  ال  الحقائــق  أن  حيــث  تفكــر، 

األلفــاظ« كمــا يـقـول الـغـزايل، بــل مــن البحــث 

يف األحــداث، والغــوص يف مــا يختفــي خلفهــا، 

وتحّوالتهــا. هــذا يؤهــل ألن يصبــح لدينــا منظــور 

هــي،  كمــا  األحــداث  أخــذ  يجــري  فــال  نقــدي، 

أو  نقديــة،  محاكمــة  دون  األفــكار  تصديــق  أو 

بــدأ  لقــد  نقيضهــا.  مالمســة  دون  فـكـرة  تبّنــي 

وتطــور  الديــكاريت،  بالشــك  األوروبــي  الفكــر 

وهــو يغــوص يف أعمــاق املوضوعــات، ويبحــث 

بالفهــم  تســمح  جديــدة  ذهنيــة«  »آليــات  عــن 

)كمــا فعــل كانــط(. وهــو األمــر الــذي أوصــل إىل 

هيغــل الــذي درس مســار الفكــرة ليكتشــف بــأن 

ماركــس  إىل  وـصـوالً  الواقــع.  روح  هــو  الجــدل 

قدميــه«  عــى  هيغــل  جــدل  »أوقــف  الــذي 

بعــد  النوعيــة  النقلــة  هــي  ملنهجيــة  مؤسســاً 

أرســطو. منطــق 

مــا نعــاين منــه هــو ســيادة املنطــق الصــوري الــذي 

هــو يف تكوينــه غــر نقــدي، لهــذا يتســم النـتـاج 

غيــاب  أي  والســطحية،  بالشــكلية  الفكــري 

الواقــع يف صرورتــه.  العمــق وغيــاب مالمســة 

للفكــر  إنـضـاج  مــن  ليــس  نقــدي  نظــر  فــدون 

فهــم  عــى  مقــدرة  ال  وأساســاً  فيــه،  تطــّور  وال 

كمــا  والنقــد،  الحفــر  إىل  يحـتـاج  الــذي  الواقــع 

وفهــم  الجوهــر  ملصلحــة  األشــكال  تجــاوز  إىل 

األشــياء. حركيــة 

ويتضمــن  أوالً،  تفـكـرا  يعنــي  نقــدي،  تفكــر 

تــالىش  لقــد  نقديــاً.  يكــون  يك  ثانيــاً،  الشــك 

العقــل منــذ أن هيمنــت »الغزاليــة« بشــكليتها 

تفكــر.  ولــكل  للفلســفة  ومعاداتهــا  املفرطــة 

والتي تعّممت كجزء من »الوعي التقليدي«، 

قبــل طبقــات  مــن  عــرب املدرســة  إنتاجهــا  وأعيــد 

وال  تهيمــن.  كانــت  والتطــور  الحداثــة  تناهــض 

زال يعــاد إنتاجهــا يك يبقــى »الوعــي التقليــدي« 

أوالً،  العقــل  نقــد  مــن  بــّد  ال  بالتــايل  مهيمنــاً. 

والثقافــة  التقليــدي،  والوعــي  املدرســة،  ونقــد 

يف  محافظــة  زالــت  ال  التــي  والنخــب  والفــن، 

منظوراتهــا.

الوعــي  جــذري،  نقــد  إىل  تحـتـاج  البنــى  كل 

والديــن،  والدولــة،  واأليديولوجيــا، 

والعالــم.  والواقــع،  والسياســة،  واالقتصــاد، 

تـكـرار  تـكـرار األفــكار املســبقة مفيــداً، وال  ليــس 

ُتقــّدم  مــى  قــرن  ســادت يف  التــي  كل األفــكار 

»األفــكار«  مــن  ركام  لدينــا  التطــور.  يخــدم  مــا 

إىل  تحـتـاج  املســبقة،  واملواقــف  والتخيــالت، 

تحـتـاج  وهــي  مشــكالتها،  وتوضيــح  تفكيــك 

منــذ  تحّجــر  عقــل  بعيــداً. ولدينــا  تلقــى  أن  إىل 

ال  لــيك  و«تكســر«،  تفكيــك  إىل  يحـتـاج  قــرون 

النقــد والتفكيــك  نســتطيع  هــل  يبقــى مهيمنــاً. 

معــريف  مســار  إىل  يحـتـاج  هــذا  و«التكســر«؟ 

جديــد، وكمــا أشــرت نحتــاج إىل امتــالك املقــدرة 

عــى التفكــر. وألن الوعــي التقليــدي واملدرســة 

الدينيــة  واملؤسســة  الســائدة  واأليديولوجيــا 

تـكـّرس مــا يناقــض التفكــر، نحـتـاج إىل نقدهــا 

جميعــاً. لكــن قبــل ذلــك أن نمتلــك عقــال يفّكــر 

نقديــا. ومنظــورا 

هــذه »تربيــة ذاتيــة« ترتبــط بالـقـراءة والدراســة 

الجــادة والتعّلــم.

مفكر من فلسطين مقيم في عمان

رتك
 ال

اد
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المفهوم المراوغ
التفكير النقدي والنقد األدبي  العربي

خلدون الشمعة

أســتخدم كلمــة »مقاربــة« ألشــر مــن ناحيــة إىل الســرورة التــي تصــل بــني التفكــر النقــدي والنقــد األدبــي يف تجــارب الـعـرب املعاصريــن، 

وإىل أنهــا مــن ناحيــة ثانيــة تعنــي النــزوع إىل الوصــول، ولــي أتفحــص مــن جهــة ثالثــة إمكانيــة تتويــج تلــك الرحلــة ببلــورة مــا يمكــن اعتبــاره 

شــبيهًا بمقــوالت تجريبيــة، مقــوالت ليســت َقْبليــة، بــل مفاهيــم تتضمــن ســبباً ومحمــوالً معرفيــاً رائــزُه العقــل وُمحركــُه الفــن.

ملف

ليس ثمــة شــك يف أن غلبــة مقولــة نقديــة 
مضمونهــا  عــى  صاحبهــا  واســتيالء 

هــي فاعليــة اســتبداد تومــئ إىل عالقــة الهامــش 

باملؤتلــف،  املُختلــف  الغربــي،  باملركــز  العربــي 

الخالف باالختالف، الحداثة بالقدامة.

مــا  »يف  فإنــه:  أورفــوا  دومنيــك  يشــر  وكمــا 

عــى  العــادة  درجــت  بالفكرالحديــث،  يتعلــق 

وضــع العالــم العربــي يف ركاب الغــرب، وليــس 

العالــم  مــن جانــب  هــذا فقــط خطــأ يف املنظــور 

الغربي التوســعي الذي ني جذوره العربية، 

بــل هــو أيضــاً خطــأ يف املنظــور مــن جانــب بعــض 

يســتطيعون  أنهــم  طنــوا  الذيــن  الشــرقين 

بــدون  للخصــم  املاديــة  القــوة  عــى  الحـصـول 

التــي  الفـكـرة  وهــذه  شــخصيتهم.  بــه  تتأثــر  أن 

عشــر  التاســع  القــرن  ثالثينــات  يف  انتـشـرت 

ملتبــس:  موقــف  إىل  أدت  الطهطــاوي،  مــع 

آن«.  يف  التقليــد  وبحــق  باألصالــة  املطالبــة  أي 

ت.  اإلســالم..  يف  األـحـرار  املفكــرون  )أنظــر: 

شــحّيد(. جمــال 

عــرب عنــه  مــا  هــذا  أن  ويشــر املصــدر نفســه إىل 

يريــدون  الـعـرب  »إن  قــال:  ـبـرك عندمــا  جــاك 

عنهــم.  يختلفــوا  وأال  اآلخريــن  يشــابهوا  أال 

يشــعرون  خصوصيتهــم  أمامهــم  ذـكـرت  فلــو 

باملهانــة ويطالبــون بــأن يكونــوا كمثــل قائــل هــذه 

املعايــر  نفــس  عليهــم  طبقــت  وإن  املالحظــة، 

يجفلــون«. اآلخريــن  عــى  تطبــق  التــي 

ويصــل الباحــث بهــذه الفكــرة إىل الــذروة قائــالً: 

الغربيــة  التكنولوجيــا  بــأن  التوهــم  هــذا  »إن 

قابلــة للفصــل عــن خلفيتهــا النفســية إنمــا هــو 

للتاريــخ«. ماديــة اختزاليــة  رؤيــة  عــن  ناجــم 

التناقــض  هــذا  عــى  الســجالية  الــردود  وأحــد 

مــن  العظمــة  عزيــز  إليــه  يشــر  مــا  الصــوري 

وجــود تقاطــع بــن االستشــراق ودعــوة األصالــة 

)العربيــة(: »فكالهمــا عبــوٌر معــريف عــرب مغايــرٍة 

الغريــن،  بــن  الفاعــل  الربــط  يــروم  مطلقــة، 

أمــا  منقطــع.  ملــاض  ُمَعــّرٌف  اســتصالٌح  كالهمــا 

الفــرق بينهمــا فإنــه يقــوم يف الشــحنة املعياريــة 

والحاضــر«. للمــايض  املعطــاة 

لثقافــة  كمفهــوم  األصالــة  »ليســت  ويضيــف: 

أـصـول  لهــا  بــل  فـكـرة محليــة عربيــة  حصريــة، 

املعــادي  املحافــظ  الغربــي  الفكــر  يف  قديمــة 

عشــر  الثامــن  القــرن  يف  وللثــورات  لالســتنارة 

عشــر،  التاســع  القــرن  مــن  األول  والنصــف 

دوميســرت  مثــل  مفكريــن  لــدى  خصوصــاً 

مــن  وغرهــم  وســافيني  شــتاين  ولورنزفــون 

مــن  النابــع  العضــوي  التاريخــي  التـحـول  دعــاة 

وحـيـزات  امتــدادات  ولهــا  مــا،  شــعب  أصالــة 

وإيطاليــا  أملانيــا  يف  الفــايش  الفكــر  يف  واســعة 

يف  باـطـراد  تتنامــى  أنهــا  كمــا  القــرن.  هــذا  يف 

الســلطان  بــن  اـلـرتاث  )أنظــر:  اليــوم«..  أوروبــا 

والتاريــخ(.
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جدليــة املماثلــة واملغاـيـرة يف تمثيالتهــا النقديــة 

الســجال  هــذا  وتتجــاوز  تجــاوزت  العربيــة 

مــن  الواقــع  لألمــر  بامتثالهــا  تتعلــق  ألســباب 

الثقافــة  لحركيــة  تعريفهــا  وبإعــادة  جهــة، 

الـقـول كمــا ســبق  بــل يمكــن  مــن جهــة أخــرى. 

إدوارد  أفــكار  أن  آخــر،  مــكان  يف  أـشـرت  أن 

ســعيد التــي قدمــت أجوبــة عــى أســئلة املماثلــة 

مــن حركيــة  أســئلة مثالهــا مســتمد  واملغاـيـرة، 

ملفهــوم  باالســتجابة  تكتــب  لــم  األدب والنقــد، 

الجماعــة أو الشــعب أو األمــة، بــل باالســتجابة 

خصــويص. ذايت  نــزوع  ذات  ألوـضـاع 

تجربــة  عــن  مـعـرباً  أدورنــو  ثيــودور  يـقـول 

اختــالف  )مــع  ســعيد  إلدوارد  مماثلــة  ذاتيــة 

لــم يعــد  التفاصيــل(: »الكتابــة بالنســبة لكائــن 

لديــه وطــن، تصبــح املــكان الــذي يســكن فيــه«.

يــردده  مــا  تــيء  مقدمــة  يصلــح  الـقـول  هــذا 

املكتــوب  بالنــص  ممثــالً  )ربمــا  ســعيد  إدوارد 

تحديــداً( مــن أن الثقافــة تكتســب اكتســاباً وال 

بــن  يربطــان  قطبــن  ثمــة  وأن  توريثــاً،  تــورث 

يعــرب  األول  القطــب  والتغيــر.  الثبــات  حركيــة 

حتميــة  يعكــس  الــذي  »البنــوة«  مفهــوم  عنــه 

لــألب،  اإلبــن  انتـمـاء  حقيقــة  هــي  بيولوجيــة، 

الثــاين  وأمــا  أبويــن.  نـتـاج  الكائــن  كــون  حقيقــة 

مــن ذلــك  بــدالً  مفهــوم »التبنــي« فهــو يعكــس 

اإلنتـمـاء  فرصــة  للفــرد  يتيــح  الــذي  االختيــار 

هــذا األب  مــن اختيــاره.  مجــازي  ثقــايف  إىل أب 

املجــازي ربمــا كان يف بعضــه هــو اآلخــر املغايــر.

ويف وقت الحق كتب محمود درويش قصيدة 

إىل  »طبــاق  عنوانهــا:  ســعيد،  إلدوارد  مهــداة 

إدوارد سعيد«. يف هذه القصيدة نزوع تتحكم 

فعندمــا  وـضـوح.  بــكل  الــذات  شــعرية  فيــه 

أو  مراوغــاً  أو  متعــذراً  الشــعب  خيــار  يصبــح 

الفــردي. الخيــار  محلــه  يحــل  املنــال،  بعيــد 

-3-
يف املــآل األخــر يمكــن القــول مجــدداً إن خطــاب 

املركزيــة الغربيــة قــد خلــق صــوراً عــن الشــرق ال 

يمكــن إنكارهــا. هــذا الخطــاب املجــرت واملتواطــئ 

عــن اآلخــر، اخــرتق وعــي املثقــف العربــي مشــكالً 

ال  للحداثــة،  مراوغــاً  جوهرانيــاً  مفهومــاً  لديــه 

يـحـرك  بــل  التحديــد فحســب،  يســتعيص عــى 

لــربزخ  متـعـرة  ولكــن  مســتمرة  ردم  عمليــة 

ليواجــه  حينــاً  واآلخــر  األنــا  بــن  يفصــل  معــريف 

هــوة فاـغـرة بــن الــذات واملوـضـوع حينــاً آخــر.

العربــي  النقــد  فــإن  أمــر  مــن  يمكــن  ومهمــا 

يســتمد شــحنته املعياريــة مــن مصدريــن: األول 

هــو التفكــر النقــدي الســائد يف املركــز الغربــي، 

يعــاد  الــذي  العربــي  النقــدي  اـلـرتاث  والثــاين 

توطينــه  بعــد  متجــددة  أبعــاداً  ليمنــح  انتاجــه 

وموضعتــه يف ســياٍق مســتعار مــن فكــر اآلخــر.

-4-
يف ضــوء مــا تقــدم نســتخلص املؤـشـرات التاليــة 

التــي تومــئ إىل مشــروع عبــور معــريف:

العربــي  والبالغــي  النقــدي  اـلـرتاث  أوالً: رحلــة 

التــي  مــن القدامــة إىل الحداثــة، وهــي الرحلــة 

العربــي  اـلـرتاث  مــن  نمــاذج  موضعــة  تقتــي 

حديثــة.  وشــعرية  لســانية  نظريــة  ســياق  يف 

والحقيقــة كمــا يعرضهــا ثالثــة نقــاد )عبدالقــادر 

الســالم  وعبــد  صمــود  وحمــادي  املهــري 

املســدي( أنــه: »ليــس ثمــة أمــة فكــرت يف قضايــا 

قوانــن  مــن  يحكمهــا  ومــا  اللغويــة  الظاـهـرة 

مختلفــة إال وانطلقــت يف إنجــاز كل ذلــك مــن 

النوعيــة«. لغتهــا  دراســة 

ويضيــف هــؤالء النقــاد أن القضيــة مردهــا إذن: 

»قــدرة أمــة مــن األمــم عــى أن تصــف جهازهــا 

منزلــة  إدراك  إىل  ذلــك  تتجــاوز  ثــم  اللغــوي 

التفكــر املجــرد يف شــأن الــكالم باعتبــاره ظاـهـرة 

بغيــة  املوضوعــي  الفحــص  تقتــي  بشــرية 

تقــوم  التــي  العامــة  نواميســها  عــن  الكشــف 

املـقـوالت املنطقيــة.  أو  الذهنيــة  الكليــات  مقــام 

والحضــارة العربيــة قــد أدركــت هــذه املنزلــة«.. 

)أنظــر: النظريــة اللســانية والشــعرية يف الــرتاث 

النصــوص(. خــالل  مــن  العربــي 

هــذه  ســبق  قــد  املســدي  الســالم  عبــد  وكان 

»التفكــر  الرائــد:  بكتابــه  املـشـرتكة  املحاولــة 

العربيــة«. الحضــارة  يف  اللســاين 

النقــدي  املجهــود  هــذا  اعتبــار  يمكــن  ثانيــاً: 

»أدبيــة«  خصيصــة  يــربز  فهــو  األهميــة.  بالــغ 

ومــن  صنوفهــا  بمختلــف  العربيــة  اإلنســانيات 

ثــم يقــوم بدمجهــا وموضعتهــا يف ســياق نقــدي 

حــدايث. وبالغــي 

الرتحيــل  حركيــة  يف  الكتــاب  يســتخلص  ثالثــاً: 

هــذه نمــاذج الفتــة تومــئ إىل العناويــن التاليــة: 

أدبيــة  الداللــة،  الــكالم،  بنيــة  اللغــة،  حــد 

الــكالم.

نصــوٍص  مروحــة  الحركيــة  هــذه  وتشــمل 

عبدالجبــار،  والقــايض  ـحـزم  وابــن  للجاحــظ 

واـلـرازي، وعبــد القاهــر الجرجــاين، والفارابــي، 

والـغـزايل،  ســينا،  وابــن  الصـفـاء،  وإخــوان 

وابــن  جنــي  وابــن  مســكويه  وابــن  والتوحيــدي 
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خلــدون، وابــن االنبــاري، والزجاجــي وابــن قيــم 

والســكايك. الجوزيــة 

-5-
هــذه  واملوضعــة  الرتحيــل  حركيــة  أن  والالفــت 

تزامنــت مــع بــروز النزعــة اللســانية لــدى إدوارد 

يف  والناقــد(  النــص،  العالــم،  )أنظــر:  ســعيد 

تســليطه الضــوء عــى أحــد أهــم الدراســات التــي 

األدبــي  النقــد  يف  اللســانية  االنعطافــة  دشــنت 

للناقــد  )املـحـاكاة(  كتــاب  بــه  ونعنــي  الغربــي 

الطموحــة  الدراســة  هــذه  أويربــاخ.  إيريــش 

لــألدب  واقعــي  تمثيــل  تقديــم  إىل  تهــدف  التــي 

الـحـرب  خــالل  اســطنبول  يف  كتبــت  الغربــي، 

العامليــة الثانيــة حيــث ال توجــد مكتبــات مــزودة 

األوروبيــة. باللغــات  بكتــب 

-6-
العربــي  النقــد  شــهدها  معرفيــة  نقلــة  ثمــة 

النقــد األدبــي  الحديــث ونعنــي بهــا العبــور مــن 

أعتقــد  ال  التــي  النقلــة  هــذه  الثقــايف.  النقــد  إىل 

عبداللــه  الناقــد  دشــنها  انتقــاالً،  تمثــل  أنهــا 

يف  ـقـراءة  الثقــايف:  النقــد  )أنظــر:  الغذامــي 

العربيــة(. الثقافيــة  األنســاق 

نظــر  إعــادة  يتضمــن  طـمـوح  الغذامــي  كتــاب 

أن  واملعــروف  العربيــة.  الحداثــة  يف  جذريــة 

ثيــودور  إىل  أصولــه  يف  يعــود  الثقــايف  النقــد 

عنــه  مبـكـرة  دراســة  إىل  وبالتحديــد  أدورنــو 

)املنظــورات( خــالل ثالثينــات  ظـهـرت يف كتابــه: 

النقــد  هــذا  ازدهــار  تزامــن  وقــد  املــايض.  القــرن 

وتوثقــت صلتــه بمناهــج اإلنســانيات مــع انتشــار 

األمريكيــة. الجامعــات  يف  الثقافيــة  الدراســات 

أن  إىل  تقــدم  مــا  ضــوء  يف  أشــر  أن  أود  أـخـراً 

األخــرى  والعلــوم  األدبــي  النقــد  بــن  الفصــل 

اســتخالصه  يمكــن  ربمــا  فصــل  )اإلنســانيات( 

الشــعر  أن  يف  الجمحــي  ســالم  ابــن  رأي  مــن 

العلــم.  أهــل  يعرفهــا ســوى  ثقافــة وصناعــة ال 

ولكــن الفصــل هنــا يظــل االســتثناء ال القاعــدة. 

الوصــل  أمــا  والثبــات.  الســكون  أصــل  الفصــل 

والوـصـول. الحركــة  أصــل  فهــو 

ناقد من سوريا مقيم في لندن
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عطالة العقل الجدلي
في النقد العربي المعاصر

رامي أبوشهاب

ال يمكن أن نراجع النقد العربي وأزمته بمعزل عن سياقاته التاريخية والثقافية التي صاغت مامحه، وهي تتحدد بثاث إشكاليات، 

األوىل فكريــة، والثانيــة مؤسســاتية، والثالثــة وظيفيــة. ولعــل اإلشــكالية األوىل تتصــل بمكــون فكــري فلســفي حضــاري، فالنقــد منــذ 

نشــأته اتصــل بحاضنــة فلســفية، وـشـاهدها أفاطــون وأرســطو، وـصـوالً إىل النقــد املعاصــر، وبالتحديــد مــع تطــور العلــوم اإلنســانية 

واالجتماعيــة والطبيعيــة يف العصــر الحديــث، إذ أســهم كانــط وديــكارت وهيجــل يف تحريــر العقــل، مــروراً إىل فصــل التمييــز بــني الــدال 

واملدـلـول ونبــذ التاريخــي لــدى سوســر، وليــس آـخـراً مفهــوم الخطــاب لــدى ميشــيل فوكــو والــذات لــدى ـبـول ريكــور.

ملف

هذه املمارسات الحضارية ألقت بظاللها 
النقــد، حيــث وصــف  تـحـوالت  عــى 

ويليــم ويليــك القــرن العشــرين بأنــه قــرن النقــد 

عــى  النقــد  انفتــاح  بعــد  نتــج  وهــذا  بامتيــاز، 

التحليــل  فــربز  متعــددة،  وفلســفات  علــوم 

واملاركســية  والشــكالين  واالجتماعــي  النفــي 

وغرهــا. واملتأمــل يف النقــد ســيجد أنــه متعالــق 

باملنتج الحضاري، وبما أن الثقافة العربية لم 

تقــدم إســهامات حقيقيــًة حضاريــًة عــى صعيــد 

مــن  لجملــة  والفلســفية  الفكريــة  البنــى 

ال  تابعــاً،  بــدا  العربــي  النقــد  فــإن  العوامــل، 

بخصوصيــة  املتصــل  القائــم  منظــوره  يمتلــك 

قضايــا  مــن  يحملــه  مــا  بــكل  العربــي  الواقــع 

الوقائــع  هــذه  أن  مــن  الرغــم  عــى  وهمــوم، 

املنتــج  غيــاب  أن  غــر  نقديــاً،  وعيــاً  تتطلــب 

الحضــاري، اضطــر النقــد العربــي للتأثــر بالفكــر 

والظاهــر  التقنيــة  منظــور  مــن  ولكــن  الغربــي، 

االصطالحي.

 لقــد تبنــى النقــد العربــي آليــات ووجهــات النظــر 

الغربيــة بمعــزل عــن ســياقاتها الفلســفية، غــر 

أن هــذا، وإن بــدا حتميــاً يف غيــاب البديــل، مــع 

اإلشــارة إىل أنــه قــد حقــق بعــض التقــدم، يبقــى 

غــر أصيــل، بــل منبــّت الصلــة بالــدور الحقيقــي 

تطويــر  تســتهدف  ممارســة  بوصفــه  للنقــد 

العقــل نحــو صيغــة إنســانية تتســم بتبنــي قيــم 

معينــة. إن مفهــوم القيمــة، أو فلســفة القيــم 

األكسيولوجيا يف الفكر العربي مرتبك، فضالً 

عــن كونــه يســتند إىل ـتـراث الـهـويت أو أخالقــي 

أو ببنية ثابتة تخىش من التحول، ولهذا فإننا 

نمــارس النقــد تبعــاً ملتغــرات حضــارات أخــرى، 

كــون حضارتنــا أـسـرة الثبــات، وبـنـاء عليــه فــإن 

نقدنــا ال يحمــل أّي صيغــة راديكاليــة معرفيــة، 

البديــل  فــكان  الحضاريــة منـجـزًة،  كــون قيمنــا 

االشتغال عى بدائل نقدية منقولة، ال يتلّفت 

أو  الخارجــي  الوظيفــي  نســقها  إىل  إال  منهــا 

بوصفها قيمًة مجردًة من الفكر، فهي ليست 

إال أداًة ظاهريــًة. لقــد بتنــا نســتعن بمنظومــة 

إشكالية أنتجها الغرب، ولكن يك يتعامل مع 

وقائعه الخاصة، ونحن لم نتمكن من تطوير 

مقدســات  اتخذناهــا  التــي  الوجهــات  هــذه 

نســعى ألن نتمثلهــا، مــع أن هــذا يبــدو شــديد 

يدفــع  مــا  املشــهد  يف  ثمــة  أن  غــر  التشــاؤم، 

أو  الغربــي  النقــد  كــون  االرتيــاح  مــن  إىل يشء 

العاملــي قــد انشــغل يف الســنوات األخــرة بأفــكار 

ســعيد،  إدوارد  األـمـريك  الفلســطيني  الناقــد 

وتحديــداً خطــاب مــا بعــد الكولونياليــة، والــذي 

حــاول  إذ  تاريخيــاً،  حضاريــاً  واقعــاً  اكتنــه  قــد 

النقديــة  للممارســة  الفكريــة  القيمــة  تلمــس 

منطلــق  مــن  الخطابــي،  ــل  املتخيَّ عــى  القائمــة 

املتبادلــة  التمثيــالت  مواقــع  إىل  تســتند  رؤيــة 

ثمــة  فــإن  وبهــذا  عليــه،  واملهيمــن  بــن املهيمــن 

نـتـاج  كان  لألســف  ولكنــه  نقديــاً،  إســهاماً 

العلميــة. الـغـرب  مناخــات 

يف  البحــث  عنــد  تــربز  التــي  املعضــالت  ومــن 

التــي  املعضلــة  تلــك  العربــي  النقــد  إشــكالية 

واالتصــال  املثقــف  الناقــد  مفهــوم  يف  تبحــث 

بمــا هــو عــام وخــاص تبعــا لوجهــة نظــر كانــط، 

فالنقــد العربــي بوصفــه فعــالً مؤسســاتياً، قــد 

باملؤسســة  تتصــل  حقيقيــًة  مشــكالت  شــهد 

التعليميــة  املؤسســات  وأعنــي  للنقــد،  الراعيــة 

مطلــع  يف  بــدأت  وإن  التــي،  واألكاديميــة 

القــرن أكــر وعيــاً بدروهــا الحضــاري والنقــدي، 

مــن  صيغــة  إىل  لتتـحـول  انحرفــت  مــا  ـسـرعان 

صيــغ الســلطة التــي صاغتهــا تبعــاً لتصوراتهــا، 

الثقافــة،  تمــارس  كيانــات  بــدت  فإنهــا  وبذلــك 

وال تنطــوي عــى قيمــة حقيقيــة. فبعــض النقــاد 

باملؤسســة  متصلــن  أصبحــوا  األكاديميــن 

موظفــن  كّرســتهم  بدورهــا  وهــي  عضويــاً، 

صنعــت  التــي  ألهوائهــا  تبعــاً  أكاديميــن، 

أو  طائفيــًة  أو  قبليــًة  أو  سياســيًة  محاصصــًة 

العـقـول  نبــذ  الــذي تســبب يف  سياســيًة، األمــر 

النقــدي،  الفعــل  عــن  وتحولهــا  النقديــة، 

التلــوث،  شــديدة  العربيــة  النقديــة  فالكتابــة 

عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  تنتهــج سياســة  إنهــا 

النــأي بالنفــس الحضــاري؛ ولهــذا فهــي تمــارس 

التبــادالت  لعبــة  إدراك  ومــع  أداتيــاً.  نقــداً 

يتبــّوأ  مــن  أن  ســنجد  االجتماعيــة  والعالقــات 

يمثــل  ال  العربــي  النقــدي  املشــهد  يف  الصــدارة 

فالظاـهـرة  ولهــذا  الجــديل،  النقــدي  العقــل 

النقديــة تبــدو بــال نواتــج أو أفعــال، كمــا أنهــا ال 

التغيــر. إىل  تهــدف 

ال ريــب يف أن املؤسســة والتحــوالت التــي طالــت 

ضــرراً  أحدثــت  قــد  والتعبــر،  النشــر  منصــات 

بالغاً عى النقد واألدب. ومع أن ثمة ازدحاماً 

عبــارة  بــدا  النقــد  أن  غــر  األدبيــة  الكتابــة  يف 

الحواضــن  يف  نشــأت  نقديــة  مجامــالت  عــن 

واملجــالت  الصحــف  صفحــات  وعــى  الرقميــة 

االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  األكاديميــة 

تحكمهــا الصداقــات القائمــة عــى تبــادل املنافــع 

املتبــادل. اإلعالمــي  والتوجيــه 

كان بيــر بورديــو قــد تحــدث عــن اإلقصــاء الــذي 

تمارسه املؤسسة بحق البعض، عرب حرمانهم 

عــى  تقصــر  التــي  للمعرفــة  الوـصـول  حــق  مــن 
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فئــة مجتمعيــة محــددة، وبذلــك فقــد احتكــرت 

نســقاً  لتغــدو  املجتمــع  يف  الفاعلــة  القيمــة 

العربــي  النقــد  عــى  ينطبــق  مــا  وهــذا  مهيمنــاً، 

قبــل  مــن  وارُتهــن  اخُتطــف  الــذي  املؤسســايت 

مجموعة استطاعت، يف غفلة من الزمن، أن 

تنــئ واقعــاً نقديــاً مســتهلكاً وشــديد التخلــف 

األدب  قيمــة  عــى  انعكــس  وهــذا  والبدائيــة، 

العامليــة  وـلـوج  مــن  يتمكــن  لــم  الــذي  العربــي 

إىل  باالفتقــار  اتســم أغلبــه  فقــد  أدبــاً،  بوصفــه 

املنظــور الفكــري والحضــاري، وال ـيـزال يف طــور 

تعــاين  التــي  للمشــكالت  والتجســيد  التمثيــل 

فإنــه  عليــه  وبـنـاًء  العربيــة.  املجتمعــات  منهــا 

أدب غر معني باألفكار أو الصفات الحضارية 

عــالوًة عــى تفعيــل العقــل النقــدي املوضوعــي 

كمــا  العربــي،  اإلنســان  بإشــكاليات  املنغمــس 

عــى  املتعــايل  النضــايل  املنظــور  إىل  يفتقــر  أنــه 

هــذا،  ويُعــّد  واملناطقيــة،  الضيقــة  الحــدود 

نـتـاج مؤسســات ذات تبعيــة  بشــكل أو بآخــر، 

. للســلطة

يف  شــاعت  التــي  النقديــة  التيــارات  كافــة  إن 

العالــم الحــر كانــت نـتـاج عمــل مؤسســايت لكــن 

فعــى  الســلطوية،  الحواضــن  عــن  بمعــزل 

ســبيل املثــال مدرســة فرانفكــورت التــي أخــذت 

ومظاهرهــا  الرأســمالية  نقــد  عاتقهــا  عــى 

النقــد الجديــد نشــأ يف  اإلعالميــة، يف حــن أن 

كمربـيـدج  جامعــة  ونعنــي  جامعيــة،  حاضنــة 

ممارســًة  بوصفــه  الداخــي  النقــد  ثّمنــت  التــي 

أقــرب إىل تحقيــق معياريــة متقدمــة مــن اكتنــاه 

ضمــن  النقــد  مــن  يجعــل  مــا  وهــذا  النــص، 

عالقــة جدليــة مــع الفكــر والفلســفة واملنظــور، 

الحيــاة،  مــع  الديناميــة  لعالقاتــه  تبعــاً  وذلــك 

ســواء أكان مــن حيــث نبــذ القيــم القائمــة عــى 

عــى  أو  علمويــة،  طبيعــة  ذات  داخليــة  بنــى 

العكــس مــن ذلــك يســعى إىل تحقيــق االرتهــان 

املاركــي  النقــد  يف  نـقـرأ  كمــا  خارجيــة  لقيمــة 

والبنيويــة التكوينيــة، أو عــرب املمارســة الثقافيــة 

وليامــز. رايمونــد  فّعلهــا  التــي 

لقد كان النقد وسيطاً بن العالم والرؤية التي 

العربــي  النقــد  مــن  يجعــل  مــا  وهــذا  تحكمــه، 

جبانــاً كونــه يســعى إىل اإلبـقـاء عــى تموضعــه 

إطــار  يف  عــى وجــوده  تبقــي  التــي  يف املؤسســة 

مفاهيمهــا. ولهــذا فــإن انتشــار النقــد اللغــوي، 

األزمــان،  بعــض  يف  وســيلًة،  كان  األلســني  أو 

لعدم التورط بأّي مواجهة مع القيم العقلية. 

إنــه خــروج يتســرّت خلــف القيمــة األداتيــة أو نقــد 

معظــم  يف  األدب،  أن  ورغــم  تأثــر.  بــال  تقنــي 

األحيــان، يجــب أن يســعى إىل مواجهــة القبــح 

يف عاملنــا العربــي فــإن النقــد قــد تحــول إىل ركام 

مــن األنســاق املجــردة اللغويــة التــي ترفــع حــرج 

جميــع  إلرـضـاء  وتســعى  الفكريــة  املواجهــة 

نقــداً  فبــات  توفيقيــة،  األـطـراف ضمــن صيغــة 

بــال مخالــب أو تقنيــاً خالصــاً.

النقــد يف معضلــة حقيقيــة ألن  أن  ال شــك يف 

الجديــدة  األجيــال  وأعنــي  املعاصريــن،  النقــاد 

التــي بــدت عازفــًة عــن ممارســة النقــد الحقيقــي 

إىل ممارسة التوصيف النقدي الذي ال ينطوي 

عــى رؤيــة أو مشــروع، وهــذا يعلــل بــأن معظــم 

نظــر  وجهــة  يحملــون  ال  املعاصريــن  النقــاد 

مثقفــن،  غــر  فهــم  عواملهــم،  تجــاه  فكريــًة 

كونهم ال يؤمنون باألفكار هم فقط متعلمون 

بــال  ومارســوها  النقديــة،  عــى املناهــج  اطلعــوا 

ال  النقــد  فهــذا  عاملهــم،  تجــاه  متشــكك  وعــي 

نتائــج أو خالصــات. إىل  يقــود 

ويف الختــام، ال بــّد مــن القــول إن ثمــة مشــاريع 

أجيــال  إىل  ينتمــون  نقــاد  بهــا  أســهم  نقديــًة 

منــدور  ومحمــد  حســن  طــه  بــدأه  مــا  أكملــت 

يف  نجــد  كمــا  وغرهــم،  عبــاس  وإحســان 

وعبداللــه  أبوديــب  كمــال  مــن  لــكل  مشــاريع 

إبراهيــم وصــالح فضــل وجابــر عصفــور وفيصــل 

دراج وعبدالفتاح كيليطو وعبدالله الغذامي، 

قــدرة  مــن  توجســاً  ثمــة  لكــّن  الكثــر،  وغرهــم 

نقــدي  توجــه  تكويــن  عــى  املعاـصـرة  األجيــال 

حقيقــي يتصــل باإلشــكاليات التــي يعــاين منهــا 

املجتمع، فالنقد العربي ما زال عالقاً يف األطر 

التقنيــة شــديدة الســهولة واألمــان، ولهــذا نجــد 

أن تيــار النقــد البنيــوي مــا زال األكــر تأـثـرا عــى 

املشــهد النقــدي، يف حــن أن معظــم التيــارات 

النقــد  يف  تموضعهــا  اتخــذت  التــي  النقديــة 

املعاصر لم تشكل حضورا الفتاً، كون األخرة 

تتصــل بقيــم أيديولوجيــة معينــة تجــاه العالــم 

واملجتمــع، فنقــد خطــاب مــا بعــد الكولونياليــة 

األـعـراق  البيئــي ونقــد  والنقــد  النســوي  والنقــد 

والنقــد  الجنســية  املـيـول  عــى  القائــم  والنقــد 

النقــد  كمــا  الجديــدة،  والتاريخانيــة  الثقــايف 

مواضــع  يف  مجتمعــًة  زالــت  مــا  املاركــي، 

شــديدة التواضــع واالنحســار. ومــع ذلــك فإننــي 

بــأن املرحلــة  التفــاؤل  مــن  قــدراً  مــا زلــت أحمــل 

ـفـراغ يحـتـاج إىل  هــي إال  مــا  التــي نعاينهــا اآلن 

االكتمــال يك يــأيت يشء مــن بعيــد يملــؤه، وال 

الواقــع  يف  جذريــًة  تـحـوالت  نشــهد  أننــا  ســيما 

العربي القلق، وهو ما يعني بأن ثمة ديناميًة 

حيويــًة جدليــًة يمكــن أن تلــد طاقــات جديــدًة.

ناقد وأكاديمي وشاعر من األردن

من المعضالت التي تبرز 
عند البحث في إشكالية 

النقد العربي تلك المعضلة 
التي تبحث في مفهوم 
الناقد المثقف واالتصال 
بما هو عام وخاص تبعا 

لوجهة نظر كانط، فالنقد 
العربي بوصفه فعاًل 
مؤسساتيًا، قد شهد 

مشكالت حقيقيًة تتصل 
بالمؤسسة الراعية للنقد، 

وأعني المؤسسات 
التعليمية واألكاديمية 
التي، وإن بدأت في 

مطلع القرن أكثر وعيًا 
بدروها الحضاري والنقدي، 

سرعان ما انحرفت
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الممارسة النقدية الخرساء
بين النقد وتحليل الخطاب

شرف الدين ماجدولين

يف لحظــة مــا مــن ثمانينــات القــرن املــايض بــدا أن النقــد العربــي يعيــش لحظــة عنفوانــه، وهــي اللحظــة التــي أفــرزت للوجــود مــا يســمى 

بـ«الناقــد املـحـرتف« الــذي ال يحســن الحديــث إال يف النطــاق الضيــق لتخصصــه، وداخــل ســياق شــديد الخصوصيــة قــد يكــون الجامعــة 

أو املجلــة األكاديميــة، أو املؤتمــر النقــدي الــذي تنظمــه إحــدى شــعب اللغــات واآلداب، ويحـضـره أهــل االختصــاص،… دونمــا ســعي إىل 

اســتقطاب الجمهــور الكاســيي لــألدب وأخــذه بعــني االعتبــار.

ملف

النقــد  ـحـّول  الــذي  وهو الســلوك املعــريف 
غــر  مصطلحيــة  مدونــة  إىل  األدبــي 

العاديــن،  الـقـراء  جمهــور  قبــل  مــن  مفهومــة 

وغــر ذات وظيفــة ثقافيــة، األمــر الــذي قــّوض 

الجوهــر اإلنســاين لــألدب، فســرعان مــا تحولــت 

النــص  وشــعريات  الخطــاب  تحليــل  معــارف 

األدبــي إىل أفــق يـصـرم كل صالتــه بالتعريفــات 

عــن  النهضــة  عقــود  خــالل  املتواـتـرة  البســيطة 

معنــى النقــد األدبــي، باعتبــار مــا ينهــض بــه مــن 

وكشــف  واألســاليب،  املبــاين  تقويــم  أدوار 

باإلمــكان  أنــه  مــا  لحظــة  يف  بــدا  االختــالالت. 

الحديث عن كل النصوص بشــتى مراتبها عى 

البيــايت  لعبدالوهــاب  فقصيــدة  موحــد،  نحــو 

يتنــاول  لــدرس  موضعــا  تكــون  أن  يمكــن 

الــذات«  »صــوت  أو  االســتعاري«  »التشــكيل 

مثلهــا مثــل قصيــدة لشــاعر خواطــر بدائيــة غــر 

متحقق، مثلما أن دراسة »منظور السارد« يف 

تحفــة روائيــة مــن قبيــل »رامــة والتنــن« إلدوار 

الـخـراط، يمكــن أن تضعهــا يف املقــام ذاتــه مــع 

للجمهــور  موجهــة  القيمــة  محــدودة  روايــة 

العــام مــن مثــل روايــة »بنــات الريــاض« لرـجـاء 

وتوجــد  ســارد  يوجــد  معــا  ففيهمــا  الصانــع، 

صيغ للسرد…

مفــاده  مبــدأ خاطــئ  مــن  أن االنطــالق  وأعتقــد 

األدبــي  النقــد  مــن  ـجـزء  الخطابــات  تحليــل  أن 

الــذي  األصــل  هــو  لــه،  تجــاوز  أو  لــه  بديــل  أو 

حــال  يف  العربــي  األدبــي  النقــد  بوضــع  أفــى 

مــن األزمــة ظاـهـرة، لــم يعــد فيهــا مهّمــا حجــم 

الضعــف  مناحــي  بيــان  يف  والشــجاعة  الصــدق 

الروائيــة  األســاليب  صنعــة  يف  واإلجــادة 

بــات  بــل  والقصصيــة،  واملـسـرحية  والشــعرية 

ســؤال »الـقـراءة« ذاتــه الــذي يتنــاول النصــوص 

ليعــرّب عــن رأي فيهــا، ملتبســا ومتجــاوزا، وبنــاء 

عــى هــذا االفــرتاض تحديــدا أضحــى كل حديــث 

عــن النقــد مقرونــا بمزاعــم »التحليــل العلمــي« 

الــذي ال حيــز فيــه لالنطـبـاع والــذوق، ومــن ثــم 

الـقـراءة. لعمليــة  اإلنســاين  للجوهــر 

مــن  كـبـرا  عــددا  أن  الســياق  هــذا  يف  أذكــر 

كان  النقــد،  إطــار  يف  املحشــورة  األبحــاث 

منطلقهــا نقــض مبــدأ الجــودة التــي هــي تكويــن 

مــا  وـسـرعان  البنائيــة،  القواعــد  عــن  متعــال 

إنســانية  بــن  لهــا  منطــق  ال  معركــة  افتعلــت 

محــو  إىل  انتهــت  وقواعــده،  وقوانينــه  األدب 

النقــدي  الــدرس  النهايــة، وتحويــل  األدبيــة يف 

إىل درس لألنســاق والوظائــف، أي إىل »نحــو« 

للمعنى ال تفصله إال نسبة قليلة من التجريد 

األلفــاظ. نحــو  عــن 

هــو  التحليــي  االـفـرتاض  هــذا  مبــدأ  كان  طبعــا 

االنتقــال مــن »املراجعــة« إىل »املقاربــة« التــي ال 

تســتهدف الحكــم عــى األعمــال األدبيــة وتبيــان 

مواطــن ضعفهــا وافتعالهــا وخطئهــا، ومــن ثــم 

نفــي تــراث املعرفــة النقديــة القاصــدة للتقويــم، 

الكّتــاب  بصــدد  املتعــددة  للمعــارف  واملســتندة 

وســياقهم  وحياتهــم  إنجازهــم  ومقامــات 

مفــردات  نســيان  هــو  القصــد  كان  اإلبداعــي، 

الــواردة  و«الطبقــات«  قبيل«املوازنــة«  مــن 

و«النقــد  »الغربــال«  أو  اـلـرتايث  التقليــد  مــن 

بمــا  النهضــة،  رصيــد  مــن  الــواردة  والخصــام« 

»الصحيــح  ملعايــر  تخّطــي  مــن  ذلــك  يعنيــه 

والخطأ« و«الحسن والقبيح«، إذ اعتربت كل 

تلك الحدود شأنا نحويا وبالغيا وأيديولوجيا، 

وهكــذا أضحــى التصالــح مــع النصــوص منفــذا 

إىل حــال مــن التســامح املفتــوح مــع كل أشــكال 

واإلبداعــي. األســلوبي  الزيــغ 

الناقد وقاعدة الوساطة
الوســاطة  تجلــت  فقــد  وســيط  الناقــد  أن  بمــا 

أو  املتعــة  أســباب  تقريــب  عــن  تكــون  مــا  أبعــد 

يتجــاوز  تأويــل  إىل  ســاعية  امتناعهــا،  علــل 

القـبـول  أو  الرفــض  عــى  الـقـراءة املجبولــة  حــد 

مــن  الناقــد  تـحـول  مــا  وـسـرعان  باملقــروء، 

عدتــه  وســائطي،  مقــارب  إىل  وســيط  مـقـّرب 

املفاهيــم الجاـهـزة ال ذاـكـرة مقروئيتــه، ومأربــه 

ال  املنهجيــة  العــدة  مــع  التطابــق  إىل  االنتـهـاء 

النصــوص  نجــاح  بنســبة  القــارئ  مكاشــفة  إىل 

بــات  لقــد  واالـخـرتاق.  والتجريــب  التشــكيل  يف 

تعويم عملة األدب سبيال إىل التعالم وتخطي 

عتبــات »الفــن« و«الجمــال« و«إنســانية األدب« 

هــذا  يف  وألن  وبالنــاس.  بالحيــاة  وصلتــه 

الــذي  النقــدي،  التموقــع  مــن  إعـفـاء  التخطــي 

هــو عتبــة للخصــام اإلنســاين، تجلــت املحصلــة 

تبخيــس  هــي ســعي إىل  بمــا  الغالــب األعــم  يف 

األدب لحســاب علــوم محيطــة أو نقيضــة، مــن 

اللســانيات إىل التحليــل النفــي. ال أنــى، يف 

تحليــل  أعــالم  ألحــد  محاـضـرة  الصــدد،  هــذا 

عــن وجــوب  تحــدث  حــن  الخطــاب يف املـغـرب 

دراســة الرياضيــات لفهــم القصيــدة املعاـصـرة، 

ذاتــه  اآلن  يف  جــدي،  نحــو  عــى  يتحــدث  كان 

الــذي غــرق فيــه الجمهــور يف الذـهـول، قبــل أن 

مداهــن وجبــان،  تصفيــق  بعضهــم يف  ينـخـرط 

املعرفــة،  حمــار  إىل  األدب  تحويــل  تــم  وهكــذا 

شــتاء  تنطلــق،  قافلــة  أي  يف  أســفار،  حمــال 

وصيفــا.

والنزعــة  الوســائطية  املقاربــات  لعنــة  أن  بيــد 

بنيــات  لتكــون  النصــوص  املصطلحيــة، وتليــن 

»الجوائــز  تناســلت  حــن  أوجــه  بلــغ  خرـسـاء، 

)بشــكل  للروايــة  املخصصــة  املجزيــة  األدبيــة« 

األدبيــة  األجنــاس  مــن  لغرهــا  ثــم  كبــر( 

لوســاطة  دور  ثمــة  يعــد  لــم  حيــث  األخــرى، 

الناقــد املقــّوم بمــا هــي آليــة مزدوجــة األداء يف 

اتصالهــا باملتلّقــي واملـبـدع عــى حــد ســواء، مــن 

شــأنها وصــل الرســالة الرمزيــة لــألدب بالبنيــات 

االجتماعيــة التــي تكســب تلــك الرســائل داللتهــا 

الفعليــة املتعديــة، لحســاب وســاطة ترويجيــة 

تمهــد الســبل لالنتشــار الشــكي، وهــو الســلوك 

رتك
 ال
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األدب  أزمــة  عمــق  مــا  بقــدر  الــذي  النقــدي 

ووظيفتــه، ـحـول التجربــة النقديــة مــن »رقابــة 

إىل  التعبــري،  التجريــب  إلمكانــات  كابحــة« 

»خدمــة إعالنيــة« ومــن ثــم لــم تســهم يف إنـتـاج 

روجــت  مــا  بقــدر  ســليمة،  أدبيــة  تعـبـرات 

الكتابــة  عــن  مختــل  بوعــي  مخاتــل  لســلوك 

. تهــا ومقتضيا

 فتنامــت معهــا ظاهــرة والدة أســماء أدبيــة مــن 

فــراغ ودون مقدمــات، إلشــباع نهــم املطابــع إىل 

إصــدار األعمــال والتقــدم بهــا للجوائــز، مــع مــا 

تالشــت  ثقــايف  ماركيتينــغ  مــن  ذالــك  صاحــب 

فيه البقية الباقية من مبدأ التقييم واملكاشفة 

أمــام رغبــة جماعيــة يف الريــاء الصحــايف وتلفيــق 

املفــردة  والنصــوص  األعمــال  ـحـول  األكاذيــب 

وال  التحكيــم،  مـيـزان  يف  حظوظهــا  لرتجيــح 

ســنوات  يف  للوجــود  تظهــر  أن  ثــم  مــن  ـجـرم 

مخرتقــة  وقـصـرة  طويلــة  لوائــح  متالحقــة 

يكتفــي  وبعضهــا  الضعــف،  باديــة  بأعمــال 

املصطخــب  الســيايس  الـصـراع  موجــه  بركــوب 

بعــد مــا ســّمي بالربيــع العربــي، الــذي ال يكــف 

عــن صــدم املتابــع بالفاجــع والصــادم واملتجــاوز 

يــوم. كل  للخيــال 

وعي نقدي زائف
مــن  الـنـوع  هــذا  فصــل  يمكــن  ال  أنــه  الظاهــر 

التقييمــة  الوســاطة  لقيمــة  الوظيفــي  التجــاوز 

دون الوقــوف عــى تــواؤم تدريجــي لعــدد كبــر 

من الرموز النقدية العربية من جيل مخضرم 

حســن(،  طــه  ملشــروع  وريــث  أنــه  )يـفـرتض 

إىل  واللجــوء  واملرونــة،  التســامح  ظاـهـرة  مــع 

مــا  لنــا  أنتجــت  التــي  تلــك  الرماديــة،  املقاربــات 

يمكن وسمه بـ«الوعي النقدي الزائف«، حيث 

بالنظــر  ســواء  شــكليا،  تنويريــا  مظـهـرا  يمتلــك 

القضايــا  أو  املطروحــة  األســئلة  طبيعــة  إىل 

العناويــن املقرتحــة، يف اآلن ذاتــه  املســتثارة أو 

الــذي يضمــر كنهــا فكريــا تقليديــا، يســعى إىل 

)واقــع  القائــم  الوضــع  مــع  التصالــح  تكريــس 

التســلطية(،  الدولــة  الثقــايف وهيمنــة  التخلــف 

يف  العربــي  الناقــد  جعــل  الــذي  الســبيل  وهــو 

هــذا الســياق املخصــوص، ينخــرط يف معــارك ال 

تعنيــه، وبأســاليب غــر »نقديــة«، أوال بالنظــر 

وثانيــا  الســطحية،  الســجالية  صيغتهــا  إىل 

لنزعتهــا  ثــم  للعيــان،  الظاـهـرة  لتلفيقيتهــا 

الرقابــي،  التحكمــي،  للخطــاب  التربيريــة 

»الحريــة«  ســجايا  يجــايف  الــذي  والقمعــي، 

»الوعــي  جوهــر  تمثــل  التــي  و«الشــجاعة« 

النقدي«. ولكم كان محزنا أن يقع أغلب رموز 

هــذا التنويــر الزائــف يف وهــدة حربائيــة صاعقــة 

عقب موجة االنتفاضات العربية، ليس أقلها 

أنتجوهــا  التــي  »التنويــر«  أدبيــات  لــكل  التنكــر 

اإلعالمــي  والحضــور  الكتابــة  مــن  ســنوات  عــرب 

الصــور  أصــدق  مــن  ولعــل  الصيــغ،  متعــدد 

»الوعــي  مــن  الصنــف  هــذا  ألعــالم  التحليليــة 

الباحثــة  التــي أوردتهــا  تلــك  الزائــف«،  النقــدي 

األخــر  الفصــل  يف  البــزري  دالل  اللبنانيــة 

حيــث  خاطــري«،  يف  التــي  »مصــر  كتابهــا  مــن 

املصــري  املجتمــع  وأـمـراض  أزمــات  شــخصت 

يف  تـقـول  ينايــر.   25 لثــورة  الســابق  العقــد  يف 

عــن  الحديــث  ســياق  يف  الفـقـرات،  إحــدى 

التنويــر  موجــة  ونقــاد  ملثقفــي  الذهنــي  النســق 

الــذي دعمتــه الســلطة »كتلــة صلبــة مــن األفــكار 

مــع  املتعايشــة  وامللتبســة،  واملبســطة  الجاـهـزة 

خطــاب  خلــف  تقــف  والتــي  الدينيــة،  الهيمنــة 

أو  علمانيــة  لتحجــب  ‘مــدين’،  ‘تنويــري’، 

لكنــه  فوضــوي،  نســق  مزعومتــن.  يســارية، 

اليســارية  الهيمنــة  بقايــا  مــن  هــو خليــط  قائــم. 

ومــن  اإلســالمية،  الهيمنــة  عــى  الســابقة 

ناصريــة  ومــن  وفديــة،  نهضويــة  رومنطيقيــة 

بهــا  ينطــق  بنظــام،  مرتبــة  لغويــة  ذـخـرة  مــا. 

املثقــف غــر اإلســالمي، ويقدمهــا عــى أنهــا هــي 

.]1[ الدينــي«  التشــدد  ملواجهــة  مشــروعه 

كاريكاتوريــة  ســتبدو املواجهــة  الحــال  بطبيعــة 

مــع واقــع مختــل بوعــي زائــف وبآليــات تحليــل 

فاســدة، لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الرهــان 

يلتبــس كليــا  لــم  اليــوم  العربــي  للناقــد  الثقــايف 

وـكـرة  هيمنتــه  عــى  الســلطوي  الصــوت  بهــذا 

واألصــوات  املســتقلة  املنابــر  وظلــت  مريديــه، 

عــرب  منتـشـرة  قلتهــا،  عــى  النقيضــة،  النقديــة 

وتســعى  العربــي،  الوطــن  أصـقـاع  مختلــف 

حســن  طــه  طـمـوح  تحقيــق  إىل  جاهــدة 

النهضــوي.

]1[ – منشــورات دار الســاقي، بــروت، 2011، 

املصــري  للشــعب  ـسـرة  والكتــاب   .179 ص 

بطبقاتــه املختلفــة يف الســنوات العشــر األـخـرة 

انتهــت مــن صياغتــه قبــل شــهور  الثــورة،  قبــل 

لشــهدائها،  وأهدتــه  اندالعهــا،  مــن  قليلــة 

الــذي  نفســية اإلنســان املقهــور  تســائل  فصولــه 

وتعــّري  والحجــاب،  التديــن  يف  ضالتــه  وجــد 

عوامــل االندحــار التدريجــي إىل املــايض، تكشــف 

وهوســهم  الالمعــن  املصريــن  املثقفــن  نفــاق 

فقراتــه  تبــدو  الدكتاتوريــة،  خطايــا  بتربيــر 

الهجائيــة لجيــل التنويــر الزائــف الفتــة للنظــر، 

فاتــن  نــص  نفــاق.  وال  مواربــة  دون  تتدفــق 

وصــادق.. وقــاس 

ناقد من المغرب

بما أن الناقد وسيط فقد 
تجلت الوساطة أبعد ما 
تكون عن تقريب أسباب 
المتعة أو علل امتناعها، 
ساعية إلى تأويل يتجاوز 

حد القراءة المجبولة 
على الرفض أو القبول 

بالمقروء، وسرعان ما تحول 
الناقد من مقّرب وسيط 
إلى مقارب وسائطي، 

عدته المفاهيم الجاهزة ال 
ذاكرة مقروئيته، ومأربه 
االنتهاء إلى التطابق مع 
العدة المنهجية ال إلى 
مكاشفة القارئ بنسبة 

نجاح النصوص 

ملف
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الحرية والفلسفة والنقد
أيمن بكر

يصعــب أن نتخيــل ازدهــارا للنقــد بعيــدا عــن الــدرس الفلســفي، وال حيــاة للــدرس الفلســفي العميــق بعيــدا عــن الحريــة، أعنــي أقــى 

درجــات الحريــة. ويف ظــل التــورم الدينــي القائــم عــى أرضيــة االدعــاء والتســلط املتبــادل، ويف ظــل القمــع الســيايس املتحالــف معــه، يبــدو 

أن الثقافــات العربيــة قــد قــررت معــاداة الفلســفة وإن بصــورة غــر واعيــة، ألنهــا باألســاس حولــت الحريــة إىل مفهــوم يسء الســمعة، بــل 

يتم تصويره يف كثر من تلك الثقافات بوصفه الخطر األكر عى وجود املجتمعات العربية بأكملها. من الطبيعي إذن أن تجف ينابيع 

الفكــر املبــدع، وأن تنحســر يف أشــكال التعبــر التمثيــي، أو املجــازي الرمــزي: الروايــة، والشــعر. وال غرابــة مــن تـحـّول نصــوص النقــد -إال 

القليــل منهــاـ إىل هيــاكل مفرغــة تشــبه النقــد: ممارســات لغويــة غــر واعيــة بذاتهــا، أو بمنطلقاتهــا وأهدافهــا. وال عجــب أن تتســع ســوق 

االتجــار برتجمــات ألفــكار مســتوردة تشــبه األفــكار، وأن تنتــج عــن تلــك الســوق ميليشــيات متصارعــة عــى املكاســب املباـشـرة مــن ظهــور 

إعامــي، أو تحالــف مــع ســلطة، أو احتــال مناصــب يف مؤسســات ثقافيــة مهرتئــة.

ملف

مــع  التعامــل  عــن  دريــدا  لم يتوقــف 
واألشــكال  األدبيــة  النصــوص 

يكــن  لــم  الفلســفية.  رؤاه  لتقديــم  املـسـرحية 

بعيــدا عــن النقــد األدبــي حــن وقــف بالتحليــل 

الفلســفة  ـتـراث  يف  الصــوت  مركزيــة  عنــد 

الحضــور  ميتافيزيقــا  طــرح  حــن  أو  الغربيــة، 

اإلنســاين.  الوعــي  عمــق  يف  قابعــة  يراهــا  التــي 

اتســاعها،  عــى  مفتوحــة  املجالــن  بــن  القنــاة 

ومــن يتابــع النقــد الغربــي ســيجده قائمــا عــى 

القنــوات املمتــدة بينــه وبــن الفلســفات الكــربى 

منذ أرسطو وأفالطون.

إنســانية  عقليــة  كممارســة  الفلســفة  لكــن 

تتجــاوز  أن  باهظــة  بأثمــان  اســتطاعت  عامليــة، 

الثقافــات  تفرضهــا  التــي  الحـمـراء،  الخطــوط 

أو  الفيلســوف  عــى  املحــدودة  االجتماعيــة 

والفلســفة  الحريــة  بــن  العالقــة  إن  املفكــر. 

فهــل  املرتجعــة،  والتغذيــة  بالتغذيــة  تتســم 

دفعــت الثقافــة العربيــة ثمــن إقامــة الفلســفة 

هــل  حدودهــا؟  ضمــن  آمنــة  بصــورة  الـحـرة 

الثقــايف واالجتماعــي  الـحـراك  ســمحت عناصــر 

العربية/اإلســالمية  الثقافــة  يف  والســيايس 

باالنتبــاه  أو  عليــا،  كقيمــة  الحريــة  بمرـكـزة 

االعتمــاد  باتجــاه  والدفــع  الفلســفة  ألهميــة 

أحــدا  أن  أحســب  ال  العـقـول؟  بـنـاء  يف  عليهــا 

والحريــة  الفلســفة  وضــع  تــردي  عــن  يغفــل 

مــّر  عــى  العربيــة  الثقافــة  ضمــن  كليهمــا 

أن  حاســمة  بصــورة  صحيحــا  )ليــس  عصورهــا 

حضاريــا  تفوقــا  شــهد  الــذي  العبــايس  العصــر 

ولنــا  واســعة،  فكريــة  حريــة  شــهد  قــد  عربيــا 

كتــب  وإـحـراق  والشــعراء  املتصوفــة  قتــل  يف 

مثــل(. الفالســفة 
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عــى  نتفــق  أن  يمكــن  )الــذي  الحديــث  العصــر 

الفرنســية  الحملــة  بدـخـول  مؤقتــا  بدايتــه 

مراوحــات  شــهد   )1798 يف  والشــام  مصــر  إىل 

األليــف،  الجمــود  وبــن  التحــرر  ـفـرص  بــن 

الســلفية  وبــن  الطـمـوح  الفكــري  اإلبــداع  بــن 

لواءهــا  الديــن  رجــال  حمــل  التــي  الفكريــة 

طــوال الوقــت، مكبلــن العقــل العربــي بقيــود 

منظومتــه  داخــل  زرعهــا  اســتطاعوا  حديديــة 

حــاالت  يف  -إال  الغلبــة  تكتــب  لــم  األخالقيــة. 

فردية غر مؤثرةـ للحرية الفكرية عى حساب 

طــه  أللــف  بحاجــة  كنــا  والســلفية.  الجمــود 

آرائــه  عــن  منهــم  يرتاجــع أحــد  عــى أال  حســن 

الثمــن. كان  أّيــا 

تقديــم  عــى  القــادر  األصيــل  العربــي  املفكــر 

وإن  الوجــود،  نــادر  اإلنســاين  للفكــر  إضافــة 

املـحـرم  مــن  قاســية  بقيــود  مكبــل  فهــو  وجــد 

الدينــي والقمــع الســيايس، مــا يجعلــه محــدود 

اإلضافــة. لكــن املرعــب أن القيــود ذات األســاس 

الدينــي )نتحــدث هنــا عــن التوجــه األكــر تشــددا 

املمـيـزة  القيــم  مــع  توحــدت  قــد  الديــن(  يف 

عــن  لتصوراتــه  والداعمــة  العربــي،  للمجتمــع 

الجمعــي  الالوعــي  يظنــه  مــا  مواجهــة  يف  ذاتــه 

يتهــدده. وشــيكا  محــوا 

ثقافــات  مــن  غنيــة  مســاحات  إهــدار  تــم  لقــد 

الوعــي  تركيــز  لصالــح  العربيــة  املجتمعــات 

املانــح  بوصفــه  الدينــي  البعــد  عــى  الجمعــي 

األوحــد للهويــة الثقافيــة، بــل والقوميــة. هكــذا 

صــب  بديهيــة،  تبــدو  متالحمــة،  بصــورة  تــم 

القيود الدينية يف هيئة تهم اجتماعية واصمة 

للفكــر واملفكــر تصــل بســهولة حــد القتــل، ومــن 

والقتــل  القمــع  أدوات  تكــون  أن  الطبيعــي 

أـفـرادا ال عالقــة لهــم بالفكــر أو بالديــن، بقــدر 

امللتهبــة،  االجتماعيــة  للريبــة  أدوات  هــم  مــا 

والتــي تتجــه نصالهــا جميعــا نحــو الفكــر الحــر 

لهويــة  األكــرب  التهديــد  بوصفــه  تحديــدا، 

لوجودهــا. بــل  الجماعــة، 

يزدهــر  أن  يمكــن  الســوء  بهــذا  والحــال  كيــف 

نقد أدبي أو فني، أو أي شكل آخر من أشكال 

الفكــري؟ اإلبــداع 
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يف املقابــل، تحـتـاج الثقافــات العربيــة ألن تمــأل 

الكبــر،  الشــاعر  الشــاغرة:  الثقافيــة  القوالــب 

الناقــد الكبــر، املفكــر الكبــر.. الــخ. الثقافــة تريــد 

يســّد  مــا  الكيانــات  مــن  تملــك  كأنهــا  تبــدو  أن 

هــذه الفراغــات، لتكمــل تصوراتهــا الزائفــة عــن 

)الســاخر  العالــم  وأمــام  نفســها  أمــام  نفســها 

غالبــا(، غــر عابئــة بــأن أشــياءنا جميعــا صــارت 

األشــياء. تشــبه 

الثقافــات  عنــه  تفتقــت  الــذي  العبقــري  الحــل 

تصعيــد  هــو  اتفــاق،  دونمــا  معظمهــا  العربيــة 

لتصبــح  والتـكـرار،  والشــرح  الحفــظ  حالــة 

املعرفيــة،  املشــروعية  بـنـاء  يف  األهــم  العامــل 

يف  الحــق  صاحــب  هــو  منهــا  املتمكــن  وليصبــح 

املجــاالت؛  مختلــف  يف  الثقــايف  املوقــع  احتــالل 

أـقـرب  الكبــر  واملفكــر  الكبــر  الناقــد  فأصبــح 

والناقــل  الكبــر،  والشــارح  الكبــر،  للمــدرس 

ـشـراحا  الكبــر. صرنــا  الســارق  الكبــر، وأحيانــا 

بليديــن لألفــكار الغربيــة، فــال طاقــة بنــا لتقديــم 

نقــدم  مــا  بــل غالبــا  شــروح خاصــة أو مبدعــة، 

الشــروح األكــر مدرســية وتبســيطا. ليــس غريبــا 

ممارســاتنا  تكــون  أن  الركاكــة  هــذه  ظــل  يف 

للممارســات  ممـسـوخ  تقليــد  هــي  الفكريــة 

الفكرية املنضبطة املمنهجة، ويكون ما نقدمه 

يســهل  كمــا  بالنقــد،  شــبيها  مســخا  نقــد  مــن 

والحــال هكــذا أن تتحــول الكتابــات النقديــة إىل 

تافهــة. ثقافيــة  صفقــات  ضمــن  ســلعة 

لحالــة  طبيعــي  نـتـاج  هــي  العربــي  النقــد  حالــة 

قيمــة  عــن  الغافــل  الضامــر  العربــي  العقــل 

الحريــة، املحتقــر للفلســفة، واملحاصــر بمـحـّرم 

اجتماعــي  وحــش  صــورة  يف  متجســد  دينــي 

األعصــاب. ملتهــب 

ناقد من مصر
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أن تكــون ناقــدا يف هــذه الـفـرتة الحرجــة مــن عمــر الثقافــة العربيــة؛ يعنــي أن تكــون رجــا يف مواجهــة العالــم؛ فُيعاديــك الجميــع، أو 

يحاولــون افتعــال العــداوات معــك. النقــد اآلن يعنــي أن تحتمــل كل ســهام العالــم -الطائشــة منهــا وغــر الطائشــة- لتســتقر يف صــدرك؛ 

فإمــا أن تكــون عــى قــدر املســؤولية املقدســة ملعنــى النقــد، أو تنزلــق يف املســتنقع الثقــايف الــذي يعيــش فيــه الـعـرب وتضحــى مجــرد مــادح 

للجميــع، ُمتكّســب ممــا تكتبــه، قــادر عــى تكويــن شــبكة عاقــات اجتماعيــة شاســعة، وتصبــح عـضـوا يف دولــة نقــاد أكل العيــش.

ملف

وصــف  مجــرد  الحديــث  هــذا  ربما كان 
والنقديــة  الثقافيــة  للحالــة  دقيــق 

ال  التــي  العربيــة  املنطقــة  اآلن  تعيشــها  التــي 

ترغــب نقــدا مــن اآلخريــن، وال كشــفا لنقائصهــا 

وزيفهــا وهوانهــا وضعفهــا وعالقاتهــا املرتديــة؛ 

بقدر ما ترغب يف التجمل واملجامالت والنفاق 

النهايــة  يف  املنقــود  ليشــعر  والزيــف؛  والرـيـاء 

بالحالــة الطاووســية التــي يرغبهــا؛ ويتيــه عــى 

لــه  ُيشــق  ال  عظيمــا  كاتبــا  باعتبــاره  الجميــع 

غبــار؛ ومــن ثــم يحــدث تزييــف حقيقــي للحالــة 

الثقافيــة بالكامــل ُيشــارك فيهــا الناقــد يف قتــل 

الوعــي االجتماعــي والثقــايف للقــارئ الــذي يثــق 

فيه ويأخذ حديثه عى محمل الجد؛ فيصدق 

نــرى  ثــم  ومــن  األمــر؛  نهايــة  يف  الكاتــب  زيــف 

أن  يمكــن  الكتــاب عمالقــة مقدســن ال  أشــباه 

الحقيقيــون  الكتــاب  بينمــا  أحــد،  يقربهــم 

يقعون يف املنطقة املظلمة من الثقافة العربية 

فيكونون طّي النسيان.

الحقيقــي  باملعنــى  الناقــد  الـتـزام  فعــدم  إذن 

لــدى  الوعــي  قتــل  إىل  بالضــرورة  يــؤدي  للنقــد 

أنــه  أي  املجتمــع،  مــن  العظمــى  الغالبيــة 

تفــوق يف حقيقتهــا جرائــم  يـشـرتك يف جريمــة 

الحــروب واإلبــادات الجماعيــة، ولعــل هــذا مــا 

يــوم  ذات  يل  قالــه  مــا  أتذكــر  دائمــا  يجعلنــي 

»أن  فريــد  ســمر  الراحــل  الســينمايئ  الناقــد 

بــكل  عالقتــك  تقطــع  أن  يعنــي  ناقــدا  تكــون 

عنــه؛  تكتــب  الــذي  بالوســط  صلــة  لهــم  مــن 

حتــى ال توهنــك العالقــات وتعطلــك عــن أداء 

دورك املنــوط بــك«، وهــذا بالفعــل مــا يجــب أن 

يحرص عليه الناقد حينما يريد أن يكون ناقدا 

لــه فاعليتــه ودوره الحقيقــي يف الوســط الــذي 

يكتــب عنــه؛ ومــن ثــم يجــب أن تكــون عالقاتــه 

بهــذا الوســط مجــرد عالقــات ســطحية ال عمــق 

حقيقــي لهــا؛ يك يســتطيع امتــالك حريتــه فيمــا 

صداقاتــه  يخســر  أن  تخــوف  دون  مــن  يكتبــه 

اإلنســانية. وعالقاتــه 

بينــي  دار  بحديــث  أيضــا  يُذّكــرين  األمــر  هــذا 

كنــت  مفتــي،  بشــر  الجزائــري  الــروايئ  وبــن 

أتحــدث معــه عــن روايــة أحــد األصدـقـاء وأنهــا 

مــن األعمــال الضعيفــة التــي ال تســتحق؛ فقــال 

يل: لكــن هــذا الحديــث لــن يعجبــه وستخـسـره 

صديقــي،  هــو  عليــه:  ردي  فــكان  كصديــق، 

صديقــي. ليــس  نصــه  ولكــن 

أن  يشء،  كل  مــن  تتجــرد  أن  يعنــي  النقــد 

تتعامــل مــع النــص فقــط مــن دون أّي اعتبــارات 

ســتطلق  نزيهــا ألنــك  قاضيــا  تكــون  أن  أخــرى، 

حكمــا قــد يــؤدي إىل إعــدام أحدهــم؛ وهنــا إمــا 

أن تكون عى قدر مسؤوليتك، أو تتخى عنها 

تماما لترتك هذا املجال الذي ال يحتمل الخطأ 

أو األهــواء أو الــذوق؛ فليــس معنــى أن ذوقــك 

ال يتناســب مــع النــص الــذي بــن يديــك كناقــد 

الــذوق  النــص ركيــك أو ضعيــف؛ ألن  هــذا  أن 

هنــا ال عالقــة لــه بآليــة النقــد مــن عدمــه، كمــا 

النــص ال عالقــة  كتــب  ملــن  أن حبــك أو كرهــك 

لــه كذلــك بالنــص الــذي أنتجــه هــذا الشــخص. 

مــا  نــص  عــن  للحديــث  الناقــد  يســتعد  حينمــا 

يتعــرى تمامــا مــن كل عالقاتــه ومشــاعره وحبــه 

النــص  يصبــح  ثــم  ومــن  عدمــه،  مــن  كرهــه  أو 

يتعامــل  الــذي  هــو املحــور األســاس  النقــد  قيــد 

معــه الناقــد بعيــدا عــن أّي اعتبــارات أخــرى.

معنــى  تحديــد  إىل  منــا  يحـتـاج  الحديــث  هــذا 

مثلمــا  األمــور  تختلــط  ال  يك  اللغــة؛  يف  النقــد 

يفعــل الكثــرون مــن املزيفــن يف واقعنــا الثقــايف 

ركيــك  نــص  عــن  نقديــة  كتابــة  يــرون  حينمــا 

فيقولــون »هــذا ذوقــك أنــت«، ممــا ســيعود بنــا 

بالنقــد  وعالقتــه  الــذوق  داـئـرة  إىل  أخــرى  ـمـرة 

الصلــة.  منبتــة  عالقــة  حقيقتهــا  يف  هــي  التــي 

داـئـرة  إىل  النقــد  جــذب  يحاولــون  مــن  فــكل 

ُمدّلســن  مجــرد  حقيقتهــم  يف  هــم  الذائقــة 

يرغبــون يف تزييــف الوعــي بجــّر النقــد مــن عنقــه 

ولّيــه، وتجريــده مــن آلياتــه وشــواهده ودالئلــه 

ليدخلونهــا  ُمبصــر  يغفلهــا  أن  يمكــن  ال  التــي 

داـئـرة  القاتلــة:  الهشــة  الداـئـرة  إىل  النهايــة  يف 

لهــا. معنــى  ال  التــي  التــذوق 

النقــد واالنتقــاد يف املعجــم هــو تمييــز الدراهــم 

النقــد  الليــث:  ويـقـول  منهــا،  الزيــف  وإـخـراج 

أن  أي  إنســانا،  وإعطاؤكهــا  الدراهــم  تمييــز 

التمييــز،  يعنــي  لغويــا  األمــر  نهايــة  يف  النقــد 

مــا هــو زائــف ممــا هــو صالــح، ولعلنــا  وإـخـراج 

النقــد  اللغــوي أن  نالحــظ هنــا حتــى يف املعنــى 

ال عالقــة لــه بالعمليــة الذوقيــة التــي لهــا عالقــة 

باملشــاعر بقــدر مــا لــه عالقــة بالعمليــة العقليــة 

اإلدراكيــة املتجــردة تمامــا مــن املشــاعر واملصالــح 

والعالقــات.

أن  نســتطيع  النقديــة  العمليــة  تأملنــا  مــا  إذا 

األحــكام  إطــالق  هــو:  بســيطا  تعريفــا  نعرفهــا 

والشــواهد  الدالئــل  مــن  العديــد  عــى  املبنيــة 

مــن داخــل النــص املنقــود نفســه، أي أن النــص 

نقــده  آليــة  توليــد  عــى  يعمــل  االنتقــاد  قيــد 

أين  بمعنــى  خارجــه،  مــن  وليــس  داخلــه  مــن 

جاـهـزا  النــص املُنتقــد  عــى  أدخــل  أن  يمكــن  ال 

مــن  بــد  ال  التــي  النظريــة  أو  النقديــة،  باآلليــة 

تطبيقهــا عــى النــص؛ ألن هــذا الفعــل ســيؤدي 

مــا  وإســقاط  النــص  عنــق  يّل  إىل  بالضــرورة 

ليــس فيــه عليــه، بينمــا الحقيقــة التــي ال يمكــن 

آلياتــه  يعطــي  إبداعــي  نــص  كل  أن  إنكارهــا 

ومفاتيحــه للناقــد مــن داخلــه؛ ومــن ثــم يعتمــد 

الناقد عى آليات النص التي تمنحه يف النهاية 

األحــكام  تكــون  وهنــا  النقــدي،  العمــل  آليــات 

النقديــة املتولــدة مــن داخــل النــص اعتمــادا عــى 

شــواهده ودالئلــه الداخليــة -مــن النــص نفســه- 

عالقــة  ال  اليقــن  قطعيــة  نقديــة  أحــكام  هــي 

عــى  اعتمادهــا  بقــدر  بهــا  الــذوق  أو  للمشــاعر 

تمامــا. املجــرد  العقــل 

هنــا ال بــد مــن طــرح ســؤال مــن األهميــة بمــكان 

مــا يجعلنــا غــر قادريــن عــى إغفالــه: مــا الــذي 

جــرى للثقافــة العربيــة حتــى غــاب عنهــا الناقــد 

الجــريء وحــل مكانــه الناقــد املداهــن؟

الكارثــة الحقيقيــة أن الثقافــة العربيــة يف اآلونــة 

األخــرة انحــدرت وتدهــور بهــا الحــال إىل أقــىص 

درجــة؛ ممــا جعــل املداهنــة والنفــاق والتـسـول 

بــات هــو قانــون الناقــد؛  -أو فلنقــل التكســب- 

مــا  الكاتــب وهــو  ليكتســب ود وصداقــة ورىض 

ســيعود عليــه بالفائــدة يف نهايــة األمــر، ســواء 

كانــت هــذه الفائــدة ماديــة متمثلــة يف دعــوات 

يف  قياديــة  ومناصــب  ومهرجانــات  ملؤتـمـرات 

واســتكتاب  واملجــالت،  الصحــف  مــن  العديــد 

الفنيــة  املســابقات  يف  وتحكيــم  وهنــاك،  هنــا 

إنـتـاج  عجلــة  بتشــغيل  معنويــة  أو  واألدبيــة، 

الــذي  الناقــد  هــذا  يصبــح  وبالتــايل  الزيــف؛ 

املنطقــة  كتــاب  أهــم  مــن  لــه  حقيقيــة  قيمــة  ال 

أنــه ال يصلــح  العربيــة يف نهايــة األمــر يف حــن 

حقيقتــه. يف  ألي يشء 

لكن ما زال السؤال مطروحا ولم يجد اإلجابة 

الوافيــة عنــه حتــى اآلن. إذا مــا تأملنــا قليــال مــا 

إىل  ســنصل  العربيــة  املنطقــة  يف  حولنــا  يــدور 

رتك
 ال

اد
نه
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يف  يعملــون  مــن  معظــم  أن  مفادهــا  حقيقــة 

كتابــا  أو  نقــادا،  كانــوا  ســواء  الكتابــة  مجــال 

يعيشــون يف ظــروف اقتصاديــة مرتديــة، أي أن 

أن  لهــا  يمكــن  ال  العربيــة  منطقتنــا  الكتابــة يف 

يتعّيش منها كاتبها إال يف ما ندر من الكتاب، 

النهايــة  يف  يــؤدي  االقتصــادي  الضغــط  وهــذا 

والنفــاق  املداهنــة  إىل  منهــم  هينــة  غــر  بنســبة 

للتكســب مــن الكتابــة، وتكويــن شــبكة عالقــات 

يعيــش  أن  يف  تســاعده  ضخمــة  اجتماعيــة 

معيشــة رغــدة مــن الكتابــة الفاســدة واملُفســدة 

معــا  والكاتــب  الناقــد  يصبــح  هنــا  يشء.  لــكل 

فاســدين ومفســدين للمجــال الثقــايف بالكامــل.

هنــاك  جوائــز وصحــف عربيــة مــن دون طعــم 

يف  يرغبــون  ال  عليهــا  والقائمــون  رائحــة،  أو 

حقيقــي،  ثقــايف  اشــتباك  أو  حقيقيــة،  ثقافــة 

فهــي مشــروعات راغبــة يف الثقافــة التــي ال لــون 

لها بدعوى عدم االشتباك مع أحد أو اإلساءة 

النقــد  أن  مالحظــة  مــن  هنــا  بــد  -ال  أحــد  إىل 

فاســد  النــص  هــذا  إن  يـقـول:  الــذي  الحقيقــي 

أو ركيــك يرونــه يف نهايــة األمــر إســاءة، وهــو مــا 

للنقــد. اللغــوي  مــع املعنــى  حتــى  يتعــارض 

والغريب يف العالم العربي أن معظم الجوائز 

األدبيــة، مــا خــال النــدرة منهــا ال ُتمنــح إال للنــص 

الباهت الذي ال يتحدث عن موضوع حقيقي، 

بــل  الجنــس،  أو  الديــن  مــن  كـثـرا  يـقـرب  وال 

هنــاك بعــض الجوائــز التــي تضــع ـشـرطا مهمــا 

أو  للديــن  النــص  تـعـرض  عــدم  وهــو  فيهــا 

الجنــس.  وباتــايل فهــي مشــروعات ترغــب رغبــة 

حقيقيــة يف تنميــط األدب والفــن تبعــا لثقافــة 

الكلمــة  وتخــاف  النقــد،  تخــىش  هشــة  نمطيــة 

الـحـرة.

قبــل  الكاتــب  فســد  بــل  يشء،  كل  فســد  هنــا 

وعجلــة  املجتمــع  آلليــات  خضــع  الــذي  الناقــد 

فرأينــا  يشء،  كل  يف  املتحكمــة  االقتصــاد 

الكاتــب الــذي يكتــب روايتــه خصيصــا مــن أجــل 

وآلياتهــا  لشــروطها  وتبعــا  الفالنيــة  الجاـئـزة 

مفــككا،  ركيــكا  النــص  فيخــرج  ورغباتهــا؛ 

املانحــة،  الجهــة  ترغبــه  ملــا  تبعــا  نمطيــا  باهتــا، 

مــن  لجنــة  يف  تــم اختيــاره  قــد  الناقــد  أن  وبمــا 

التــي  الجوائــز  بهــذه  الخاصــة  التحكيــم  لجــان 

وضعــت شــروطها، فهــو خاضــع أيضــا لنفــس 

اآلليــات واالعتبــارات ؛ وبالتــايل ســيختار النــص 

الناقــد  فســد  وهكــذا  وركاكــة،  نمطيــة  األكــر 

بالكامــل. الثقافيــة  والحيــاة  والكاتــب 

أن  هــو:  مهــم  يشء  مالحظــة  مــن  بــد  ال  هنــا 

النــص  اختيــار  عنــد  يتوقــف  لــم  دوره  الناقــد 

اســتبعد  أنــه  حــن  يف  األجــود  باعتبــاره  األســوأ 

الناقــد  إن  بــل  الــرديء،  لصالــح  جيــد  هــو  مــا 

املداهنــة،  الغثــة،  الكتابــة  يف  بعــد  فيمــا  يبــدأ 

املنافقــة، الكاذبــة، املزيفــة عــن النــص الــرديء، 

والــذي يعلــم جيــدا أنــه نــص رديء، لكنــه ال بــد 

أن يــؤدي دوره بالكامــل؛ للمزيــد مــن املكاســب 

ثــم  ومــن  الجهــات املانحــة؛  قبــل  مــن  واـلـرىض 

رأينــا الكثــر جــدا مــن املقــاالت النقديــة للعديــد 

مــن األســماء التــي كانــت مهمــة -وإن أفســدتها 

العالقــات- لتكيــل امـلـدح واإلـطـراء عــن العديــد 

التــي ال يمكــن أن تســتحق قيمــة  مــن األعمــال 

الكثــر  رأينــا  وهنــا  عليــه،  ُطبعــت  الــذي  الــورق 

باتــت عمالقــة  لهــا  قيمــة  التــي ال  مــن األســماء 

يف عالــم األدب يف حــن أنهــم يعجــزون عـجـزا 

صحيحــة  واحــدة  جملــة  تركيــب  يف  حقيقيــا 

أو  اللغويــة  البنيــة  مســتوى  عــى  ســواء 

الــروايئ  املبنــى  ركاكــة  عــن  فضــال  األســلوبية 

الــذي يقدمــه هــذا الكاتــب، بينمــا بــات الكاتــب 

النســيان تمامــا ال يعرفــه أحــد. الحقيقــي طــّي 

للكاتــب  الظــروف االقتصاديــة  كانــت  هــل  لكــن 

والناقد فقط هي ما أدت إىل مثل هذا االنهيار 

الثقــايف العربــي؟

األخــرى  الظــروف  مــن  العديــد  هنــاك  بالتأكيــد 

جاـئـزة  عــى  محفــوظ  نجيــب  حصــل  فحينمــا 

بــدأ العالــم  1988 مثــال،  نوبــل يف اآلداب عــام 

حقيقــي  ســباق  هنــاك  وصــار  إليــه،  ينتبــه  كلــه 

للكتابــة عــن العربــي الوحيــد الــذي نــال نوبــل يف 

اآلداب، ومــن ثــم انصــب هــذا الســباق النقــدي 

الكاتــب ونفاقــه  بأكملــه يف مديــح  واألكاديمــي 

فقــط، ولعلنــا ننتبــه إىل أن محفــوظ قــد صــدر 

عنــه مــا يقــارب األلــف كتــاب حتــى اليــوم، وهــذا 

جيــد، ولكــن غــر الجيــد أن جميــع هــذه الكتــب 

وكل مــا ُكتــب عــن الرجــل قــد تغــاىض عمــدا عــن 

أن  أي  الرجــل،  كتابــة  يف  الحقيقيــة  املـشـاكل 

جميع ما ُكتب عنه كان مجرد مديح فقط مع 

إغفــال الكثــر مــن املشــكالت الكتابيــة التــي وقــع 

غــر  الكتابــة  يف  مشــكالت  وهــي  الرجــل،  فيهــا 

فنحــن  العمــل؛  كتابــة  زمــن  لقانــون  خاضعــة 

يف املجــال النقــدي نفهــم أننــا ال بــد أن نتعامــل 

التاريخيــة  لفرتتــه  وفقــا  املكتــوب  النــص  مــع 

الشــكل  يف  التطــور  وقــدر  فيهــا،  ُكتــب  التــي 

هــذه  يف  الكتابــة  إليــه  وصلــت  الــذي  الكتابــي 

التعامــل  نســتطيع  هنــا  ومــن  الزمنيــة،  الـفـرتة 

يجــب إخـضـاع  ال  أنــه  أي  النــص املكتــوب،  مــع 

النــص املكتــوب يف األربعينــات مــن القــرن املــايض 

الشــكل  يف  والتطــور  النقديــة  اآلليــات  لنفــس 

الكتابــي الــذي وصلنــا إليــه اآلن، وهــذا مــا يجــب 

يكــون. أن  فعليــا 

عــن  مــا صــدر  الحقيقيــة أن كل  الكارثــة  إال أن 

محفــوظ تغــاىض بالفعــل عــن مشــاكله التــي لــم 

تكــن خاضعــة ملفهــوم التطــور الزمنــي يف شــكل 

لعمليــة  فعليــا  هــي خاضعــة  مــا  بقــدر  الكتابــة 

مــن  نجــد  لــم  وبالتــايل  ذاتهــا؛  حــد  يف  الكتابــة 

جميــع  يف  مثــال  الحــوار  مســتوى  أن  إىل  يشــر 

مســتوى  هــو  والقصصيــة  الروائيــة  أعمالــه 

يختلــف وكأن املتحــدث  لــم  الحــوار  مــن  واحــد 

الشــخصيات  بــل وجميــع  يف جميــع األعمــال، 

هــو شــخص واحــد فقــط الــذي يتحــدث وليــس 

كنــا  مــا  فــإذا  متعــددة،  وأعمــال  شــخصيات 

لهــا  بــد  ال  الشــخصية  أن  عــى  دائمــا  نتفــق 

يف  ومكانتهــا  بثقافتهــا  يليــق  بمــا  تتحــدث  أن 

يتحــدث  لــن  البائــع  أن  يعنــي  فهــذا  املجتمــع؛ 

بلغــة املثقــف أو العكــس، لكــن محفــوظ جعــل 

مســتوى  بنفــس  تتحــدث  الشــخصيات  جميــع 

الحــوار لدرجــة أننــا نجــد يف أعمالــه مفــردة مثــل 

»بــى«، أو »كال« وهــو مــا ال يمكــن أن نهضمــه 

الواقــع. مــع  يتوافــق  أو 

الشــخصيات  نــرى معظــم  أننــا  عــن  هــذا فضــال 

هــو  للغتــه  وفقــا  تتحــدث  محفــوظ  لــدى 

ككاتب، أي كنجيب محفوظ، ومن ثم تشعر 

شــخصياته،  وليســت  يتحــدث  الــذي  هــو  أنــه 

وقد انعكس هذا بالضرورة عى تفكر معظم 

الشــخصيات؛ فتجد شــخصية ما بســيطة جدا 

ال يمكــن لهــا أن تحتمــل التفكــر الفلســفي أو 

تكــون  أن  لهــا  أراد  لكنــه  املتفلســف  الحديــث 

مــن  ُيكســبها  ثــم  ومــن  متفلســفة؛  شــخصية 

الحكمــة والتفلســف مــا ال تحتملــه الشــخصية.

الكتابــة  يف  الحقيقيــة  العوائــق  هــذه  مثــل 

النقــد  يتقبلهــا  أن  يمكــن  ال  التــي  واملشــكالت 

عــن  كتبــوا  مــن  معظــم  تقريبــا  عنهــا  تغــاىض 

جاـئـزة  عــى  حصولــه  ســطوة  نتيجــة  محفــوظ 

نوبل؛ فبات الرجل مقدسا ال يمكن أن يمّسه 

أّي شــخص وإال القــى مــن الســخرية والهجــوم 

الكثــر  مــا ال يمكــن احتمالــه؛ ففســد  العنيــف 

أيضــا. النقــاد  مــن 

إليــه  وصلنــا  الــذي  النقــدي  املــأزق  يف  املشــكلة 

لــم تنحصــر يف فســاد النقــد والنقــاد فقــط ممــا 

املــوات  حالــة  يشــبه  مــا  أو  تراجعــه  إىل  أدى 

الحقيقي، بل تعدت هذا األمر إىل ســذاجة ما 

ُيكتب اليوم باسم النقد؛ فحينما انحسر دور 

النقــاد يف كيــل امـلـدح واملداهنــة فقــط للبعــض، 

ومن ثم أدى ذلك بالضرورة إىل إغفال العديد 

وجــود  لعــدم  املهمــة؛  الروائيــة  األســماء  مــن 

الكتــاب  مــن  العديــد  بــدأ  ورائهــا  مــن  مصالــح 

عــن  يكتبــوا  أن  بــد  ال  أنهــم  صيحــة:  يطلقــون 

الشــديد  الفقــر  لتعويــض  البعــض؛  بعضهــم 

والحاجــة يف العمليــة النقديــة، ورغــم أن هــذا 

أنــه  مــا إال  قــد يكــون مقـبـوال إىل درجــة  املنطــق 

أدى إىل التجــرؤ عــى العمليــة النقديــة بشــكل 

مــا  يكتبــون  الكتــاب  مــن  العديــد  فرأينــا  وقــح؛ 

يطلقــون عليــه نقــدا يف حــن أنــه مجــرد ـعـرض 

دون  مــن  ملحتــواه  تلخيصــا  أو  فقــط  للكتــاب 

أدواتــه،  أو  النقــد  آليــات  مــن  آليــة  أّي  امتــالك 

العامــة  لــدى  ينحصــر  النقــد  بــدأ مفهــوم  وهنــا 

يف أنــه مجــرد تلخيــص ملحتــوى العمــل األدبــي؛ 

العمليــة  عــى  التجــرؤ  مــن  إىل املزيــد  ممــا أدى 

بالضــرورة؛  ناقــدا  قــارئ  كل  وبــات  النقديــة، 

غثــا  كالمــا  يكتــب  كتابــا  يـقـرأ  مــن  كل  فرأينــا 

ليقول: نقد، أو ريفيو عن رواية كذا، يف حن 

ملحتــوى  تلخيــص  مجــرد  مــن  أكــر  ليــس  أنــه 

إىل  تســتند  ذوقيــة ال  العمــل، ومجــرد أحــكام 

أّي آليــة نقديــة، وهــو مــا جــذب املفهــوم النقــدي 

بقــوة إىل داـئـرة املفهــوم الذوقــي فبــات كل مــا 

هــو  ملــا  حقيقيــا  خضوعــا  خاضعــا  نقــدي  هــو 

معــا. والــذوق  النقــد  ففســد  ذوقــي 

لعــل هــذا مــا جعــل املســؤولن عــن الصفحــات 

العربيــة  الصحــف  معظــم  يف  الثقافيــة 

-ومعظمهــم ال عالقــة حقيقيــة لهــم بالثقافــة- 

يتناولون األعمال األدبية باعتبار أن ما يكتبونه 

أو  فهمهــم  عــدم  رغــم  غبــار  لــه  يشــق  ال  نقــدا 

ممــا  الحقيقيــة؛  النقديــة  لــألدوات  امتالكهــم 

أوصلنــا إىل مرحلــة ركاكــة النقــد، أو مــا ُيطلــق 

نقــدا. عليــه 

الوســط  يف  غريبــا  الحقيقــي  الناقــد  بــات  هنــا 

الثقايف بعدما ترسخ مفهوم الذوق، ومفهوم 

الحقيقــي؛  النقــد  أنــه  باعتبــار  واملداهنــة  امـلـدح 

موضوعيــا  نقــدا  يكتــب  الــذي  الناقــد  فأصيــح 

مســتندا عــى أدوات نقديــة ودالالت وشــواهد 

مــن داخــل النــص نفســه مجــرد حاقــد وحاســد 

ولــه مصالــح ويصفــي خالفــات وفاشــل يرغــب 

يف النجاح باستثمار نجاح اآلخرين -الذين هم 

فاشــلون يف جوهــر األمــر-، أي أنــك كناقــد إذا 

فاشــل  بالضــرورة  فأنــت  وتداهــن؛  تمـتـدح  لــم 

وحاسد ومن ثم يكون هناك هجوم ال يحتمل 

عــى هــذا الناقــد؛ األمــر الــذي يجعــل الكثريــن 

مــن النقــاد إمــا أن يســروا مــع القطيــع الجاهــل 

عــن  يمســك  أو  أـمـره،  حقيقــة  يف  الفاســد 

الكتابــة النقديــة تمامــا، أو يكتــب عــن األعمــال 

التــي يراهــا جيــدة فقــط حتــى ال يتـعـرض لهــذا 

يف  يكــون  وبذلــك  الهجــوم  مــن  الهــادر  الســيل 

مــن اآلخريــن. مأمــن 

ال يمكــن إنــكار أن هــذه املشــكلة النقديــة تســبب 

النقــاد  ســيما  ال  البدايــة،  منــذ  النقــاد  فيهــا 

األكاديميــون الذيــن لــم يفهمــوا أن النقــد ليــس 

املكتــوب،  للنــص  موازيــة  إبداعيــة  عمليــة  إال 

خاضعــا  يكــون  أن  بــد  ال  النــص  أن  ورأوا 

النظريــة  هــذه  كانــت  ســواء  النقديــة  للنظريــة 

محليــة -وهــذا هــو النــادر- أو مســتوردة -وهــذا 

النقد يعني أن تتجرد من 
كل شيء، أن تتعامل 

مع النص فقط من دون 
أّي اعتبارات أخرى، أن 
تكون قاضيا نزيها ألنك 

ستطلق حكما قد يؤدي 
إلى إعدام أحدهم؛ وهنا 
إما أن تكون على قدر 

مسؤوليتك، أو تتخلى عنها 
تماما لتترك هذا المجال 
الذي ال يحتمل الخطأ أو 
األهواء أو الذوق؛ فليس 

معنى أن ذوقك ال يتناسب 
مع النص الذي بين يديك 
كناقد أن هذا النص ركيك 

أو ضعيف

بات الناقد الحقيقي غريبا 
في الوسط الثقافي 
بعدما ترسخ مفهوم 

الذوق، ومفهوم المدح 
والمداهنة باعتبار أنه النقد 

الحقيقي؛ فأصيح الناقد 
الذي يكتب نقدا موضوعيا 
مستندا على أدوات نقدية 

ودالالت وشواهد من 
داخل النص نفسه مجرد 
حاقد وحاسد وله مصالح 
ويصفي خالفات وفاشل 
يرغب في النجاح باستثمار 
نجاح اآلخرين -الذين هم 
فاشلون في جوهر األمر

ملف
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النقــاد األكاديميــن  ـهـؤالء  الشــائع-؛ فرأينــا  هــو 

ويّل  للنظريــة  النــص  إخـضـاع  عــى  يحرصــون 

يك  النــص  عــى  يدخلــون  أنهــم  أي  عنقــه، 

يصبونــه يف قالــب هــذه النظريــة؛ فإمــا أن يكــون 

أو  ســيئا،  مبتــذال  يكــون ركيــكا  أو  مقاســها  عــى 

نقديــا  يحتملــه  أن  يمكــن  ال  مــا  النــص  يحّملــون 

مــن  األكاديميــن  أن  عــن  فضــال  هــذا  عقليــا،  أو 

يف  تقّعــروا  كلمــا  أنهــم  خاطئــا  ظنــا  ظنــوا  النقــاد 

جــاؤوا  وكلمــا  األجنبيــة،  النقديــة  االصطالحــات 

باتــوا  الـقـراء  مــن  ليــس مفهومــا للعامــة  بمــا هــو 

هيبــة،  تضاهيهــا  ال  نقديــة  هيبــة  ولهــم  عظامــا 

وهــو مــا أدى بالضــرورة إىل وجــود ـصـدع حقيقــي 

بــن القــارئ والعمليــة النقديــة، وبالتــايل انصــرف 

الكتــب  أو  املقــاالت  متابعــة  عــن  تمامــا  القــارئ 

يفهــم منهــا شــيئا  الحقيقــة ال  النقديــة؛ ألنــه يف 

الذيــن  النقــاد  ـهـؤالء  تقّعــر  محــاوالت  بســبب 

يفهمــه. أن  لــه  يمكــن  ال  بمــا  إليــه  يتحدثــون 

الناقــد والقــارئ،  بــن  تمامــا  العالقــة  انبتــت  هنــا 

يســمى  أن  يمكــن  مــا  هنــاك  أن  القــارئ  ونــى 

النــص ويصبــح  لــه شــفرات  يفــك  مــا  نقــدا، وهــو 

إبداعــا موازيــا يمتلــك مــن املتعــة أثـنـاء الـقـراءة مــا 

نفســه؛ فدخــل  الفنــي  أو  النــص األدبــي  يمتلكــه 

إىل املجال النقدي كل من ال عالقة له به، وبات 

ناقدا شــكليا تبعا ملا يراه القارئ الســاذج وانقلب 

النقــدي مــن معنــاه ومحتــواه الحقيقــي  املفهــوم 

إىل مجــرد تلخيــص األعمــال الفنيــة واألدبيــة ثــم 

عــى  يعتمــد  ال  النهايــة  يف  ذوقــي  حكــم  إطــالق 

النــص. شــواهد أو دالالت نصيــة مــن داخــل 

الجســر  إعــادة  إىل  فعليــة  حاجــة  يف  نحــن 

ليعــود  أوال؛  والناقــد  القــارئ  بــن  والوشــائج 

ال  وهــذا  النقــد،  ـقـراءة  إىل  أخــرى  ـمـرة  القــارئ 

يمكن له أن يكون إال بالكتابة النقدية الحقيقية 

التي ال تمتدح األعمال السيئة أو ُتداهن العديد 

منهجــا  الركاكــة  يعتمــدون  الذيــن  الكتــاب  مــن 

لهــم، فــإذا مــا عــادت الثقــة بــن القــارئ والناقــد 

اســتطعنا أن ننهــض مــرة أخــرى بثقافتنــا العربيــة 

اكتســاب  القــارئ  والســتطاع  تمامــا،  املتداعيــة 

األدبــي  النــص  مــع  يشــعرها  التــي  املتعــة  نفــس 

حقيقيــا. نقــدا  يـقـرأ  حينمــا 

 

كاتب من مصر
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محنة النقد
أكاديميًا ومتداواًل

محمد عطية محمود

يقــع النقــد العربــي يف الغالــب بــني شــقي رحــى.. تنـهـرس فيهمــا كل املقومــات الداعمــة لحركــة ثقافيــة وأدبيــة متوجهــة إىل متلــٍق يــدور 

بــني نقــد أكاديمــي جــاف بصورتــه غــر املـعـرة عــن الواقــع والحقيقــة مــن جهــة،  امــات التــي تصنعهــا تلــك العاقــة املتوـتـرة  يف تلــك الدوَّ

ريــاح  ـطـول الخــط  مــن جهــة أخــرى، وتعرتضهــا عــى  بــكل حموالتــه الثقافيــة واملعرفيــة التــي تســتهدف املتلّقــي  واإلنتــاج األدبي/الفنــي 

منهجيــة صارمــة وصادمــة يف ذات اآلن، تدعــم حركــة مــن الجمــود الفكــري واإلبداعــي الــذي توقــف عنــد حــدود املدرســة النقديــة واالتجــاه 

املذهبــي املــدروس، فضــًا عــن اتجــاه آخــر هــو اتجــاه النقــد الصحفــي الــذي يعــزو األمــر دائًمــا إىل آليــات صناعــة ســوق الصحافــة الراغبــة يف 

اختصار )ال اختزال( املادة اإلبداعية والفكرية، ومن ثم تقديمها عى شكل وجبة سريعة تخاطب أسماًء بعينها وتكرس لها وتدفعها 

مــن يســتحق جــدارة اعتــاء قمــة الهــرم اإلعامــي  تلــك األســماء والشــخوص هــي  ـبـأن  للوـصـول إىل منصــات الشــهرة واالدعــاء املنفــرد 

والشــهرة مــن خــال مــا ُيكتــب عنهــا، وتركيــز نقــاط الضــوء ـسـواء كانــت النقديــة أو العرضيــة التــي تفتقــد كـثـرا إىل آليــات التعامــل مــع 

مفهــوم النقــد واإلبــداع مًعــا، واألمثلــة متعــددة.

ملف

حيث تندمــج كّل تلــك العوامــل يك تصنــع 
الــذي  النقــدي  االنفــالت  مــن  حالــة 

تكــون  قــد ال  أـطـراف أخــرى  حتمــا تشــارك فيــه 

معنيــة بالضــرورة بهــذه املهمــة بالغــة التأثــر يف 

تكريــس الوعــي وتكويــن الذائقــة. وهــي العالقــة 

التــي تتحكــم فيهــا آليــات ســوق يـفـرض ســمات 

معينــة للتلقــي يف ظــل وجــود قضايــا كثــرة تهــم 

بينهمــا  وتفــّرق  واملتخصــص،  العــادي  القــارئ 

وبــن قــارئ الجريــدة أو املجلــة أو قــارئ الكتــب 

األكر انتشاًرا ومبيًعا واألكر إيغااًل يف الخواء 

مضافــة  أو  مكتســبة  قيمــة  وجــود  وعــدم 

للجانــب املعــريف الــذي تحققــه الثقافــة وتعمــل 

عــى اســتنهاضه دائًمــا. ذلــك ممــا يجعــل تلــك 

مــا  االنفجــار،  حافــة  عــى  دائًمــا  اإلشــكالية 

يبســط عــى الســاحة اإلبداعيــة والثقافيــة نوعــا 

مــن الهمــود واالســتقرار الــذي ال يـحـرك راكــًدا، 

ويعوق عمليتي اإلبداع والنقد مًعا.

مطرقة األكاديمي
لحالــة  يـكـرس  غالبــه-  -يف  األكاديمــي  النقــد 

الحالــة  تقرهــا  ال  التــي  والثبــات،  الجمــود  مــن 

تحــاول  والتــي  واإلبــداع،  للثقافــة  الراهنــة 

خلَّفتهــا  التــي  النقديــة  والقوالــب  النظريــات 

يتــئ  التــي  وهــي  فرضهــا،  املختلفــة  املــدارس 

بهــا  ويتمســك  األكاديمــي  الــدارس  عليهــا 

ألن  ربمــا  مســتميًتا،  دفاًعــا  عنهــا  ويدافــع 

لتعــب  هــو حصيلــة  لهــا  لهــا والتشــيع  دراســته 

تعليمي/معــريف تحصيــي، مــن خــالل ســنوات 

املــادة  هــذه  يف  بالتفــوق  كللــت  وبحــث  دراســة 

ثوابتهــا  عــن  الدـفـاع  فيكــون  غرهــا،  دون 

والعمــل  للجمــود  مجلبــة  األصليــة  وقواعدهــا 

عــى قولبــة األفــكار واإلبداعــات وإخضاعهــا إىل 

مقاييــس معينــة قــد ال تتوافــر بالحتــم يف كثــر 

املعرفيــة. أو  الثقافيــة  النتاجــات  تلــك  مــن 

 يف ذات الوقــت الــذي أتــت بــه هــذه االتجاهــات 

النقديــة نتيجــة تالقــح معــريف وتأثــري لثقافــات 

الجاـهـزة  النقديــة  لنظرياتــه  وتطبيًقــا  الـغـرب 

الثقافيــة  الحالــة  تجاوزتهــا  ربمــا  التــي  واملعلبــة 

النتيجــة  فتكــون  بعيــد،  زمــن  منــذ  والنقديــة 

الــذي  للنــص  الذريــع  والفشــل  الســقوط  هــي 

يحــاول الخــروج مــن عـبـاءة القديــم والتمســك 

بشــخصيته وســلطته التــي تنطلــق مــن داخلــه، 

والنفســية  البيئيــة  العوامــل  كل  خــالل  ومــن 

املغاـيـرة  والزمانيــة  والسياســية  واالجتماعيــة 

والجديــد  الجديــد  يجــد  يــوم  فــكل  بالطبــع، 

التــي تمســك بزمــام  مــن التـحـوالت والتـغـرات 

األكاديمــي  بيــد  املطرقــة  تلــك  فتكــون  األمــور، 

واملخضعــة لطقــوس حالتــه الدراســية الثابتــة، 

الحالــة  ســندان  عــى  دائًمــا  تطبــق  التــي  هــي 

التــي ال تجــد لهــا  الثقافيــة املتجــددة  اإلبداعيــة 

أّي متنفــس يف هــذه األجــواء الناقــدة الحاكمــة 

والعوامــل  التـغـرات  لتلــك  تلتفــت  ال  التــي 

الناشــئة. فتعلــو تلــك الـنـربة املهاجمــة الشرســة 

التــي تقــيص كل تجريــب ســواًء كان يف فكــر أو 

الثقافيــة  املجــاالت  مــن  أّي  يف  نقــد،  أو  إبــداع 

املتنوعــة مــن أدب وفــن، وهــو الــذي -يف الوقــت 

الغربيــة  الثقافيــة  الحيــاة  تفتقــده  ال  ذاتــه- 

القديمــة  رياحهــا  لنــا  حملــت  التــي  والعامليــة 

الناقــد  لــت  حوَّ التــي  املمنهجــة  الهبــات  تلــك 

وفــارض  إىل مجــرد ملقــن  الــدارس  األكاديمــي 

يقتفــي أثــر النظريــة والقالــب النمطــي والحالــة 

التعليميــة املتكــررة، وال يســتطيع الحبــو بعيــًدا 

عنهــا، ومــن ثــم تتعطــل تلــك الحالــة اإلبداعيــة 

املتوهجــة وتفقــد قدرتهــا عــى التعبــر والتغيــر 

ســواء  –بالطبــع-  أـثـره  بعيــد، ولذلــك  حــد  إىل 

البعيــد. أو  القريــب  عــى املــدى 

»الطبول الجوفاء«
خــالل  مــن  املتداولــة  النقديــة  الحالــة  تمثــل 

واملســموعة  املقــروءة  واإلعــالم  الصحافــة 

واملرئيــة عــى حــد الســواء، حالــة مــن الضغــط 

املســتمر عــى وعــي التلقــي واملتابعــة ســواء مــن 

الـقـراء واملهتمــن بالشــأن الثقــايف، أو املثقفــن 

الســمة  تلــك  خــالل  مــن  أنفســهم،  واملبدعــن 

من االنفالت النقدي وافتقاد الحرفية النقدية 

بالصفحــات  يقــدم  مــا  غالبيــة  يف  اإلبداعيــة 

تطلــق  التــي  الثقافيــة  والربامــج  املتخصصــة 

األمــور عــى عواهنهــا وتكــّرس لنوعيــة مــن النقــد 

أن  يمكــن  الــذي  )املتــداول(  أو  املطــاط  املضلــل 

يقــال عــن أّي موـضـوع ويف أّي توقيــت تكريًســا 

ملا يمكن أن نسميه ظاهرة »الطبول الجوفاء« 

التــي ال طائــل منهــا ســوى رنينهــا األجــوف عديــم 

الفائــدة كاألـعـرة الطائشــة يف الهــواء لكــن لهــا 

تأثرهــا املحــدود واملفتضــح يف غالــب األحــوال، 

وبمتابعــة أغلبهــا -عــى قلتهــا يف مخاطبــة وعــي 

نحــو  الصــارخ  التوجــه  هــذا  نجــد  مفتقــد-  آخــر 

الحقيقيــة املضافــة  اإلبداعيــة  القيمــة  تهميــش 

واختصار/اخـتـزال معالجتهــا نقديــا يف أســلوب 

الحنكــة  وتـهـرب  اإليقاعــات  فيــه  تختــل  ســريع 

يف  التســرع  ويبــدو  املعــريف،  والوعــي  الثقافيــة 

الحكم واالنتقاء اليء للموضوعات الفكرية 

ووـلـوج  منهــا،  الجيــد  وتهميــش  واإلبداعيــة، 

والعالقــات  املجامــالت  بوابــة  مــن  الكثريــن 

تــؤدي إىل ظهــور وتلميــع  التــي  والبــؤر املتنفــذة 

عمليــة  وتحجيــم  ذاك،  وإبعــاد  وإقـصـاء  هــذا 

النقديــة  واملعايــر  بالشــروط  الواجبــة  املتابعــة 

املواكبــة التــي يفتقدهــا املشــهد الثقــايف إىل حــد 

تلــك  عــى  منغلًقــا  ليبــدو املشــهد  حتــى  بعيــد، 

قيمتهــا  عــن  النظــر  بغــض  )النــادرة!(  الفئــة 

لتحتــل الصــدارة والواجهــة اإلعالميــة تلــك التــي 

مــن خــالل غيــاب  تســتقي مشــروعية وجودهــا 

املهنيــة  إىل  إضافــة  الحقيقــي،  البـنـاء  النقــد 

يف  املوجــودة  أو  الغائبــة،  الثقافيــة  والحرفيــة 

حيــز ضيــق جــًدا يصعــب عــى الكثريــن النفــاذ 

إليــه، مــا يجعــل التعامــل النقــدي أو التحليــي 

مشــوًبا بالعديــد مــن األخطــاء وموســوما بخفــة 

التعامــل ســواء مــع الحالــة املنهجيــة أو الحالــة 

املتداولــة.. الســائدة 

طقــوس  مــع  املجــاين  التعاطــي  يــأيت  كذلــك 

تلــك الحالــة الثقافيــة، واملنتشــر إىل حــد بعيــد 

االدـعـاء  فيهــا  يبلــغ  التــي  األوســاط  تلــك  يف 

كل  فليــس  الخطــورة،  شــديد  مبلغــا  النقــدي 

بقــادر  ثقافيــة  أو  أدبيــة  صفحــة  عــى  مشــرف 

أحقيــة  عــى  والحكــم  األمــور  إدارة  عــى  كليــة 

إفســاح مســاحة نشــر ملــا ُيكتــب أو ُيكلــف بــه أو 

مــا يســتقبله مــن مــواد نقديــة تعالــج إبداًعــا أو 

عــى  قائًمــا  بـنـاًء  نقدًيــا  حــواًرا  تنــئ  أو  ظاـهـرة 

العالقــة  لحــدود  املقننــة  أو  الحاكمــة  املعايــر 

ثقافًيــا  املطلــق  واـلـرأي  واالنطـبـاع  النقــد  بــن 

غــر املتخصصــن  مــن خــالل  ومعرفًيــا، وذلــك 

الناحيــة  مــن  ســواء  الثقــايف:  الشــأن  يف 

التجــارب  ناحيــة أصحــاب  مــن  األكاديميــة، أو 

املتميــزة مــن الكتــاب التــي تعطيهــم تلــك الدربــة 

والنقديــة  العمليــة  غــور  ســرب  عــى  والقــدرة 

بحثــي  حقــل  خــالل  مــن  غمارهــا  يف  والدـخـول 

ويســتمد  اإلبــداع  عــى  يتــئ  مغاـيـرا  يكــون  قــد 

كـثـرة. واألمثلــة  التأثــر  قــوة  منــه 

تدعمــه شــبكة  قناًعــا مغاـيـًرا  النقــد  يحتــل  هنــا 

يمتلــك  ال  بمــن  تدفــع  التــي  العالقــات  مــن 

مــن حــس وتجــارب واشــتغال  النقديــة  أدواتــه 

عــى أهميــة النقــد الحقيقيــة إىل الســاحة التــي 

بأمــور  مشــفوًعا  النقــدي  التــداول  فيهــا  يكــون 

أخــرى غــر مفاهيــم اإلبــداع، فتقــيص األـطـراف 

يف  الغــور..  وســرب  والتحليــل  بالبحــث  األجــدر 

وضحالــة  الشــخيص  االنتـفـاع  مســائل  مقابــل 

النقــدي. املعــريف  الثقــايف  املتحصــل 

***

أشــد  الـصـراع  طرفــا  يبــدو  وذاك  هــذا  مــن 

شراســة وتأـثـًرا عــى الواقــع الثقــايف مــن خــالل 

مــا يقدمانــه للعمليــة النقديــة واألداء النقــدي 

الباهت كعامل من عوامل اإلحباط الذي يرين 

عى قلب املشهد الثقايف واإلبداعي الحقيقي؛ 

فــكل مــن نمــوذج األكاديمــي الجــاف، ونمــوذج 

املتــداول الفــارغ )األجــوف( يعمــالن عــى تحويــل 

دورهــا  عــن  وإبعادهــا  النقديــة  العمليــة  مســار 

عالقــة  عــن  وإغفــال جوانــب خـطـرة  الرئيــس، 

اإلبــداع واملبــدع، بالنقــد والناقــد.. تلــك العالقــة 
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تكــون  أن  يجــب  ملــا  مغاـيـًرا  منحــى  تأخــذ  التــي 

وليــس  لإلبــداع  النقــد  تبعيــة  كعالقــة  عليــه 

النقــد،  يقــود  مــا  دائًمــا  فاإلبــداع  العكــس، 

وهــو الــذي أفــرز كل تلــك االتجاهــات واملــدارس 

معــه  العالقــة  تحجــر  يف  الســبب  كانــت  التــي 

فيمــا بعــد، تبعــا لحالــة الجمــود والركــود عــن 

العربيــة  الثقافــة  منهــا  تعــاين  التــي  املواكبــة 

املســتهلكة/غر املنتجــة للنظريــة، واملتشــبثة بهــا 

ذاتــه. الوقــت  كقالــب يف 

النقد اإلبداعي واإلبداع النقدي
اإلبداعيــة  الحالــة  أن  ذلــك  عــى  أدل  وليــس 

مــا  هــي  املـبـدع،  الناقــد  وجــدان  يف  املتغلغلــة 

عــن  اللثــام  إماطــة  عــى  قــادًرا  وعًيــا  أفــرزت 

مــن  واإلبــداع  النقــد  بــن  العالقــة  طالســم 

الــذي  النقــدي  اإلبــداع  مــن  ـنـوع  إنـتـاج  خــالل 

النقــاد املبدعــن والنقــاد  فيــه بعــض  يتميــز  قــد 

العمليــة  يمارســون  الذيــن  األكاديميــن 

ال  قــد  والــذي  الســواء،  حــد  عــى  اإلبداعيــة 

مــن  املدعــن  مــن  الكثريــن  عنــد  نهائًيــا  نجــده 

تلــك الفئــة أو األخــرى، ذلــك أن مســألة الوعــي 

الذايت املكتسب تكمل الوعي املعريف والدرايس 

الــذي  التكويــن  أركان  هــي  فتلــك  والـخـربايت، 

قبــل  املـبـدع  ووجــدان  ذائقــة  تشــكيل  بــه  ينــاط 

إلحاقــه باملــدارس واملناهــج )التــي تتغــر بالحتــم 

ظــروف  أو  زمانيــة  حقبــة  أمــام  تتحجــر  وال 

بيئيــة مغاـيـرة( وهــو  سياســية أو اجتماعيــة أو 

مــا يصبــغ شــخصية الناقــد أيًضــا، فــال فــرق يف 

ونقــد. فــن  بــن  اإلبــداع 

وهــو مــا يحــّدد هــذه الحالــة النقديــة اإلبداعيــة 

خاضــوا  الذيــن  املبدعــون  ـهـؤالء  بهــا  أىت  التــي 

غمارهــا بحًثــا عــن حــل بديــل، وهروًبــا مــن نقــد 

أكاديمــي متحجــر، وتفّســخ نقــدي إعالمــي غــر 

النقــاد  املبدعــن  ظاـهـرة  فانتـشـرت  منصــف، 

الذيــن انطلقــوا مــن إبداعاتهــم األدبيــة والفنيــة 

إىل تكريــس تلــك الخبيئــة املعرفيــة والخرباتيــة 

لصالح حالة نقدية مغايرة تعتمد عى مقدرة 

وإشــعاعات  الضــوء  بقــع  التقــاط  يف  املـبـدع 

التنويــر عــى العمــل اإلبداعــي لآلخريــن بنفــس 

اإلبداعيــة. املغاـمـرة  روح 

باملخاطــر  محفوفــة  حالــة  شــك  ال   وهــي 

واالنطباع وتأثرها السلبي قد يكون أكرب بكثر 

من تأثرها اإليجابي ربما لتسلل عناصر التأثر 

الكاتــب  بــه  يدخــل  الــذي  الســريع  واالنطـبـاع 

بحمــى اإلبــداع نحــو ســرب أغــوار عمليــة إبداعيــة 

فتنفلــت  األســاس؛  يف  بــه  يقــوم  ملــا  مشــابهة 

منقــاًدا  ويصبــح  للنقــد  الحقيقيــة  منــه املعايــر 

خلــف أوهــام ذاتــه ومنطلقاتــه يف اإلبــداع، وهــو 

بامليوعــة  يتميــز  جديــد  يؤســس التجــاه  قــد  مــا 

وتفــّي حالــة مــن النقــد املنقــاد لألهــواء، ومــا 

عــى  اإلبداعيــة  املجاملــة  حيــز  إىل  ينطلــق  قــد 

حســاب العملية النقدية األصيلة، وهو ما قد 

يأيت من خالل صاحب زاوية أو عمود صحفي 

أو مقــال شــهري يف إحــدى الدوريــات الثقافيــة! 

عــى  عبئــا  وتكــون  وجــوده  إشــكالية  فتتعقــد 

اإلبــداع. وعــى  النقــد 

مـبـدع  مــن  يتـحـول  قــد  أخــرى  ناحيــة  مــن  أو 

مـبـدع  مــن  يتـحـول  أو  فاشــل،  ناقــد  إىل  ناجــح 

إىل ناقــد كليــة دون أن يكــون لديــه القــدرة عــى 

الحالتــن:  بــن  الجمــع  أو  اإلبــداع  إىل  العــودة 

يــؤدي إىل حالــة  اإلبداعيــة والنقديــة، وهــو مــا 

الثقــايف، خاصــة وأن  الواقــع  مــن االختــالل يف 

الكثريــن يقتــادون إىل تلــك املســاحة الواســعة 

ونـشـره  عنــه  يكتــب  مــا  انتشــار  وـسـرعة  للنقــد 

عى حساب اإلبداع، وهي حالة جانبية بالغة 

التــي  والـخـربة  الوعــي  نـظـرا النعــدام  الخطــورة 

قــد تؤهــل البعــض إىل حيــازة قصــب الســبق يف 

الســواء. عــى حــد  اإلبــداع والنقــد 

تكامــل  عالقــة  واإلبــداع  النقــد  بــن  العالقــة 

تجعــل مــن الكاتــب كاتبــا متكامــال والفنــان فنانــا 

متكامــال، فأعظــم األعمــال النقديــة املتخصصــة 

العالــم  مســتوى  عــى  تأـثـًرا  واألدب  الفــن  يف 

مــن  النقــد  ممارســة  تنــل  لــم  مبدعــون  كتبهــا 

وأفرغــوا  اإلبــداع،  يف  التميــز  عــى  مقدرتهــم 

لصالــح  واملعرفيــة  اإلبداعيــة  خرباتهــم  ســبائك 

والفنــي،  األدبــي  للـنـوع  والتكريــس  النقــد 

بــارزة يف مـسـرة  وقدمــوا أعمــااًل تعــد عالمــات 

النقــد.

ومــن ناحيــة أخــرى هــي اإلشــكالية التــي تواجــه 

إىل  وتضــاف  وتؤرقــه  العربــي،  املثقف/املـبـدع 

جملة إشكاليات النقد واإلبداع مًعا.. فالحالة 

هروًبــا  تكــون  قــد  اإلبــداع  رحــم  مــن  الخارجــة 

والظهــور  للتوهــج  أخــرى  حـلـول  عــن  وبحًثــا 

النقديــة أكــر ممــا  قــد يضــر بالحالــة  املائــز، مــا 

بــن  العربــي  النقــد  وجــود  ليســتمر  يفيدهــا، 

البحــث  دون  دائمــا  مستســلًما  رحــى،  شــقي 

نقــدي مغايــر يف غابــة مــن  إيـقـاع  الواجــب عــن 

بــكل  ومواجهــا  النقديــة..  الكتابــة  اتجاهــات 

لبعضهــا. تعرضنــا  قــد  التــي  اإلشــكاليات 

 كاتب وناقد من مصر

تمثل الحالة النقدية 
المتداولة من خالل 
الصحافة واإلعالم 

المقروءة والمسموعة 
والمرئية على حد السواء، 
حالة من الضغط المستمر 

على وعي التلقي 
والمتابعة سواء من 

القراء والمهتمين بالشأن 
الثقافي، أو المثقفين 

والمبدعين أنفسهم، من 
خالل تلك السمة من 

االنفالت النقدي وافتقاد 
الحرفية النقدية اإلبداعية 

في غالبية ما يقدم 
بالصفحات المتخصصة 
والبرامج الثقافية التي 

تطلق األمور على عواهنها 
وتكّرس لنوعية من النقد 

المضلل

ملف
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صوت النقد في الجزائر
سانت – بوف بين العتمة والّنور

سعيد خطيبي

يف الجزائــر ـسـؤال واحــد يتكــّرر: هــل يوجــد نقــد أدبــي؟ نعــم، هــو موجــود، خلــف أـسـوار عاليــة، يف مدّرجــات الّتدريــس بالجامعــة، يف 

بــني مقاعــد املقاهــي، ويف أركان الحانــات، ســنجده يف رســائل جامعيــة،  يـتـوارى  قاعــات املُحاـضـرات، يف جلســات املؤتـمـرات الّدوريــة، 

ُمكّدســة يف مكتبــات عتيقــة، ال تصــل إليهــا األبصــار، ويف جلســات حميمــة أو نميمــة، ترفــض االنتقــال مــن الّشــفهي إىل املكـتـوب. الّنقــد 

األدبــي، يف الجزائــر، يبــدو خـجـوالً، حــذراً، متوّجســًا، غــر قــادر عــى الخــروج إىل الّنهــار، منـعـزالً، يرفــض الّدـفـاع عــن نفســه، مكتفيــًا 

بصمتــه، تنقصــه جــرأة، وال يمتلــك أدرينالــني املُقاومــة، أو ربمــا تعــّرض، يف مــّرات ماضيــة، إىل لدغــات، شــّلت يــداه، تضاعفــت خيباتــه، 

حّتمــت عليــه االنســحاب إىل الّداخــل، االكتفــاء بمخاطبــة نفســه يف مونولوغــات مطّولــة، وتجّنــب مواجهــة القــارئ.

ملف

جزائريــاً  األدبــي«  مصطلح  »الّنقــد 
يحتاج إىل وقفة. ما املقصود 

منــه ومــاذا ُنريــد منــه تحديــداً؟ يف الغالــب، هــو 

ُيحــّد يف فضــاء ضّيــق، يف مقاربــات أدبيــة لكتــب 

الّتاريــخ  مــن  شــذرات  مالمســة  يف  لكّتــاب،  أو 

)شــعر،  الّضــروب  تحديــد  ويف  للبلــد،  األدبــي 

قّصة، رواية.. إلخ(. هكذا ُيضّيق الّناقد األدبي 

أفق الّنظر، ويحّدد واجباته يف مهام صغرة، 

سبقه إليه الكثرون، ال يذهب نحو ُمساءالت 

وطــرق  األدبــي،  الّنقــد  ماهيــة  ـحـول  أعمــق 

يُــراوح  إراديــاً-  -ال  نفســه  ويجــد  تطوـيـره، 

كتابــات  اختــالق  وإعــادة  اختــالق  يف  مكانــه، 

»الّتعليميــة«،  الّداـئـرة  مــن  تخــرج  ال  نقديــة، 

األكاديميــة  املناهــج  تحــّدده  عملــه  أن  لــو  كمــا 

يصــر  إبداعيــة.  روح  تســكنه  ال  واإلداريــة، 

ُفــرض  ملــا  صــدى  نفســه،  تلـقـاء  مــن  الّناقــد، 

وال  نفســه،  عــى  ذاتيــة  رقابــة  ُيمــارس  عليــه، 

ـقـرأ ومــا ســمع، ومــا  مــا  يــكاد يخــرج مــن حّيــز 

ُطلــب منــه أن يفعلــه. نحــن نعلــم أن الجامعــة 

نفســها،  تطويــر  يف  فشــلت  قــد  الجزائريــة 

صلتهــا  قطعــت  اإلبــداع،  مــن  تنفــر  وصــارت 

يشــبه  مــا  إىل  تحّولــت  القريــب،  بمحيطهــا 

جزيــرة معزولــة، ولكــن هــل الّنقــد األدبــي عليــه 

أن يخضع لهذه املُعادلة؟ أليس من واجبه أن 

»يتمــّرد« عــى سياســات خنــق اإلبــداع، ويوّســع 

من حدود مناوراته؟

وظيفة الّناقد ال تتوّقف عند قراءة الّنص، نراً 

الوظيفــة  بــل  عرضــه،  وإعــادة  شــعراً،  أو  كان 

الكتابــة  كيفيــة  عــن  الّتســاؤل  مــن  تبــدأ  األهــم 

وعــن  لــه،  مواٍزيــا  آخــر  نصــاً  نخلــق  كيــف  عنــه. 

بغــض  اإلبداعــي،  الخطــاب  ُمقاربــة  طريقــة 

الّنظــر عــن شــكله أو لونــه. كّل نــّص إبداعــي لــه 

قــدرة عــى اســتفزاز تعليقــات وآراء، فمــا كتبــه 

–مثــالً- عبدالحميــد بــن هدوقــة )1996-1925( 

يحتمــل أن تنتــج عنــه معاجــم مــن التعليقــات 

األدبــي،  الّناقــد  يجــد  وقــد  االنطباعــات،  ومــن 

املكتفي باملنهج الّتعليمي، نفســه أمام ســؤال: 

ويشــعر  دوره،  سيســتصغر  الجــدوى؟  مــا 

يف  جديــداً  يقــّدم  ال  قــد  أنــه  بحكــم  باإلحبــاط، 

الّتعامــل مــع نــّص مــا، مــع تركــة كاتــب راحــل، 

مقارنــة مــع مــا ُكتــب عنــه ســلفاً!

ُيشــبه  األدبــي  النــّص  إن  يـقـول  رأي  هنــاك 

تدّخــل  يســتوجب  مريــض،  شــخص  جســد 

بالّضــرورة،  للـعـالج،  ليــس  طبيب/ناقــد، 

ليصــل،  الحالــة،  ولتشــريح  للفحــص  ولكــن 

ُحكم/ُمعاينة/ـقـرار  صياغــة  إىل  األخــر،  يف 

ومــع  األدبــي،  الّنقــد  أن  ســنجد  بخصوصــه. 

هــو  مســتقالً،  أدبيــاً  يشــّكل ضربــاً  الرّتاكمــات، 

عــن  يقــّل أهميــة  البقيــة، ال  عــن  ـنـوع مختلــف 

مــن  ناقــد  يـقـرتب  فحــن  األخــرى،  الّضــروب 

نــّص مــا، فهــذا ال يعنــي أنــه يقــوم بــدور ثانــوي، 

إضــايف، هــو ليــس أقــّل درجــة منــه، بــل هــو يف 

الــّروايئ،  أو  القــاّص  أو  الّشــاعر  مرتبــة  نفــس 

فالّناقــد  لـهـؤالء،  هــو »نظــر«  وبصيغــة أخــرى 

نفــس  يف  للكاتــب،  املُقابــل  الّرصيــف  يف  يقــف 

هــو  الوحيــد  الفــرق  املســتوى.  ونفــس  العلــّو 

أو  دراســات  مقــاالت،  مادتــه:  تحريــر  شــكل 

عــى  يقــوم  ال  الّنقــد  أن  تخــّرج. رغــم  مذّكــرات 

اإلبداعــي،  أرضية/النــّص  إىل  ويحـتـاج  ذاتــه، 

هــو  مســتقالً،  نصــاً  ســيصر  يكتمــل  فحــن 

يحقــق  أن  قبــل  عليــه،  يتــئ  عــكاز  إىل  يحـتـاج 

الحبــل  ويقطــع  لحالــه،  وينصــرف  ذاتيتــه، 

الّســري، مــع الّنــّص األدبــي، الــذي انطلــق منــه.

يف  املتخّصــص،  األدبــي  الّناقــد  انســحاب  إن 

نشــاط  توّســع  ومــع  وانعزالــه،  الجزائــر، 

بظهــور  ســمح  االجتماعــي،  الّتواصــل  وســائط 

القــارئ  وهــو  االســتعجايل«،  »الّناقــد  وتطــّور 

عــى  االنطـبـاع  لتغليــب  يميــل  الــذي  العــادي، 

املنهــج، الــذي يحكــم انطالقــاً مــن ذائقــة آنيــة، 

وال يحتكــم إىل الّنظريــة، ولكــن هــذا الّناقــد لــه 

خصوصيــة وأفضليــة، فــآراؤه -غالبــاً- مــا تكــون 

وفّيــة ملــا يفّكــر فيــه، هــو يصــدر رأيــاً انطالقــاً مــن 

إحســاس، مــن اقتنــاع، وكثــر مــن الكّتــاب باتــوا 

القارئ/الّناقــد االســتعجايل،  ذائقــة  يثقــون يف 

ويبنــون عليهــا شــكل تلقــي نــّص مــا لهــم. وتبقــى 

املتخّصــص،  الّناقــد  بــن  الوســطى،  الحلقــة 

املختبــئ  أو  الجامعــة  أســوار  خلــف  املنســحب 

االســتعجايل،  والّناقــد  املقاهــي،  مقاعــد  يف 

الّنقــاد،  مــن  ـنـوع  وهــو  اإلعالمــي.  الّناقــد  هــو 

عــن  يكتبــون  مــن ضلــع األدب،  الذيــن خرجــوا 

مــع  يقارنونهــا  الّداخــل-  -يف  وهــم  مــا  نصــوص 

نصــوص لهــم، يكتبــون عــن كتــب، ويحاولــون 

ردم بعــض الهــّوة التــي اّتســعت، يف الجزائــر، 

ننكــر  ال  والقــارئ.  الّناقد/األكاديمــي  بــن 

فضــل الّصحافــة عــى األدب، يف البلــد، فـلـوال 

مــن  كثــر  لُدفنــت  الّصحافيــن،  بعــض  جهــد 

الّنصــوص املهّمــة، ولــم تصــل يومــاً إىل القــارئ. 

فــّك  يف  الّراغبــن  الجامعيــن،  الّنقــاد  بعــض 

لهــم،  زمــالء  وعــى  أنفســهم  عــى  الحصــار 

يلجــأون أيضــاً للّصحافــة، لنشــر قــراءات لهــم، 

االلـتـزام،  يعــرف  ال  موســمي،  نشــاط  لكنــه 

يظهر يف فرتات، عى غر تحديد، وسرعان ما 

يضمــر، ليعــود الّناقــد اإلعالمــي، ويجــد نفســه 

عــى  الّناقــد االســتعجايل،  وحيــداً، يف مقابلــة 

االجتماعــي. الّتواصــل  وســائط 

يف  تشــّكلت،  الّنقديــة،  القطيعــة  ظــّل  يف 

»نــوادي  عليهــا  ُيطلــق  مــا  األـخـرة،  الّســنوات 

يطلقــون  لـقـراء،  تجّمعــات  وهــي  الـقـراءة«، 

أحكامــاً عــى نصــوص قرأوهــا ويصــرون »نقــاداً 

أو  مــا  لكاتــب  يتحّمســون  قــد  اســتعجالين«، 

وينقلــون  بشــغف،  عنــه  يدافعــون  مــا،  كتــاب 

الفايســبوك  يف  صفحــات  عــى  مشــاعرهم 

مــا  يجــدون  ال  وقــد  تويــرت،  حســابات  عــى  أو 

يريدونــه يف كتــاب مــا، فيعّلقــون عليــه، بشــكل 

املوقــع  يف  خصوصــاً  يحــدث  مــا  وهــذا  ســلبي، 

االســتعجال  حيــث  ريــدز«،  »غــود  الّشــهر 

املوقــع،  يف  املـشـرتكن  أفعــال  ردود  يحكــم 

وتعليقاتهــم عــى الكتــب. لكــن لهــذا الّنــوع مــن 

»بارومــرت« مصّغــر  يمّثــل  فهــو  أهميتــه،  الّنقــد 

القرائيــة،  األوســاط  يف  مــا،  كتــاب  تلقــي  عــن 

وهــو مصــدر »شــائعات« أيضــاً، إلثــارة االنتبــاه 

يف  الّتــداول  مــن  حّظــه  يلــق  لــم  كتــاب،  إىل 

املتخّصصــة. الّنقديــة  األوســاط 

كّل كاتــب هــو بالّضــرروة قــارئ، لهــذا ال يمكــن 

أن نتنكــر لنقــد كّتــاب عــن كتــب اآلخريــن. لكــن 

هــذا الـنـّوع مــن الّنقــد ليــس خاليــاً مــن الذاتيــة، 

فالكاتــب يـقـرأ كتابــاً، ويعلــق عليــه مــن منظــور 

شــخيص، قــد يّتفــق معــه ويقــّدم فيــه انطباعــاً 

تصــر  هنــا  العكــس.  يحصــل  وقــد  حســناً، 

الحاجــة للّنقــد األكاديمــي الــذي مــن خصائصــه 

أو  ـمـدح  يف  الّســقوط  وعــدم  األحــكام  نســبية 

اإلســاءة لنــّص مــا. وظيفــة الّناقــد ليــس أن يعــرب 

عــن إعجــاب أو عــدم إعجــاب بنــّص مــا، بــل يف 

قدرتــه عــى منــح حيــاة ثانيــة للّنــص، يف تقريبــه 

ممــن لــم يّطلــع عليــه، وإقناعــه بالفحــص الــذي 

الخالــدة،  النصــوص  مــن  كثــر  للنــّص.  قدمــه 

ســبب  للنقــد  كان  الّتاريــخ،  يف  اســتمرت  التــي 

الســريري،  موتهــا  وتفــادي  اســتمرارها،  يف 

املطلــق  القــايض  دور  مــن  الناقــد  يتخلــص  هنــا 

عــى  لالنفتــاح  مرشــداً  ويصــر  لألحــكام، 

النظــر  بغــض  القــارئ،  تخــدم  التــي  النصــوص 

يمنــح  أن  هــو  دوره  املوســمية،  املوضــات  عــن 

ُيريــد  مــا  يـقـول  أن  نفســه،  للنــّص  الــكالم  حــّق 

قولــه. النــّص 

عــن  ينفصــل  ال  يــكاد  النقــد  الجزائــر،  يف 

الكّتــاب،  »نوايــا«  يف  البحــث  عــن  الّشــخصنة، 

وكتاباتهــم،  الخاّصــة  حياتهــم  بــن  والّربــط 

عــن  الحديــث  قبــل  نفســه  الكاتــب  ُنحاســب 

نّصــه، لــو طّبقنــا هــذا املنطــق عــى كّتــاب عامليــن 

مالــرو –مثــالً-  أنــدري  الّنتائــج وخيمــة،  لكانــت 

مقتنيــات  تهريــب  فضائــح  يف  متوّرطــاً  كان 

الوـصـول  مــن  يمنعــه  لــم  هــذا  لكــن  تراثيــة، 

لــألدب،  نوبــل  ترشــيحات  إىل  ـمـّرة-  مــن  -أكــر 

يف  مهّمــة  بأرقــام  وُتـبـاع  رواياتــه،  ترتجــم  وأن 

هــذا  الّنقــد بشــكل حســن.  املكتبــات، ويتلقاهــا 

املنهج الّنقدي، املُمارس يف الجزائر، يذّكرنا بما 

ذهــب إليــه الّناقــد ســانت-بوف)1869-1804(، 

الذي وصل إىل عضوية األكاديمية الفرنسية، 

بشــخصنة  واشــتهر  عـصـره،  نّقــاد  أشــهر  كان 

حروبــه الّنقديــة عــى كبــار الكّتــاب آنــذاك، مثــل 

مــرور  ومــع  لكــن، يف األخــر،  وبودلــر.  بـلـزاك 

ســانت-بوف،  يذكــر  صــار  أحــد  ال  الّســنوات، 

وبودلــر. لبـلـزاك  نـقـرأ  مازلنــا  لكننــا 

كاتب من الجزئر مقيم في سلوفينيا

رتك
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الفاعل الغائب
النقد والمشهد الشعري العربي المعاصر

مفيد نجم

تســتدعي أي مقاربــة للعاقــة بــني النقــد والتجربــة الشــعرية العربيــة املعاـصـرة دراســتها، ضمــن ســياقها التاريخــي واملـعـريف، الــذي ظــل 

فيه النقد العربي حائرا يف اختياراته املنهجية بني إغراءات املدارس النقدية الغربية الحديثة، والرتاث النقدي العربي القديم، دون أن 

يتمكــن مــن حــل مشــكلة الهويــة، والعبــور نحــو صياغــة هويــة نقديــة خاصــة، وقاعــدة مفهوميــة تواكــب التطــور املعــريف والنقــدي الحديــث 

مــن جهــة، وتســتجيب لحاجــات النــص الجديــد نظريــا ومنهجيــا مــن جهــة ثانيــة.

ملف

عــى  التجاذبــات  هــذه  لقد أســهمت 
مســتوى الوعــي النقــدي العربــي يف 

املمارســة  جعلــت  التشــتت،  مــن  حالــة  خلــق 

النقديــة  املناهــج  تأثــر  تحــت  تقــع  النقديــة 

الغربية، نتيجة التطور السريع لهذه املناهج، 

حتــى  البعــض،  بعضهــا  داخــل  مــن  وانبثاقهــا 

لذلــك  عــن مواكبــة تطورهــا.  عاـجـزا حتــى  بــات 

مفهوميــة  لقاعــدة  يؤســس  أن  يســتطع  لــم 

تكويــن  نحــو  االنطــالق  يف  تســاعده  وإجرائيــة 

هــذه  أن  والحقيقــة  بــه.  خــاص  نقــدي  وعــي 

املشكلة التي واجهها النقد العربي، وما زال، 

أوســع  مشــكلة  مــن  ـجـزءا  زالــت  ومــا  كانــت 

وغيــاب  العربــي،  الثقــايف  بالواقــع  ترتبــط 

يمكــن  التــي  والفكريــة،  الفلســفية  املرجعيــات 

أن يســتند إليهــا هــذا الوعــي يف انطالقتــه نحــو 

البحــث والتجديــد، عــى غــرار مــا هــو حاصــل يف 

الثقافة الغربية.

التأسيس الغائب

لقد عاشت التجربة الشعرية العربية الحديثة 

يف مرحلــة صعودهــا خــالل النصــف الثــاين، مــن 

خمســينات القــرن املــايض، والنصــف األول مــن 

ســتيناته صراعــا قويــا بــن اتجاهــن مــن الوعــي 

للوظيفــة  انتصــر  اتجــاه  والفكــري،  الجمــايل 

االجتماعيــة للشــعر، تمثــل يف شــعراء قصيــدة 

التفعيلــة، وقــد ظهــر فيــه واضحــا تأثــر الفكــر 

اليســاري وأطروحاتــه الجماليــة الخاصــة، عــن 

الوظيفــة االجتماعيــة لــألدب، واتجــاه آخــر كان 

الحديثــة  الغربيــة  الشــعرية  بتـحـوالت  متأـثـرا 

والفكــر الليــربايل، تمثــل بشــعراء قصيــدة النــر. 

وعى الرغم من أن االتجاه األول شهد تراجعا 

كبرا مع صعود قصيدة النر وفشل املشاريع 

لــم ينتقــل هــو  الثــاين  فــإن االتجــاه  السياســية، 

اآلخر من مرحلة النقل، إىل مرحلة التأسيس 

هــذه  رواد  أن  أهمهــا  كان  عديــدة،  ألســباب 

التجربة هم من كانوا ينظرون لهذه التجربة، 

عــى ضــوء املعطيــات الناـجـزة ملفاهيــم قصيــدة 

النر الغربية. لذلك لم تفرز الحركة الشعرية 

الجديــدة نقــادا يواكبــون تحوالتهــا، ويعمقــون 

النظــري واإلـجـرايئ،  عــى املســتوى  أطروحاتهــا 

الشــعرية،  الحداثــة  مفهــوم  يخــّص  مــا  يف 

وأشــكال التعبــر عنهــا يف القصيــدة الجديــدة.

كان  النظريــة  املرجعيــات  هــذه  غيــاب   ومــع 

أن  املشــهد  هــذا  يف  العربــي،  الشــاعر  عــى 

يف  وموهبتــه،  الخــاص  جهــده  عــى  يعتمــد 

مســتوى  عــى  وتطويرهــا  تجربتــه  تعميــق 

اســتيعاب  عــرب  العالــم،  مــع  والعالقــة  الــذات 

منجزات التجربة الشــعرية العربية والعاملية، 

وعالقتــه باللغــة بوصفهــا الحامــل األســاس يف 

إىل إغـنـاء خزينــه  إضافــة  الشــعري،  مشــروعه 

الثقــايف العــام أو البعــد املعــريف للتجربــة، بعــد 

وأدبيــة  ثقافيــة  مكونــات  تتقاطــع  أصبحــت  أن 

ووســائل  الجديــدة  القصيــدة  فـضـاء  يف  عــدة، 

شــهدته  الــذي  التطــور  هــذا  لكــن  تعبرهــا. 

قصيــدة الحداثــة، لــم يرافقــه تطــور مماثــل يف 

النظــري  ووعيهــا  العربيــة،  النقديــة  املمارســة 

عــى املســتوى املنهجــي، ألســباب  التطــور  لهــذا 

عــن  وتقـصـره  النقــد  كســل  أهمهــا  كان  عــدة 

وتحليلــه  مقاربتــه  وأشــكال  أدواتــه،  تطويــر 

التلفيــق  لهــذه النصــوص الجديــدة، أو نتيجــة 

النقــاد  تنازعــت  أن  بعــد  النقديــة،  يف املمارســة 

شــتى. نقديــة  اتجاهــات 

نكوص نقدي

وتعــّد حقبــة ثمانينــات القــرن املــايض ومــا تالهــا 

النقــد  انشــغال  يف  الواضــح،  الرتاجــع  بدايــة 

الحديــث  العربــي  الشــعر  بدراســة  العربــي 

اللغــة  مســتوى  عــى  تحوالتــه،  ومواكبــة 

يف  التعبــر  وخصائــص  الحديثــة  والبالغــة 

التــي  التـحـوالت  بســبب  الجديــدة،  القصيــدة 

الشــعرية،  الكتابــة  أشــكال  عــى  تـطـرأ  كانــت 

مواكبتهــا.  عــن  النقديــة  الحركــة  وعجــز 

أســهمت  عديــدة  عوامــل  هنــاك  أن  والحقيقــة 

يف ضعــف املواكبــة النقديــة للتجربــة الشــعرية 

الجديــدة، كان مــن أهمهــا عجــز هــذه التجربــة 

تنـظـرا  تواكبهــا  نقديــة  حركــة  بلــورة  عــن 

وتحليــال، مــع دخــول مفاهيــم جديــدة وتشــكل 

رؤى متعددة، حول مفهوم الكتابة الشــعرية 

تنظمهــا  التــي  الداخليــة  العالقــات  وشــبكة 

الداخــل، ويف مقدمتهــا عالقــات االنزيــاح  مــن 

اللغــوي والبالغــي الــذي أســهم يف بنــاء عالقــات 

وقواعدهــا،  اللغــة  مســتوى  عــى  جديــدة 

اللغــة، وتشــكيل  توســيع دالالت  ســاهمت يف 

عــن  ـعـربت  جديــدة،  وتراكيــب  تعبــر  أســاليب 

واللغــة. لألشــياء  الجديــدة  الشــاعر  رؤيــة 

صعوبــة  فهــو  واألهــم  اآلخــر  الســبب   أمــا 

النظــري  املســتوى  مــن  النقــد  يف  االنتقــال 

التطبيقــي،  املســتوى  إىل  الحديثــة،  للمناهــج 

النقــدي،  الكســل  مــن  ـنـوع  بــروز  مــع  خاصــة 

وتراجــع  الكــربى،  القضايــا  غيــاب  مــع  ترافــق 

هــو  العربيــة. وكمــا  الثقافــة  الشــعر يف  حضــور 

تشــهد حالــة  تـحـول  فــإن كل مرحلــة  معــروف 

املفاهيــم  واختــالط  الشــعرية،  الفــوىض  مــن 

والــرؤى، مــا ينعكــس ســلبا عــى واقــع الشــعر، 

لــه. املواكبــة  النقــد  حركــة  عــى  وبالتــايل 

إن مشكلة نقد الشعرالعربي، والتي هي جزء 

عمومــا،  الحديــث  العربــي  النقــد  مشــكلة  مــن 

قــد تمثلــت يف افتقــاده إىل مرجعيــات فلســفية 

وفكريــة، يســتند إليهــا يف تكويــن وعــي نظــري، 

الشــعرية  التجربــة  مــع  وتفاعــل  تواصــل  عــى 

حركــة  تركيــز  ذلــك  إىل  يضــاف  الجديــدة، 

الرتجمــة العربيــة، عــى األعمــال الخاصــة بنقــد 

األمــر  الســردية،  ونظرياتهــا  الحديثــة  الروايــة 

يف  الشــعرية  الحداثــة  مفهــوم  جعــل  الــذي 

الشــعر الغربــي بتحوالتــه واتجاهاتــه املختلفــة، 

الفلســفي  ســياقه  عــن  معــزوال  إلينــا  يصــل 

ســلبيا  انعكــس  مــا  وهــو  الغالــب،  واملعــريف يف 

بــن  عــى أي محاولــة لتأســيس عالقــة موازيــة 

عــن  يتخــى  أن  بالنقــد  وأدى  والشــعر،  النقــد 

دوره عــى مســتوى التنظــر والتحليــل، خاصــة 

رتك
 ال

اد
نه
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مــع التحديــات الجديــدة التــي طرحتهــا الكتابــة 

مســتوى  عــى  النقــد،  عــى  الحديثــة  الشــعرية 

وشــبكة  الجديــدة،  والبالغيــة  اللغويــة  بنيتهــا 

الفنــون واألجنــاس  التــي أقامتهــا مــع  عالقاتهــا 

األخــرى. األدبيــة 

مــن  حالــة  خلــق  يف  الوضــع  هــذا  أســهم  لقــد 

لغيــاب  نتيجــة  الكتابــة،  وفــوىض  البلبلــة 

والتجربــة  النقــد  بــن  الحواريــة  العالقــة 

نظريــة  مرجعيــات  وجــود  وعــدم  الشــعرية، 

ونقديــة، تســتند إليهــا يف اختياراتهــا، مــا جعــل 

قراءاتهــا  مــن  الغالــب  يف  تتخــذ  التجربــة  هــذه 

وبعــض  املرتجــم،  للشــعرالغربي  الخاصــة 

تجــارب رواد قصيــدة النــر مرجعيــة لهــا، دون 

أن يكــون هنــاك إطــار نظــري تعمــق مــن خاللــه 

وعيــا  بوصفهــا  الجديــدة،  الكتابــة  إىل  رؤيتهــا 

تشــكيلها  وطرائــق  باللغــة  ومعمقــا  جديــدا 

وبنائهــا، بصــورة تعيــد مــن خاللــه رســم صــورة 

األشــياء، وعالقــة الــذات بالعالــم، ولذلــك كان 

طبيعيــا أن يتحــول الســائد يف الكتابــة الشــعرية 

الجديــدة،  للتجــارب  مرجعيــة  إىل  العربيــة، 

يف  جّديــة  مســاهمة  للنقــد  تكــون  أن  دون 

تعميــق تـحـوالت الكتابــة الجديــدة، وتطويرهــا 

عــى مســتوى الوظيفــة الشــعرية للغــة، وخلــق 

القصيــدة. داخــل  جديــدة  عالقــات  نظــام 

النقد واملرجعية

ثمــة أســباب تقــف يف خلفيــة هــذا املشــهد، مــن 

أهمهــا محدوديــة املرجعيــات النقديــة الغربيــة 

يتغــذى  أن  يمكــن  والتــي  بالشــعر،  الخاصــة 

مــا  يف  خاصــة  الحديــث،  العربــي  النقــد  منهــا 

يتعلــق بقصيــدة النــر واـسـرتاتيجيات كتابتهــا، 

األمــر الــذي جعــل أغلــب شــعراء قصيــدة النــر 

يف  النــر  قصيــدة  كتابــة  تجــارب  مــن  يتخــذون 

اتخــذوا  مــا  مــن  أكــر  لهــا،  مرجعيــات  الـغـرب 

مــن التنظــر النقــدي الغربــي مرجعيــة لتكويــن 

الشــعراء  وعيهــم الجمــايل الجديــد، باســتثناء 

الــرواد مــن أصحــاب مجلــة شــعر، الذيــن تبنــوا 

أطروحــات ســوزان برنــار يف كتاباتهــم الجديــدة 

لهــا. والتنظــر 

الشــعرية  الكتابــة  يف  املشــكلة  تجلــت   لقــد 

مرتافقــة  ـجـاءت  أنهــا  يف  الجديــدة  العربيــة 

الثقافــة  يف  الشــعر  حضــور  تراجــع  بدايــة  مــع 

أصبحــت  التــي  الروايــة،  وصعــود  العربيــة 

كتابتهــا تشــكل إـغـراء حتــى بالنســبة للشــعراء 

النقــدي  االنشــغال  أن  والحقيقــة  أنفســهم. 

هــذا  الوحيــد  ســببه  يكــن  لــم  العربيــة  بالروايــة 

بــل  وانتشــارها،  للروايــة،  الكبــر  الصعــود 

النقديــة  املرجعيــات  مــن  كـبـرة  وـفـرة  وجــود 

الســرد، ونقدهــا،  بنظريــات  املتعلقــة  الغربيــة 

مــع  للتفاعــل  غنيــة وواســعة  مــا شــكل أرضيــة 

مفاهيمهــا  مــن  واالســتفادة  املرجعيــات،  هــذه 

وتطبيقيــا. نظريــا  ومناهجهــا 

بــات  الــذي  الــدور  محدوديــة  ـجـاءت  لقــد 

التــي  التـحـوالت  مــع  مرتافقــة  النقــد،  يلعبــه 

ألســباب  الشــعرية،  الكتابــة  عــى  تـطـرأ  بــدأت 

املســتوى  عــى  معــا.  آن  يف  وموضوعيــة  ذاتيــة 

إىل  تحـتـاج  جديــدة  كتابــة  هنــاك  كانــت  األول 

جديــدة،  وـقـراءة  تحليــل  وأدوات  مفاهيــم 

للمناهــج  صــدى  كان  الــذي  العربــي  والنقــد 

مــن  يعينــه  مــا  يجــد  لــم  الغربيــة،  النقديــة 

الــدور.  هــذا  ممارســة  عــى  نقديــة  مرجعيــات 

إن التـحـوالت التــي ـطـرأت عــى البنيــة الجديــدة 

للنــص الشــعري عــى مســتويات بنيتــه اللغويــة 

صعوبــة  مــن  زاد  والجماليــة،  واالســتعارية 

هــذه املهمــة، وحاجتهــا إىل االجتهــاد والبحــث، 

وهــو مــا ظلــت تفتقــده الحيــاة النقديــة العربيــة 

املســتوى  عــى  أمــا  معروفــة.  باســتثناءات 

اهتمــام  غيــاب  هنــاك  كان  فقــد  املوضوعــي 

بالنقــد  بالشــعر، وبالتــايل  النشــر  لــدور  واضــح 

الذي يمكن أن يواكبها نظرا ملحدودية القراء، 

يف  الربــح  لهــا  يحقــق  عمــا  تبحــث  التــي  وهــي 

النشــر. ســوق 

محدودية الدور
الشــعرية  للكتابــة  الجديــدة  املغاـمـرة  إن 

تتطلــب  األصيلــة،  بتجاربهــا  الحديثــة  العربيــة 

مغامــرة نقديــة مواكبــة لهــا، تنطلــق مــن نفــس 

يف  معهــا  وتتقاطــع  والتصــورات،  الهواجــس 

وأشــكال  النقديــة،  اللغــة  وتطويــر  تجديــد 

مقارباتهــا للنــص الجديــد، مســتفيدة يف ذلــك 

إىل  النقديــة  املناهــج  وجهتــه  الــذي  النقــد  مــن 

البعــض ـحـول نظــام العالقــات داخــل  بعضهــا 

النــص والتأويــل، وحضــور الخــارج يف الداخــل 

املقاربــة  جوهــر  تشــكل  قضايــا  مــن  ذلــك  وغــر 

إن  املناهــج.  هــذه  يف  الشــعري  للنــص  النقديــة 

وأدوات  مفاهيــم  اســتخدام  املعـقـول  غــر  مــن 

تحليــل قديمــة لنــص حديــث، لذلــك ال بــّد مــن 

تطوير هذا الوعي النقدي والجمايل يف مقاربة 

ناقــد واع  إىل  يحـتـاج  مــا  الجديــد، وهــو  النــص 

بجماليــات الكتابــة الجديــدة، وقــادر عــى بـنـاء 

عالقــة حواريــة مفتوحــة معــه، تغنــي وتغتنــي 

آن معــا. يف 

أن املشــكلة يف محدوديــة املشــاركة  والحقيقــة 

الشــعرية  التجــارب  مقاربــة  يف  النقديــة 

بــل  وحــده،  النقــد  عــى  تقتصــر  ال  الجديــدة، 

واستســهال  الشــعري  املشــهد  فــوىض  تتحمــل 

مســؤوليتها  الكثريــن  عنــد  الشــعرية  الكتابــة 

لــم  النقــد  النقــد، خاصــة وأن  عــن تراجــع دور 

باملفاهيــم  يهتــد بعــد إىل حــل معضلــة عالقتــه 

النقديــة  املناهــج  بلورتهــا  التــي  والتصــورات 

الشــعري  بالنــص  عالقتــه  ضــوء  يف  الغربيــة، 

وداللــة. ومفهــوم  كبنيــة 

 وإذا كانــت محدوديــة انتشــار الشــعر وتراجــع 

عــزوف  أســباب  مــن  هــي  قراءتــه،  مســتويات 

لغــة  صعوبــة  فــإن  الشــعر،  نقــد  عــن  الناقــد 

الشــعر الجديــدة، مــن خــالل عالقــات االنزيــاح 

هــذه  تميــز  أصبحــت  التــي  والبالغــي  اللغــوي 

العــزوف،  لهــذا  أخــرى  أســباب  هــي  اللغــة، 

للشــعر  الجديــدة  املقاربــة  هــذه  وأن  خاصــة 

نقديــا حقيقيــا وناجعــا،  تأصيــال  تقتــي  باتــت 

املحتشــد  العالــم  هــذا  وـلـوج  مــن  تمكنهــا 

البالغــة  يف  واالنزياحــات  والرمــوز  بالعالمــات 

واللغــة، لفــّك مغاليقــه واكتنــاه معنــاه وإدراك 

يقتــي،  الهــام  الــدور  هــذا  إن  عناصــر جمالــه. 

عى مستوى النظرية واملنهج تكامال وتطويرا، 

يعكــس حيويــة املشــهد النقــدي، وقدرتــه عــى 

إغناء تجربته عرب استيعاب املعطيات الحديثة 

للنقــد الغربــي، والعمــل عــى تطويرهــا وفــق مــا 

تتطلبــه حاجــات القصيــدة العربيــة املعاـصـرة، 

بمــا يعيــد للشــعر حضــوره الحقيقــي يف املشــهد 

الفــوىض  حالــة  مــن  ويحــرره  العربــي،  الثقــايف 

اآلن. يعيشــها  التــي  والعبــث 

ناقد من سوريا مقيم في برلين
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جملة سيعترض عليها الجميع
باسم فرات

النقــد العربــي بخــر، جملــة ســيعرتض عليهــا الجميــع ربمــا، لكــن مهــاً دـعـوين أوضــح األمــر؛ الثقافــة العربيــة ثقافــة إبداعيــة أكــر منهــا 

تحليلية يف الوعي الجمعي، فما زال كثر من الشــعراء وعى الرغم من عيشــهم الطويل يف الغرب ينزعجون أن يقال عنهم »باحث« 

فهــم يفضلــون أن يســبق اســمهم بكلمــة »ـشـاعر« وهــذا يف الاوعــي يعنــي أنــه ُيفّضــل شــعره عــى منـجـزه التحليــي والنقــدي والفكــري، 

وهــؤالء ال حصــر لهــم مــع األســف يف ثقافتنــا العربيــة.

ملف

ينــدر فيهــا  يــكاد  ثقافــة  العربيــة  إن ثقافتنــا 
االجتماعــي،  األدبــي،  )الناقــد  الناقــد 

»مفـكـًرا«  أن  أظــن  فــال  الجماهــري،  الفكــري( 

الثقافــة  يف  شــعبية  عــى  حصــل  و«ناقــًدا« 

الــوردي،  عــي  الدكتــور  اســتثنينا  لــو  العربيــة 

مــات  الهائلــة  مــن مبيعاتــه  الرغــم  عــى  والــذي 

تمتــئ  شــعراء  تجــد  قــد  بينمــا  فـقـًرا معدًمــا؛ 

ومحمــود  قبــاين  ـنـزار  وليــس  القاعــات  بهــم 

األكــر  كانــا  وإن  أحــد  عــى  بخافيــن  درويــش 

شعبية.

لــو تابعنــا النــدوات النقديــة التــي تعقــد خــالل 

الحضــور  أن  ســنجد  الشــعرية  املهرجانــات 

الحضــور  أضعــاف  للشــعر  الجماهــري 

النقــدي  الحضــور  يقتصــر  ربمــا  بــل  النقــدي، 

مــا  غــر، وهــذا  النّقــاد املشــاركن فقــط ال  عــى 

مثــالً. الشــعري  املربــد  مهرجــان  يف  ملســته 

مــن  يبــدأ  لبـنـاء  بحاجــة  العربيــة  الثقافــة 

الذائقــة  لضــّخ  االبتدائيــة  مــن  يبــدأ  الصفــر، 

الجمعية أن تميل وتعتز بالنقد والتحليل، ال 

لــن يحــدث مــا  أن تبقــى تمّجــد اإلبــداع، وهــذا 

دام التعليم لدينا تلقينيًّا، يحثك عى الحفظ 

وال يحثــك عــى التفكــر، والنقــد بحاجــة ماســة 

باإلبــداع،  تفخــر  مثلمــا  بالفكــر  تفخــر  لعقليــة 

باحــث  أو  كاتــب  إنــه  شــاعر  عــن  ُيقــال  وحــن 

امتعــاض،  بــأّي  يشــعر  وال  بــل  يـعـرتض،  ال 

فالكاتــب والباحــث ليســا بأقــل مكانــة مــن املبــدع 

مـسـرحيًّا. أو  ــا  قاصًّ أو  ــا  روائيًّ أو  شــاعًرا 

إحــدى أكــر ســلبيات املجتمعــات العربيــة، هــي 

القبليــة، فالــروح القبليــة مســيطرة علينــا ولهــا 

اليــد الـطـوىل يف الالوعــي الجمعــي، ومــن هــذه 

الثقافــة  عواهــن  مــن  الكثــر  تنطلــق  الســلبية 

العربيــة، القبليــة تحرمنــا مــن قــول الحــق ومــن 

منــح َمــن يســتحق مــا يســتحق، والقبليــة التــي 

ســحبناها حتــى عــى الـحـزب، وقبــل ذلــك عــى 

الثقافــة  تراجــع  املدينــة، كانــت ســبًبا رئيًســا يف 

النفــاق واملحســوبية. العربيــة وظهــور 

شــعرائها  إـبـراز  يف  ســطوتها  األـحـزاب  مارســت 

ومبدعيها بما ال يستحقون يف أغلب الحاالت، 

والجامعــات  اإلعالميــة  الواجهــات  فصــارت 

تحتفــي بمبــدع الحــزب والثــورة، بينمــا تتجاهــل 

املبدعــن الذيــن يعكفــون عــى صقــل مواهبهــم 

واالنغمــاس يف مشــروعهم اإلبداعــي؛ لتخلــق 

لنــا ثقافــة قبليــة مــن ـنـوع آخــر.

ناقــد بــدالً مــن أن يبحــث عــن املبدعــن املميزيــن 

عــن  الكتابــة  يف  وقدراتــه  وقتــه  يســتهلك 

أصدقائــه وندمائــه والحلقــة املقربــة، فضــالً عــن 

املشــهورة  األســماء  األوىل  حالتــن  عــن  الكتابــة 

ليشــتهر بهــا وكثــر مــن هــذه الكتابــات ال تضيــف 

شــيًئا للمدونــة النقديــة ألن األســماء املشــهورة 

والتــي تحتــل املشــهد الشــعري اُْســتهلكت نقــًدا 

وتحليــالً، والحالــة الثانيــة الكتابــة عــن النســاء، 

اســتثنائية  جهــوًدا  كرســوا  النّقــاد  مــن  فكثــر 

بكثــر  أقــل  الجميــالت، وجهــوًدا  عــن  للكتابــة 

للكتابة عن املبدعات اللوايت يحفرن يف املدونة 

االـحـرتام. يســتحق  بمــا  اإلبداعيــة 

هــذه املهيمنــات يف املشــهد الثقــايف العربــي أَّدت 

دون بــروز أجيــال مــن الّنّقــاد وإنمــا َمــن بــرَز هــم 

وهــي  الذكــر  آنفــة  الثالثــة  آحــاد، ألن األســباب 

نظــام  بســبب  الفكــر،  عــى  اإلبــداع  تفضيــل 

الجنــي،  والعتــه  والقبليــة  والتلقــن  الحفــظ 

تنهــض  أن  يمكنهــا  تنشــئة أجيــال  دون  حالــت 

أساســها  عربيــة  نقديــة  بمهمــة خلــق منظومــة 

النقــد العربــي القديــم وهــو الرائــد، واالســتفادة 

وطــرق  الحديثــة  النقــد  مناهــج  مــن  القصــوى 

التفكــر وآليــات البحــث والتفكــر والتــي وصلــت 

الغربيــة. الثقافــة  إىل مديــات واســعة يف 

باـلـرتاث وبالحداثــة، فالعقــل  ثمــة ســوء وعــي 

طــريَف  بــن  األعــم  الغالــب  يف  يقــف  العربــي 

نقيــض، إمــا مؤمــن بالــرتاث وكاره للحداثــة مــع 

نـظـرة ارتيــاب مــن الـغـرب نـظـرة كليــة، ال يفــّرق 

سياســات  وبــن  وعلمــي  إنســاين  منجــز  بــن 

التغالــب،  يحركهــا  والتــي  ومصالحهــا  دول 

لتدمرنــا،  ســلة املؤاـمـرة  كلــه يف  الـغـرب  يضــع 

وأن تراثنــا فيــه كل يشء فــال حاجــة لنــا بطــرق 

تعليميــة ومنهجيــة ونقديــة خــارج هــذا اـلـرتاث.

وآخــر يقــف عــى النقيــض تماًمــا، فهــو ال يحفــل 

يكتــب  التــي  باللغــة  حتــى  يؤمــن  وال  باـلـرتاث 

بهــا، بــل إن أعــداًدا كـبـرة مــن املثقفــن يكتبــون 

لغــة  محتــل،  لغــة  يرونهــا  وهــم  بالعربيــة 

غازية، فكيف يبدعون فيها، فضالً عن اآلالف 

الذين يرونها لغة ال تتواصل مع الحياة، لغة 

يمجــدون  عنهــم،  رغًمــا  بهــا  يكتبــون  قاـصـرة، 

كل مــا يــأيت بــه الـغـرب وال يحفلــون بــأي منجــز 

للغتهــم  أن احتقارهــم  يجهلــون  وهــم  عربــي، 

وعــى  الـعـرب  أن  عــى  وإصرارهــم  ومنجزهــا 

مــدى التاريــخ خــارج نطــاق الحضــارة يعنــي هــم 

الحــاالت  أحســن  يف  وهــم  يشء،  ال  أنفســهم 

الـغـرب. عالــة عــى مــا ينتجــه 

ـهـؤالء حتــى عندمــا ترجمــوا نصوًصــا نقديــة أو 

عّربــوا مصطلحــات زادوهــا غموًضــا، وتدفقــت 

مــن  تخلــو  وهــي  الـغـرب  مصطلحــات  علينــا 

الدقــة التــي ُعرفــت بهــا الرتجمــات العربيــة عــى 

لدينــا  ثالثــن عاًمــا وأكــر، وأصبــح  قبــل  األقــل 

للمصطلــح الغربــي الواحــد عــدة ترجمــات تــكاد 

مــن  زادت  ترجمــات  دقيقــة،  غــر  كلهــا  تكــون 

فنشــأ  العربــي،  القــارئ  عنــد  التلقــي  صعوبــة 

وتـحـّول  الغمــوض  تـكـّرس  أجيــال  بــل  جيــل 

النقــد إىل مــا يشــبه الكتــب العلميــة يف جمــوده 

النحــو املفرطــة يف تخصصهــا. كتــب  أو 

نعــم الكثــر مــن كتــب النقــد تشــبه كتــب الطــب 

وكتــب النحــو، املــادة جامــدة وثقيلــة ويصعــب 

إنجــاًزا،  ُيعــّد  ـقـراءة  الكتــاب  وإكمــال  هضمهــا 

وهــذا أتــاح لعــدد كبــر مــن الصحفيــن وأشــباه 

ُيحــرّبوا الصفحــات كالًمــا يطلقــون  أن  الُكّتــاب 

عليــه نقــًدا وهــو يصلــح لعــدد كبــر مــن املبدعــن 

ملجرد رفع اسم الشاعر أو املبدع واملقاطع التي 

ومقاطــع  آخــر  اســم  ووضــع  بهــا  يستشــهدون 

يتــم  وبذلــك  بســيطة  تغـيـرات  مــع  كتابــه  مــن 

تدويــر املقالــة النقديــة ـمـراًرا.

تعيشــه  الــذي  االنحطــاط  لهــذا  ننتبــه  لــم  إن 

الثقافة العربية ستتفاقم األمور سوًءا، وبدالً 

بالنقــد  تفخــر  أجيــال  بخلــق  نبــدأ  الرتقيــع  مــن 

باإلبــداع؛  تفخــر  مثلمــا  والتفكــر  والتحليــل 

عندما ال يتحسس شاعر ما أن ينادى بالكاتب 

أو الباحــث، وعندمــا يكــون الــرتاث محــّل تقديــر 

التقديــس  همــا  أمريــن  مــن  يخلــو  واعـتـزاز 

ا أحمر ال يمكن  والتدنيس، فالرتاث ليس خطًّ

نماذجــه  مــن  واالســتفادة  وتحليلــه  تفكيكــه 

النقــد. غــر  النقــد ويف  املتطــورة يف 

 والرتاث ليس مدّنًسا بحيث يتم الشطب عى 

أكرب تراث عرفته لغات العالم ملجرد أن الناقد 

مبهــور بالغــرب، فتجــارب ابــن طباطبــا العلــوي 

وابــن ســالم الجمحــي وابــن قتيبــة وقدامــة بــن 

جعفــر والجرجــاين وغرهــم تســتحق أن ُتــدرس 

اســتيعابه  يمكــن  حينهــا  األخــر،  ســيما  وال 

وهضمــه وكذلــك هضــم املنجــز النقــدي الغربــي 

واملتلقــي  متفوًقــا  بوصفــه  ال  معــه  والتعامــل 

بوصفــه حلقــة  بــل  تابًعــا ومســتهلًكا،  العربــي 

مــن حلقــات التطــور البشــري.

النقــد،  عربيــة يف  يمكــن خلــق خصوصيــة  هنــا 

والحداثــة  )اـلـرتاث(  األصالــة  بــن  موازنــة  فيهــا 

الغربيــة، فــال ناقــد أكاديمــي يلــوك املصطلحــات 

عــى  النقــد  فيتـحـول  كتاباتــه  ثنايــا  يف  جامــدة 

للـقـراء، أو آخــر يدخــل  يديــه إىل مــادة طــاردة 

الخيمة ويكتب لنا يف زمن االنفجار التواصي.

كاتب وشاعر من العراق يقيم في الخرطوم

رتك
 ال

اد
نه
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االستبداد النقدي
النقد وأسئلة الفقدان

علي حسن الفواز

كثــرون يتحدثــون عــن غيــاب النقــد، وعــن عجــز النقــاد يف متابعــة مــا ينشــره الكّتــاب هنــا أوهنــاك.. هــذه الشــكوى التوصيفيــة لحــال النقــد 

العربي، تصطدم بالواقع، حّد أنها تبدو غر واقعية تماما، ألّنها تحّمل النقاد ما ال يحتملون، وتطالبهم بأن يكونوا أشبه بأصحاب 

العربــات الذيــن يركضــون لصــق عرباتهــم، ويــدارون زبائنهــم ألنهــم زّوادة الــرزق.

ملف

تبــدو  النقــدي  الغيــاب  الشكوى مــن 
مطلبيــة يف هــذا الســياق أكــر 

الذيــن  مــع  ســيما  ال  فنيــة،  حاجــة  هــي  ممــا 

الصفحــات  محــّررو  أو  النقــاد،  يعافهــم 

مناطــق  عــن  البحــث  عنــوان  وتحــت  الثقافيــة، 

ووْقــٍع  بريــق  لهــا  وكتــب  وعن أســماء  دافئــة، 

ثقافيــا  وليــس  اجتماعــي  شــأن  وهــو  وملعــان، 

خالصــا، ولصيــق بطبيعــة الشــخصية العربيــة 

املثقفــة وغــر املثقفــة، أو ربمــا بتعــايل البعــض 

من النقاد عى ما هو جديد يف الكتابة، أو عن 

الجمعــي  الالوعــي  يف  القــاّرة  غــر  األســماء 

للقّراء.

ُمطــاِرداً  يكــون  أْن  الناقــد  وظائــف  مــن  ليــس 

لــكّل مــا تنشــره املطابــع مــن كتــب، فهــي وظيفــة 

لهــا متابعوهــا يف الصحــف اليوميــة، واملجــالت 

األســبوعية إْن وجــدت! ألن النقــد َمعنــٌي برصــد 

أو  أســئلة،  ُتثــر  التــي  وبالكتــب  الظواهــر، 

الثقافيــة املعرفيــة  الظواهــر  مــن  بعضــا  تقــارب 

يف  الناقــد  وظيفــة  مــن  ُيعــزز  وبمــا  واألدبيــة، 

مــا  مــع  تعاطيــه  ويف  حضــوره،  ويف  وعيــه، 

وأســئلة..  من إشــكاالت  الثقــايف  املشــهد  ُيـثـره 

فضــال عــن العالقــة امللتبســة للوظيفــة النقديــة، 

تســتغرقنا،  التــي  بالرثاثــة  الناقــد  ولجّديــة 

ذاتــه،  الناقــد  بهــا  يصطــدم  أْن  يمكــن  والتــي 

النشــر،  ومســاحات  الثقــايف  فضاءنــا  تغمــر  إذ 

مــن  البعــض  قناعــة  عــى  ســطوتها  وتـفـرض 

صّنــاع الـقـرار يف هــذا املطـبـوع أو ذاك، ال ســيما 

الرســمية،  واملجــالت-  الصحــف  املطبوعــات- 

والتــي لهــا توّجهاتهــا وأنمــاط خطابهــا املهيمــن، 

النقــد ومــا يخضــع منــه  بمــا فيهــا العالقــة مــع 

لضــرورات الرســالة األيديولوجيــة، أو مــا يمكــن 

أْن يدخــل يف حســاب تلــك الجهــات الرســمية، 

مــا  أو  الســلطة،  صــداع  يثــر  مــا  عــن  بعيــدا 

واملســكوت  واملقـمـوع  املكبــوت  ملفــات  يســتفز 

عنــه، حتــى بــات النقــد بوصفــه الحيــوي رهينــا 

أْن  الصعــب  مــن  والتــي  الحريــة،  بضــرورات 

العربــي،  االســتبداد  بــالد  يف  نلمــس وجودهــا 

حيــث ُتخضــع الســلطة كل يشء لرقابتهــا، بمــا 

فيه الكالم واملواقف واآلراء واملقاربات النقدية 

األشــياء. جوهــر  تمــّس  التــي 

 الرؤيا بعيون الناقد
شــارحا  أو  النــص،  فــوق  كائنــا  ليــس   الناقــد 

فعاليــة  األكــر  القــارئ  هــو  مــا  بقــدر  للنــص، 

بـ”القــارئ  رفاتــر  يســميه  كمــا  أو  للنــص، 

امتيــاز  تمنحــه  التوصيفــات  العمدة” وهــذه 

الـقـراءة  مســارات  وتوجيــه  األحــكام،  تعيــن 

إـضـاءة  عــى  يســاعد  وبمــا  العموميــة، 

ُتتيحــه  مــا  وفــق  عــى  وتقويمهــا  النصــوص، 

فاعليــة  تعــزز  والتــي  والنظريــات،  املناهــج 

عــى  املســاعدة  وبالتــايل  والفهــم،  الـقـراءة، 

األحــكام. تلــك  اســتنباط 

االختيــار،  يف  األوىل  العتبــة  هــي  الناقــد  رؤيــا 

وهــي األداة التــي تعــزز وظائفيــة ذلــك االختيــار 

يكــون  أْن  للناقــد  يمكــن  ال  إذ  والكشــف، 

مــن  الهائــل  الكــمِّ  مــع  تعاطيــه  يف  عشــوائيا 

دور  مــن  البعــض  باتــت  والتــي  املطبوعــات، 

النشــر والطبع تنشــرها ألســباب تجارية بحت، 

عــى  ُيلقــي  مــا  وهــي  أخــرى،  لحساســيات  أو 

واملســؤوليات..  املهــام  مــن  كـثـرا  النّقــاد  عاتــق 

أســئلتهم  الـقـّراء  مــن  البعــض  ُيثــر  مــا  وبقــدر 

عــن  الكشــف  بمســؤولية  النقــاد  قيــام  ـحـول 

فــإّن  هــو )تجــاري(  هــو زائــف وســطحي ومــا  مــا 

مثــل  تتحمــل  قــد ال  النقــاد  مــن  البعــض  قــدرة 

هــذه املهمــة الصعبــة، والتــي قــد تضعهــم أمــام 

حــرٍج كبــر، وصراعــات مــن الصعــب الســيطرة 

كثــٌر  عليــه  تهمــن  وســط  تداعياتهــا، يف  عــى 

مــن  البعــض  أو  والقرابــات،  العصابيــات  مــن 

الســلطوية والحزبيــة، والتــي تســعى  الجهــات 

عــى  مريديهــا  الرتويج لبضاعــة  دائمــا إىل 

ومعــريف. وجمــايل  قيمــي  هــو  مــا  حســاب 

إّن جــّدة أّي مشــروع نقــدي تتبــدى مــن خاللــه 

بالضــرورة  ليــس  مؤســي،  بعمــل  ارتباطــه 

بعــض  يفهمــه  كمــا  ســلطويا  أو  رســميا 

املعنيــن، بــل بجهــات مدنيــة قــادرة عى إيجــاد 

ُتحّفــز  أْن  يمكنهــا  محــدودة  ولــو  فـضـاءات، 

مــن  الثقــايف(  )االســتثمار  باتجــاه  العمــل  عــى 

جانــب، أو باتجــاه تشــجيع رأس املــال الوطنــي 

وجامعــات(  ونقابــات  )شركات ومؤسســات 

مــن  الثقافيــة  املؤسســات  تلــك  مســاعدة  عــى 

يف  نجــده  كمــا  )الداعــم(  فـكـرة  تطويــر  خــالل 

العلميــة  واملؤتـمـرات  املهرجانــات  مــن  الكثــر 

والفنيــة.

 النقد والهامش
 تاريخ ثقافتنا العربية قرين بتاريخ املركزيات، 

واالســتبدادات، بما فيها االســتبداد الشــعري، 

مراحــل  يف  والســردي  الحكــوايت،  واالســتبداد 

الحقــة، وهــذه االســتبدادات تـفـرض شــروطها 

وبمــا  والروايــة،  الشــعر  لقدســية  الالواعيــة 

الــذي  الهامــش  وكأنــه  عنهــا  النقــد  يجعــل 

الحــقَّ لــه أْن يكــون مرـكـزا، أو متنــا لــه حضــوره 

ومؤتـمـره  مهرجانــه  لــه  وحتــى  ومركزيتــه، 

يف أغلــب  نجــده  مــا  لــذا  عملــه،  وورشــات 

الظاـهـرة  هيمنــة  هــو  الثقافيــة  فعالياتنــا 

واضــح  تهميــش  مقابــل  والســردية،  الشــعرية 

ذلــك-  مقابــل  املطالبــة-  نقــدي، أو  جهــٍد  أليِّ 

ُيـقـرأ  مــا  مــع  متعالقــا  النقــد  هــذه  يكــون  بــأْن 

مــن نصــوص، أو مــا تتــم مناقشــته ـحـول هــذه 

تلــك. أو  الروايــة 

الناقــد  يدفــع  مــن  هــي  النقــد  هامشــية  إّن 

عــى  يراهــن  ال  وأْن  ولالنتـقـاء،  للتعــايل، 

الناقــد  جْعــل  عــن  واالمتـنـاع  العموميــات، 

موظفــا ورقيبــا يف دار النشــر )س( أو دار النشــر 

أنَّ  إاّل  الحالــة،  هــذه  خصوصيــة  ورغــم  )ص( 

واقــع األمــر يف مجــرى النقــد العربــي ال يخــرج 

مــن  التوصيــف، ال ســيما وأّن عديــدا  هــذا  عــن 

مؤسســاتنا اإلعالميــة ال ُتعطــي أهميــة حقيقيــة 

للنشــر النقــدي األدبــي والثقــايف، وتحــت يافطــة 

الحاجــة إىل )النجــوم( وإىل الكتابــة عنهــم وعــن 

األجيــال  عــى  الدائــم  تأثرهــم  وعــن  كتبهــم 

والظواهــر. والنصــوص  والجماعــات 

ناقد من العراق

رتك
 ال

اد
نه
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خفة وتسطيح
النقد الفني في مصر

ناهد خزام

ال شــك أن وجــود حركــة فنيــة ســوية يف عاملنــا العربــي تتطلــب منـجـزاً نقديــاً موازيــًا، فليــس مــن الطبيعــي أن تســتمر التجــارب اإلبداعيــة 

الفنيــة بمعــزل عــن النقــد، فهــو وحــده الــذي يســتطيع تقويــم اتجاههــا ومســارها واملســاهمة يف وضعهــا داخــل إطارهــا الصحيــح، املرتبــط 

بمحيطهــا اإلقليمــي والعربــي ثــم محيطهــا العاملــي األشــمل. غــر أن االفتقــاد إىل حركــة نقديــة ســليمة وحقيقيــة قائمــة عــى رؤيــة واضحــة 

ومنســقة فكريــًا يــأيت عــى رأس املشــكات التــي تعــاين منهــا الـحـركات الفنيــة يف وطننــا العربــي، وهــي شــكوى دائمــة وملّحــة مــن قبــل 

الفنانــني واملهتمــني بالفــن عــى حــّد ـسـواء. وتعــاين الحركــة الفنيــة يف مصــر كغرهــا مــن الـحـركات الفنيــة األخــرى يف الوطــن العربــي مــن 

ذلــك الخلــل رغــم ريادتهــا وســبقها يف التفاعــل مــع الـحـركات الفنيــة الغربيــة منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر، مــا أســهم يف إنشــاء أول 

أكاديمية متخصصة يف تعليم الفن بمفهومه الحديث يف مصر عام 1908 وهي مدرسة الفنون الجميلة التي أسسها أحد أمراء أسرة 

محمــد عــي وهــو األمــر يوســف كمــال.

ملف

النقديــة  الكتابــة  المتتّبع لحركــة 
يف  البصريــة  بالفنــون  املتعلقــة 

مصــر يــدرك بعــض مواطــن الخلــل التــي تعــاين 

هــذه  رأس  عــى  يــأيت  الحركــة.  تلــك  منهــا 

املتخصــص  الناقــد  إىل  االفتقــار  املشــكالت 

الواعــي، واقتصــار النقــد الفاعــل عــى الكتابــات 

عــدم  ظــّل  يف  واملجــالت،  الصحــف  يف  املقدمــة 

وجــود إصــدارات متخصصــة أو مؤلفــات نقديــة 

فيمــا  إال  التشــكيلية  بالفنــون  مهتمــة  حقيقيــة 

الصحافيــة  اإلصــدارات  هــذه  أن  ونجــد  نــدر. 

كمــادة  الفنيــة  املــادة  مــع  تتعامــل  مــا  غالبــاً 

مكملة أو من قبيل املنوعات.

للكتابــة  يتصــّدون  مــن  إىل  نظرنــا  مــا  وإذا 

الفنيــة يف هــذه اإلصــدارات ســنجد أن الغالبيــة 

فنانــون  األصــل  يف  هــم  منهــم  العظمــى 

الرســوم  بــاب  مــن  الصحافــة  عالــم  دخلــوا 

الرســوم املصاحبــة  أو  كالكاريكاتــر  الصحافيــة 

ثــم ُدفعــوا دفعــاً  للموضوعــات )السرتيشــن(، 

فيمــا بعــد إىل الكتابــة مــن دون إعــداد أو ســند 

األحيــان. أغلــب  يف  مهنــي  أو  فكــري 

وبطبيعــة الحــال يملــك كل مــن ـهـؤالء الكتــاب 

املمارســة  وطبيعــة  للفــن  الخاصــة  رؤيتــه 

األمــر  عــى  حكمهــم  مــن  جعــل  مــا  الفنيــة، 

خاضعــاً لتلــك الــرؤى الشــخصية التــي تتقاطــع 

يف نفس الوقت مع ما يشّكلونه من صداقات 

مــا  فيتبايــن  آخريــن،  فنانــن  مــع  عــداوات  أو 

التحامــل  أو  واملجاملــة  التحيــز  بــن  يكتبونــه 

أحيانــاً، فــإذا غضــب أحدهــم عــى ســبيل املثــال 

بتجربتــه  خســف  الفنانــن  مــن  واحــد  عــى 

األرض، وإذا ريض عن آخر رفع من شأنه فوق 

تجربتــه. تحتملــه  مــا 

مــن  ملــادة  قراءتــك  بعــد  أحيانــاً  تخــرج  ال  قــد 

فنــان  عــن  الصحــف  يف  املنشــورة  املــواد  تلــك 

تلــك  عــن طبيعــة  بالقليــل  الفنانــن ســوى  مــن 

الفنيــة األخــرى  باملمارســات  التجربــة وعالقتهــا 

محلياً وعاملياً، ال يشء سوى املزيج من الصور 

يف  والتغــزل  البالغيــة  واملحســنات  اللغويــة 

أحيانــاً. التجربــة 

يمثل النموذج السابق نمطا من الكتابة الفنية 

يمكــن أن نميــز بينــه وبــن نمــط آخــر يميــل إىل 

االستعالء والوعظ. غر أن األزمة الفعلية هنا 

تتمثــل أحيانــاً يف أن هــذا االســتعالء قــد يكــون 

دون ســند فكــري، بــل قــد يمتــئ بالخلــط بــن 

املفاهيم واملصطلحات الفنية والفهم املشــّوش 

ملاهيــة الفــن وآليــة تطــوره كممارســة إنســانية، 

نقــدي  بـنـاء  إىل  يــؤدي  أن  شــأنه  مــن  أمــر  وهــو 

مشــّوه وغــر منصــف.

أتذّكــر أن إحــدى الصحفيــات املهتمــات بالكتابــة 

ال  أنهــا  يــوم  ذات  يل  أـسـّرت  قــد  الفــن  عــن 

الغريبــة  املمارســات  تلــك  تفهــم  تســتطيع 

بتلــك  قاصــدة  القاعــات،  إحــدى  تتبناهــا  التــي 

املمارســات هــذه األعمــال الفنيــة املعاـصـرة التــي 

تمــزج بــن الوســائط املختلفــة. وألنهــا ال تفهــم 

تســميها  عــى  أـصـّرت  كمــا  »الخزعبــالت«  تلــك 

يف  تهاجــم  أن  نفســها  عــى  آلــت  فقــد  حينهــا 

املمارســات  بتلــك  يتعلــق  مــا  كل  صحيفتهــا 

نظرهــا. وجهــة  مــن  املفهومــة  وغــر  الهدامــة 

املشــكلة الحقيقيــة هنــا تكمــن عــى مــا يبــدو يف 

يضطلــع  الــذي  الــدور  تحديــد  يف  أو  التصنيــف 

بــه الكاتــب أو الصحــايف املعنــي بالشــأن الفنــي، 

وهــو دور ـيـراوح بــن مســتوين، يتعلــق األول 

عرضــاً  وعرضهــا  الفنيــة  األنشــطة  بمتابعــة 

صحافيــاً الئقــاً، وهــو أمــر لــه أهميتــه وتقدـيـره، 

وال يمكــن االســتغناء عنــه، أمــا املســتوى اآلخــر 

تحليــالً  لهــذه األنشــطة  بالتصــدي  يتعلــق  فهــو 

تداخــل  هــو  بــن املســتوين  والتداخــل  ونقــداً، 

مربــك يف الحقيقــة لــكل مــن الصحــايف والفنــان 

والقــارئ أيضــاً ويمثــل أحــد العلــل التــي تعــاين 

عامــة،  والثقافيــة  بــل  الفنيــة  الصحافــة  منهــا 

مــا ينعكــس عــى ضبابيــة وتشــوش الكثــر مــن 

باملمارســة  املرتبطــة  واملفاهيــم  املصطلحــات 

ومنّظمــي  واملتابــع  القــارئ  لــدى  الفنيــة 

أنفســهم  الفنانــن  بعــض  لــدى  بــل  العــروض، 

مــا  تنــاول  يف  املهنيــة  وانعــدام  للخلــط  نتيجــة 

فنــي. منجــز  مــن  يقّدمونــه 

يف نهاية العام املايض نظمت إحدى املؤسسات 

الثقافــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  كـبـراً  معرضــاً 

املصريــة عــن أعمــال الســريالين املصريــن وهــو 

األعمــال  مــن  العـشـرات  ضــم  كبــر  مـعـرض 

داخــل  مــن  جلبهــا  تــّم  التــي  املصريــة  الفنيــة 

الخاصــة  املجموعــات  أصحــاب  ومــن  املتاحــف 

البلــدان والعواصــم األخــرى  مــن  عــددا  وطــاف 

للقاـهـرة. خالفــاً 

بــن  للخلــط  صارخــاً  مثــاالً  املـعـرض  هــذا  مّثــل 

تنظيــم  عــى  القائمــن  بــن  والتواطــؤ  املفاهيــم 

يتصــّدون  مــن  وبــن  ناحيــة  مــن  العــروض 

للكتابــة الفنيــة يف الصحــف مــن ناحيــة أخــرى، 

إذ بــدا األمــر كأن منظمــي املـعـرض قــد اعتمــدوا 

الفهــم  عــى  املشــاركة  لألعمــال  انتقائهــم  يف 

الشائع لدى عامة الناس عن تلك املدرسة من 

أنها تحوي كل ما هو غريب، فتاهت التجارب 

الســريالية بــن العـشـرات مــن األعمــال األخــرى 

التغطيــة  أمــا  بصلــة.  للســريالية  تمــّت  ال  التــي 

هــي األخــرى  تماهــت  فقــد  للحــدث  الصحافيــة 

وكأن  للســريالية،  املشــّوهة  النـظـرة  تلــك  مــع 

ثمــة اتفاقــا أو تواطــؤا خفيــا بــن ـهـؤالء الكتــاب 

واملنظمــن عــى تضليــل املشــاهد واملتابــع للشــأن 

الفنــي لرتســيخ ذلــك الفهــم الشــائع والخاطــئ 

للســريالية.

أزمة المصطلح المعاصرة نموذجا
ومفهــوم الفــن املعاصــر هــو أحــد املفاهيــم التــي 

مــن  بدايــة  والنقــاش  للجــدل  مـثـرة  ـتـزال  مــا 

تاريــخ اســتخدامه الفعــي إىل داللتــه كمفهــوم 

اتفــاق  شــبه  هنــاك  أن  غــر  فنــي،  مصطلــح  أو 

بــن  ظهــر  قــد  كمصطلــح  املعاـصـرة  حـلـول  أن 

ســتينات وســبعينات القرن املايض مع نهاية ما 

يسّمى بالحداثة وانحسار املدارس الفنية التي 

يمكــن تصنيفهــا بســهولة. وقــد حمــل املصطلــح 

الرواســب  مــن  العديــد  ظهــوره  بدايــة  منــذ 

التــي  واملفاهيميــة  اللغويــة  بداللتــه  املتعلقــة 

تطّورت عرب العقود األربع أو الخمس املاضية، 

يف  الخلــط  تــم  اللغويــة  الداللــة  ناحيــة  فمــن 

بــن املعاـصـرة والحداثــة نـظـراً الـقـرتاب  البدايــة 

حداثــة  لكلمتــي  اإلنكليزيــة  يف  اللغــوي  املعنــى 

 )Contemporary( ومعاـصـرة   )Modern(

عــى معنييهمــا  أيضــاً  الــذي ينطبــق  وهــو األمــر 

العربيــة. اللغــة  يف 

املصطلــح  تأثــر  فقــد  املفهــوم  ناحيــة  مــن  أمــا 

بالعديد من املؤثرات املتعلقة بطبيعة ما يشر 

إليــه مــن ممارســات فنيــة ناتجــة مــن انبثاقــه يف 

مرحلــة تـحـول كــربى مــن مفاهيــم الحداثــة إىل 

مفاهيــم مابعــد الحداثــة عــى كافــة األصعــدة، 

فتــم التعامــل معــه كمصطلــح يشــر إىل كل مــا 

يخالــف الحداثــة مــن آراء وممارســات فنيــة.

بــن  اللغــوي  الخلــط  تراجــع  الوقــت  مــع 

املفهــوم  توســع  كمــا  مــا،  حــّد  إىل  الكلمتــن 

ليشــمل  تحديــداً  األخريــن  العقديــن  خــالل 

املعاـصـرة  لتــربز  شــموالً  أكــر  أخــرى  أبعــاداً 

مــن  مجموعــة  تحتهــا  تقــف  واســعة  كمظلــة 

الظواهر واملمارســات املختلفة يف تحّد للهياكل 

ومشــاهدته.  ونـشـره  الفــن  لصنــع  القائمــة 

مــن  النوعيــة  هــذه  يمّثــل  املعاصــر  الفــن  وبــات 

مــن  ديناميكيــاً  مزيجــاً  تقــّدم  التــي  املمارســات 

التــي  واملواضيــع  واملفاهيــم  واألســاليب  املــواد 

التقليديــة والتعريــف الســهل  تتجــاوز الحــدود 

أيديولوجــي  أو  تنظيمــي  مبــدأ  وجــود  دون 

محــدد، ودون تهميــش أيضــاً )وهــو األهــم( ألّي 

األخــرى. الفنيــة  املمارســات  أنــواع  مــن 

أمــا عندنــا يف مصــر أو يف الوطــن العربــي بشــكل 

عــام فمازالــت هــذه الرواســب العالقــة بالكلمــة 
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يف مســار تشــكلها كمفهــوم أو مصطلــح محــّط تأثــر 

كبــر عــى مســتوى الكتابــات الفنيــة والنقديــة وعــى 

مســتوى القناعــات الشــخصية لــدى بعــض الفنانــن 

والقائمــن عــى العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة التــي 

الجماعيــة  الفعاليــات  مــن  بدايــة  تنظيمهــا،  يتــم 

بعــض  تســتضيفها  التــي  العــروض  إىل  الكـبـرة 

محــاّل  كونهــا  تعــدو  ال  والتــي  الصـغـرة  القاعــات 

صـغـرة لبيــع اللوحــات. فبــن الحــن واآلخــر تشــهد 

القاـهـرة حدثــاً فنيــاً يتخــذ مــن املعاـصـرة عنوانــاً لــه، 

يف  املعاصــر  املصــري  الفــن  عــن  نــدوة  تنظــم  كأن 

يقــام معرضــاً ألعمــال  العشــرين، أو  القــرن  بدايــة 

الفنانــن املصريــن املعاصريــن، وحــن تذهــب لزيــارة 

بعيــد  أو  قريــب  مــن  صلــة  أّي  لــه  تجــد  ال  املـعـرض 

ومنحوتــات  لوحــات  مجــرد  كمفهــوم،  باملعاـصـرة 

لعــدد مــن رواد الحركــة يف أربعينــات وخمســينات 

ليــس  بهــدف االســتثمار  انتقاؤهــا  تــم  القــرن املــايض 

حينهــا  تــدري  فــال  النســبي،  أســعارها  لغــالء  أكــر 

تضمــن  إىل  القاعــة  دفــع  الــذي  الحقيقــي  الســبب 

اســتناداً  هــل  املـعـرض،  عنــوان  يف  املعاـصـرة  كلمــة 

ملدلولها اللغوي املباشر، أم هو فهم خاطئ ملدلول 

املفهــوم؟

هــو  الكلمــة  مدـلـول  يف  والخلــط  التشــوش  هــذا 

أمــر شــائع يف معظــم الكتابــات الصحافيــة املهتمــة 

عــى  األمــر  يقتصــر  ال  مصــر.  يف  الفنــي  بالشــأن 

الصحافة وحدها، بل نراه حاضراً كذلك يف بعض 

أحدهــم  يقحــم  كأن  املنشــورة،  النقديــة  الكتابــات 

مصطلــح املعاـصـرة ضمــن عنــوان لكتابــه عــن الفــن 

املعنــى  بــن  يبــدو  فيمــا  خالطــاً  الحديــث،  املصــري 

املباشــر واللغــوي للكلمــة وبــن كونهــا مصطلحــاً لــه 

داللتــه الخاصــة. أمــا عــى مســتوى الفنانــن الذيــن 

يتبنــون املمارســات الحداثيــة يف أعمالهــم فنجــد أن 

اســتعالئية مشــّوهة  نـظـرة  يحمــل أحيانــاً  بعضهــم 

بصلــة،  التقليديــة  للممارســات  يمــّت  مــا  لــكل 

هــذا  تخــرج  يتبنّونهــا  التــي  املعاـصـرة  أن  متوّهمــن 

يتــم  هكــذا  تصنيفهــا.  ضمــن  املمارســة  مــن  الـنـوع 

ســحق املصطلــح بــن التســطيح والتعصــب األعمــى 

والفهــم الخاطــئ ملدلولــه يف ظــل غيــاب ســند نقــدي 

بــه. االهتــداء  أو  إليــه  االرتــكان  يمكــن  حقيقــي 

كاتبة من مصر
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المشرف على الهول
في وصف ناقد الفنون البصرية

مانيفيستو خاص جدًا

ميموزا العراوي

يختلف الكثر من األكاديميني وخراء يف تاريخ الفن والنقد، وبإختصار شديد، عن كيفية التعامل مع نتاج الفنانني التشكيليني. غر 

أنهــم جميعــاً وبشــكل عــام إمــا يميلــون فكريــًا إىل مــا قدمــه الفيلســوف األملــاين إمانويــل كانــط أو ال. كمــا الكثــر مــن مــن الفاســفة اللذيــن 

كتـبـوا عــن الفــن، لــم يــرى »كانــط« الفــن كعالــم قائــم بذاتــه غــر مرتبــط ـبـأي منهــج فكــري أو إحــاالت خــارج نطاقــه املباشــر الــذي يتضمــن 

تســليط الضــوء عــى التقنيــة املُســتعملة والراعــة اليدويــة يف التكشــيل. وضــع الفيلســوف العبقــري »الشــعور«، أو »حاســة التــذوق« 

يف صلــب نظريتــه عــن الجماليــة وإعتــر ان مــا تحدثــه األعمــال الفنيــة مــن أحســاس بروعــة، أو تمــاس بــارق مــع املُطلــق املجــّرد يف نفــس 

املـُشـاهد هــو مــا يحــدد ماهيــة، ال بــل قيمــة األعمــال الفنيــة.

ملف

كانــط  عمنوائيــل  بفكــر  االنتقــال  لو أمكننــا 
إىل الزمــن املعاصــر فــأول مــا ســنقوم بــه 

ووضــع  التشــكيي”  “الفــن  تعبــر  إزاحــة  هــو 

مكانــه تعبــر آخــر وهــو “الفنــون البصريــة” التــي 

آرت  والفيديــو  والتجهيــز  األداء  فــن  تشــمل 

اللوحــات  جانــب  إىل  الرقميــة،  والفنــون 

التشــكيلية. ويتشــارك معظــم هــذه املمارســات 

الفنيــة املختلفــة يف أحيــان كـثـرة ضمــن العمــل 

الواحد، أو ضمن املعرض الواحد الذي يقيمه 

الفنان.

 الــيء اآلخــر الــذي يجــدر بنــا معرفتــه هــو أن 

يقصــد  لــم  الجماليــة  عــن  تكلــم  عندمــا  كانــط 

تمامــا الجماليــة املتمثلــة باألشــياء أو باللوحــات 

املحســوس  خــارج  يكمــن  بمــا  بــل  الفنيــة، 

وينتمــي إىل فعــل التــذوق وردة فعــل املُشــاهد 

تجاههــا.

التفاصيــل  مــن  شــبكة  إال  الفعــل  ردة  ومــا 

الوعــي  يف  واملوغلــة  واملتناقضــة  املنســجمة 

الســياق  هــذا  يف  الســواء.  عــى  ولالوعــي 

بالتحديــد لــن تخــرج الفنــون البصريــة املعاصــرة 

يجلــب  أن  تتوقــع  ال  ألنهــا  املنطــق  هــذا  مــن 

الفكريــة  نـظـرة محملــة بجيناتــه  إليهــا املُشــاهد 

ومخزونــه الالشــعوري فحســب، بــل ألن خامــة 

هــي يف أحيــان  نســيج األعمــال،  نســيجها، أي 

كثــرة، مؤلفــة مــن املحســوس واالفــرتايض عــى 

الســواء. ومــا بالــك إذا كان هــذا املشــاهد الــذي 

مــن  أو  الفنــي  الناقــد  هــو  البدايــة  منــذ  نذـكـره 

نحــب أن نطلــق عليــه اســما آخــر أكــر عصريــة 

الـهـول”؟ عــى  “املُشــرف  هــو 

الحدود غير الفاصلة
الحــدود  عمليــا،  أواختفــت،  ســتختفي، 

الفاصلــة مــا بــن الفنــان الــذي تكــّون يف أحشــائه 

حمــل  الــذي  واملُتلقي/الناقــد  الفنــي  العمــل 

ســبيله  الفنــي،  للعمــل  “املُخصبــة”  بنظرتــه 

يحــدث  كيــف ال  والــده.  عــن  بعيــدا  الحيــاة  إىل 

هــذا االختـفـاء يف زمــن أصبــح كل يشء معــه، 

وبالتأكيــد النـتـاج الفنــي، عبــارة عــن مجموعــة 

أحيــان  يف  التعقيــد  بالغــة  معلوماتيــة  بيانــات 

كثــرة وتحتــاج إمــا ملــن يفككهــا ويرتجمهــا لذاتــه 

إىل  ينفــذ  أن  مبســطة، وإما  بلغــة  لـغـره  أو 

أهدافه املبطنة أو نقيض ما ُيظهره، وأن يربط 

ُمقلقــة؟ إثبتــات  مــن  بسلســلة  مــا وجــده 

الفرنــي  املفكــر  كالم  هنــا  ذهنــي  إىل   يحضــر 

“مــوت  ذكــر  عــى  ـجـاء  عندمــا  بودريــارد  جــان 

لــم  الشــر”.  الشــهر “شــفافية  الفــن” يف كتابــه 

الفنــي  االبتــكار  يف  الشــّح  فقــط  حينهــا  يقصــد 

فحسب وال أنه لم يعد هناك مكان ألي جديد 

مــا  إن  بــل  فعــال،  حــدث  قــد  كل يشء  مــادام 

قصــده هــو أخطــر مــن ذلــك، إذ قــال بــأن الفــن، 

يف الحقبــة املعاصــرة لــم يعــد كيانــا قائمــا بذاتــه 

وأماكــن  وخصائصــه  وحــدوده  شــروطه  لــه 

ظهــوره. أي لــم يعــد موجــودا عــى النحــو الــذي 

مرافــق  كل  يف  تفــىش  ســابقا، ألنــه  عليــه  كان 

الوجــود، مــا أدى عمليــا إىل اختفائــه. ربمــا هنــا 

بالتحديــد يجــيء دور املشــرف عــى هــذا الـهـول 

لــيك يلــم شــمل أجــزاء النصــوص البصريــة التــي 

واإلشــارات،  بالصــور  تضخــم  بحــر  تبـعـرت يف 

ثــوب  لبــس  الــذي  “للمعنــى”  مكانــا  وليقيــم 

شــطآن  بلــغ حفــاف  شــامل  مــوت  عــى  حــداده 

جمـعـاء. األنســانية 

 زمن الاهاالت

ال يمكــن العــودة إىل زمــن النظــر التقليــدي إىل 

اللوحات التشكيلية بوصفها مؤطرة، وكاملة 

عــى جــدران يحظــر االـقـرتاب  ُمكملــة وُمعلقــة 

منهــا.

التعبــر  صــح  إذا  “الالهــاالت”،  زمــن  يف  نحــن 

 ،1930 ســنة  تقريبــا  أوروبــا  يف  ذلــك  بــدأ  وقــد 

وإذا  الفائــت.  القــرن  منتصــف  عربيــا  وحــدث 

كانــت الحــرب العامليــة األوىل مــن أهــم مســببات 

نكبــة  فتاريــخ  الجماعيــة”،  اـلـرباءة  “ضـيـاع 

عــى  وطــأة  أقــل  عربيــا،  يكــن،  لــم  فلســطن 

عمليــة نــزع الهــاالت وإخــراج الفــن مــن صالونــه 

وســائل  أنــواع  بكافــة  واملُجهــز  املُكيــف  الخــاص 

تســقط  الفاصلــة  الجــدران  بــدأت  الراحــة. 

رويــدا  الفــن  ليتفــىش  األخــرى  بعــد  الواحــدة 

رويدا يف كل شراين الحياة حتى شبه اختفت 

الســنن. مــر  عــى  اعتدناهــا  التــي  صورتــه 

كان عى الناقد الفني أو “املُشرف عى الهول” 

يكــن يعــرف  لــم  الجــارف وإن  التيــار  الســر مــع 

عــى  ســيرتتب  ومــاذا  ذاهــب؟  هــو  إيــن  تمامــا 

ذلــك؟ كل مــا أدركــه وكل مــا ال يــزال يحــاول أن 

يتأقلــم معــه هــو أن الفــن لــم يعــد مــادة ينظــر 

إليها بقدر ما أصبحت مادة تستدعي التفكر. 

مشــغول هــو “بجماليــة” جديــدة قــد يستســيغ 

التمعــن بهــا “كانــط” لــو كان حيــا، ألنهــا تضــع 

أثــر العمــل الفنــي يف النفــس، يف قلــب تجربــة 

الرؤيــة والبصــر عــى حــّد ســواء.

هــذا  مــن  تتــأىت  التــي  النتائــج  أهــم  مــن  لعــل 

الجمــال  بــأن معايــر  ســنتأكد  أننــا  هــو  التفكــر 

واحــدة  ليســت  ظهــوره  وأوقــات  وأشــكال 

يــوم  كل  للتـحـول  قابلــة  هــي  ثابتــة.  وليســت 

تحــت وطــأة حــوادث خارجيــة وتحــت وابــل مــن 

التحــوالت الداخليــة التــي يتعــرض لهــا الفنــان، 

والناقــد، واملُشــاهد العــادي يف آن واحــد. وكمــا 

قــال الفيلســوف األملــاين أدمــون هوســرل “ليــس 

احتمــال  هنــاك  فحســب.  املوجــود  هــو  العالــم 

دائــم لظهــور أبعــاد جديــدة لــه”. جديــدة، كمــا 

الفــن  إىل  الفنــي  الناقــد  يليقيهــا  التــي  النـظـرة 

دائمــا. املتـحـول 

املعاصــر،  الفــن  نقــاد  مــن  الكثــرون  يـكـره  قــد 

اعتبــار  عــى  بالتحديــد،  العربــي املعاصــر  الفــن 

شــكال  العامليــة  بالتيــارات  كبــر  بشــكل  تأثــر  أنــه 

واملتطــورة  الحديثــة  وبأســاليبها  ومضمونــا، 

رتك
 ال

اد
نه
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وأنــه تخــى عــن تراثــه وهويتــه يف خدمــة النظــرة 

الــكالم  هــذا  يف  أن  غــر  الفــن.  إىل  املعوملــة 

الفنانــن  مــن  كبــر  عــدد  اإلجحــاف.  مــن  كـثـرا 

مــا  يصهــروا  أن  اســتطاعوا  الـعـرب  املعاصريــن 

يؤلــف  مــا  مــع كل  الـغـرب  أحبــوه ووجــدوه يف 

بنيتهــم الشــخصية يف تــالق مؤثــر مــع موروثــات 

يــزول هــذا الغضــب  قــد  العربيــة. ربمــا  بيئتهــم 

الشــرق  ســيما  وال  العربــي  املعاصــر  الفــن  عــن 

أوســطي، أو تخــف وترتــه إن تذكرنــا بــأن هنــاك 

والجنســية. الهويــة  بــن  مــا  شاســعا  فرقــا 

دفاعا عن االنطباعية

تجريحــا  ســيقت  التــي  االنتقــادات  أكــر  مــن 

بالنقــد الفنــي الــذي يعتمــد عــى انطباعــات هــو 

أنــه غــر متخصــص، أو شــخيص، أو متســرع ال 

يقــف إال عنــد النـظـرة األوىل، واألنــى مــن ذلــك 

صحفيــة”  “بتغطيــة  إال  يقــوم  ال  بأنــه  اتهامــه 

الصحــف  يف  ظهــر  إذا  ســيما  ال  ســطحية، 

اليوميــة.

أهميــة  مــن  نحــط  أن  مقـبـوال  يعــد  لــم   اآلن، 

لـ”النـظـرة  نعطــي  أن  علينــا  وبــات  االنطباعيــة، 

يأخــذ  الــذي  النفــق  بــاب  فهــي  حقهــا.  األوىل” 

ســيما  مســتبطنات، وال  أو  باطــن  إىل  بالناقــد 

الفنــي  العمــل  ألثــر  املختلفــة  التداعيــات  إىل 

املعاصــر يف نفــس القــارئ، حتــى وإن كان ذلــك 

مــا  فشــتان  “متســرع«.  وغــر  خاطــف  بشــكل 

أعمــاال  ثمــة  أن  هنــا  الذكــر  يجــدر  االثنــن.  بــن 

عــى  بناؤهــا  تــم  تجهيزية/ديجيتاليــة معاـصـرة 

أمــام  عرضــت  التــي  املشــاهد  وتســارع  تواتــر 

أن  يمكــن  مــا  التقاطــه  إىل  دعــوة  املشــاهد، يف 

تعنيــه لــه مــن معــان. “ـسـرعة” أساســها نظريــة 

ارتبطــت ســابقا وال  التــي  مــدة االنتبــاه”  “قصــر 

ـتـزال بعالــم اإلعالنــات. اختفــت هــذه األعمــال 

الفنيــة مــع انتـهـاء ـفـرتة الـعـرض، ولكنهــا باتــت 

افرتاضيــا. املحفوظــة  “صورتهــا”  عــرب  شــهرة 

االرتــكاز عــى االنطـبـاع وعــى النـظـرة الخاطفــة/

التجربــة  مــن  أساســيا  ـجـزءا  بــات  الحاذقــة 

الحياتيــة والنقديــة، وبالتــايل أدى إىل تشــكيل 

أو  بــه،  ـنـرىض  ال  قــد  فكــري  مشــهد  وتعميــم 

حتــى نســعى إىل “مشاكســته” ولكننــا لــن نكــون 

حضــوره. نفــي  وهــم  يف 

تعنــي  ال  الفنــي  العمــل  ـقـراءة  يف  االنطباعيــة 

بــل  الفنــي  بالعمــل  االســتخفاف  وال  الفــوىض 

بقوانــن  مؤـطـرة  أكاديميــة  غــر  محاولــة  هــي 

اإلعــالن  أو  الفنــي،  العمــل  لتفكيــك  جامــدة، 

أي  هنــاك  ليســت  بأنــه  طائــل املســؤولية  تحــت 

وجــود  ال  بــل  ال  ُيفككهــا،  مــن  تنتظــر  شــيفرة 

أساســه. مــن  فنــي  لعمــل 

وغالبــا مــا يصــار إىل جمــع االنطباعيــة يف النقــد 

تهمــة  وكأنهــا  األدبــي،  الســرد  خاصيــة  مــع 

شــنيعة. فيكــر القــول بــأن للفــن لغتــه البصريــة 

بــل يريدنــا  وأن أكــر الفــن ال يســرد قصــة مــا، 

واألبعــاد  واألشــكال  بالخطــوط  نســتمتع  أن 

واأللــوان، ألنهــا العناصــر املؤلفــة للعمــل الفنــي 

ووحدهــا يجــب أن تكــون أســاس كل نقــد فنــي.

قــد تكــون الرباعــة اليدويــة أو بالغــة التقنيــة هــي 

مــن الخصائــص املهمــة وخاصــة يف فــرتة مــا قبــل 

الفــن الحديــث والفــن املعاصــر. أمــا اليــوم فمــا 

يريــد العمــل البصــري أن يقولــه أو يصمــت عنــه 

هــو بيــت القصيــد.

نــص  هــو  نــص بصــري مهمــا كان تجريديــا  كل 

تأويــل  مــن  اإلفــالت  يســتطيع  وال  ســردي، 

ســردي  نــص  إمــا  قرارتــه  يف  وهــو  لــه.  املُتلقــي 

الرســوم  قــارب  وإن  حتــى  بســرديته  يجاهــر 

التوضيحيــة )وهــذا فــن مــن ـنـوع آخر( وإمــا هــو 

يشــر إليهــا وامضــا مــن تحــت بضــع طبقــات مــن 

املتعمــد. أوالتخفــي  الوهــن 

ســابع  فمــن  عـصـره  يعكــس  الفــن  أن   وطاملــا 

يكــون ســرديا بطبعــه حتــى  أن ال  املســتحيالت 

قبل أن “ينظر يف أمره”، أي نقاد فني. تعتاش 

البعــض  بعضهــا  مــن  والكلمــات  البصريــات 

بصمــت متواطــئ، لتنمــو عــى بعضهــا البعــض 

كالطحالــب عــى صفحــة البحــر. غالبــا مــا تكــون 

نتيجــة هــذا النمــو نصــا نقدّيــا أفضــل بكثــر مــن 

أي نص يتبع وصفة تستخدم كل اصطالحات 

الفــن التشــكيي أو غــره مــن الفنــون البصريــة، 

بينمــا هــو مجــرد حفــر وردم، ورصــف لكلمــات 

طنانــة أو منمقــة داخلهــا خــواء وخارجهــا يــود 

الســهل املمتنــع، حتــى  أنــه  عــى  إليــه  ُينظــر  لــو 

تبــدو وكأنهــا تصلــح  تلــك النصــوص  أن بعــض 

أن تكون ملعظم األعمال الفنية، وليس لعمل 

دون آخــر!

أو  يضيفــه  جديــد  أي  هنــاك  يكــن  لــم  إن 

يســتنبطه الناقــد الفنــي مــن تجربــة النظــر يف أي 

عمــل فنــي، فربمــا مــن األفضــل لــه أال يكتــب، 

ألنــه ليــس بُمشــرف عــى أي ـهـول كان، ال مــن 

بعيــد. مــن  قريــب وال 

فيــه  بــدأ  الــذي  املســار  إن  البعــض  يـقـول  قــد 

الفــن يبــث رســائله املُشــفرة وغــر املشــفرة ازداد 

كليــا  ينســجم  بــات  بعضــه  أن  حتــى  تعقيــدا، 

مــع مــا ينطبــق عليــه نظريــة “الفــن للفــن”. لكــن 

ســرد  بخاصيــة  يتمتــع  بــات  األخــر  هــذا  حتــى 

أحبــه  وإن  الكثــرون،  يستســيغه  ال  نخبــوي 

الظــن ألجــل ذكــرى دفينــة يف  أحدهــم فأغلــب 

ـيـزال يف رحــم أمــه  نفســه ربمــا شــكلها وهــو ال 

وـجـاءت الفرصــة املناســبة لــيك “يســردها”، أي 

الذكــرى، وقوفــا أمــام العمــل الفنــي غــر املعنــي 

الفنيــة. الصياغــة  بجماليــة  إال  “ظاـهـرا” 

ال مجــال للشــك بــأن الفــن املعاصــر هــو األقــدر 

اآلحــادي،  الســرد  صــوت  جــدار  يعــرب  أن  عــى 

ووـضـوح  تشــكيليته  أوج  يف  وهــو  ألنــه  فقــط 

العقــل  يخاطــب  مفهومــي  فــن  هــو  هيئاتــه 

وليس أبدا من دون أن يغمز من قناة القلب.

يمكــن اعتبــار “الفيديــو آرت” مــن أكــر الفنــون 

يف  كان  وإن  ســردي  ملنطــق  اتباعــا  املعاـصـرة 

مخالفــا  زمنيــا  خطــا  يعتمــد  كـثـرة  أحيــان 

الزمنيــة  املســاحة  يعــرب  حينمــا  أي  للمعتــاد، 

وكأنــه  يبــدو  حينهــا  أفقيــا،  وليــس  عموديــا 

عــن  بــه  ليســتعيض  الزمــن،  إيقــاف  اســتطاع 

الســرد. زمــن  هــو  آخــر،  زمــن 

إيقاع العصر
يرى الشاعر اإلنكليزي بريس شيي أن الشعر 

غــر  العاديــة  األشــياء  جعــل  عــى  “القــادر  هــو 

عــن رتابــة  األنظــار  يزيــح  أن  عــى  قــادر  عاديــة. 

العيــش ليفتــح لهــا حقــوال جديــدة مــن الرؤيــا”. 

الناقــد  الفــن عمومــا، ودور  ربمــا هــذا هــو دور 

يتقاســما مهمــة واحــدة،  الفنــي املعاصــر. همــا 

وفاعلــة  جديــدة  معــادالت  اختــالق  مهمــة 

تعيــد األلــق، وإن ـجـاء عــى شــكل ومضــات إىل 

اآلخريــن. نـظـرات 

وإذا كان “التســّرع« مــن التهــم التــي نالــت وال 

تــزال تنــال مــن النصــوص النقديــة املعاصــرة، ال 

الكالمــي،  التنميــق  التــي ال تعتمــد  تلــك  ســيما 

وينحصــر حضورهــا ببضــع مئــات مــن الكلمــات 

منهــا  العديــد  يف  فهــي  اليوميــة،  الصحــف  يف 

وقــد  عصرهــا،  تشــبه  ألنهــا  “بطلــة”  نصــوص 

الخاطــف،  الزمــن  مــع  تتكيــف  أن  اســتطاعت 

بحرالعصــر  عــى  جلّيــة  تظهــر  أن  واســتطاعت 

النصــوص  مــن  هائــل  بكــم  والغــاص  الهــادر 

بودلــر  شــارل  زمــن  نتذكــر  أن  يكفــي  والصــور. 

الشــاعر والناقــد الفنــي الفــّذ الــذي ســبق زمانــه 

أبــرز  الصحــف  كانــت  الزمــن  بأشــواط. يف ذلــك 

املكثفــة  باملقــاالت  وتعــج  الكتــب  مــن  حضــورا 

مقــال  وكان  والفنانــن.  الفــن  عــن  والســريعة 

واحــد عــن فنــان مــا قــادرا عــى الثـنـاء عليــه، أو 

اإلبداعيــة. مـسـرته  عــى  القـضـاء 

هــذه الحالــة لــم تعــد ممكنــة يف هــذا العصــر ال 

ســيما مــع انتشــار مواقــع التواصــل االجتماعــي 

“مديــر  أو  الفنــان  يســتخدمها  أن  يمكــن  التــي 

أعماله” ليك يروج نتاجه الفني أمام الجمهور 

وأمــام هــواة اقتـنـاء األعمــال الفنيــة، وال ننــس 

بتســويق  تتحكــم  التــي  الدعــايئ  املــال  ســلطة 

فنــان عــى حســاب آخــر.

باملعنــى  نقــدا  يعــد  لــم  املعاصــر  النقــد  أن  لــو 

هــو  العصــر  فهــذا ألن  تقليديــا  عليــه  املتعــارف 

أيضــا لــم يعــد كمــا كان. أصبــح النقــد الفنــي يف 

الكثــر مــن األحيــان يــّود أن يتفــادى “املـشـاكل” 

الكتابــة بصــدق. فبــات ال يتخطــى  املرتتبــة عــى 

كونــه عمــال “تبخريــا” الســتمالة هــذا الفنــان أو 

لهــذا املنــرب الصحــايف أو ذاك. ذاك، أو إرـضـاء 

 لكــن هــذا ال يعنــي أن النقــد الفنــي اختفــى كمــا 

مالمحــه  بودريــارد.  جــان  وفــق  الفــن  اختفــى 

لصــور  ومبلــورا  حاـضـرا  ـيـزال  ال  تـغـرت ولكنــه 

جديدة للعالم وعنه، وإن كنا ال نتوافق دائما 

عــى مــا يتــم تكريســه محليــا أو عامليــا.

ربمــا أفضــل مــا يمكــن أن يعتمــده الناقــد الفنــي 

كان  شــكل  بــأي  يتفــادى  أن  أوال  هــو  املعاصــر 

الكتابة عما ال يحرك فيه أي شعور، فرحا كان 

أم غضبا، وحبا كان أم كرها. ولتكن يف الكتابة 

النقديــة نفحــة شــعر لتســتقر حيــث يمكنهــا أن 

الفنــان،  أراد  ممــا  أبعــد  البصــري  النــص  تأخــذ 

أو إىل مــا أراد الفنــان أن يقولــه، أن يســرده يف 

عملــه الفنــي، إن كان ذلــك بشــكل واع أو غــر 

مــن  الـنـوع  هــذا  عــى  مثــال  أبلــغ  إن  ربمــا  واع. 

النقد ما قدمه الشاعر والناقد الفني الفرني 

شــارل بودلــر يف وصفــه لعمــالق الفــن أوجــن 

دوالكــروا، قــال “دوالكــروا، بحــرة مــن الدمــاء 

عنــد زيــارة املالئكــة”. مــن يعــرف عمــل دوالكــروا 

الشــعري/ الـقـول  هــذا  بالغــة  حتمــا  ســيدرك 

العلمــي الــذي يفــكك ويعيــد بنــاء أعمــال الفنــان 

أمــام كل ناظــر إىل أعمالــه.

ال يمكــن اعتبــار كل نــص يعتمــد عــى قامــوس 

لنــص  التقنيــة، وعــى وصــف بصــري  املفــردات 

عــى  يعقــب  مــن  إىل  أساســا  يحـتـاج  ال  بصــري 

بصريتــه، نصــا نقديــا كمــا ال يمكــن أعتبــار صــّب 

املعلومــات املبدئيــة عــن فنــان مــا، نصــا نقديــا، 

النقــدي املزعــوم  النــص  هــذا  يعــدو  ال  حــن  يف 

أن يكــون عمــال توضيحيــا تقــاس أهميتــه وفــق 

مختلفــة. معايــر 

أمــا مــن يريــد أن يكتــب نصــا نقديــا فربمــا كان 
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عليــه أن يتعاطــف مــع مــا رآه شــارل بودلــر يف 

“البصري”، وإن هو لم يتبنه كليا. قال بودلر 

هــو “شــغفي الكبــر والوحيــد والبــدايئ”. كتــب 

بودلــر هــذه الكلمــات دفاعــا عــن نفســه عندمــا 

إصــداره  لــدى  االتهامــات  شــتى  إليــه  وجهــت 

هــو  الكتــاب  هــذا  وللمفارقــة  الشــر”،  “أزهــار 

الفنــي. النقــد  كتــاب شــعر وليــس كتابــا عــن 

أمــا األمــر الثــاين الــذي يجــب أن يعتمــده الناقــد 

يكــون  أن  يحــاول  أن  فهــو  املعاصــر  الفنــي 

“محضــر خــر” إذا صــّح التعبــر، أي أن يســلط 

الفنــي،  القــوة يف العمــل  الضــوء عــى مواطــن 

الضعــف.  نقــاط  عــى  الـكـرام  بمــرور  ويكتفــي 

فليقــل رأيــه  يكرهــه أو يغضبــه،  مــا  وإن وجــد 

ولكن كمن يسر يف حقل من األلغام، مدرعا 

أدت  التــي  واإلثباتــات  عــن األســباب  باإلفصــاح 

بــه إىل تكويــن رأيــه الســلبي. أمــا إن لــم يجــد أي 

يشء يســتحق الكتابــة، فليــس عليــه أن يكتــب 

إطالقــا.

محظــوظ هــو الناقــد الفنــي أو الكاتــب عــن الفــن 

لــو كان متعاقــدا مــع جريــدة أو مجلــة تــرتك لــه 

التــي  الفنيــة  فرصــة اختيــار املعــارض واألعمــال 

يحــب أن يكتــب عنهــا. مــن دون حــب ال يمكــن 

عمــل  أي  عــن  جيــدة  أو  جديــدة  كتابــة  تقديــم 

فنــي، وربمــا عــن أي موـضـوع آخــر.

دفاعا عن الكذب
وينرتســون  جانيــت  اإلنكليزيــة  الكاتبــة  قالــت 

عناقيــد  بـنـاء  اعــادة  يحاولــون  الحمقــى  “فقــط 

العنــب مــن زجاجــة النبيــذ”. يمكــن القــول هنــا، 

ذلــك،  مــن  ويتمكــن  يحــاول  مــن  ثمــة  كان  إن 

املعاصــر.  الفنــي  الناقــد  شــك،  دون  مــن  فهــو 

ولعل من أروع ما كتب عن عملية “التفكيك” 

بوصفــه عمليــة إعــادة بـنـاء، هــو املفكــر املعاصــر 

يجــب  كمــا  عرفــه،  التفكيــك يف  ديريــدا.  جــاك 

أن يكــون يف عــرف “املُشــرف عــى الـهـول”، هــو 

ـيـراد فهمــه، ويف هــذه  نــص  ـقـراءة ألي  عمليــة 

غــر  عمليــة  الفنــي  البصــري/  النــص  الحالــة، 

النــص  “جســد  يف  العابــر  فيهــا  ـيـرتك  بســيطة 

الخــاص”. أـثـره 

عــن  الدامغــة  الكلمــات  بهــذه  ديريــدا  ويعقــب 

يحــدث  نص، “التفكيــك  أي  تفكيــك  معنــى 

مــن الداخــل، فقــط مــن الداخــل. يســتحيل أن 

يحدث ذلك من الخارج”. أما ما هو مرجّو من 

لجــاك  بالنســبة  أيضــا  فهــو،  التفكيــك  عمليــة 

أشــكالها  عــى  النصــوص  أن  إثبــات  ديريــدا، 

يف  وهــي  أول،  تأويــٍل  حــدود  بكثــر  تتخطــى 

متناقضــة. تأويــالت  تقــدم  أحيــان 

“لــن  املثــل  هــذا  ديريــدا  يقــدم  الســياق  هــذا  يف 

نكــون متأكديــن بــأن زوج الحــذاء الشــهر الــذي 

رســمه الفنــان فنســنت فــان ـغـوغ هــو فعــال لــه. 

مما يجعل أي دراسة واحدة لهذا العمل أمرا 

غــر ممكــن”. أمــا الفيلســوف هايدغــر فيقــول يف 

مســار حديثــه عــن “الجماليــة الحدثيــة” يف مــا 

صــورة  بــن  مــا  بالفــرق  خــاص  بشــكل  يتعلــق 

الــيء والــيء ذاتــه، مســتخدما أيضــا لوحــة 

فــان ـغـوغ عــن الحــذاء “إن مــا صنعــه فــان ـغـوغ 

هــو لوحــة عــن زوج أحذيــة وليــس حــذاء يمكــن 

األشــياء  بــن  مــا  بالتبــاس  التبــاس  انتعالــه”. 

ممــا  ومعانيهــا،  الصــور  بــن  ومــا  وصورهــا، 

يجعل كالما ككالم الفنان التشكيي الفرني 

الحديــث”  الفــن  “بوالــد  امللقــب  ســيزان،  ـبـول 

بأهميــة  معاصــر  مفكــر  لــدى  مرفوضــا  كالمــا 

جيــل دولــوز. يـقـول ســيزان يف مـعـرض حديثــه 

مــع أحــد الفنانــن األقــل منــه ـخـربة “أديــن لــك 

الفنيــة،  أعمــايل  خــالل  مــن  الحقيقــة  بتقديــم 

وهــو مــا ســأقوم بــه”. خرافــة مــن الدرجــة األوىل 

لــو أخذنــا مــا قالــه الفنــان بشــكل حــريف. فثمــة 

قــدم  ومــا  الفنــان  قالــه  مــا  بــن  كبــر  تناقــض 

مــن أعمــال “كاذبــة”، ولكــن “صادقــة”، وفــق 

ألقاهــا  التــي  والتأويليــة  التفكيكيــة  النـظـرة 

الطبيعيــة. املشــاهد  عــى  الفنــان 

“التناقــض”، كلمــة جوهريــة يف عاملنــا املعاصــر 

وغالبــا مــا ينظــر إليهــا عــى أنهــا مرادفــة مبطنــة 

عندمــا  أنــه  فيــه  شــك  ال  ممــا  “كــذب”.  لكلمــة 

ينطبــق ذلــك يف عالــم السياســة- وهــو يحصــل 

األمــر،  يتصــل  األـخـرة-  الســنوات  يف  كـثـرا 

وبــكل  بالــال أخالقيــة  بــه ذلــك مباـشـرة  ويجــدر 

مــا يــدور مــن ـحـول هــذه الكلمــة مــن مفــردات. 

الفــن  ـقـراءة  يف  ســيما  وال  الفــن،  يف  ولكــن 

التناقــض  صفــة  الصفــة،  هــذه  تــكاد  املعاصــر 

الفنيــة،  الناقــد  تركيبــة  يف  ضروريــة  تكــون  أن 

النفســية والفكريــة، وإال كيــف يمكنــه أن يقــف 

ـهـول  عــى  شــاهق  علــو  مــن  إعـيـاء  دون  مطــال 

العالــم املعاصــر وإفرازاتــه؟ لنعتــرب “التناقــض” 

التخّشــب. ضــد  حصانــة  أيضــا  ســّما ولكنــه 

لعــل قــدر الناقــد الفنــي أن يكــون أربعــة فصــول 

وملتبــس  خامــس  هــو  فصــل  واحــد.  فصــل  يف 

الهويــة.

اســتيعاب  عــى  القــدرة  أهميــة  عــى   تأكيــدا 

فنيــا  واحــد،  نــص  يف  وأـثـره  التناقــض  وإدراج 

كان أم نقديــا، نذكــر مــاذا قالــه املفكــر الفرنــي 

أال  “يســتحيل  التناقــض  عــن  رانســير  جــاك 

للحيــاة  األساســية  الســمة  التناقــض  يف  نــرى 

املعاـصـرة”. فضــال عــن ذلــك يؤكــد علــم النفــس 

تتصــف  الــذي  املنطقــي  الرتابــط  غيــاب  املعاصــر 

البشــرية،  العقليــة  العمليــات  مــن  الكثــر  بــه 

“بجهــاز  اإلنســان  عقــل  تشــبيه  ويرفــض 

“حقــال  ذلــك  عــن  بــدال  ويعـتـربه  كومبيوتــر” 

الفرضيــات”. مــن  و”كونــا  كميــا” 

التاريخ يعيد نفسه؟
ربمــا ألجــل ذلــك مقابلــة الفنــان والحــوار معــه 

قبــل.  مــن  أكــر  ملحــا  أـمـرا  بــات  أعمالــه  ـحـول 

وأيضــا، ربمــا ألجــل إحاطــة أفضــل لهــذا “الكــون 

التوضيحيــة  النصــوص  تكــر  الفرضيــات”  مــن 

تقديــم  لرتافــق  الـعـرض  صــاالت  تعدهــا  التــي 

منهــا  التجهيزيــة  ســيما  ال  الفنيــة  األعمــال 

واملفهوميــة. كمــا يكــر الفنانــون الذيــن يقدمــون 

عــى  جــرى  مــا  أعمالهــم  ـعـرض  مــع  بالتزامــن 

تســميته بـ”النــص البيــاين للفنــان” أي “أرتســيت 

تتجــه  الفنيــة  األعمــال  ألن  هــذا  ســتيتمنت”. 

أكــر فأكــر إىل ـنـوع مــن ســردية تعــود أدراجهــا 

إىل اعتمــاد نظريــة الومــض واســتخدام الرمــوز 

واإلشــارات.

هنــا يمكــن أن نـقـرأ، تحــت ضــوء آخــر، كلمــات 

يجــب  لنــص  تفكيــك  “أي  ديريــدا،  جــاك 

يتمكــن  أن  يجــب  الداخــل”.  مــن  يحــدث  أن 

ألنــه  أوال،  ذاتــه  ـهـول  الـهـول،  عــى  املُشــرف 

يف  لــه رعونتــه  أـسـرت  اســتثنايئ  معاصــر  كائــن 

مــن  العنــب  عناقيــد  بـنـاء  إعــادة  “يحــاول  أن 

زجاجــة النبيــذ”، أن يشــرف عــى ـهـول الفنــان 

الــذي هــو يف صــدد قــراءة نصــه. أن يشــرف عــى 

داخليــة الفنــان الــذي أخــرج أعمالــه إىل العلــن 

مغــاور  إىل  عربهــا  يدخــل  لــيك  فقــط،  ولكــن، 

نفسه يف حميمية ُمستعادة ُيعتقد أن العالم 

إىل  دخولــه  أمــر  اقتــى  تمامــا،  خســرها  قــد 

مرافقــا  بيانيــا  نصــا  يكتــب  أن  نفســه  ـسـراديب 

ألعمالــه، نصــاً أشــبه بقطــع الخبــز التــي رماهــا 

لــيك  ليــس  ولكــن  الخرافيــة،  الحكايــة  صبــّي 

يتمكــن  لــيك  بــل  أدراجــه،  العــودة  مــن  يتمكــن 

يصــل  أن  مــن  الفنــي  الناقــد  املُشــاهد/  اآلخــر/ 

إليه وإىل ملحمته الشخصية املتقوقعة داخل 

الحيــاة  كغابــات  وموحشــة  معتمــة  غابــات 

عدوانيــة  عــن  كـثـرا  تختلــف  ال  التــي  املعاـصـرة 

نفــس  يف  أشــجارها  تتخابــط  التــي  الغابــات 

الفنــان. نــص  عــى  “املشــرف”  الفنــي  الناقــد 

أزهار بودلر

غالبــا مــا يكــون الناقــد الفنــي، أو املشــرف عــى 

الـهـول، فنانــا أو شــاعرا. قيــل قديمــا إن الناقــد 

الفني هو فنان أخفق يف مساره الفني. يف ذلك 

أن  لفنــان  يمكــن  فكيــف  مــن اإلجحــاف.  الكثــر 

يكــون فنانــا دون أن يمتلــك يف صميمــه زوبعــة 

“تحريــف” املشــاهد العامــة والخاصــة والقــدرة 

عــى الغــوص يف املحظــور؟ هــذا إذا لــم نقــل إن 

والفــن  النقــد  يمارســون  الفنانــن  مــن  العديــد 

ذاتــه كمــن يســكن حقــال مغناطيســيا/  يف اآلن 

مــن رحــم  األوىل  فيــه املمارســة  تتبلــور  تفاعليــا 

كل  أن  كمــا  بالعكــس.  والعكــس  األخــرى، 

فنــان هــو ناقــد فني. حــواره مــع عملــه وتفكيكــه 

لعملــه أعمــال ســرية غالبــا ال تفتقــر إال لصفــة 

تفتقــر  وأحيانــا  النشــر،  وأهــداف  التعميــم 

التــي  باملصطلحــات  والدرايــة  الكتابــة،  لحرفــة 

ـشـاء ذلــك. يمكــن أن يتعلمهــا متــى 

مــن  الكثــر  هنــاك  كان  بودلــر  شــارل  زمــن  يف 

الشــعراء الصحافيــن، واألدـبـاء الصحافيــن، 

املصاعــب  كانــت  الصحافيــن.  والفنانــن 

هــذه  شــكلت  التــي  األســباب  أهــم  مــن  املاديــة 

الحيــايت.  مســارهم  يف  املتواطئــة  اإلزدواجيــة 

دفعــت  التــي  املصاعــب  لهــذه  نديــن  إننــا  ربمــا 

يكونــوا  أن  إىل  والفنانــن،  واألدـبـاء  بالشــعراء 

حينهــا  ربمــا  الفــن.  عــن  يكتبــون  صحافيــن 

جديــد  بمنظــار  األحــد”  “رســاموا  أيضــا  ســرى 

غر الذي أظهرهم كهواة غر جدين، فيكتب 

الضيقــة والنمطيــة.  النـظـرة  هــذه  عنهــم خــارج 

كثــر مــن ـهـؤالء “الهــواة” ال يتمتعــون بالـجـرأة 

باألمــان  الحائــط  ـعـرض  يضربــوا  لــيك  الكافيــة 

ســرقة  الوقــت  يســرقون  فتجدهــم  املــادي، 

ممارســة  الفنــي،  شــغفهم  إىل  ينصرفــوا  لــيك 

فنيــة وكتابــة عــن الفــن يف اآلن ذاتــه يف أحيــان 

يكرهونهــا  يمارســون أعمــاال  كــر منهــم  كـثـرة. 

يك يســتطيعوا أن يؤمنــوا لفنهــم أجنحــة تأخــذ 

بهــم إىل حيــث يشــاؤون بعيــدا عــن الهواجــس 

املاديــة. عــى كل نقــد فنــي أن ينمــو كمــا نمــت 

القيــود.  عــن  بمعــزل  “الشــريرة”  بودلــر  أزهــار 

فأوكســجن  حــب،  مــن  ـمـاء  نــار،  مــن  تربــة 

واحتقــار  بالكراهيــة  امللوثــة  العالــم  لرئــات 

التفاصيــل.

الكلمــات  تــرى  أن  هــو  الفــن  عــن  تكتــب  أن 

ألوانــا وخطوطــا وظــالال، ونــورا، وزمنــا بصريــا 

ومســاحة زمنيــة، وأن ترســم نصوصــا/ أعمــاال 

اآلن. ســتنتهي  الحيــاة  وكأن  فنيــة، 

ناقدة وفنانة تشكيلية من لبنان

ملف
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القراءة وعالقات الدائرة
ياسين النصير

مــن يتصفــح قواميــس املصطلحــات األدبيــة وكتابــات نقــاد الحداثــة يجــد حقــاً ممتلئــًا بأشــجار املصطلحــات النقديــة الجديــدة التــي تعالــج 

هــذه الظاـهـرة أو تلــك، فليــس الواقعيــة، مثــاً، هــي املفــردة التــي تحيلــك عــى الطبيعــة والنــاس واملجتمــع، ومــا ينتــج فيهــا مــن أفــكار، 

بــل هــي حقــول معرفيــة يّتســع مداهــا ويكــر فاحوهــا كلمــا اكتشــف العالــم جــزءاً مغمــوراً فيهــا. الواقعيــة باألمــس ليســت مثــل الواقعيــة 

اليــوم، ثمــة ترابــط بــني مراحلهــا وانقـطـاع يحيــل جــزء منهــا عــى الفلســفة، بينمــا تحيــل أـجـزاء منهــا عــى األدب والسياســة واالقتصــاد 

تراكيــب املشــهد والصــورة واللغــة، واعتمــدت  مــن  وـغـرت  الواقــع،  عــى  حركــة خرجــت  مجــرد  الســريالية  دفــن امـلـوىت. وليســت  وعلــم 

الخيــال، والخــروج عــى املألــوف والعــادي، معتمــدًة لغــة وتعابــر الشــاذ والغرائبــي، بــل هــي تجــارب مضمــرة يف الواقعيــة نفســها، ولكــن 

ضيق قوالبها املعرفية لم تستوعبها فتمردت عليها، وأسست لنفسها مفهوماتها الجديدة. هكذا هي الحياة ال أحد يولد هجينا، كل 

اآلبــاء معروفــون، ولكــن تبقــى لحياتنــا وخصوصياتهــا قــدرة عــى اســتنبات الجديــد املغايــر.

مقال

القراءة والكتابة مفردتان مدرستيان، 
كان آباؤنــا يفتخــرون أننــا نقــرأ، 

اليوم تفصح هاتان الكلمتان عن حقول ال حد 

النقــد  عندمــا حّولهــا  النقديــة  مــن املعرفــة  لهــا 

إىل جــزء وبنيــة مــن الفلســفة والحداثــة والفكــر 

األفــكار  تتداخــل  اليــوم  والوجــود.  واملمارســة 

واألشكال لتأليف مفهوم جديد، مثالً مفهوم 

لتـقـرأه،  كتــاب  مســك  هــي  ليســت  »الـقـراءة«. 

بــل هــي مشــاركة مــع آخريــن يمارســون أفعــاال 

الكتشــاف اآلخــر، الـقـراءة اكتشــاف بآليــة حفــر 

املعاين. نحن نعود بممارسة القراءة من الكل 

إىل الجــزء، مــن مجمــوع القــراءات عــرب التاريــخ 

إىل قراءة الذات، من قراءة املحيط الكوين إىل 

ـقـراءة  إىل  البحــر  ـقـراءة  مــن  البيــت،  ـقـراءة 

النهــر، ومــن ـقـراءة الجبــال إىل ـقـراءة التــالل، 

ومــن ـقـراءة الصـحـراء إىل ـقـراءة حبــة الرمــال. 

النقديــة  عــن املصطلحــات  البحــث  ويف صخــب 

آخــر  عــى  مفهومــا  يحيــل  مــن  نجــد  الحديثــة 

آليــات  كل  مســاره.  وليعمــق  مســارا،  ليعمــق 

البحث سرورة ذاتية للمصطلح، املصطلحات 

الف  يـقـول  كمــا  وتجعلنــا،  معنــا،  تحيــا 

ثمــة  ودائمــا  اســتعارتها.  يف  نعيــش  كوســت، 

أو  الـقـراءة  تحيــل  عندمــا  كـبـرة  مفهومــات 

ومــدى  طاقــة  الحالــة  لتكتســب  إليهــا  الكتابــة 

الـقـراءة  عالقــة  فمفهــوم  فيهــا.  الســعة  تلــك 

الشــمول  الفلســفة  يف  يعنــي  مثــال،  بالداـئـرة، 

األرض- يف  مــا  واحتــواء  واملرونــة  والحركــة 

اـلـرأس- يف  ومــا  البيت-املغــارة  يف  ومــا  الرحــم 

العقــل، ومــا يف اإلنســان-دورة الحيــاة، إضافــة 

إىل بعــد الداـئـرة الهنــديس الــذي يحتــوي املربــع 

واملمتــد  املــرن  املنحنــي  والخــط  واملعــن  واملثلــت 

الحــادة  الزاويــة  كاـسـرا  األزمنــة،  كل  عــرب 

التــي  والقــدرة  باملنفرجــة.  وملتصقــا  والقائمــة 

العــدد  تراكــم  عــى  لنــا  الرياضيــات  تتيحهــا 

الــدوران  طاقــة  الـقـراءة  بنيــة  الداـئـرة  تعطــي 

والحفر.

اســتعار جــروم. ج. ماجــان يف 1991 مصطلــح 

»القراءة املحيطة« )Radial reading(، وهو 

تعبر، كما يقول قاموس املصطلحات األدبية 

 ،)Readius( مــن  عنــاين  محمــد  للدكتــور 

التــي  »الـقـراءة  ليعنــي  الداـئـرة،  قطــر  أي 

النــص  مصــادر  بأقطــار  لتحيــط  نطاقهــا  يتســع 

واملؤـثـرات يف األعمــال األدبيــة الحديثــة القائمــة 

ثقــايف  ـلـرتاث  تنتمــي  والتــي  التنــاص،  عــى 

الدقيــق املثــايل  فاملعنــى  القــارئ،  أمــا  عريــض«. 

لــه آت مــن »الـقـراءة املحيطــة«، هــو مجموعــة 

التــي  واملعــارف  والـخـربات  واملواقــف  القــدرات 

مــن  الحــد األقــىص  يســتخرج  أن  للقــارئ  تتيــح 

القيمة يف نص معن. ويضيف بعض املعلقن 

عــى تحديــد جــروم أن تلــك القيمــة يجــب أن 

تكــون مشــروعًة، أي غــر مقحمــة عــى النــص، 

بــل نابعــة منــه، ومســتوعبة لحقيقتــن: األوىل 

مــا موجــود يف النــص مــن قــدرات تحيلــك عــى 

املرحلــة  يف  موجــود  هــو  مــا  والثانيــة  املجتمــع، 

يف  ومادتهــا  صداهــا  تجــد  كـبـرة  أفــكار  مــن 

واملرحلــة  النــص  بــن  التبادليــة  هــذه  النــص. 

واملجتمــع بــكل مــا ينتــج فيــه هــي العوامــل التــي 

تســتخلصها القراءة املحيطة، أي تلك األشــياء 

التــي تمتــئ بداـئـرة النــص الداخليــة ومــا يحيــط 

بهــا.

مــن  مؤلفــة  والداـئـرة  القــارئ  بــن  العالقــة  إن 

عــدة: حلقــات 

النــص  بإعــادة  يكتفــي  أالّ  القــارئ  عــى  أوالً: 

املقــروء ملوقعــه القديــم يف ســياق تجربــة املؤلــف 

ومشــروعه الفكــري، مــع تشــخيص مــا أحدثــه 

مــن حركــة تجديــد يف مســار ذلــك املوقــع فقــط، 

بل عليه أن يكون قد مهد لفتح حلقة جديدة 

يف مســار مشــروع املؤلــف. فالتأليــف هــو إعــادة 

للعيــش  مقـبـوال  وجعلــه  العالــم،  ترميــم 

والفهــم. أمــا القــراءة لــه فهــي وضعــه يف ســياق 

داـئـرة كونيــة أعــم.

ثانيــاً: عــدم تعميــم محتــوى نــص لــه ســابق عــى 

محتوى نص الحق، أي أن ال عالقة كبرة بن 

قراءتــك لنــص املؤلــف الســابق بقراءتــك لنصــه 

الالحــق إال يف نقطتــن:

ســياق  يف  الالحــق  النــص  موقــع  تجــد  أن   1-

الفكــري. مشــروعه 

يف  والفنيــة  األســلوبية  املتـغـرات  تجــد  أن   2-

تــوازي  خطــوة  بهــا  تقــدم  وقــد  الالحــق  النــص 

يشــكل  نصــه  أن  أو  الفكريــة،  خطواتــه  تقــدم 

لوحــده  يـقـرأ  ال  فالنــص  ملشــروع جديــد.  بدايــة 

الوقــت  يف  لكنــه  بمتعلقاتــه.  يـقـرأ  بــل  دائمــا، 

نفســه يحتفــظ بمســاحة ذاتيــة خاصــة بــه. هــذه 

الشــبكة الدائريــة تولــد ســورات ال حــد لهــا مــن 

دوران بنيــة التأويــل، وعلينــا أن نــدرك أن فعــل 

الـقـراءة ليــس هــو تلقــي النــص وفهمــه فقــط، 

تشــكيل املعرفــة. إعــادة  بــل 

ثالثــاً: إن الـقـراءة تكــون باتجاهــن: اتجــاه تـقـرأ 

بــه املؤلــف، واتجــاه تـقـرأ بــه نفســك. أعتقــد أن 

الـقـراءة نفســها،  هــذا مشــكل كبــر يف طبيعــة 

ومــن هنــا تعتمــد الـقـراءة عــى اســس معرفيــة 

ثالثــة:

-1 أن يكــون القــارئ قــد فهــم مشــروع الكاتــب 

نصوصــه،  ضوئــه  يف  يؤلــف  وكيــف  الفكــري، 

فهــم  أي  مــن  مجــردة  الـقـراءة  أصبحــت  وإال 

عــام.

-2 إن ـقـراءة القــارئ للنــص تكشــف عــن آليــات 

ال  وإال  كقــارئ،  بــه  خاصــة  جديــدة  معرفيــة 

فائــدة مــن ـقـراءة تعتمــد عــى معرفــة مــا يفكــر 

فقــط. فيــه  املؤلــف 

فهــو  متـغـراً.  نفســه  القــارئ  يكــون  أن   3-

مؤلــف كمــا يقــال، وعليــه أن يكــون متطــوراً يف 

بمعنــى  قراءتــه،  جدليــة  ويف  النــص  اســتقبال 

أن يخضــع ذاتــه ملعاينــة نقديــة بمثــل مــا يخضــع 

ملطلقــات  االثنــن  يخضــع  وأن  لهــا،  النــص 

املرحلــة الفكريــة حتــى لــو كان القــارئ يف زمــن 

مــاذا  والجاحــظ  املتنبــي  نـقـرأ  حــن  نحــن  آخــر. 

مرحلتهمــا  عــن  بمعــزل  نقرأهمــا  هــل  نـقـرأ؟ 

هــذا وال  ال  أم  ملرحلتنــا،  منهمــا  يتبقــى  بمــا  أم 

يتجــاوزان مرحلتهمــا  بــل نقرأهمــا ألنهــا  ذاك، 

ومرحلتنــا؟

كاتب من العراق
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أجنحة الرواية
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بهاء بن نوار

»لو كان شكسبير حّيا إلى اليوم لتحّول إلى كتابة المسلسات التلفزيونّية« )ميان كونديرا(.

يعّد عصُرنا الحايّل عصَر ثقافة الصورة بامتياز حيث اجتاحت هذه األخرة أغلب فضاءات التلقي وفرضت سلطتها عى عديد الوسائط 

واملجــاالت اإلبداعيــة والفنّيــة وهــذا نتيجــة تطــّور التكنولوجيــات الحديثــة وتنامــي صناعــة الصــورة والـصـوت، وكــذا تطــّور ذائقــة املتلقــني 

نحــو اقتـحـام مجــاالت املريّئ/املســموع وعزوفهــم  ـسـرعٍة وحركّيــة ونزعــات اســتهاكّية  مــن  يعرفــه زمننــا  مــا  غـمـرة  واتجــاه أغلبهــم ويف 

ــّرغ والرتكيــز؛ فمــا كان مــن املحّتــم تلّقيــه بعــد  الجــزيّئ أو الــكّي عــن االكتفــاء بعالــم الكتــب الشــاق واملجِهــد واملتطّلــب حــدودا عليــا مــن التف

ســاعات طويلــة مــن املكابــدة واالعتــكاف أصبــح ســها جــّدا تلقيــه يف ســاعتنْي أو أقــّل، ومــا كان ال بــّد مــن إعمــال العقــل والخيــال يف ســبيل 

التقاطــه أصبــح متاحــا جــدا عــر الصــورة واأللــوان واملوســيقى واألنغــام، وهــذا خصوصــا »بعــد أن أصبــح الفــنُّ الســابع ‘الســينما’ وأوالده 

‘التلفزيــون والفيديــو’ غــذاًء يومّيــا لــكّل البشــر، وقــد خلــق وضعــا جديــدا احتّلــت فيــه العناصــُر املرئّيــة بــؤرًة حافــزًة يف تكويــن املتخّيــل بحيــث 

تعّززت بطريقٍة حاســمٍة ثقافة العني وفرضت نتائجها عى تقنيات التعبر الفنّي«. )صاح فضل، »األســلوب الســينمايّئ يف شــعر أمل 

دنقــل«، ضمــن كتــاب: دراســات نقدّيــة يف أعمــال الســياب، حــاوي، دنقــل، جــرا، مجموعــة مــن الباحثــني، املؤسســة العربيــة للدراســات 

والنشــر: بــروت، ط1، 1996، ص: 99(.

مقال

كانت بدايــة هــذا االنفتــاح البَصــرّي بداهــًة 
ثقافتنــا  إىل  لتنتقــل  االتجــاه  غربّيــة 

العربّيــة التــي كانــت مصــر ســّباقًة إليهــا، وهــذا 

شــهدت  التــي  العشــرين،  القــرن  بدايــات  منــذ 

إقباال جماهريّا واسعا عى فّن السينما كانت 

نتيجتــه تشــييد دوٍر عــّدة لهــا، واســتراد مئــات 

دورّي  بشــكل  ُتـعـَرض  التــي  العاملّيــة  األعمــال 

وتســتقطب فئــات كبــرًة مــن املتلقــن، ليســتمر 

هــذا االهتمــام يف تصاعــده مــن ســنة إىل أخــرى 

املحــّي؛  اإلنـتـاج  مرحلــة  إىل  تدريجّيــا  وينتقــل 

ارتفــع  مثــال   1951 إىل   1945 مــن  الـفـرتة  »ففــي 

متوســط إنتــاج األفــالم كّل ســنة إىل 50 فيلمــا، 

341 فيلمــا، أي نحــو ثالثــة  وبلــغ عــدُد األفــالم 

 ،1927 عــام  منــذ  املصريّــة  األفــالم  أضعــاف 

عــام  دارا   244 إىل  الـعـرض  دور  عــدد  ووصــل 

خمســة  إىل  األســتوديوهات  وعــدد   ،1949

ألكســان،  )جــان  بالتــوه«.  عشــر  أحــد  وفيهــا 

الســينما يف الوطــن العربــي، عالــم املعرفــة 51: 

الكويت، مارس 1982، ص: 21(.

زمــن  الفنــّي  وتـعـره  الفــّن،  هــذا  جــّدة  ورغــم 

البدايــات األوىل بســبب قلــة الـخـربة، وتواضــع 

اإلمكانــات، فقــد تمكــن تدريجّيــا مــن أن يوّطــد 

مكانتــه يف نفــوس املشــاهدين، بــل اســتطاع أن 

ينافــس فّنــا جماهريّــا عريقــا آخــر هــو املســرح، 

املســرح  »تأثــر  أن  فــكان  عليــه،  يتفــّوق  وأن 

األفــالم  عــى  الجمهــور  إقبــال  بســبب  املصــرّي 

إغــالق  إىل  كـثـرٌة  فــرٌق  واضـطـرت  املصريّــة 

أبوابهــا بعــد أْن تحــّول أصحاُبهــا وأعضاؤهــا إىل 

الســينما أمثــال فــوزي الجزاـيـريل وعــي الكســار 

ويوســف  رشــدي  وفاطمــة  املهدّيــة  ومـنـرة 

وهبــي« )املرجــع نفســه، ص: 31( »بــل إّن كثــرا 

مــن املســارح تحّولــت إىل دور ســينما اســتجابًة 

لذوق الجمهور وانسجاما مع رغباته« )املرجع 

نفســها(. الصفحــة  نفســه، 

العاملّيــة  الســينما  عرفتــه  مــا  مــع  وتماشــيا 

األدبّيــة  األعمــال  اقتبــاس  ظاـهـرة  تنامــي  مــن 

تنامــت  فقــد  ســينمائّية  أفــالم  إىل  وتحويلهــا 

كذلــك  العربّيــة  الســينما  يف  الظاـهـرة  هــذه 

ومــا  املــايض  القــرن  منتصــف  شــهدت  والتــي 

بعــده »االتجــاه إىل قصــص األدـبـاء املعروفــن، 

فظهــرت عــى الشاشــة قصــص ‘ظهــور اإلســالم’ 

حســن،  طــه  للدكتــور  الكــروان’  و’دـعـاء 

و’درب املهابيــل، بدايــة ونهايــة، وزقــاق املــدق’ 

قلبــي،  رّد  راحلــة،  و’إيّن  محفــوظ،  لنجيــب 

الســباعي،  ليوســف  رتيبــة’  أم  األطــالل،  بــن 

الحكيــم،  لتوفيــق  املقــدس′  و’الربــاط 

عاشــور،  لنعمــان  تحــت’  الــي  و’النــاس 

وقــت  و’ال  باكثــر،  أحمــد  لعــي  و’إســالماه’ 

الزيتــون،  و’غصــن  إدريــس،  ليوســف  للحــب’ 

وشمس ال تغيب’ ملحمد عبدالحليم عبدالله« 

.)55 ص:  الســابق،  املرجــع  ألكســان،  )جــان 

ورغــم االختــالف الجوهــرّي بــن كلٍّ مــن األدب 

والســينما مــن حيــث بنيــة كلٍّ منهمــا وأســلوب 

العالئــُق  كانــت  فقــد  تكوينــه،  وجوهــر  تلقيــه 

بينهمــا عــى غايــٍة مــن العمــق واـلـراء، فكانــت 

الســينما وإىل غايــة أيامنــا هــذه خــَر مــا يعتمــد 

االنتشــار  ســبيل  يف  األديُب/الــروايّئ  عليــه 

شــعبّية  قاعــدة  أكــرب  عــى  والحـصـول  الواســع 

والرـسـوَخ. البـقـاَء  ألعمالــه  تضمــن  ممكنــة 

وقــد تضّخــم هــذا االعتمــاد إىل حــّد تجــاوز معــه 

متوخــاًة  غايــًة  ليغــدو  وســيلة  مجــرد  كونــه 

وتحويلهــا  األعمــال  اقتبــاُس  فأصبــح  لذاتهــا، 

أقــىص مــا  الســابع واحــدا مــن  الفــّن  إىل مجــال 

مثــل  مثلــه  كاتــب،  أّي  إليــه  يطمــح  أن  يمكــن 

عاملّيــة،  لغــات  إىل  الرتجمــة  نحــو  الطـمـوح 

هــذا  مــا يحققــه  مــدى  ـحـول  أســئلتنا  يثــر  مّمــا 

التحويل من أثر إيجابّي قد تنفتح معه أبواُب 

الذاـكـرة  بــه  تحتفــظ  قــد  أو  واســعًة  العاملّيــة 

ُيلقــى  وال  تقديــر،  أقــّل  يف  الجمعّية/املحلّيــة 

يمكننــا  مــا  وهــو  واإلهمــال  النســيان  دوائــر  يف 

يــأيت: مــا  خــالل  مــن  اســتجالؤه 

السينما بابا للعالمية 
الســينمائّية  األعمــال  تحظــى  أن  عبثــا  ليــس 

بقــدر كبــر مــن الشــعبّية وأن يشــكل متلقوهــا 

وهــذا  املتلقــن،  جمهــور  مــن  األكــرب  الشــّق 

خطابهــا  وتطبــع  تمّيزهــا  خصوصّيــات  لعــّدة 

مــادًة  والصــوت  الصــورة  عــى  كاعتمادهــا 

خاللهمــا  ومــن  بهمــا  تنتقــل  تفاعلّيــا  ووســيطا 

والشــحنات  واألفــكار  األحــداث  جملــة 

االنفعالّيــة لرتّســخ يف ذهــن املشــاهد ووجدانــه 

حضــور  عــى  ومقاطعهــا  أجزائهــا  وكارتــكاز 

الشــعبّية  مــن  عــاٍل  بقــدر  يحظــون  نجــوٍم 

والشــهرة واملحبــة العارمــة، فتحظــى كثــٌر مــن 

وال  العاليــة  لفنّيتهــا  ال  عــاٍل  بنجــاٍح  األعمــال 

لحبكتهــا املحكمــة، ولكــْن لكــون النجــم الفــالين 

دوَر  يلعــب  َمــْن  هو/هــي  العالنّيــة  النجمــة  أو 

فيهــا. البطولــة 

الطابــع  ذي  تلقيهــا  أســلوب  لطبيعــة  وأيضــا 

يف  األـفـراد  عـشـراُت  يتجّمــع  حيــث  الَجمعــّي، 

العمــل،  ملشــاهدة  واحــٍد  وزمــٍن  واحــٍد  مــكان 

مّمــا  أحداثــه،  مــع  والتماهــي  بأجوائــه  والتأثــر 

املســرح  تلّقــي  أســلوب  مــن  جــدا  قريبــا  يبــدو 

مهّمــا  عنـصـرا  الجماعّيــة  املشــاركة  ُتعــّد  الــذي 

لغــة  جانــب  إىل  وتأـثـره.  نجاحــه  عناصــر  مــن 

تكــون عامّيــًة منســجمًة  مــا  التــي غالبــا  اإللـقـاء 

مــا  غالبــا  الذيــن  املتلقــن  خصوصّيــة  مــع 

يشــكلون النســيَج الشــعبّي املهيمــن، وغالبــا مــا 

يكونــون -وبالعــودة إىل خصوصّيــة مجتمعاتنــا 

العربّيــة- محرومــن مــن التعليــم أو يف األقــل 

مــن  يجعــل  مّمــا  مســتوياته،  يف  متواضعــن 

لعقولهــم  خطــاٍب  أنســب  الــدارج  الخطــاب 

ووجدانهــم.

الجوائــز  بريــَق  كّلــه  هــذا  إىل  أضفنــا  وإذا 

لنــا  فســيبدو  والعاملّيــة  املحلّيــة  واملهرجانــات 

الفــّن  هــذا  يســتجلبه  الــذي  اإلـغـراء  حجــُم 

اإلحاطــة  جــدا  الصعــب  مــن  والــذي  الحديــث 

مــن  كان  وإن  وتحّدداتــه،  مظاـهـره  بجميــع 

يــأيت: فيمــا  بعضهــا  اختصــار  املمكــن 

• لعــّل مــن املناســب يف هــذا املقــام أن نبــدأ بــأول 

الروايــة العربّيــة عندنــا،  روايــة أّصلــت لجنــس 

وهي رواية »زينب« التي توّجس صاحُبها بدءا 

مــن نشــرها باســمه الحقيقــّي، فنشــرها باســٍم 

مســتعار ســنة 1914، ولــم يلبــث املخــرج محمــد 

كريــم أن تـجـّرأ عــى اقتبــاس قصتهــا وتحويلهــا 

إىل فيلــم ســينمايّئ صامــت ُعــرض ســنة 1930، 

وحّقــق نجاحــا هائــال وغــر متوّقــع. وبعــد هــذا 

النجــاح الكاســح تجــّرأ الكاتــُب أخــرا عــى إعــادة 

نشر العمل وتذييله باسمه الحقيقّي دون أّي 

توّجــس أو خــوف، مّمــا يحيــل بجــالٍء إىل األثــر 

الســينمايّئ،  االقتبــاس  يرتكــه  الــذي  الطيــب 

ويؤثــر يف حركّيــة األعمــال األدبّيــة، فلــوال نجــاح 

تـجـّرأ  وملــا  الروايــة،  هــذه  نجحــت  ملــا  الفيلــم 
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بتبّنيهــا  الوجــود  ـشـرعّية  منحهــا  عــى  الكاتــب 

املثــال  هــذا  جانــب  اســمه.وإىل  إىل  ونســبتها 

الســاطع يمكننــا أن نستشــهد بمثــال آخــر تبــدو 

شــهرتها  مــن األعمــال األدبّيــة رغــم  كثــٌر  معــه 

وريادتهــا باهتــًة لــدى اكتفائهــا بخطابهــا األدبــّي 

إىل  تتـحـّول  حاملــا  والتأثــر  التوّهــج  أوج  لتبلــغ 

صــورة وصــوٍت: إىل ســينما، كروايــة »األرض« 

املخــرج  حّولهــا  التــي  الشــرقاوي  لعبدالرحمــن 

بالعنــوان  فيلــم  إىل  شــاهن  يوســف  العاملــّي 

بعبقريّتــه  وتمّكــن   ،1970 ســنة  نفســه 

اإلخراجّيــة مــن جعــل مشــهدها األخــر: مشــهد 

ســحل »محمــد أبــو ســويلم« )محمود املليجــي( 

ال  الســينمائّية،  املشــاهد  أقــوى  مــن  واحــداً 

بــل  فحســب،  العربّيــة  الســينما  مســتوى  عــى 

)كمــال  أيضــا  األجنبّيــة  الســينما  مســتوى  عــى 

املخرجــون«،  املصريّــة؛  »الســينما  رمــزي، 

القــرن  يف  العربّيــة  الثقافــة  موســوعة:  ضمــن 

دراســات  مركــز  أولّيــة،  حصيلــة  العشــرين؛ 

ص:   ،2011 ط1،  بــروت،  العربّيــة:  الوحــدة 

األدب  مــع  تعاضــدت  هنــا  فالســينما   .)1214

وعــي  ويقتحــم  بــه  يحلــق  جنــاح  خــَر  وكانــت 

ووجدانــه. اآلخــر 

• كثــٌر مــن الروايــات العربّيــة لــم يكــن النجــاح 

املخرجــن  بعــض  عبقريّــة  ـلـوال  ليحالفهــا 

هــري  فهــذا  املرهفــة،  وحساســّيتهم  األفــذاذ 

بتحويــل  يضطلــع  املثــال  ســبيل  عــى  ـبـركات 

أشــهر أعمــال مجايليــه مــن الكّتــاب مــن أمثــال 

ويوســف  عبدالقــدوس  وإحســان  حســن  طــه 

ويســتطيع  الزيــات وغرهــم،  إدريــس ولطيفــة 

أســلوبه وذوقــه املرهــف، وخربتــه  »بحساســّية 

شــعبّيًة  الروايــات  هــذه  إكســاب  العميقــة 

هائلــًة؛ فهــو لــم يقدمهــا يف أفضــل إطــاٍر ممكــن 

أيضــا،  بإيجابّيــة  معهــا  تعامــل  بــل  وحســب، 

)املرجــع  شــعريًّة«  ملســًة  واقعّيتهــا  إىل  وأضــاف 

نفســه، ص: -1203 1204(. ومــا ـتـزال ذاكرتنــا 

هــذه  مــن  كـثـرة  بمشــاهد  تحتفــظ  الشــعبّية 

األفالم سواء حظينا بقراءتها أعماال ورقّيًة أم 

لــم نحــظ أســوًة بالطابــع الغالــب عــى معظــم 

الـعـرب. املتلقــن 

تحدثــه  مــا  إضافــة  يمكننــا  هــذا،  جانــب   وإىل 

املشــاركات يف املهرجانــات العاملّيــة مــن أثــٍر باهــٍر 

أبــواَب  وولوجهــا  األعمــال  هــذه  انتشــار  عــى 

الــذي  ـبـركات  تجربــة  ذلــك  ومثــال  العاملّيــة، 

»شــارك يف مهرجــان كان بفيلــم ‘الـحـرام’ عــام 

1965، ومهرجــان برلــن بفيلــم ‘دعــاء الكــروان’ 

بفيلــم  نيودلهــي  ومهرجــان   ،1959 عــام  يف 

ـصـالح  وتجربــة   .1961 عــام  رجــل’  بيتنــا  ‘يف 

روايــًة  قــّدم  َمــن  أول  كان  الــذي  أبوســيف« 

اقتبــس  حيــث  ســينمائيا،  محفــوظ  لنجيــب 

روايــة ‘بدايــة ونهايــة’ ســنة 1960، وشــارك بهــا 

نجاحــا مذهــال  ليحصــد  يف مهرجــان موســكو، 

مــا  خــاٍف  وغــر   .)1204 ص:  نفســه،  )املرجــع 

إيجابــّي  أثــر  مــن  املشــاركات  هــذه  مثــل  ترتكــه 

األفــالم،  هــذه  وـصـول  يف  فاعــٍل  وإســهاٍم 

وبالتــايل مرجعّياتهــا األدبّيــة، وهــي الروايــات، 

إىل املتلقــي الغربــّي، مّمــا يمنحهــا فرصــا عاليــًة 

أكــرب  وعــي  يف  بعيــدا  والتوّغــل  االنتشــار،  مــن 

واإلنســانّية. االجتماعّيــة  الـشـرائح  مــن  قــدر 

الفاعلــة  مــا تســتجلبه املشــاركات  • إىل جانــب 

انتشــاٍر  ـفـرص  مــن  العاملّيــة  املهرجانــات  يف 

واســٍع وتأثــٍر عميــٍق، فــإّن يف فــوز بعــض هــذه 

تلــك  بجوائــز  أبطالهــا  بعــض  فــوز  أو  األفــالم 

عــى  اإلقبــال  زيــادة  يف  كـبـرا  أـثـرا  املهرجانــات 

مشــاهدتها، وبالتــايل شــهرتها وعاملّيتهــا، فكمــا 

حصــد الفيلــم الفلســطينّي »الجنــة اآلن« لهــاين 

أبوأســعد خمــس جوائــز عاملّيــة مهّمــة: ]جاـئـزة 

األوربي/جاـئـزة  الفيلــم  برلن/جاـئـزة  مهرجــان 

الجولــدن  هولندا/جاـئـزة  يف  الذهبــي  العجــل 

للســينما  دوربــان  مهرجــان  جاـئـزة  جلــوب/ 

واحــدة  ســنة  يف  إفريقيــا[  جنــوب  يف  العامليــة 

هــي 2005 )املرجــع نفســه، ص: 1206(، وكمــا 

انتــزع فيلــم »فجــر املعذبــن« للجزائــرّي أحمــد 

اليبــزغ  مهرجــان  يف  األوىل  الجاـئـزة  راشــدي 

www/ :ســنة 1965 )ينظــر مــادة: الجنــة اآلن

كـثـرٌة  أفــالٌم  حصلــت   )wikipedia/org

جوائــز  معروفــة  عربّيــة  روايــات  مــن  مقتَبســة 

كــربى وتقديريّــة كـثـرة كان لهــا األثــر يف زيــادة 

شــهرة تلــك األعمــال وأصحابهــا، ومثــال ذلــك 

»األفيــون والعصــا« املقتَبــس مــن روايــة األديــب 

والــذي  نفســه،  بالعنــوان  معمــري  مولــود 

الجزائريّــة،  األفــالم  أشــهر  مــن  واحــدا  ُيعــّد 

وأنجحهــا، وتشــهد عــى ذلــك ديمومــة عرضــه 

يف مختلــف دور الـعـرض العاملّيــة، وحساســّية 

نضــال  قضيــة  وهــي  يطرحهــا  التــي  القضّيــة 

املحتــّل،  ضــّد  وانتفاضتــه  الجزائــرّي  الشــعب 

وهــو مــا يصــدق أيضــا عــى فيلــم »وقائــع ســنن 

حمينــا  األخضــر  محمــد  إـخـراج  مــن  الجمــر« 

يف  بوجــدرة  رشــيد  شــارك  الــذي   ،1974 ســنة 

وفــاز  الحبكــة،  وإعــداد  لــه،  الســيناريو  كتابــة 

كان  مهرجــان  يف  الذهبّيــة  الســعفة  بجاـئـزة 

ســنة 1975 )محمــد نورالديــن أفايــة، »بانورامــا 

العشــرين«،  القــرن  يف  الجزائريّــة  الســينما 

القــرن  يف  العربّيــة  الثقافــة  موســوعة:  ضمــن 

العشرين؛ حصيلة أولّية، ص: 1242(. ومثله 

عــي  الجزائــرّي ســيد  تتويــج املمثــل  مــن  تــّم  مــا 

كوـيـرات بجاـئـزة أفضــل ممثــل لــدوره يف فيلــم 

يف  دهــان  كمــال  للمخــرج  فيهــم«  »املشــكوك 

ســنة  بواقادوقــو  األفريقّيــة  الســينما  مهرجــان 

املتلقــن  فـضـول  إثــارة  يف  أســهم  مّمــا   ،2005

لالـطـالع عــى املرجــع األدبــّي لهــذا العمــل الــذي 

لم يكن سوى اقتباس عن قصة لألديب طاهر 

الجزائريّــة؛  »الســينما  بليــة،  )أحمــد  جــاووت 

الواقــع واآلفــاق« ضمــن كتــاب: قضايــا الســينما 

ط1،  الكويــت،  العربــي93:  كتــاب  العربّيــة، 

.)133  132- ص:   ،2013

الســينما  تأـثـرات  جوانــب  أهــّم  مــن  ولعــّل 

إىل  بهــا  واالرتـقـاء  األدبّيــة  األعمــال  عاملّيــة  يف 

مصــاف اآلثــار اإلنســانّية الخالــدة تجربــة نجيــب 

لــم  الــذي  املجــال،  هــذا  يف  الرائــدة  محفــوظ 

بشــعبّية  أعمالــه  حظيــت  كاتــب  مجــرد  يكــن 

إرـضـاًء  ســينمائّية  أفــالم  إىل  فُحّولــت  وإقبــال 

لــذوق الجماهــر وتماشــيا مــع رغباتهــا، بــل لقــد 

الســيناريوهات  كتابــة عديــد  عــى  بــدوره  أقــدم 

واملعالجات الدرامّية عن أعماله أو عن أعماٍل 

الســينمايّئ. للتلقــي  أصــال  مخّصصــة 

  وغــر خــاٍف مــا تعنيــه هــذه الشــواهد وغرهــا 

وشاشــاتها  الســينما  تضفيــه  بالــٍغ  أثــر  مــن 

العمالقــة عــى قــوة حضــور كثــٍر مــن األعمــال 

التــي اجتهــد مبدعوهــا كـثـرا يف صقــل  األدبّيــة 

بأســاليبهم  وتجويدهــا  وشــحذها  أجزائهــا 

فــكان  الفنّيــة املـشـرعة وحساســّيتهم املرهفــة، 

الشــهرة والنجــاح،  مــن  نالــت قســطا واـفـرا  أن 

وارتســمت يف ذاكــرة آالف القــراء الذيــن تلقوهــا 

ثغراتهــا،  بمــلء  خياُلهــم  واضطلــع  ورقّيــا 

وإفعــام فجواتهــا، غــر أّنــه يظــّل نجاحــا نســبّيا 

الدافــق  االنتشــار  بذلــك  قيــس  مــا  إذا  وجزئّيــا 
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والصــوت،  الصــورة  مــن  كلٌّ  يضفيــه  الــذي 

شــبابيك  مــن  يفيــض  الــذي  اإلـغـراء  وذلــك 

النجــوم  وطــالت  األفــالم  وبوـسـرتات  التذاكــر 

اإلـغـراءات  كبقّيــة  وهــو  املهرجانــات.  وأضــواء 

ويســتجلب  والخطــر  باملقاـمـرة  يفيــض  األخــرى 

معــه أوجهــا أخــرى نقيضــة يمكــن اســتجالؤها 

يــأيت: فيمــا 

السينما مطّيًة للتشويه
 لعــّل أول مظاهــر التشــويه القائــم أو املحتَمــل 

يكمــن  الســينمايّئ  االقتبــاُس  يســتجلبه  الــذي 

تســتدعيها  التــي  املجازفــة  تلــك  عــن  -فضــال 

مختلفــْن:  إبداعّيــْن  مجالــْن  إقحــام  عملّيــة 

بعضهمــا  يف  الصــورة  ومجــال  الكتابــة  مجــال 

الــذي  املــادّي  الربيــق  ذلــك  يف  معــا-  ودمجهمــا 

إىل  فهــي  وأجواؤهــا،  الســينما  عوالــُم  تـجـّره 

صناعــٌة  ومكابــدًة  وإبداعــا  فّنــا  كونهــا  جانــب 

يحصــل  وكمــا  مكلفــٌة،  هــي  مــا  بقــدر  مربحــٌة 

أصبــح  الغاليــة  أجورهــم  عــى  فيهــا  املمثلــون 

يحصــل  األصــّي  النــّص  صاحــب  أو  الكاتــُب 

عــى أـجـره أيضــا. وغــر خــاٍف مــا يســتدعيه هــذا 

التطــور مــن تأـثـرات متناقضــة؛ فهــو مــن جهــٍة 

تحفيــٌز مــادّي يســتحقه الكاتــب وتعويــٌض عــن 

اإلجحاف الذي قد يالقيه جراء الكســاد املزمن 

جهــٍة  مــن  الكتــب، ولكّنــه  ســوق  تعانيــه  الــذي 

فيغــدو  إغرائّيــة،  شــبهات  مــن  يخلــو  ال  ثانيــٍة 

بــدل أن يكــون وســيلًة، ويجــّر كـثـرا مــن  غايــًة 

متاهــات  يف  التــورط  إىل  الناجحــن  الروائّيــن 

العامــة،  لذائقــة  إرـضـاًء  واإلســفاف  اإلكثــار 

ولهثــا وراء الظهــور ومجاملــًة لقوانــن العــرض 

والطلــب املجحفــة يف حــق اإلبــداع واملتعارضــة 

معــه. غالبــا 

الــذي  الجوهــرّي  اإلشــكاُل  رأيــي  يف  وهــو 

تســتدعيه عملّيــة االقتبــاس الســينمايّئ، حيــث 

عــى صّنــاع الســينما أن يوازنــوا -دون مصــادرة 

وإن  مختلفــْن  مجالــْن  بــن  الكاتــب-  جهــود 

بمــا  الحربيّــة  الـقـراءة  مجــال  متكاملــْن:  كانــا 

تلــقٍّ يســتدعي حــّدا  تتضّمنــه مــن خصوصّيــات 

ومجــال  الخيــال،  وشــحذ  الرتكيــز  مــن  أعــى 

تتطلبــه  بمــا  البَصريّــة  الســمعّية  املشــاهدة 

أقــّل  أقــّل حــّدًة مــن األول، وخيــاٍل  مــن تركيــز 

تكفلــت  والصــوت  الصــورة  ســلطة  شــحذا ألّن 

ســّد  وبالتــايل  األصــّي،  النــّص  فجــوات  بمــلء 

تخّيــل  يف  وحريّتــه  املتلقــي  خيــال  أمــام  املنافــذ 

واألماكــن. الشــخوص 

الرتجمــة  أو  االقتبــاس  هــذا  تنقــل  عــن  فضــال 

مــن املتلقــن: متلقــي  بــن جمهوريْــن  البصريّــة 

أو  املثقفــن  فئــة  إىل  غالبــا  املنتمــن  الكتــاب 

األقــل  الفيلــم  ومتلقــي  املتعلمــن،  األقــّل  يف 

ال  مــا  غالبــا  والذيــن  شــعبّيًة،  واألكــر  نخبويّــًة 

اّطلعــوا  أو  العمــل املكتــوب  ـقـرأوا  قــد  يكونــون 

التبايــن  ضــرورة  يحّتــم  مّمــا  خفايــاه،  عــى 

واالختــالف يف مســتوى الخطــاب بــن مــا يُوّجــه 

إىل  يُوّجــه  ومــا  نخبويّن/مثقفــن،  ـقـّراء  إىل 

مشــاهدين عاّمن/شــعبّين. وهــذا مــا يعكــس 

مكتــوب  عمــل  وإغراءاتــه:  اإلشــكال  جوهــر 

النخبويّــن  وبقّرائــه  كذلــك  بكونــه  ومكتــٍف 

االنتقائّيــن، وعمــل آخــر ســينمايّئ منفتــح عــى 

مزيــد مــن الـقـراء نخبويّــن كانــوا أم شــعبّين، 

ومقرتٍب من آفاق الشهرة الكاسحة والعاملّية: 

وعــى  الرهــان،  وموضــع  مكمــن املخاـطـرة  هنــا 

الكاتــب أن يختــار مــا يــراه جديــرا بفّنــه وإبداعــه.

كاتبة من الجزائر
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للبحث  مغرية  فكرة  والتقدم  التخلف  خرافة  نظرية  إن  
عن إرهاصاتها ومسوغاتها، ألن مثل هذه الفكرة ال بّد 

أن تجرنا إلى مناقشة المصطلح أوال، ولعل السؤال األبرز الذي 

يواجهنا، قبل التسليم بالفكرة، يتلخص في ماهية التقدم أو 

كما  االقتصادي وحسب،  والرخاء  التطور  هو  وهل  التخلف، 

الشروط  من  ومتضافرة  متكاملة  منظومة  أنه  أم  أمين  يقول 

التاريخية المستندة إلى قوانين وأعراف إنسانية وضعية بعيدة 

المحصلة مجتمعات  لنا في  لتنتج  عن األديان والمعتقدات، 

وحاجاته  المصانة  وكرامته  اإلنسان  بقدسية  تؤمن  حضارية 

المتحققة؟ وكيف يمكن تحقيق التطور االقتصادي بمعزل عن 

بل  معه،  ويتزامن  يصاحبه  وفكري  واجتماعي  سياسي  تطور 

ويستند إليه؟

ومن جهة ثانية، أّي مذهب اقتصادي يقترح أمين على العرب 

ـ  ـ االشتراكي أم الرأسمالي  انتهاجه؟ هل هو المبدأ االجتماعي 

العولمي أم مذهب اقتصادي خاص بالتجربة العربية ومبتكر 

المذاهب  من  وغيرها  الماليزية  أو  الهندية  الطريقة  على 

االقتصادية الوسيطة أو المبتكرة ذات الخصوصيات الخالقة؟ 

التجزئة  واقع  تجاوز  للعرب  سيتسنى  كيف  وذاك  هذا  وبعد 

والتفرق الذي أنتج مجموعة اقتصادات هزيلة ومتناقضة، بل 

ومتصارعة في بعض األحيان.

اإلنمائية  االستراتيجيات  من  العديد  واستمرار  اعتماد  إن 

الفاشلة في الداخل يمكن أن يعزيا إلى العامل السياسي في 

خلق  إلى  تنزع  التي  السياسية  األنظمة  الدرجة األساس، ألن 

طبقة  مع  المادية  المنافع  بتبادل  مرتبطة  اجتماعية  طبقات 

السياسيين وتوفير الدعم السياسي لهم، من شأنها أن تجهض 

والفساد  التسييس  براثن  في  وتسقطها  االقتصادية  الخطط 

اإلداري وانعدام الشرعية واالستقاللية، كما هو حاصل اليوم. 

وفي مثل هذه البيئة تبرز استراتيجيات التنمية التي يكون أول 

المؤيدين  مطالب  تلبية  أجل  من  االجتماعي  الرفاه  ضحاياها 

أن  إلى  االقتصاديين  المنظرين  أغلب  ويشير  السياسيين. 

لالنتقال  أساسيا  شرطا  تكون  أن  يجب  السياسية  التغييرات 

نجاح  إلى  وبالتالي  متفوقة،  إنمائية  استراتيجيات  إلى  الدائم 

برامج اإلصالح االقتصادي الهيكلي.

عداهذا يطرح جالل أمين جملة من القناعات التي تبدو للوهلة 

األولى محاولة للمغايرة واالختالف عما هو سائد من طروحات 

وقناعات، لمجرد المغايرة واالختالف، وفق ثنائيات متناقضة، 

الفكر  أو  للغرب،  تهديدا  يشكل  ال  الذي  اإلرهاب  فكرة  مثل 

األصولي الذي ال ينتج إرهابا، والدين كمنتج ثقافي، واإليمان 

التكنولوجي  التطور  أو  بالضرورة،  صحيحا  ليس  بالمستقبل 

ليس دليل تقدم، وغيرها الكثير من األفكار التي يسهل طرحها 

قوال لكن يصعب إثباتها فعليا.

يمكن أال يشكل  التساؤل كيف  بّد من  ال  المثال  وعلى سبيل 

السؤال  الواقع لإلجابة على هذا  اإلرهاب تهديدا للغرب؟ في 

ال بّد من مالحظة التركيبة االجتماعية اآلخذة بالتغير البطيء 

األوروبية  المجتمعات  بنية  في  المتواصل  لكن  والتدريجي، 

األنظمة  أن  من  الرغم  على  فيها،  المسلمين  أعداد  وتنامي 

في  االجتماعية  العالقات  وطبيعة  واالجتماعية  السياسية 

الغرب قد حاولت استعياب مثل هذا المتغير واحتوائه، إال أن 

فإن  وبالتالي  االندماج،  في  صعوبة  تواجه  زالت  ما  الثقافات 

الغرب قد  السائد في  النسبي  التسامح  أي استغالل لمفهوم 

المتطرفة، كما رأينا  للحركات اإلرهابية  ومرتعا  يشكل خطرا 

في السنوات األخيرة، ناهيك عن أن الرخاء االقتصادي نسبي 

الخضات  يحتمل  وال  بطبيعته  هّش  المجتمعي  واالستقرار 

العنفيَّة وأّي حركة متطرفة أو غير محسوبة يمكن أن تؤثر عليه.

في  كما وردت  يصنع  ـ  ينتج  ال  الذي  الفكر األصولي  قضية  أما 

الفطري والمشروع: من  التساؤل  إلى  إرهابا، فتدفعنا  ـ  الحوار 

أين ولدت األفكار المتطرفة التي يستند إليها اإلرهاب والحركات 

اإلسالمية العنفيَّة في أيّامنا هذه؟ وما هو الفكر األصولي؟ هل 

المستند  شكلت  التي  المسلمين  األخوان  وطروحات  فكر  هو 

والحركات  السياسي  لإلسالم  المبدئيَّة  والشرعنة  األولي 

المتطرفة التي تدور في فلكه أم هو الفكر الوهابي المستند إلى 

تفسيرات األصول وفق نظرة سياسية واجتماعية ضيقة مرتبطة 

بالرؤى الماضوية ورافضة لحركة التجديد الحتمية التي تفرضها 

فكر  ثّمة  وهل  المعاصرة؟  واالقتصادية  االجتماعية  العالقات 

أصولي متطرف غير الفكر األصولي الديني في زماننا هذا؟

حاجة  أم  وجودية  ضرورة  أم  حّقا  ثقافي  منتج  الدين  هل 

إنسانية؟ وأي متاهة يمكن أن يدخلنا فيها مثل هذا الطرح، على 

الرغم من أّنني أتفق مع أمين تماما على أن اإلسالم واحد لكن 

بتفسيرات متعّددة، إاّل أن هذا التعّدد في التفسيرات قد نجمت 

عنه شروخات بنيوية عميقة ما زالت تشكل عائقا حقيقيا أمام 

التطور والرقي االقتصادي واالجتماعي.

في مواضع أخرى يتحدث أمين عن مبدأ حريّة التعبير وحدود 

الحريّة الشخصية التي يعيب عليها صفتها المطلقة واإلساءة أو 

ربما الخطر الذي يمكن أن تشكله على مفهوم الحرية بشكلها 

المطلق، ويتخذ من التجارب الغربية نماذج لنظريته تلك، وهو 

أمر يجرنا إلى مناقشة الخصوصيات المجتمعية ومدى مالءمة 

مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية لها كل وفق 

ثقافته وخلفيته المعتقداتية، وصعوبة إيجاد مقياس واحد أو 

الساعية  المحاوالت  فشل  بدليل  المفاهيم،  لتلك  واحد  نمط 

في مجتمعات شرقية  الغربي  بمفهومها  الديمقراطية  إلقحام 

ذات خصوصيات معينة.

الدعوات  نبذ  إلى  أمين  يدعو  اليسار  عن  حديثه  معرض  وفي 

القديمة الهادفة إلى سيطرة الدولة على وسائل اإلنتاج والعمل 

نتيجة  وهي  للمجتمعات،  االستهالكية  النزعة  من  الحّد  على 

التي  التاريخية  والمتغيرات  الوقائع  أثبتتها  الواقع  في  حتمية 

المعسكر  دول  بانهيار  والمتمثلة  األخيرة  العقود  في  حدثت 

المنحرف  للتطبيق  نتيجة  السوفييتي،  واالتحاد  االشتراكي 

هدف  حصر  أما  الماركسية،  االقتصادية  للنظريات  والشائن 

اليسار الجديد بالحّد من النزعة االستهالكية، فهو مبدأ أحادي 

على  تحديدا،  العربي  اليسار  من  ينتظر  ما  نسبيا، ألن  النظرة 

اليومّية  الحياة  على  الدينية وطغيانها  النزعة  تنامي  الرغم من 

المجتمعات  ترسيخ  أوله  ليس  الواقع،  في  الكثير  لألفراد، 

مع  المتحالفة  الدكتاتورية  األنظمة  لهيمنة  والتصدي  المدنية 

المجاميع  وتحفيز  الشارع  تثوير  آخره  وال  الدينية،  األصولية 

الشبابية للثورة على تلك األنظمة.

ألن  الموجودة،  غير  المطلقة  العقالنية  شأن  في  نظريته  أما 

اإلنسان، من وجهة نظر المفكر، غير عقالني بطبيعته، بسبب 

قول  فهو  سلوكه،  على  والذاكرة  والخيال  العاطفة  سيطرة 

الغرائز  إن  فرويد  يقول  إذ  الواقع،  مختلف وتحليل عميق في 

وهي  النفسي،  التحليل  في  العوامل  أو  المزايا  أصعب  هي 

وانطالقا  آخر،  إلى  فرد  من  مفهومة وتختلف  أو  متوقعة  غير 

هذا،  طرحه  في  تماما  أمين  مع  أتفق  فإنني  النظرية  هذه  من 

لكّنني اختلف معه لجهة التمييز بين عقالنية المنطق وعقالنية 

القوانين الوضعية التي تحاول أن تنظم سلوكيات األفراد، ذلك 

عن  نابعا  بالضرورة  ليس  والقوانين،  لألنظمة  الخضوع  ألن 

إيمان مطلق أو قناعة تامة بها، وغالبا ما ينزع األفراد إلى التمرد 

واألخالق  والتربية  السلوكيات  حسب  واآلخر  الحين  بين  عليها 

والعادات واألعراف والتقاليد، وهي في مجملها عوامل نسبية 

مكتسبة وليست ذاتية من حيثيات النفس البشرية. إن قدرة أو 

تحدد  التي  هي  والقوانين  األنظمة  لتلك  األفراد  خضوع  حجم 

حجم التحضر القياسي في مجتمع ما من المجتمعات إن جاز 

التعبير، لكّنه يبقى تحضرا شكليا إلى حد ما، إذا ما علمنا أن 

التحضر الحقيقي يستند إلى منظومة قياسات معقدة ومتعّددة 

ومتداخلة ال يمكن صّفها أو ترتيبها في منهج واحد على اإلطالق.

ديدنها  هو  كما  “الجديد”،  مجلة  نجحت  فقد  المحصلة  وفي 

دوما، في تحفيز القارئ والمتابع والمثقف العربي على التفكير 

يريده  الذي  ما  هي  للغاية  خطيرة  قضية وجودية  في  مجددا 

العرب من مستقبلهم، باستضافتها المفكر الكبير جالل أمين 

وإتاحة أفكاره وطروحاته النقدية الجريئة للمناقشة.

كاتب من العراق مقيم في هولندا

سجال

عندما تحاول 
مجلة »الجديد« 

استعادة هذا 
الدور الغائب 

وتفعيل الحوار 
بين الشعر 

والنقد، فإنها 
تحاول أن تفتح 

أفقا جديدا 
لعالقة هي في 

أساسها بحث عن 
جماليات الكتابة 
الشعرية وتعزيز 

لها، من خالل 
الحوار النقدي 
مع النصوص 

الجديدة، وليس 
بهدف مصادرة 
خيارات الشاعر 

وممارسة دور 
الوصاية على هذه 

النصوص، األمر 
الذي يستدعي 

الكشف عن 
عناصر الضعف 
واإلبداع في آن 

معا فيها.

العقالنية بين األنظمة والغرائز
في مناقشة “خرافة التخلف”

محمد حّياوي

يف حوار أجرته معه حنان عقيل ونشر يف العدد الـ35 من مجلة “الجديد”، يرفض املفكر جال أمني وصف العرب بسمة 

التخلف، الذي يعده خرافة، تماما مثل التقدم من وجهة نظره. ويسهب أمني يف طروحات ال تخلو من جرأة ومغايرة 

ملا اعتدنا عليه من آراء جاهزة أو مسلمات فكرية طاملا حولتها النقاشات املتوالية إىل حقائق من دون تمحيص أو بحث. 

لكن عى الرغم من ذلك، ال بد للمتابع أن يفرز جملة نقاط جدلية وردت يف الحوار أرى شخصيا ضرورة مراجعتها 

وطرحها للمناقشة.
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تكشف  مقدمة الكتاب عن الطبيعة السلسة لهذا المنتج 
مع  التعاطي  طبيعة  عن  يفصح  والذي  الفكري، 

عقلية فكرية احترافية، ال سيما أّن الكاتب يستهل مقّدمته حرفّيا 

“هذا الكتاب ُيثير شكوكا كثيرة حول صحة االعتقاد بفكرة التقّدم 

بأنها  أمم  أو  دول  وصف  الجائز  من  كان  إذا  وفيما  والتخّلف، 

متقّدمة وأخرى بأنها متخّلفة”. لكن هذه الشكوك الكثيرة سرعان 

ما تتهاوى تحت سطوة المصطلح وطريقة التعاطي معه. فالمؤلف 

ال يتردد عن اإلشارة إلى أن األمر ال يخرج عن مستوى اإلنجاز، مع 

الرفض القاطع للتعميم في طريقة التعاطي مع وصف “التقّدم 

والتخّلف”، والتطّلع نحو تعميق داّلة أو زاوية النظر في مسألة 

على وضع  والعمل  بينهما  الفصل  والتحديث، وأهمية  اإلصالح 

الطرح  بينهما. هذا  ما  والقاّرة في  الدالة  والتمييزات  التحديدات 

سيجعل من المتلقي يدور في دّوامة السؤال المباشر حول طريقة 

التعاطي مع العالم الراهن، حيث اإلنجاز الالهث والمتسارع في 

الفجوة  يعّمق  راح  والذي  والمعرفية،  المعلوماتية  الثورة  ظل 

باعتبار  بالمتقّدمة،  أشهر  قبل  تصّنف  كانت  أمم  بين  المعرفية 

لتسونامي  المذهل  المّد  لكن  والبرمجي.  التقني  حضورها 

البرمجيات، راح ُيطيح بموقعها الذي حصدته.

وآخر  متخّلف  بين  ما  التمييز  أو  المقارنة  إسقاط  يحاول  طرح 

ويرفع  األزمان  ويختصر  المسافات  يطوي  العالم  فيما  متقّدم، 

الحواجز بين األمم. وينتقل بالعالم من قرية ماكلوهان الكونية، 

إلى التليفون الذكّي األصغر من الكّف من البشري، والذي يختصر 

ُمجمل تقنيات البشرية من كتب، تلفزيون، إذاعة، تليفون، ولك 

على  اإلنساني  العقل  بها  تفاخر  أجهزة  من  تشاء  ما  تضيف  أن 

مدى عقود من الزمان، سرعان ما أضحت عبارة عن ملحق ضئيل 

األهمية في محمول علي بابا العجائبي، ذلك الذي يتنادى صائحا 

.Google شّبيك لّبيك” من خالل محّرك البحث“

العالم الراهن أضحى مدهشا خالّبا! عبر المحمول الذكّي، ذلك 

الذي عمق دالة العالم االفتراضي وراح يعمل بتؤدة يحسد عليها 

في تدمير آخر قالع وحصون العالم الواقعي. لم يعد من الُمجدي 

الناس مثّبتة عيونها في  الناس كل  التحتية،  البنى  الحديث عن 

شاشة المحمول، وهم منشغلون عن متابعة ما يحدث حولهم، 

حتى من يقود المركبة تراه وقد تعّلق فؤاده شغفا برسالة يبّثها 

إشارة  متابعة  عن  صفحا  يضرب  فيما   ،Whats App برنامج 

المرور أو حتى ما يجاوره من مركبات تسير بالقرب منه! المدارس 

بمقاييس  والوله  الذهول  حّد  منشغلة  التعليم  ومؤسسات 

المعايير من  استمدت  عالمية  تضعها مؤسسات  التي  الجودة، 

تجارب لها إنجازها الذي يختلف اختالفا جذريّا عن القيم واألفكار 

والمعايير عن المؤسسات المحلّية، والعمل على احتالل موقعها 

في قائمة األلف أو الخمسمئة المتقّدمة في العالم. األمر هنا يتبّدى 

في منتهى الُيسر والتبسيط، أنت ال تحتاج سوى االلتزام بمعايير 

يمكنك الوقوف عليها من خالل موقع إلكتروني لمؤسسة تربوية 

أو علمية، وال ضير من التعاقد معها في ما بعد حفظا لحقوق 

الملكية. لتبدأ مسيرة الخروج من دّوامة التخّلف واالنخراط في 

تجلّيات التقّدم؟! يا الله ما أسهل العالم!

ال يتوانى المؤلف عن التوّجه نحو رسم الخط الفاصل بين اإلصالح 

تمييز  خاللها  من  يتّم  مثابة  جعله  على  والعمل  والتحديث، 

العالم  أن  اعتبار  على  األمة.  بها  وقعت  التي  واألخطاء  المثالب 

اإلسالمي إبّان الدولة السلطانية العثمانية في طريقة تعاطيه مع 

الغرب المتقّدم، سارع نحو تلّقف تجربة التحديث، دون إمعان 

النظر في أهمية مشروع اإلصالح. وكأن الواقع يعيش مسار الخيارات 

“فكرة  على  غضبه  جام  صّب  في  المؤلف  ويمضي  المفتوحة، 

التقّدم” في الفصل األول من الكتاب محّمال إياها وزر “اهتزاز الثقة 

بالنفس′. فيما غاب عنه، وهو االقتصادي البارع وأستاذ األساتيذ 

دون ُمنازع، أحوال اشتداد المنافسة بين اإلنتاج الصناعي األوروبي 

الذي راح يدّك حصون اإلنتاج الحرفي اليدوي في الشرق، حتى بلغت 

بنا األحوال أننا بتنا نستورد سجادة الصالة من الصين!

ال يهم إن كانت فكرة التقّدم خرافة بحّد زعم المؤلف، وأنها لم تكن 

قديمة بل جديدة، أو التقّدم هو مسار متواصل أم منقطع، والعمل 

مفّضل  المستقبل  وأن  بالماضي،  مقارنة  الحاضر  تفضيل  على 

ويتحّسن باستمرار، أو االنخراط في تجلّيات مقوالت فوكوياما والتي 

تشير إلى أّن نمط الحياة األميركي هو نهاية التاريخ. األمر برّمته ال 

يحتاج إلى برهان مستمد من فكر ابن خلدون أو فالسفة اليونان حول 

فكرة التطّور الدائري.

الطامة الكبرى حين يقع مفّكر مرموق من نوع جالل أمين في فّخ 

األماني الُمجهضة، حين يستنجد بهذه الـ”لو” حين يرسم سيناريو 

في  الذهبي  العصر  يعيش  كان  لرجل  جديدة  حول والدة  متخّيل 

المدن األوروبية أو األميركية  أن يسير في شوارع  له  بغداد، وقّدر 

على  المؤلف  ليقف  النموذجين،  بين  مقارنة  في  ويبدأ  المعاصرة 

استنتاج “إن من المشكوك فيه أن هذا الرجل سوف يحكم إيجابّيا 

المؤلف  يفوت  القديمة”! ال  بمدينته  مقارنة  الجديدة  المدينة  على 

وقد  المعاصرة”،  الحضارة  مظاهر  من  يندهش  بـ”ربما  االستنجاد 

ينبهر بالعمارات والبنايات العمالقة، وسوف ُيّسر من كثرة عدد قراء 

الكتب، لكنه سيندهش من األعداد الضخمة ألشجار الغابات التي 

تقطع في سبيل تصنيع كمّيات الورق التي تدخل في صناعة الكتب 

والجرائد؟! وال يترّدد من االستعانة بمقولة ابن خلدون “المغلوب 

التي  الخواجة”  “عقدة  إلى  اإلشارة  لتكون  الغالب”.  بتقليد  مولع 

تعّرشت بين ظهرانينا باعتبار تحّصل هذا الغرب على القوة والرخاء 

والمسكن  والملبس  والغذاء  والكفاءة  التقني  والتقّدم  االقتصادي 

والفلسفي  والفني  الثقافي  والتفّوق  والخدمات  والسلع  والعمل 

والقوة العسكرية. ليعقب كل هذا في إنشاء جملة “فما أسهل أن 

ينخدع المرء بأّن هذا يعني بالضرورة تقّدماً في كل شيء آخر”.

وإذا كان المؤلف قد استحضر شخصية من ألف عام، وجعل منها 

وسيلة إيضاح للمقارنة بين فكرة التقّدم والتخّلف، فإننا نستحضر 

بادر  إذ  العصر.  وتعيشان  تتنفسان  حيتين  شخصيتين  بين  حوارا 

أحد الغربيين إلى سؤال صديقه العربي عن أحالمه، فكان الجواب 

الغربي قائال  الكبير أن أحصل على عمل ومسكن”، أجابه  “حلمي 

“صديقي العزيز أسألك عن أحالمك ال عن حقوقك!”.

العالم وقد حّددت مالمحه الكلمات، التقّدم– التخّلف، الحقوق– 

األحالم، الحّق– الباطل، إنما تستمد قيمتها من السياق. وهكذا هو 

الواقع يكشف عن الهيمنة المطلقة الستحكام عقدة الخواجة، تلك 

التي تبقى ُتلقي بظاللها الكثيفة على حياتي من خالل عدسة نظارتي 

األلمانية وإطارها الفرنسي وأنا أطالع التلفزيون الذي أنتجته المصانع 

اليابانية، جالسا على الكرسي اإلنكليزي، وهكذا هي جدلّية التقّدم 

الذي يطلق عليه وصف  المؤلف  بإقرار  تمّيزه مالمح اإلنجاز،  الذي 

خرافة، ليتبّدى الواقع وكأنه حديث خرافة يا أم عمرو!

كاتب من العراق

سجال

أّية سوداوية تستدرج 
الكاتب في مختلف 

أرجاء العالم العربّي 
إلى التعاطي معها، 

ورّبما االستكانة 
لتأثيراتها المحبطة؟ 

هل هذه الحالة وليدة 
الزمن العربي الراهن 

وصدى للوقائع 
والممارسات هنا 

وهناك؟ أال يفترض 
بالكاتب تحّدي 

اإلحباطات وتثوير 
األمل لدى القّراء بغد 

أفضل؟ لكن من ناحية 
أخرى هل ُيطالب 

الكاتب بترميم مآسي 
الواقع والشروخ التي 

يخّلفها في محاولة 
لاللتفاف على الجروح 

التاريخّية النازفة؟ 
باالّطالع على بعض 
القصص والنصوص 

التي نشرتها مجلة 
»الجديد« اللندنية 

في عددها الخامس 
والثالثين يالحظ 

القارئ كّماً مرعباً 
من مقاربة اليأس 

ومالمسته من جوانب 
مأسوية مفضية إلى 

موت عبثّي يتبّدى 
انعكاساً لصور الواقع 

البائسة، ولعّل 
الُكّتاب هنا يشهرون 

الكتابة بوجه اليأس، 
ورمزاً لحياة مأمولة، 

وإن كانت مفعمة 
بالفجائع، لكّنها تظّل 

حاملة بذور األمل 
في خبايا اليأس 

المستفحل.

الحصون الهّشة
قراءة في خرافة التقّدم والتخّلف لجالل أمين

إسماعيل نوري الربيعي

اثنتا عشرة مقالة صحافية انطباعية هي جّل محتوى كتاب “خرافة التقّدم والتخّلف” للمفكر العربي املرموق جال أحمد 

أمني. ليس من باب الهجاء أو الهمز بأن ثمة ضعفا تّم ترّصده، أو توجيه نقد الذع للكتاب، بقدر ما هي محاولة لتشخيص 

طبيعة املقوالت التي قامت عليها فكرة الكتاب أصا، أو باألحرى “العنوان” املحتفى به يف األوساط الثقافية العربية! 

وأكاد أجزم أن العنوان الافت والّراق واإلشكايل جاء بناء عى لحظة لقاء الكاتب بالناشر، هذا األخر الذي طالب املؤلف 

بوحدة موضوع للمقاالت آنفة الذكر. األمر هنا يقوم عى أهمية تجّنب تحميل هذا الكتاب ما ال يطيق، باعتبار أنه منتج 

فكري لقامة فكرية ال يختلف حولها أحد. وانتظار الوقوف عى التحليات والتنظرات والخاصات الجوهرية. األمر أبسط 

باملناسبة  من هذا بكثر، والواقع أّن الكتاب ُممتع وسلس ويمكن إدراجه ضمن نوعية كتب الـ”take away”، وهي 

شديدة األهمية والقيمة لدى جمهور الثقافة.
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حوار

آدم حنين 
 نبض األحجار

يف بيئة ريفية، بعيدا عن صخب العاصمة وصراعاتها، يعيش النحات والتشكيي املصري آدم حنني يف عامله الخاص الذي صنعه 

بنفسه؛ منزل يف إحدى قرى محافظة الجيزة تحيط به أشجار النخيل من كل جانب، وتتجى مظاهر الطبيعة بكل جمالها فيه، 

ومتحف ضمه منذ سنوات إىل املنزل مكّون من ثاثة أدوار يحوي ما يربو عن 4000 عمل ما بني التصوير والتماثيل املختلفة، أعمال 

تمثل عصارة مشوار فني بدأ منذ ما يزيد عن سبعة عقود لم يتوقف فيها حنني عن محاورة أحجاره واستنطاقها بمعان متفردة.

ثمة طاقة روحانية تتسلل إىل الروح عند الولوج إىل عالم آدم حنني الخاص؛ ليس فقط من خال أعمال فنية تحمل عواملها الخاصة 

سحرا استثنائيا، ولكن أيضا خال الحديث مع شيخ النحاتني يف مصر، ما يضفي مساحات هائلة من الصفاء والجمال ال تبددها 

املحاوالت املستمرة للقبض عى ذاكرته املراوغة التي سقط منها كثر من التفاصيل وبقي فيها كثر من الفن؛ ومن املشاهد املستقاة 

من الطبيعة والحياة والصور التي شكّلت معينا فنيا لم ينضب.

تعّرف حنني عى شغفه الخاص بالنحت يف طفولته املبكرة، بعد ذلك قرر أن يدرس يف كلية الفنون الجميلة بدءاً من عام 1948، إال 

أن الدراسة يف ذلك الوقت لم ترو ظمأه وتطلعاته إىل التعرف عى فنون مصر القديمة التي أسرته باكرا، فكانت املنحة التي حصل 

عليها إىل مدينة األقصر )جنوب القاهرة( هدية قدرية له؛ إذ تعرف فيها عى الفن الفرعوين عن كثب، لينطلق يف ما بعد إىل أملانيا 

لدراسة الفنون ملدة عامني، عاد بعدها إىل “النوبة” عى ضفاف النيل املصري، ثم إىل باريس يف رحلة امتدت ألكر من عشرين عاما، 

تعرف فيها عن كثب عى املدارس املختلفة يف الفنون.

لم ينقطع حنني عن العمل بالنحت أو الرسم عى مدار حياته، حتى عندما أصابته وعكة صحية عام 2009 وقبل عامني من انطاق 

الثورة املصرية، ظل طوال مدة إقامته باملستشفى يعمل عى رسم عدد من اللوحات خصص لها قاعة حملت اسم “الشهود” وفيها 

وجوه مكممة وصور معرة عن أزمات وأحداث مرت بها مصر، وأخرى أحداث ارتبطت بتغرات عاملية يف تلك الفرتة.

قبل ذلك ويف باريس عمل حنني عى تنفيذ عدد من األعمال التي باع الكثر منها هناك، كما أن فرتة إقامته باألقصر خرج منها بعدد 

من األعمال املبتكرة التي وضعها يف متحفه يف قاعة حملت اسم “البشارة”.

الدويل، ومعارض  القاهرة  وبينايل  فينيسيا  وبينايل  بينايل اإلسكندرية  منها  الدولية  الجماعية  من املعارض  عدد  يف  حنني  شارك 

 ،2016 جماعية محلية منها املعرض القومي للفنون التشكيلية يف دورتيه الـ26، والـ28، واملعرض العام للفنون التشكيلية عامي 

و2017. فضا عن معارضه الخاصة التي كان آخرها عام 2013، وقد افتتح بعدها معرضه ومتحفه الدائم داخل منزله.

خصوصية الرتاث

لعل من أبرز ما يمكن ماحظته عى أعمال حنني سواء النحتية أو التصويرية هو تمكسه بالجذر املصري الفرعوين يف أعماله التي لن 

يخفى عى من يشاهدها حس املصري املتمسك بالرتاث، والذي لم ينجرف وراء املدارس الغربية. يحضر الحس املعماري يف منحوتاته 

فضا عن االختزال والتجريد الذي زاد تفضيله له خصوصا بعد فرتة إقامته يف باريس.

يف الخمسينات، ويف ظل اهتمام أكر بالتشخيص، أنتج حنني عددا من األعمال النحتية منها “فاطمة” وهو تمثال لرأس امرأة، 

و”حصان”، و”الزمار” وهو تمثال لرجل ينفخ يف مزمار غر موجود، و”راحة” لشاب مستلق عى ظهره واضعا يديه تحت رأسه، 

و”أم الشهيد”. أما الرسومات فكان من أهمها “البشارة” وهي غزالة عى خلفية بيضاء.

ويف الستينات، كان لحنني عدد من الرسومات املتعلقة بالنباتات ومنها “الحديقة″1، والرسومات التي أبدعها حنني لتوضع يف 

كتاب رباعيات صاح جاهني، والتي احتلت قاعة يف متحفه يتصدرها تمثال برونزي لجاهني، هذا باإلضافة إىل بداية اهتمام حنني 

بمنحوتات عن الحيوانات، ومنها “البومة”، “الحمار”، “طائر أسطوري”.

يف السبعينات، وهي الفرتة التي شهدت انتقال حنني إىل باريس، ويف ظل اهتمام أكر بالتجريد واالختزال، أبدع حنني عددا من 

املنحوتات منها “نسمة”، “شيخ البلد”، “مراقبة صامتة”، “انتصار يتصاعد”، ومن الرسومات “جسر عائم”، “الصخرة”. ويف 

الثمانينات والتسعينات يمكن ماحظة الجمع ما بني التشخيص والتجريد يف عدد من األعمال عى نحو واضح، ومن أبرز األعمال 



103 العدد 36 - يناير/ كانون الثاين  1022018

الجديد: تجمع في عملك الفني ما بين التركيز على التراث المصري 
تيارات  على  واالنفتاح  الخصوص  على وجه  الفرعوني  والفن  القديم 

الحداثة واإلفادة من مختلف المدارس الفنية.. كيف تأسس لديك هذا 

الوعي الجمالي؟ وكيف تنظر إلى ذلك النزوع لدى الكثير من الفنانين 

إلى االبتعاد التام عن التراث؟

كنت  عندما  بدأت  قديمة  تجربة  وليد  الجمالي  الوعي  هذا  حنين: 
بمدرستي  التاريخ  درس  في  عمره.  من  الثامنة  يتجاوز  لم  طفال 

االبتدائية في الفجالة تعرفت على صور فرعونية من مصر القديمة، 

المتحف  إلى  التاريخ  مدرس  فيها  صحبنا  التي  الزيارات  إحدى  وفي 

شعور  وانتابني  هناك،  بالتماثيل  انبهرت  التحرير  بميدان  المصري 

غريب تجاه كل األعمال المعروضة في المتحف، كأنها المست شيئا 

المتحف  في  أطوف  وأخذت  وزمالئي  المدرس  تركت  بداخلي.  دفينا 

وأتأمل األعمال الفنية المصنوعة من معادن وخشب وأحجار ملونة، 

ذهني وراسخة  في  عالقة  تلك األعمال  ظلت 

رفض  انتابني  اليوم  ذلك  منذ  وجداني،  في 

بي  المحيطة  القبح  مظاهر  لكل  واستنكار 

أولى  وبدأت  والميادين واألزقة،  الشوارع  في 

في  التي شاهدتها  النماذج  محاوالت محاكاة 

المتحف بتنفيذ مجسمات صغيرة من الطين 

األسواني، وأعجب أبي بها وعرضها في ورشته 

التي كان ينفذ فيها مشغوالت من الفضيات.

الجمال موجود  أن  أدركت  اللحظة  تلك  منذ 

في الفن القديم وال بد من اكتشافه والتعرف 

في  النحت  أدرس  أن  وقررت  بعمق،  عليه 

عامين  بعد  ولكن  الجميلة،  الفنون  كلية 

بعدما وجدت  أتركها،  أن  أردت  الدراسة  من 

األوروبية  الفنون  على  منصب  اهتمامهم  أن 

والتقليدية، وال يوجد اهتمام بالفن المصري 

وقتها  التأثير،  وشديد  جدا  أصيال  أراه  الذي 

دراسة  ضرورة  عن  الكلية  عميد  مع  تحدثت 

من  جزء  تخصيص  وقرر  المصري،  الفن 

وعمل  المصري  المتحف  أعمال  في  الدراسة 

محاكاة لتلك األعمال.

الفن  على  تعرفت  تجاوزها.  يمكن  وال  مهمة  طبعا  الحداثية  الروح 

بضرورة  مؤمنا  كنت  لكن  به،  وتأثرت  باريس  في  قرب  عن  األوروبي 

التوازن بين االثنين؛ فال يمكن تجاهل روح العصر ومنجزاته لكن ال بد 

من الخروج من ذلك بنظرة مختلفة تتماشى مع ماضينا وتراثنا وتخرج 

فنا جديدا مرتبطا بجذورنا.

أما بخصوص نزوع البعض نحو االبتعاد عن التراث برمته فأنا أرفضه 

الوجه تعزز فكرة االختالف  الميالد واألصل والتاريخ بل ومالمح  ألن 

عن اآلخر التي يجب أن يتم مراعاتها واحترامها، بدال من محاولة إنتاج 

نسخ مكررة مما أنتجه اآلخر خصوصا وأن هذه االختالفات ال بد أنها 

تصنع إحساسا داخليا ومناطق شديدة الذاتية يجب مراعاتها.

الجديد: الكثير من اختياراتك في النحت سواء في الفكرة أو التناول 
الفن  لك  منحه  الذي  ما  الفرعوني..  بالفن  وولعك  تأثرك  فيها  يلوح 

الفرعوني من أبعاد جوهرية في عملك؟ وإلى 

أي مدى صارت نظرتك الفنية متأثرة بالمعتقد 

الفرعوني ذاته؟

حنين: يمكن القول إن حضور الفن الفرعوني 
افتعال،  وبغير  قصد  دون  يأتي  أعمالي  في 

ألن هذا الفن صار جزءا من تركيبتي النفسية 

المتتبع  يالحظه  فما  ثم  ومن  والشخصية، 

ألعمالي ال تكون فيه قصدية من قبلي، سواء 

من  التناول  في  أو   الموضوعات  اختيار  في 

منظور ما. بالطبع تأثرت بالفن الفرعوني وبكل 

الفنون القديمة لكن ظهوره في أعمالي يحدث 

تلقائيا دون قصد.

مغامرتك  في  فاصلة  مراحل  ثمة  الجديد: 
الفنية كانت أوالها مرحلة الطفولة ثم الدراسة 

الفنون في  الجامعية ثم مرحلة االطالع على 

ثم  ألمانيا  في  أوال  الدراسة  الغرب من خالل 

فترة اإلقامة الطويلة في باريس.. كيف تركت 

كل مرحلة بصماتها على شخصيتك ومن ثم فنك؟ وما الذي منحته 

تلك  في  بهم  تأثرت  فنانون  ثمة  وهل  باريس؟  في  إقامتك  فترة  لك 

المرحلة؟

حنين: أظن أن تاريخ الفن توقف بعد الفراعنة ومع تغيرات وطنية 
في فترات معينة، ولكن هذا ال يعني اتباع المدارس األوروبية وتجاهل 

التراث  على  التعرف  باكرا  بدأت  الطفولة  مرحلة  في  التاريخ.  هذا 

ومحاوالتي  المصري  للمتحف  الفارقة  زيارتي  وبعد  المصري،  الفني 

قبل  من  كبيرا  تشجيعا  الفنية، وجدت  األعمال  محاكاة  في  األولى 

والدي وأساتذتي، ونفذت أعماال صغيرة. وبعد الدراسة الجامعية تم 

اختياري لمنحة إلى األقصر، وتعرفت هناك عن قرب على أشكال الفن 

الفرعوني ورسمت عددا من اللوحات منها “بشارة” التي أضفت لها في 

ما بعد أشكاال هندسية ملونة باألحمر واألزرق، وبدأ اهتمامي من هنا 

بالتجريد يظهر.

وأقمت  عامين،  لمدة  الفن  لدراسة  زيارتي أللمانيا  كانت  بعد ذلك، 

معرضا هناك بلوحات ومنحوتات من أعمالي في األقصر، ثم عدت 

والفن  القديمة  بالمباني  تأثرت  وهناك  النوبة  إلى  إلى مصر وتحديدا 

واليأس  القنوط  روح  ظل  وفي   1967 هزيمة  بعد  األصيل.  المصري 

المهيمنة اتجهت إلى باريس وهناك اطلعت على العديد من تجارب 

والتغيرات  األعمال  أشاهد  وكنت  المختلفة،  والمدارس  الفنانين 

الجديدة لكن ال أتبعها، ونفذت عددا من األعمال التي تم بيعها. هناك 

طبعا الكثير من الفنانين الذين تأثرت بهم ومنهم هنري مور وقسطنين 

برانكوزي وأرتولد مارتيني وغيرهم الكثيرون.

األلوان  رفضك الستخدام  جاء  لم  الجديد: 
الزيتية على القماش في مقابل اهتمام بإحياء 

البردي  أوراق  على  كالرسم  قديمة  تقنيات 

بأصباغ طبيعية أو تقنية الرسم على الجص؟ 

هل يمكن اعتبار ذلك جزءا من اهتمامك الكلي 

بالفن الفرعوني؟

حنين: الخامات عندي لها دور كبير جدا في 
الفن؛ كل مادة لها روح مختلفة عن األخرى، 

البازلت  أو  الجرانيت  عن  يختلف  فالخشب 

في  المادة.  الروح أختار  غيرهما، وحسب  أو 

أعمالي لم أحب استخدام الزيت ألنه يتأكسد 

ويغمق لونه، في الفن المصري القديم أعمال 

من الفريسك على الحوائط بمواد طبيعية ال 

العمل  تأثيرا مختلفا. أحببت  تتغير، وتعطي 

باألشياء القديمة وخرجت منها بأشياء مميزة، 

فكان لي أعمال بالفحم والنسيج. الخامات لها 

دور كبير في إبراز روح الفنان، وفي الكثير من األحيان العمل 

يظهر ويترجم بالخامة المستخدمة أكثر من الرسم نفسه.

الجديد: هل تختار الخامات بناء على الفكرة أم العكس؟ وما هي 
المراحل التي تمر بها في عملية التكوين الفني بدءا من الفكرة وحتى 

التنفيذ؟ وما أكثر المنحوتات التي تذكر أنها أرهقتك واستغرقت وقتا 

أطول مما كنت تظن؟ وما السبب؟

حنين: على أساس الخامة أختار وأنفذ الفكرة، كل خامة يخرج منها 
الفني  التكوين  مراحل  بخصوص  أما  جديدة.  وفكرة  مختلف  شكل 

فيكون لدي تصور عام أبدأ في العمل من خالله، وأثناء العمل يحدث 

المادة، وأوقات تخرج أشياء مختلفة لم  بيني وبين  الحوار  نوع من 

أكن أتصورها في البداية، فليست هناك قرارات حاسمة يتم تنفيذها 

في كل األحوال.

دوما  هناك  عملي،  في  واضحة  مراحل  لدي  ليست  عامة،  بصفة 

متغيرات، وهناك أعمال أبدأ العمل فيها وال أستطيع إكمالها فأتركها 

سنوات حتى أكون قد نضجت فيها معلوماتيا وأعود إليها مرة أخرى. 

عشرين  من  أكثر  منذ  فيهما  بدأت  قد  كنت  عملين  على  أعمل  اآلن 

عاما  وتركتهما وقتها ألنني لم أستطع الوصول إلى تصور نهائي لهما، 

تنمو  رؤية  نتاج  عمل  فكل  األعمال؛  في  التكرار  فكرة  لدي  وليست 

وتختلف باختالف المرحلة.

والنبات  الحيوان  مفردات  حضور  الجديد: 
تأثرا  جاء  هل  عام  بشكل  الفنية  أعمالك  في 

وما  الفرعوني؟  الفن  في  مماثلة  برسومات 

في  تحديدا  البومة  بتجسيد  اهتمامك  سبب 

أكثر من عمل وبأشكال مختلفة؟

أمامي  موجودة  والنباتات  الحيوانات  حنين: 
طوال الوقت، ومن الطبيعي أن أتأثر بوجودها 

أسعى  الكائنات  تجاه  مشاعر  لدي  وتتكون 

من  جزء  يكون  أن  الممكن  من  لتجسيدها، 

هذه المشاعر متأثرا بحبي للفن الفرعوني ألنه 

جزء مني. وكل تلك المشاعر المختزنة والتي 

تختزن  مختلفة  روافد  تكوينها  في  تتداخل 

داخلي وتخرج في عمل في وقت الحق. مثال 

وبعد ذلك  في صرصار،  يتأمل  كلبا  شاهدت 

في  عقلي  في  المختزن  المشهد  هذا  خرج 

كائنا  فأراها  البومة  بخصوص  أما  هنا.  لوحة 

تثيره  ما  فرغم  جدا،  ومثيرا  غريبا  متفردا، 

في نفس البعض من شعور بالتشاؤم إال أنها 

التصوير خارج فلسطين 
يوفر لي سهولة التعامل 

مع تقنيين وفنيين من 
دول مختلفة

مشكلتنا أكبر في 
السينمائيين العرب الذين 
يكونون أحيانا متطوعين 

لتقديم ما يرضي اآلخر

الصورة هي الصورة 
واإلنسان هو اإلنسان 
سواء كان هاويا أو 

محترفا

ال أحد يستطيع أن يرى 
ما يحدث من انقسام 
وتقسيم في العالم 

العربي وال يتأثر

حوار

خال تلك الفرتة منحوتة “امرأة وحصان” و”صبية بضفرة”.

يف هذا الحوار مع “الجديد” يستعيد حنني أبرز محطات رحلته الفنية منذ الطفولة وحتى اللحظة الراهنة، متطرقا إىل الحديث عن 

عاقته الخاصة باألحجار التي يستنطقها يف عمله ليقد منها إبداعات مبتكرة وحاالت وجدانية لم يخطط لها مسبًقا، فضا عن رؤيته 

إىل واقع الفن التشكيي والنحت يف الوقت الراهن خصوصا بعد تجربته الهامة يف سمبوزيوم أسوان الذي تأسس منذ العام 1996 

وال يزال مستمرا حتى اآلن.

قلم التحرير
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شديدة التفرد؛ تظهر ليال وتختفي نهارا ومعبرة عن العزلة بشكل ما.

للتجريد؛  ميال  أكثر  صرت  الفني  مشوارك  مدار  على  الجديد: 
الموضوع  على  تركيزا  أكثر  النحتية  أعمالك  كانت  الخمسينات  في 

السبعينات  وفي  والرمز  بالداللة  اهتماما  أكثر  صرت  الستينات  وفي 

والثمانينات نزوع أكبر نحو التجريد وفي التسعينات تركيز على إنجاز 

أحجام متباينة من المنحوتات، كيف جاء هذا التحول؟ وإلى أي مدى 

كان ممنهجا؟ وما الذي جعلك أكثر ميال للتجريد عن مرحلة البداية؟

جاء  متباينة  بأشكال  واستخدامه  التجريد  نحو  اتجاهي  حنين: 
الطرف عنه  أن نغض  الذي ال يمكن  الحديث  الفني  للتطور  استجابة 

بأي حال، وأظن أن التجريد له دور في األلوان واألشكال وفي تجسيد 

مشاعر ال يمكن وصفها في لغة بعيدة عن التشخيص، وفي فترة من 

الفترات كنت أنفذ أو أرسم أشكاال هندسية وأعطي لها اسما فكانت 

تتم مشاهدتها وفهمها وفق االسم الذي كتبته، وال أظن أن ذلك خطأ 

الراهن لكنه ال يمنح  التجريد بشكل عام استجابة للتطور  بشكل ما. 

قدرا أكبر من الحرية أو أقل ألن كل عمل فني هو حرية بشكل ما وإال 

فال طائل منه.

في  التسامي  إلى  “توقا  منحوتاتك  في  الخراط  إدوار  رأى  الجديد: 
صياغات مختلفة”، هل يمكن الحديث عن هاجس ما يسيطر على آدم 

حنين ويحركه في كل ما أنجزه وما ينجزه من أعمال فنية؟ وما الذي 

تنتظره من عملك الفني؟

حنين: ال أستطيع أن أرى معاني ما كالتسامي 
أو غيرها في عملي، والحقيقة أنني ال أريد أن 

أعرفها، ألن ذلك سيضعني في مأزق القصدية 

وسيعني  بها  أعمل  التي  التلقائية  وستضيع 

ذلك الكثير من التوقف والتعطيل بغية تنفيذ 

على  يكون  دوما  التعويل  المقصود.  المعنى 

المشاهد للعمل الفني في أن يفهمه ويتلقاه 

بطريقته، أما بالنسبة لي فأثناء العمل أدخل 

في حاالت ال أعرفها.

ثمة عالقة خاصة بيني وبين المادة الخام التي 

أعمل عليها، عندما تلمس يدي المادة يتولد 

التماس  من  الفكرة  وتخرج  بها  ما  إحساس 

غريبة  المسألة  المخ،  في  لتتبلور  المادة  مع 

كامال.  وضوحا  واضحة  تكون  ال  قد  والفكرة 

يمكن اعتبارها عالقة تفاهم متبادل، أو على 

يحركها اإلحساس وليس  األرجح عالقة حب 

العمل  ينتهي  بعدما  أحيانا  العقل.  أوامر 

أخشى أن أعاود النظر فيه، وقد أستغرق الكثير من الوقت للتعرف 

تعطي  العمل  في  تولّدت  التي  المعاني  من  الدفقة  هذه  ألن  عليه 

إحساسا ما ليست له صياغة.

الجديد: ما الذي أفادتك به تجربتك في تأسيس سمبوزيوم النحت 
في أسوان والعمل به على مدار سنوات؟ وما الذي كشفته لك عن راهن 

فن النحت في مصر؟ وإلى أي مدى تتابع إبداعات الشباب والشابات 

العرب الحديثة؟ وما هو تقييمك لها؟ 

حنين: أظن أن سمبوزيوم أسوان تسبب في إحداث حراك فني كبير، 
ففي سنوات سابقة لم يكن بقسم النحت سوى أفراد معدودين، أما 

حنين  آدم  مؤسسة  أطلقت  من جهة أخرى،  العشرات.  فهناك  اآلن 

جائزة لشباب النحاتين، في العام الماضي دخل التصفيات 20 نحاتا 

من أصل 50، وهذا العام تقدم للجائزة 70 ووصل إلى التصفيات 37 

نحاتا سيشاركون في المعرض.

أرى أن ثمة تطورا حدث في الفن، وهذا لم يكن موجودا منذ عقدين 

في  جديدة  فنية  روح  عن  الحديث  يمكن  اليوم  المثال.  سبيل  على 

والغربية.  المصرية  األصول  بين  للمزج  وسعي  خصوصا  النحت  فن 

المصريين  الفنانين  بين  الخبرات  مشاركة  في  ساهم  السمبوزيوم 

واألوروبيين وهذا صنع تغييرا واضحا في حركة النحت.

في مجال الفن التشكيلي عموما هناك بالضرورة أعمال مهمة لكن أرى 

أن النقلة القادمة ستكون في النحت ألنه كان ضعيفا وغير موجود، 

والحركة التي خلقها السمبوزيوم ساهمت في 

تقدم النحت بصورة أكبر من التصوير.

الجديد: كيف تنظر إلى التقنيات الحديثة في 
مجال الفن التشكيلي؟ هل ترى تأثيرها إيجابيا 

أم سلبيا؟

فيها  وأرى  التقنيات  هذه  أحب  ال  حنين: 
تراجع  في  تسهم  وقد  المبالغة،  من  الكثير 

بأي حال ألنها  بها  ما، وال أهتم  الفن بشكل 

به  أعمل  الذي  وأسلوبي  قواعدي  عن  بعيدة 

في النحت أو الرسم.

في  مؤخرا  مشاركة  لديك  كانت  الجديد: 
إبداعاتهم”  في  بعنوان “هي  معرض جماعي 

الخاصة  منحوتاتك  بعض  عرضت  وفيه 

رؤيتك  يشكل  خاص  منظر  من  هل  بالمرأة، 

إلى المرأة في كل أعمالك عنها؟

حنين: نعم شاركت بعدد من األعمال لكن ال أعتقد أن ثمة منظورا 
لوحة هي حالة  فكل  عام  وبشكل  المرأة،  تناول  في  يحكمني  خاصا 

وفق  ويفهمها  يقرأها  أن  المشاهد  يستطيع  خاصة  ورؤية  منفردة 

منظوره الخاص.

الجديد: إلى أي مدى تعتقد بانعتاقك من القيود الفكرية والمجتمعية 
ووصولك إلى درجة من الحرية الفنية تظن أنك راض عنها؟ وكيف تنظر 

إلى موجات التضييق على الفنون عموما والنحت خصوصا باالستناد 

إلى أفكار دينية متطرفة؟ هل امتثلت لمثل تلك الضغوط في فترة ما؟

ال  دون حرية، وعموما  للعمل  قيمة  حنين: كنت حرا طبعا ألنه ال 
أعتقد أن عملي يتماس مع نقاط تثير مشاكل، واختياراتي ال تتصادم 

مع شيء مجتمعي. هنا لوحات لجسد ال يتضح إن كان رجال أو امرأة، 

التصريح وكان  المفضلة  للمرأة لم يكن من اختياراتي  وفي تصويري 

االعتماد بشكل أكبر على مثل هذا االختزال.

فأنا  المتطرفة  واألفكار  الفنون  على  التضيق  موجات  بخصوص  أما 

متفائل بأن هناك أجياال جديدة من الفنانين والمبدعين ستساهم في 

خلق حالة من التوازن في مواجهة اإلرهاب بالفن.

الجديد: ما الذي حملته ثورات الربيع العربي وميدان التحرير للفن 
التشكيلي  الفن  على  االنهيار  تأثير  كان  وكيف  الصعود؟  فترات  مع 

العربي؟

حنين: ال أعرف، وفي عملي ال أهتم بتصوير 
معاصرة،  أحداث  أو  آنية  لحظات  وتجسيد 

وإن حدث ذلك تكون له معان متعددة يمكن 

قراءتها في ظروف مغايرة ولها تأثير ممتد.

ستة  من  أكثر  انقضاء  وبعد  اليوم  الجديد: 
تنظر  كيف  الفني،  عملك  بدايات  على  عقود 

إلى هذه الرحلة الحافلة؟

حنين: أنا راض عن الرحلة تماما ألنها منحتني 
حرية في إخراج تعبيرات لم أكن أعرفها برزت 

العمل  من  الكثير  مني  وأخذت  بالفن،  كلها 

والجهد واالنتظار.

أحبذ االبتعاد عن اللغة 
التي تّدعي أن الكاميرا 
سالح ومقاومة وغيرها 

من المصطلحات

ال يجب أن نختصر الكائن 
الفلسطيني في 

قضية صراعه مع العدو 
اإلسرائيلي 

حوار

أنجزت عدة أفالم عن 
العراق والمغرب وسوريا، 

وقدمت أعماال فنية 
سينمائية تجريبية 

عالقتي بالسينما أتت من 
خالل دراستي األكاديمية 

للسينما. لكّنني في 
األساس فنان تشكيلي
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سأهبك حذائي المجنح
يوميات شاعر عربي في نيويورك

فاروق يوسف

يوميات

تحــت.  البحــر وحــده  ليــس  تحــت.  هنــاك  البحــر  طاـئـرا.  أصــل  طائــر.  أنــا 

هنــاك حكايــات لــم تــرو عــن ســفن لــم تصــل وســفن ال ـتـزال يف الطريــق 

كانــت  يومهــا.  للمــوت  قــوارب  هنــاك  تكــن  لــم  بعــد.  تــن  لــم  وســفن 

القوارب من خشب. كانت القوارب ال تبتعد عن الشواطئ كثرا. هناك 

حبل نجاة مشدود بطريقة تمّكن املرء من أن يثق بعائلته التي تجلس 

يف انتظاره عى مائدة العشاء. شمعة وحيدة للقراءة. هناك رجل يقرأ 

وامرأة تتسّى يف النظر من النافذة. املرأة التي تجلس إىل جانبي شقراء 

بدمشــق.  واحــدة  عميــق  عيــش  ســنة  يف  تعلمتهــا  التــي  العربيــة  تتكلــم 

أصفــق  أن  منــي  تنتظــر  كانــت  أنهــا  لــو  كمــا  يــا مصطفــى”  “يــا مصطفــى 

حنينــا إىل الشــام لرتقــص قبــل أن تقلــع الطاـئـرة. يف الحقــل ســنونوتان 

مــن حــرب ال  ببـحـرة  غــر حــرب أكتــب. أحلــم  مــن  وـفـرس.  وثالثــة عـجـول 

ُيــرى بــل ُيشــّم مثــل رائحــة صابــون الغــار. أحلــم بأزهــار تطلــع برؤوســها 

مــن الّرمــل. خــارج الطاـئـرة تشــبه الغيــوم أكياســا معبــأة بقطــن أبيــض. 

يســيل الصمــغ عــى الجــذع. األصابــع هنــاك ترســم وجوهــا تقّلــد أقنعتهــا. 

ليســت عاصفــة. إنهــا ضحكــة اـمـرأة تقبــل مــن املــايض. أطبــق عينــّي ألـقـرأ. 

هنــاك كتــاب ال يــزال مفتوحــا. حــن ُتغلــق الكتــب تفقــد الطيــور أجنحتهــا. 

بــر  إنهــا  ليــال.  ليــس  عــى وســادة.  أثــر رأس  مثــل  دافئــا  الحلــم  ســيكون 

بســاللم مــن حريــر. انزلــق بهــدوء إىل تلــك البــر. َمــن ســبقني إىل عتمتــه 

يمكــن أن ـيـراين. لــه وجهــي وقــد انعكــس يف امليــاه.

“أنــت مــرآة أملــي” يضحــك. “أنــت قتيــي إذن” يبــيك. يـقـول “إن مــا جــرى 

يمكــن أن يقــع يف أّي لحظــة تغــرق فيهــا الفراشــة يف محــربة. ليكــن الحــرب 

الــذي  البعيــدة كوكبــه  العاصمــة  هنــاك يف  منزلــك  أزرق وليكــن مطبــخ 

تلصــق بزـجـاج نافذتــه الفراشــة جناحيهــا وتمــوت.

ليست نيويورك. هي زائر قتيل.

ما كان عى نبوءة الطفل ذي الوجه الدائري األبيض أن تحط يف صحن 

الفاكهــة. لــن أصــدق أن يــد الســماء تقتــل. تخــربين املــرأة التــي تجلــس إىل 

جانبــي أن اإلقامــة يف نيويــورك تجعــل املــرء قريبــا مــن الســماء.

“أنــا طائــر” تقــول يل. ألتفــت إليهــا. أراهــا بطريقــة مختلفــة. لــم تكــن لديهــا 

رغبة يف الرقص عى نغم أغنية رثة. كانت امرأة أخرى. بريطانية تعمل 

يف نيويورك. ابنتي تعمل هناك أيضا. “يف شــارع املال؟” “ال يف مؤسســة 

فنيــة”. الـعـرب يجيــدون توظيــف األمــوال. وهــم تائهــون أيضــا. تصمــت. 

ليســت الفراشــة وحيــدة يف عتمــة الحــرب. هنــاك شــعراء ونقابيــون ورواد 

منمنمــات  وصانعــو  أقاويــل  ومريــدو  ونســاك  وقتــى  وعصابيــون  فتنــة 

وموســيقيون حفــاة ورســامون ليليــون ومدخنــون وناجــون مــن التهلكــة 

ورواة بمــزاج متمــرد وصعاليــك متأنقــون وأئمــة مــن غــر أضرحــة وعصــاة 

أخــذت امليــاه أقدامهــم وتركتهــم عــى الشــاطئ.

مــن لنــدن إىل نيويــورك ستخســر خمــس ســاعات. قبــل حــوايل تســعن 

سنة خسر لوركا أياما. بعدها خسر عمره. غرناطتي غرناطة. لقد ألهم 

نيويورك لحظة فالتة من عمره. األزرق الذي يحلم واألزرق الذي يجب 

أن يكــون واألزرق الــذي هــو احتمــال وحيــد.

متســع  الحقــل  يف  ـيـزال  ال  وأبــيك.  هدســون  نهــر  ضفــة  عــى  ســأجلس 

لســنونوتن وثالثــة عـجـول وـفـرس وحيــدة. منــذ أن أدركــت أن الشــعر ال 

ينفــع ولكنــه ضــروري وأنــا أكلــم العشــب كمــا لــو أنــه قــد تمكــن مــن اللغــة 

ميــاه  التهمــت  لقــد  الجنــون.  مـسـرات  إىل  معانيهــا  تســتدرج  أن  قبــل 

النهــر الكثــر مــن اآلهــات. أبنــي لــك جـسـرا مــن التنهــدات لــيك نعــرب معــا 

إىل جزـيـرة لــن يجرحنــا فيهــا أحــد. أيهــا الصديــق الــذي تعلــم مــن لــوركا 

طريقــة النظــر إىل الزهــور ال يــزال يف إمكانــك أن تنتظــرين لنمــي معــا املــرت 

الــذي لــم يصــل إليــه الشــاعر القتيــل.

أنا مثلك

ضحية، غر أنني أمثل مثلك دور القاتل

ليك ال يرى اآلخرون فضيحتي

أنا مكسور مثل كلمة لم يقلها أحد

أنا ضائع مثل دمعة لم تذرفها عن

أنا شريد مثل نغم يصعب عى الكمنجات أن تعزفه.

يف الطائرة الرويجية  2017 -12 -3

 

أسقط مثل تفاحة
 

الليــل هنــاك. يضــم مدينــة، نوافذهــا تطــل عــى العالــم وأبوابهــا موصــدة 

عى مرابن ومصرفين وأباطرة فن وصانعي مصائد ومخرتعي ألعاب 

ضربــات  تأثــر  لصورهــا  مرايــا  زئبــق  عــى  ومتزحلقــن  حفــاة  وراقصــن 

العاصفــة ومركبــي جمــل مــن هــواء وقتلــة متأنقــن. ال يشء يخلــو مــن 

األناقــة يف مــكان ال يوصــف. فــال هــو واســع وال هــو ضيــق. لســت وحيــدا يف 

ذلــك املــكان ولكــن عزلتــي تضيــق مثــل كيــس نــوم. كان عــي أن أظــل نائمــا 

إىل أن تــدق شــمس النهــار بابــي. وهــي شــمس تأـخـرت خمــس ســاعات. 

ألست ورقة؟ أنظر إىل كتابي املفتوح وأفكر يف األبواب املفتوحة يف مدن 

كنــت قــد زرتهــا يف املــايض. ضحكــة صديــق تطلــق عنقــود عنــب مســتعار 

مــن عصــر البــاروك. “ســأهبك حــذايئ لتحلــم قدمــاك أحالمــي” يـقـول يل 

صديق أممي أبقى الشباك مفتوحا عى غرناطة ألن لوركا أوىص بذلك. 

الحــوذي ال يفكــر يف حذائــه بــل مــن خاللــه. يضحــك صديقــي ألن الــكأس 

الليليــون.  رامربانــت  ـحـراس  ســوى  الشــارع  يف  يعــد  ولــم  طفحــت  قــد 

“ـسـرتكض ولكنــك لــن تصــل” ذلــك صديــق أصيــل. “ضــع تفاحتــك عــى 

الطاولة واتبعني” قال “ولكنني التفاحة وقد سقطت من علين” أنظر 

إىل منهاتــن. فرصــة أن يراهــا امـلـرء مــن فــوق. أعــرف أننــي ـسـأكون دائمــا 

تحت. قرأت “أليس يف بالد العجائب” مرات عديدة وألهمتني حجوما 

تعرفــت عليهــا يف مــا بعــد يف التيــه. أيهــا األرنــب ســأتبعك إىل بــالد غريبــة 

ســيكون فيهــا الشــعر زقزقــة عصافــر صباحيــة. بثيــاب العمــال الزرـقـاء 

متنكــر.  ثــرّي  ســُيقال  الســينما.  دار  إىل  معهــا  وأذهــب  نجمتــي  ســأجد 

ذلــك حقيقــي فأنــا قــادم باعتبــاري شــاعرا يمــي وراء شــاعر ســبقه. قبــل 

تســعن ســنة ســبقني لوركا إىل أمركا. كانت هناك أمركا أخرى. ولكن 

أمركا هي أمركا. الرتف والشظف. الغنى والفقر. العدوانية والتآخي. 

كنيــدي.  جــون  مطــار  يف  انتظــاري  يف  لــوركا  يكــون  لــن  والســرقة.  الـكـرم 

ســأصل نائمــا مثلمــا وصلهــا الشــاعر الــذي يضــع اآلن خــده عــى العشــب 

املبتــل حاملــا بليلــة مقتلــه. “لــَم ربطــة العنــق إذن؟” تـقـول املضيفــة حــن 

ســألتها عــن ســر النهــار الــذي يرافقنــا. نهــار خــارج الطاـئـرة وليــل داخلهــا. 

ابتسمُت من أجل خمس ساعات مضافة إىل العمر. ما الذي يمكن أن 

يفعله املرء فيها؟ أسقط مثل تفاحة تُرسم من أجل أن تستعيد حياتها 

يف الفــن. أرســم خطــا بــن الـجـرس ورنينــه الــذي يـضـرب العيــون. عالقــة 

الربيــون  النــاس  العشــب.  عــى  أـثـرا  ـتـرتك  التــي  بالقــدم وخطوتهــا  تذّكــر 

مرهفــو الحــواس. مــا مــن نملــة تــدس أنفهــا إال بعــد أن تشــعر بالخطــر. 

وألن الشــاعر كائــن بــري فــإن الخطــر يجذبــه، يحيــط بحواســه مــن كل 

جانــب. الشــعر مهنــة خطــرة. الســفر كذلــك. هنــاك َمــن يســافر لــيك يكــون 

غريبــا. يضحــك الشــاعر “ســتكون غريبــا مثــي” “ولكننــي أحمــل خرائــط 

ســتعينني عــى أن أتبعــك” “لــن تجــدين ألن خرائطــي التــي تحملهــا معــك 

قد مزقتها الجادات والشوارع التي صنعت معجزة مدينة ال تنتمي إىل 

عاملنــا. اِنــس أوروبــا وآســيا وابــدأ صباحــك بشــمس نيويــورك.

أيها الساحل حيث ينتهي بحر الظلمات

أيها الساحل النابت بوحشته مثل مقربة
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أيها الساحل الغارق بالنور

أال يزال الشاعر القتيل جالسا يف إحدى حاناتك وهو يعد أصابعه بحثا 

عن ثور ضائع ومصارع مسّمر عى فرسه يف انتظار صيحة الجمهور؟     

                 

عى من الطائرة ويف مطار جون كينيدي 2017 -12 -3

  

كأنها منهاتن
 

قــد ال يتوقعهــا  أن يقيــم امـلـرء يف منــزل أريض بربوكلــن فتلــك مفاجــأة 

بحديقــة  منــزل  إىل  هبطــت  أننــي  لــو  كمــا  نيويــورك.  هــذه  ليســت  أحــد. 

إســمنتية يقــع إىل جــوار كنيســة. يف الطريــق مــن مطــار جــون كينيــدي كان 

بريــق منهاتــن يــأيت مــن الجهــة البعيــدة اليمنــى. عمــود مــن نــار يشــر إىل 

بــرج أمبايــر ســتيت. “أهــي هنــاك دائمــا؟”، كان املشــهد مختلفــا بالنســبة 

إىل لــوركا القــادم بســفينة. ســأؤجل البحــث عــن الشــوارع الخفيــة التــي 

شــارع  إىل  أقيــم  حيــث  أفنيــو”  “مســرول  مــن  ميلــر.  هــري  فيهــا  مــىش 

فرانكلن الذي يتقاطع معه مسافة عشر دقائق. من هناك يمكن رؤية 

منهاتــن لكــن مــن وراء ســياج. كان عــّي أن أبحــث عــن شــارع يــؤدي إىل 

ضفــة النهــر. مــا كان مــن ميلــر ســوى أن يرفــع صوتــه بالشــتائم ويصــاب 

باإلحبــاط لــو أنــه رأى تلــك املبــاين الكئيبــة التــي تســد الطريــق. لــم أشــعر 

باليــأس. الزرقــة هنــاك فيمــا منهاتــن بعيــدة عــن املكســيك كمــا هــي بعيــدة 

عنــي.

مساء أمس يف مطعم مكسييك كان الحديث يجري باإلسبانية بصوت 

عــال. َمــن يكّلــم َمــن؟ حــن اكتشــفت أن َمــن جلــب املــاء إىل منضدتنــا كان 

الســؤال.  يعالجــه ذلــك  الــذي  اللغــز  مــن  ـجـزءا  فهمــت  زبونــا  هــو اآلخــر 

فــال أحــد  عــال  بصــوت  يهــذي  حــن  نفســه  يكلــم  أن  إىل  امـلـرء  يحـتـاج  ال 

يتابــع كل جملــة يقولهــا. ليــس مــن اليســر أن يكــون امـلـرء مكســيكيا. هنــا 

الجميــع مكســيكيون. الـطـول نفســه والســحنة نفســها وكان هنــاك كبــر 

الطباخــن الــذي يشــبه هوغــو شــافيز وهــو األكــر مكســيكية مــن الجميــع 

يضحــك بطريقــة تكشــف عــن ســعادة اللحظــة التــي تتوقــف املالئكــة فيهــا 

عــن الكتابــة. يحـتـاج امـلـرء إىل أن يلتقــي مكســيكيا لــيك ينــى نيويــورك. 

املتحــدة،  الواليــات  مــن  قريبــة  “املكســيك  قــال  َمــن  هنــاك  أن  تذـكـرت 

بعيــدة عــن اللــه”.

ذلــك النــوع مــن الحلــول لــن يكــون نافعــا يف الشــارع الســابع مــن منهاتــن. 

نـشـرت  العبــث  ســلطة  ســكوير.  تايــم  كلــه  صــار  الــذي  الشــارع  وهــو 

ومــن  نفســها  مــن  تســخر  ودميــة  منعطــف  كل  عنــد  وحوشــها. وحــش 

اآلخريــن. مــا مــن جزـيـرة تســتقبل زائريهــا بمثــل مــا تفعــل منهاتــن. ربمــا 

كان علينــا أن نفكــر بحريتهــا ال بحريتنــا. هنــاك عنــف عــى الرصيــف. ناعــم 

تــكاد تجــرح. ونظيــف غــر أن أناقتــه 

ليست حجارة. الكالم أثقل من الحجارة.

خفيفة العقل منهاتن.

يــزداد زوارهــا ُظرفــا حــن يفقــدون عقولهــم مــن أجــل أن يتوازنــوا. هنــاك 

لــو أنــه يعــدك بالحفــاظ عــى ســر مـشـرتك. حفلــة  لــك كمــا  مــن يبتســم 

مجانــن. أعــدك بنهــار يشــبه ليــي لتــزورين حامــال شمســك مثــل مظلــة.

أنا قرينك فهل أخطأت الطريق يف الغابة؟

يف الشارع السابع تبدو الغابة كما لو أنها غابة غر أنها ليست كذلك.

تكذب املدينة فال أحد رآها.

تقــرتب منــي فتــاة عاريــة بمالبــس داخليــة رســمت عــى جســدها. ال يشء 

مــن الســخرية كمــا لــو أننــا يف مأتــم. ال يلتفــت إلينــا املــارة ومــا مــن أحــد 

شــعر بالحــرج. “هــل ترغــب يف التقــاط صــورة معــي؟”.

أهــز رأيس مبتســما فتبتعــد مــن غــر أن يظهــر عــى وجههــا أّي ـنـوع مــن 

العيــون  قبــل  القلــوب  تـضـرب  حولنــا  مــن  الضوئيــة  اإلعالنــات  التعبــر. 

ومــا عليــك ســوى أن تمــّر مثلــك مثــل اآلخريــن. مــا عليــك ســوى أن تمــر. 

الصــوت والصــورة. الــرأس والقــدم. الكــرة والفكــرة. هنــاك همجيــة تكــّرس 

يأســها مــن خــالل تــرف ال ُيضاهــى وهنــاك أبجديــة الصــورة التــي صنعــت 

أســطورتها عــى ركام اللغــات.

يف ذلك الشارع ستكون واحدا من ألف. واحدا من مليون.

ما أن تلتفت حتى تفقد مكانك. هناك َمن يحلم بأن يغيب قبلك.

مفاتيــح  تطــرح  لــن  منهاتــن.  كأنهــا  يل.  ُشــّبه  لقــد  إذن.  منهاتــن  ليســت 

العــزف. انتـهـاء  بعــد  العــزف  أصابــع  عــى  أســئلة  البيانــو 

“أردت أن أحدثك عن بشر ضائعن”

“فيما يحلو يل أن أحدثك عن أحالم ضائعة”

“وهو الفرق بيننا. منهاتن حلم خربه بشر ضائعون”.

 

تايمز سكوير 2017 -12 -4

 

قمر ال يفهمه أحد
 

أما أنها كانت مثل الصفر يف الخطأ يف الحساب فتلك مسألة عاطفية.

أو أنها كانت تغرر بي للخروج عاريا تحت املطر فتلك مسألة رياضية.

ليــس الصفــر نفســه دائمــا غــر أنهــا لــم ُتخــرج مــن معطفهــا ســوى نهديــن 

مرتفــن كأن املطــر قــد اســتودعهما ســره.

هناك “قمر ال يفهمه أحد” لوركا ال يمزح.

ليــس الصفــر وليســت الغيمــة. هنــاك امــرأة تعــدك بمــا لــن تفهمــه. خيــل 

إيّل أن لــوركا، هــو نفســه لــوركا العربــي يجلــس عــى مصطبــة مــن حجــر 

كتــب  قــد  كان  أوراقــا  ليخــرج  إىل جيبــه  يــده  يمــد  أن  غــر  مــن  مصـقـول 

عليهــا قصيدتــه التــي ـيـريث بهــا نفســه “إن مــت ابــق النافــذة مفتوحــة”

“ما من نافذة ُتفتح يف منهاتن”

سأروي لك الحكاية حسب الكتب املقدسة “كانت هناك فتاتان ترومان 

جلــب امـلـاء مــن البــر. حــن رآهمــا النبــي ـعـرض عليهمــا أن يســاعدهما يف 

الحصــول عــى املــاء فاشــتهته إحداهمــا. وحــن عــرف والدهمــا وكان كبــرا 

يوميات
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يوميات

يف الســن عــرض عليــه أن يتــزوج ابنتــه”.

أجلهــا  مــن  لشــّيدت  نيويــورك  يف  وقعــت  الحكايــة  تلــك  أحــداث  أن  لــو 

للمالهــي. مدينــة 

نيويورك هي األخرى مدينة مقدسة لكن من نوع مختلف.

كاهنــات  مــن  واحــدة  هــي  ســكوير  تايمــز  يف  رأيتهــا  التــي  العاريــة  الفتــاة 

بابــل.

ربمــا ال يفكــر أحــد يف نيويــورك يف القمــر. إنــه خرافــة ريفيــة تعيدنــا إىل 

بغــداد. كان القمــر يف غرناطــة شــيئا آخــر. لــن يفهــم الـعـرب إال قمــر ابــن 

فلــك  مــن  بالكــرخ  قـمـرا/  بغــداد يل  اللــه يف  “أســتودع  البغــدادي.  زريــق 

األزرار مطلعــه” وألن ابــن زريــق لــم يســتبدل ليلــه بنهــار فقــد كان نائمــا 

حن حضرت املالئكة. ولكن لوركا نظر بعينن مســتفهمتن إىل املالئكة 

حن ُقتل. 

عليــك أن ال تفكــر بوالــت ويتمــان. نيويــورك ليســت أـمـركا. املدينــة التــي 

تحتفل بذكرى غزو كريستوف كولومبس لبالد صار سكانها األصليون 

يكــون  أن  غــر  مــن  منهــم  واحــدا  يلتقــي  ن  للـمـرء  يمكــن  أشــباح  مجــرد 

مضطــرا للوقــوف لــه احرتامــا. فهــو الجــئ. ليــس ســيئا أن يكــون املــرء الجئــا 

بشــرط أن ال يصادفــه ذلــك الحــظ الــيء عــى أرضــه. 

الــذي أورثنــي  أبــي واحــدا منهــم وهــو  الهامشــين. كان  عــن  “ســأحدثك 

الواليــات  إىل  لجــأ  قــد  أبوهــا  كان  املنــزل.  صاحبــة  قالــت  الصفــة”  تلــك 

بعــد  أوروبــا  مــن  القادمــن  الالجئــن  مــن  األوىل  الوجبــة  مــع  املتحــدة 

لــو  النازيــة. حــن قــدم أندريــه بريتــون ذهــب إىل اســتقباله كمــا  صعــود 

تعجبــك  “أال  هــو اآلخــر.  ســرياليا  شــاعرا  كان  ملــك.  للـقـاء  يســتعد  أنــه 

أين  غــر  املوـضـوع  يف  أفكــر  “لــم  جــادة.  بطريقــة  تـسـاءلت  الســريالية؟” 

أبوهــا يف االســتثمار  أكــّن احرتامــا كـبـرا لربيتــون شــخصيا”. حــن عمــل 

يف مجــال العقــارات نــي الشــعر غــر أنــه ظــل مخلصــا لهامشــيته. كان 

عتيقــا. بولونيــا  عــن أمركيتــه. كان  يعلــن  موتــه ولــم  الجئــا حتــى 

“ليس ألنه يهودي. بل ألنه شاعر”.

لــم  حيــاة  عــن  اليــوم معرضــا  رأيــت صبــاح   )MOMA PS1( متحــف  يف 

مجازيــة. بطريقــة  إال  ُتعــش 
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هل كنَت حيا لكي ُتصدم بلحظة موتك؟
 

تســتضيفك  لــيك  الحيــاة  تلــك  عشــت  قــد  تكــون  أن  بالضــرورة  “ليــس 

 MOMA( بطريقــة مجازيــة” ذلــك مــا يقولــه لــك املرشــد الفنــي يف متحــف

يقــوم  شــخص  هنــاك  يكــون  أن  ومروعــة.  صادمــة  فـكـرة  PS1( ولكنهــا 

يفعلــه  الــذي  مــا  امـلـرء وحواســه. ولكــن  بــن  يقــف  فنــي  مرشــد  بوظيفــة 

ذلــك الشــخص الغامــض مــن خــالل وظيفتــه؟ التجربــة التــي عشــتها لــم 

أكــن أتخيــل وجودهــا. ال يمكنــك أن تــرى معرضــا وحــدك. ليســت هــذه 

الشــباب عــى هيــأة فريــق  بــل هــي أمــر واقــع. لقــد جمعنــا أحــد  فرضيــة 

مــن وجهــة  وهميــا  كان  الهــدف  ولكــن  الهــدف.  نحــو  وتقدمنــا  ســياحي 

لــم  فــإن ذلــك املـعـرض  تكــون صحيحــة. يف حقيقتــه  قــد ال  التــي  نظــري 

يكن فيه ما ُيرى شاخصا ليك يذهب املرء إليه. يحتاج املرء ليك يرى إىل 

َمــن يدلــه إىل األعمــال الفنيــة. هنــاك حـفـرة يف األرض بقطــر ســنتمرتين 

عــى ســبيل املثــال ُيـعـرض مــن خاللهــا فيلــم فيديــو قصــر هــو عبــارة عــن 

اـمـرأة تـقـول جملــة مــا لــن تكــون مضـطـرا إىل ســماعها. تصلــك املعلومــة 

مــن غــر أن تشــعر بالحاجــة إىل معرفــة تفاصيلهــا. أبنيــة رثــة منســجمة 

مــع فـكـرة املـعـرض التــي تمجــد الهشاشــة. تقــف أمــام العمــل الفنــي وال 

ـتـراه. إنــه ـجـزء مــن املــكان. غــر أن املــكان لــم يكــن صالحــا بوضعــه الحــايل 

أن يكون موقعا لعرض أعمال فنية. ما من فاصلة بن املكان واألعمال 

الفنية التي صرنا نهتدي إليها من خالل املرشد الذي كان عبارة عن آلة 

تســجيل. لقــد تــم تلقــن الشــاب مــا يقــول بحيــث أنــه كان يبتســم ببالهــة 

بــن  لـسـول لويــت  ُيســأل. ولكــن أن أرى عمــال  يرتبــك حــن  مــن غــر أن 

تلــك األعمــال الغامضــة فإنــه كان أمــرا صادمــا بالنســبة إيّل. ولكــن مهــال. 

لويت أقام شهرته عى أساس هامشيته. كان دائما أمركيا فائضا. لقد 

جلــت بــن طبقــات متحــف ويتنــي الثمــاين ولــم أعــر عــى أعمــال فنيــة، 

يمكن أن يشعر املرء بالسعادة ألنه رآها. ما هذا الـ”إدوارد هوبر” الذي 

يعتربه األمركيون رمزا ألصالتهم الفنية؟ سنتمرت من وليام دي كوننغ 

الهولندي الذي صار أمركيا هو أفضل من كل أعمال هوبر.           

املشــكلة أن ال أحــد يصــدق أن أمــركا بلــد هــش ثقافيــا. ولكنهــا قــارة وهــي 

مقـبـوال  وســيكون  يناســبها  أنــه  تعتقــد  بمــا  مرفهــة  قــارة  فعــال.  كذلــك 

بالنســبة إىل العالــم. ألــم تضحــك علينــا بفــن البــوب؟ ألــم تجعلنــا نصــدق 

بالنفايــات؟  تغنــى  الــذي  وهــو  رفيــع  ـطـراز  مــن  فنــان  وارـهـول  أنــدي  أن 

يشــعر امـلـرء باأللــم حــن يــرى أماكــن عظيمــة تخصــص ملــا يعتقــده نوعــا 

مــن اللعــب الصبيــاين. فهــذا الجــزء مــن متحــف الفــن الحديــث يف واحــدة 

مــن أكــر مــدن العالــم ترويجــا للفــن ال يمكــن أن يكــون مســرحا للخــواء. 

فنيــا واحــدا.  عمــال  أر  فلــم  مــع اآلخريــن وراء ذلــك املرشــد  لقــد مشــيت 

كانــت هنــاك جــدران تالفــة يمكــن أن يجدهــا امـلـرء يف كل مــكان. لــم يكــن 

فيبــدو  دائمــا  يجــري  مــا  وهــو  شــعوري  حقيقــة  عــن  أعــرّب  لــيك  مناســبا 

لــو أنــه أشــبه بشــهادة زور. ينبغــي أن تظــل الكذبــة مزدـهـرة. هــذه  كمــا 

ماكنــة  لألســف  وهــي  الفــن  عاصمــة  أخــرى.  مدينــة  وليســت  نيويــورك 

الوقــت نفســه. الكــذب يف 

5- 12- 2017

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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ماهية الحقيقة
عبدالغفار مكاوي قارئًا هيدجر

ماهر عبدالمحسن

عاقــة املفكــر العربــي عبدالغفــار مــكاوي بالفيلســوف األملــاين مارتــن هيدجــر عاقــة قويــة ووطيــدة ترجــع إىل ســنوات دراســة مــكاوي بأملانيــا 

وتتلمــذه عــى شــرتوفه تلميــذ هيدجــر.

يعتــر مــكاوي مــن الفاســفة العــرب القليلــني الذيــن يجمعــون يف كتاباتهــم بــني عمــق الفكــرة ورشــاقة األســلوب. ويرجــع الســبب يف ذلــك 

إىل ارتبــاط مــكاوي بالفلســفة مــن ناحيــة، وبــاألدب مــن ناحيــة أخــرى. وعاقــة مــكاوي بــاألدب -كمــا ذكرنــا- عاقــة قويــة وعميقــة، ألنــه 

ترجــم وأّلــف يف مجــاالت الشــعر واملســرح والقــص، وهــو األمــر الــذي تــرك أثــراً إيجابيــاً عــى أســلوبه يف الكتابــة الفلســفية التــي ُعرفــت لــدى 

الـقـراء غــر املتخصصــني بالغمــوض والتعقيــد.

مقال

بدأت عالقــة مــكاوي بالفلســفة األملانيــة 
عــن طريــق حبــه للغــة األملانيــة يف 

ســنوات مبكــرة مــن حياتــه، ضمــن ولعــه بتعلــم 

اإلنكليزيــة  تعلــم  حيــث  عمومــاً،  اللغــات 

والفرنســية واإليطاليــة واألملانيــة. وـقـرأ للعديــد 

مــن األدبــاء األملــان وأعجــب بـ«جوتــه« عندمــا قــرأ 

بالتدريــس  قــام  ثــم  فارتــر«،  »آالم  روايــة  لــه 

أعمــال  خاصــة  منهــا  والرتجمــة  لألملانيــة 

و«برخــت« و«جوتــه« و«هولدرلــن«،  »يوخــرت« 

األوربيــن  الشــعراء  مــن  العــدد  إىل  باإلضافــة 

املعاصرين.

وملــكاوي مؤلفــات عديــدة يف األدب والفلســفة. 

ففي مجال األدب أسهم بعدد من املجموعات 

الســلطان«،  »ابــن  رأســها  عــى  القصصيــة 

»الســت الطاـهـرة«، »الحصــان األخضــر يمــوت 

عــى شــوارع اإلســفلت«، ولــه مـسـرحيات منهــا 

الخيــة«،  مــن  »زائــر  الطفــل؟«،  قتــل  »مــن 

أوديــب«. »دـمـوع 

هامــة  دراســات  عــدة  كتــب  الفلســفة  ويف 

»الحكـمـاء  »املنقــذ«،  الفلســفة؟«،  »لــم  منهــا 

ملدرســة  النقديــة  »النظريــة  الســبعة«، 

الحقيقــة«. »نــداء  فرانكفــورت«، 

حيــث  املقالــة  هــذه  موـضـوع  هــو  األخــر  وهــذا 

مفهــوم  ـحـول  تــدور  نصــوص  ثالثــة  يتنــاول 

وســيكون  وهيدجــر،  أفالطــون  عنــد  الحقيقــة 

كالمنــا متعلقــاً بمفهــوم الحقيقــة عنــد هيدجــر 

يف محاولــة للكشــف عــن طبيعــة العالقــة التــي 

يف  البحــث  خــالل  مــن  وهيدجــر  مــكاوي  بــن 

الكيفية التي تناول بها مكاوي مفهوم هيدجر 

الحقيقــة. عــن 

   وبهــذا املعنــى ســنحاول اإلجابــة عــن الســؤال: 

كيــف قــرأ مــكاوي هيدجــر؟ ومــن خــالل اإلجابــة 

ســنتوصل إىل اإلجابــة عــن ســؤال آخــر مضمــر: 

إىل أّي مــدى كان مــكاوي هيدجريــاً؟

شعرية القراءة

يعتــرب مــكاوي مــن الفالســفة الـعـرب القليلــن 

الذيــن يجمعــون يف كتاباتهــم بــن عمــق الفكــرة 

ورشــاقة األســلوب. ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل 

ارتبــاط مــكاوي بالفلســفة مــن ناحيــة، وبــاألدب 

من ناحية أخرى. وعالقة مكاوي باألدب -كما 

ذكرنا- عالقة قوية وعميقة، ألنه ترجم وأّلف 

وهــو  والقــص،  واملســرح  الشــعر  مجــاالت  يف 

أســلوبه يف  عــى  إيجابيــاً  أـثـراً  ـتـرك  الــذي  األمــر 

الكتابــة الفلســفية التــي ُعرفــت لــدى القــراء غــر 

املتخصصــن بالغمــوض والتعقيــد.

بــاألدب  مــكاوي  ولــع  ذلــك  إىل  أضفنــا  وإذا 

األملــاين والفلســفة األملانيــة خاصــة لــدى هيدجــر 

األســباب  عــى  أيدينــا  نضــع  أن  الســتطعنا 

األســلوب  هــذا  وراء  تقــف  التــي  الحقيقيــة 

والخــاص  الطابــع املميــز  ذي  األدبــي  الفلســفي 

لــدى مــكاوي. ويكفــي أن نعــرف عالقــة هيدجــر 

بالشــعر واحتفائــه بهولدرلــن حتــى يتأكــد لدينــا 

ويربــط  بالشــعر،  يفكــر  فهيدجــر  املعنــى.  هــذا 

اللغــة  بــن  يربــط  كمــا  الحقيقــة،  وبــن  بينــه 

والوجــود، وعــى نفــس النهــج يمكننــا أن نقــول 

إن مــكاوي يمــي يف ذات الطريــق ويســعى إىل 

الغايــات. نفــس 

يتعلــم  أخــرى  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  هــذا 

بحيــث  الســؤال  منطــق  هيدجــر  مــن  مــكاوي 

معظــم  يف  الدائمــة  انطالقــة  نقطــة  يكــون 

فكيــف  العميقــة.  الفلســفية  وتأمالتــه  كتاباتــه 

ذلــك؟ تحقــق 

يستهل مكاوي كتاب »نداء الحقيقة« بتمهيد 

نجدهــا  أيــن  الحقيقــة؟  مــا  بالســؤال:  يبــدأ 

نعرفهــا؟ وكيــف 

الســؤال،  طــرح  مجــرد  عنــد  األمــر  يتوقــف  وال 

مجازيــة  آدميــة  صــورة  يف  الســؤال  يــأيت  وإنمــا 

طائرهــا  فريــش  ســهم  »بــأّي  فيـقـول  بديعــة، 

يتســع آلفاقهــا  قفــص  األبيــض املســتحيل، أي 

البــالد  يف  العديــدة  وأســفارها  البعيــدة 

الحقيقــة،  نــداء  واألجيــال؟« )مارتــن هيدجــر، 

الغفــار  د.عبــد  ودراســة/  وتعليــق  ترجمــة 

للطباعــة  الثقافــة  دار  القاـهـرة:  مــكاوى، 

ص1(.  ،1977 ســنة  والنشــر، 

ويســتمر يف إـيـراد ســيل كبــر مــن األســئلة عــى 

ـحـول  كلهــا  تــدور  كاملتــن  صفحتــن  مــدار 

املعــاين املختلفــة للحقيقــة واملــدارس واملذاهــب 

أو  األقدمــن  عنــد  ســواء  تناولتهــا،  التــي 

املحدثــن، ســواء أكانــت عنــد اإلنســان العــادي 

الفنانــن.  أو  األدـبـاء  أو  الفالســفة  لــدى  أو 

ويعــربِّ يف النهايــة عــن غــزارة األســئلة وضرورتهــا 

آخــر  ال  »أســئلة  قائــالً  اإلنســان  إىل  بالنســبة 

بــدأ يعــي ويعــربِّ  لهــا صحبــت اإلنســان منــذ أن 

واإلنســان.  العالــم  بقــى  مــا  وســتبقى  باللغــة، 

والبحــوث،  الكتــب  مئــات  عنهــا  وضعــت 

واختلفــت حولهــا املذاهــب والعقــول والقلــوب، 

يف  األلغــاز  تواجــه  مادامــت  مختلفــة  وســتظل 

)املرجــع  والخــارج«  والداخــل  والظاهــر  الباطــن 

.)3 ص  الســابق، 

ويالحظ أن مكاوي هنا يستعر منطق السؤال 

مــن الفلســفة ومنطــق اللغــة مــن األدب حتــى 

يـصـوغ إشــكاليته عــن الحقيقــة عــرب  يمكنــه أن 

هــو  ومــا  فلســفي  هــو  مــا  بــن  جدليــة  عالقــة 

الفلســفي،  يف  األدبــي  تداخــل  ويتبــّدى  أدبــي، 

ال يف الســياق اللغــوي -الشــعري عــى األخــص- 

الواقعــي كذلــك. الحيــايت  الســياق  ولكــن يف 

ر أكاديمي     فمكاوي ال يقارب الحقيقة كمنظِّ

يجلس يف برج عاجي أو كعالم يمارس أبحاثه 

إن  بالعالــم.  الصلــة  مقـطـوع  مخـتـربه  داخــل 

مكاوي يعيش اإلشــكالية ويواجه أســئلتها من 

ورحلتــه  الشــخصية،  ومعاناتــه  حرتــه  واقــع 

بــه عنــد هيدجــر  انتهــت  التــي  الشــاقة  الطويلــة 

الــذي يعــد بمثابــة الدليــل بالنســبة إىل املســافر 

يف صـحـراء املعرفــة، واملرفــأ اآلمــن لــكّل ســفينة 

فيـقـول  البحــار  متاهــات  يف  طريقهــا  ضّلــت 

مــن  األـخـرة  الـفـرتة  يف  معهــا  عشــت  »ولقــد 

ثــم دّلتنــي  حيــايت، وـحـّريت كمــا ـحـّرت غــري. 

رحلتــي الطويلــة مــع ‘هيدجــر’ إىل اختيــار درب 

واحــد مــن متاهاتهــا واالكتفــاء بخيــط واحــد مــن 

املوضــع(. )نفــس  عقدتهــا« 

هيدجــر يف  مكانــة  عــن  مــكاوي  لنــا     ويكشــف 

فكريــة  قامــة  باعتبــاره  الفلســفي  الفكــر  تاريــخ 

وصلــت  حتــى  اآلراء  حولهــا  اختلفــت  كـبـرة 

ـيـراه مــكاوي- ال  إىل التناقــض، فهيدجــر -كمــا 

باملعنــى  »فيلســوفاً«  كونــه  إىل  أهميتــه  ترجــع 

يمثــل  لكنــه  الكلمــة،  مــن  املفهــوم  التقليــدي 

تـحـوالً بــارزاً يف الفكــر املعاصــر ودعــوة لإلنســان 

إىل فكــر جديــد. وبهــذا املعنــى ال يقتصــر تأـثـره 

يمتــّد  لكنــه  فحســب  الفلســفة  ميــدان  عــى 

مــن شــعر وفــن  كـثـرة  ليشــمل مياديــن أخــرى 

ونقــد أدبــي إىل علــوم طبيعيــة ونفســية وطبيــة 

وإنســانية.

ف
سو

م ي
ري
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بالنســبة  إشــكالياً  فيلســوفاً  هيدجــر     ويبــدو 

إىل مــكاوي فإمــا أن ترفضــه كلــه أو تقبلــه كلــه، 

ألنــه ينطــوي عــى محاولــة جبــارة لنســخ كل مــا 

وهــو  فيــه.  النظــر  إعــادة  األقــل  عــى  أو  ســبقه 

لهيدجــر  القــارئ  يضــع  أن  شــأنه  مــن  موقــف 

يف قيــاس إـحـراج عــربَّ عنــه مــكاوي قائــالً »فإمــا 

فتجرفــك  الجديــدة  النظــر  وجهــة  تتبنــى  أن 

مــا ســبقها  وتســتويل عليــك بحيــث يصبــح كل 

مــن وجهــة  عليهــا  تحكــم  أو  التاريــخ،  ذمــة  يف 

نظــر ثابتــة آمنــت بهــا أو اعتــدت عليهــا، فتبــدو 

ونقشــاً  لفظيــاً  طــالًء  هيدجــر  فلســفة  كل  لــك 

معقــداً بغــر جــدار يســتند إليــه.. فــإذا حاولــت 

أن ترتفــع فــوق كال الطرفــن.. وجــدت صعوبــة 

ســلمت  التــي  اإليجابيــة  الجوانــب  اكتشــاف  يف 

)نفســه،  واألعــداء«  األصدـقـاء  مبالغــات  مــن 

.)4 ص 

يقــرتح  الشــعرية  التجربــة  مــن     وبوحــي 

يــرى أنــه األجــدر باإليـقـاع  مــكاوي طريقــاً رابعــاً 

لســرب أغــوار الفلســفة الهيدجريــة العصّيــة عــى 

وربمــا  طويــل  طريــق  وهــو  والفهــم،  الســيطرة 

يكــون مســتحيالً، فيـقـول »وال يبقــى لــك إال أن 

أن  لتحــاول  الفيلســوف  عالــم  بنفســك  تدخــل 

تجــرب تجربتــه ‘مــن الداخــل’ قبــل إصــدار حكــم 

.)6 ص  )نفســه،  أخــر«  موضوعــي 

بــأن  القــارئ  يطالــب  مــكاوي  أن  مــن  وبالرغــم 

مــن  ويتأملهــا  بنفســه  هيدجــر  تجربــة  يدخــل 

الداخــل، وهــي مســألة ال بــد وأن يتداخــل فيهــا 

الــذايت مــع املوضوعــي، إال أنــه يطالــب بالنـظـرة 

الوجــه  عــن  تكشــف  التــي  املنصفــة  املوضوعيــة 

يف  الضائــع  حّقــه  لــه  وتــرّد  لهيدجــر  الحقيقــي 

زحمــة األحــداث والظــروف امللتبســة والخانقــة. 

إنهــا موضوعيــة -برغــم ذلــك- مــن ـنـوع خــاص، 

ألنهــا ال تعتمــد عــى تجــرد القــارئ مــن الظــروف 

واملالبســات التي تحيط به وتؤثر عى تفســره، 

تجــرد  عــى  تعتمــد  العكــس-  -عــى  لكنهــا 

هيدجــر نفســه -موضــوع القــراءة والبحــث- مــن 

ووضعــت  بــه  ّــت  أمل التــي  واملالبســات  الظــروف 

إـسـاءة  مــن  داـئـرة ضيقــة  تفـكـره وفلســفته يف 

»لعــل  مــكاوي  يـقـول  الصــدد  هــذا  الفهــم. ويف 

املوضوعيــة  النـظـرة  تقــدم  أن  املقبلــة  الســنن 

الصالحــة للحكــم عليــه، بعــد أن يتغــر الزمــان 

هيدجــر  يعــود  فيــه، وال  تعيــش  الــذي  والجــّو 

يف  لإلنســان  يتحــدث  ‘أزمــة’  فيلســوف  مجــرد 

تخبــو هالــة  أن  يمكــن  ‘محنــة وجــوده’. عندئــذ 

تخفــت  كمــا  جبينــه،  مــن  تشــّع  التــي  الســحر 

عندئــذ  حولــه،  تتعــاىل  التــي  الســخط  أصــوات 

)نفــس  الصحيــح«  العقــل  مـيـزان  يف  يوضــع 

املوضــع(.

   ومكاوي بهذا املعنى -وبمصطلحات التأويل 

الكالســيكية- ال يرغــب يف إعــادة بـنـاء الظــروف 

يدعــو  كان  مــا  نحــو  عــى  للمؤلــف  التاريخيــة 

شــلرماخر، وإنمــا عــى العكــس يرمــي إىل هــدم 

مــن  وإزاحتهــا  عليهــا  والقـضـاء  الظــروف  هــذه 

أمــام طريــق قــارئ هيدجــر حتــى يخلــو لــه وجــه 

هيدجــر خالصــاً مــن كل شــائبة.

وإن كان ـيـرتك هــذه املهمــة للزمــن فهــو القــادر 

املالبســات  وإذابــة  الظــروف  خلخلــة  عــى 

واإلبقــاء فقــط عــى كل مــا هــو حقيقــي وأصيــل. 

الزمنيــة  عــن املســافة  رؤيــة جادامــر  نفــس  إنهــا 

املشــروعة  التحـيـزات  عــى  باإلبـقـاء  الكفيلــة 

اختبــارات  ضــد  العصــور  عــرب  صمــدت  التــي 

مــكاوي  لكــن  التاريــخ،  وحادثــات  العقــل 

يـقـرأ  ألنــه  النحــو  هــذا  عــى  املســألة  يفهــم  ال 

وهــو  نفســه،  هيدجــر  بمصطلحــات  هيدجــر 

عــى  عمــل  كمــا  القارئــة  الــذات  ينقــي  أن  يريــد 

تنقيــة املوـضـوع املقــروء )هيدجــر( بحيــث يكــون 

اللقــاء صميميــاً منتجــاً لنــوع مــن الفهــم املتعــايل 

لواقعــه. املتجــاوز 

قــارئ  أن  شــك  »ال  يـقـول  املعنــى  هــذا     وعــن 

ترفــرف  مفجــع،  قاتــم  بجــو  يشــعر  هيدجــر 

عليــه أجنحــة املــوت واملأســاة. ولكننــا نخطــئ لــو 

أســأنا فهمه وتصّورناه داعية اليأس والتشــاؤم 

والعدميــة والالمعقوليــة كمــا نعتــه الكثــرون. 

نذيــر  يجعلــه  ال  العصــر  محنــة  يف  فتفـكـره 

يســبغه  ال  العميــق  الجــاد  وحســه  ـخـراب، 

.)7 ص  )نفســه،  التشــاؤم«  بســواد 

بقــدر  هيدجــر  عــن  يدافــع  ال  مــكاوي     إن 

طريقــة  التفكــر،  يف  طريقــة  عــن  يدافــع  مــا 

يف  اإلنســاين  فهــم املوجــود  عــى  القــدرة  تملــك 

الوحيــد  باعتبــاره املوجــود  ماهيتــه ويف أصالتــه 

املتجــاوز لوجــوده، املتخــارج عــن نفســه املّتجــه 

إســكافية مفتوحــة، »فهــو ال  إىل املســتقبل يف 

دائمــاً  يحيــا  بــل  أبــداً،  التمــام  أو  النهايــة  يبلــغ 

إىل  يســعى  يعــد’، ألنــه  يكــن  ‘لــم  كائــن  حيــاة 

تحقيــق إمكاناتــه وال بــد أن يعلــو فــوق الحاضــر 

مــن  أســايس  قانــون  العلــّو  هــذا  باســتمرار. 

)نفســه،  باملســتقبل«  املرتبــط  وجــوده  قوانــن 

.)8-7 ص  ص 

فلســفة  تخليــص  عــى  مــكاوي  عمــل     وكمــا 

هيدجــر مــن أبعادهــا السياســية واالجتماعيــة، 

فقد عمل -كذلك- عى تخليصها من أبعادها 

قبــل  مــن  بهــا  ألصقــت  التــي  املؤولــة  الالهوتيــة 

باإللحــاد  اتهموهــا  الذيــن  والـشـراح  الباحثــن 

الديــن. عــن  والبعــد 

هيدجــر  أن  مــكاوي  يــرى  الصــدد  هــذا  ويف 

باإللحــاد،  فلســفته  توصــف  أن  يرفــض  نفســه 

وينكــر هــذه الكلمــة كل اإلنــكار، بــل إنــه يصــّرح 

»بعــد  يهيــئ  فـكـره  بــأن  أحاديثــه  بعــض  يف 

القداســة« الــذي ينبغــي أن يســبق كل حديــث 

الديــن. أو  اللــه  عــن 

وبــن  بينــه  الحــوار  بــاب  يغلــق  لــم  أنــه  ويكفــي 

أفــادوا  الذيــن  املســيحي  الالهــوت  رجــال 

تأثــر  إىل  باإلضافــة  هــذا  فلســفته.  مــن  كـثـراً 

الدينيــة عليهــا بصــورة ال يمكــن أن  التصــورات 

العــن. تخطئهــا 

   وهنا يبّن مكاوي بعض املواضع التي تلتقي 

عندهــا فلســفة هيدجــر بالديــن، فيتســاءل »أال 

الــذي  املوجــود  بأنــه  اإلنســان  وصفــه  يذّكــرك 

وحرصــه  الهــم  عــن  وكالمــه  بوجــوده  يهتــم 

عــى تحقيــق الوجــود األصيــل بمــا تســعى إليــه 

تلمــس يف  والنجــاة؟ أال  الخــالص  مــن  األديــان 

تحليالتــه للذنــب والضمــر أصــداء بعيــدة مــن 

املوضــع(. )نفــس  األوىل؟«  الخطيئــة 

منطــق  مــكاوي  يرفــض  األحــوال  كل     ويف 

»القوالــب الجاهــزة« التــي يضــع فيهــا الباحثــون 

فلســفة هيدجــر، بحيــث ال يقرأونــه إال داخــل 

ويعــود  ومحــدد.  ضيــق  معــن،  تصنيــف 

ليؤكــد عــى ضــرورة فهــم تفـكـره مــن الداخــل، 

ومحاولــة التعاطــف معــه، ألن ذلــك التعاطــف 

فلســفته  مــن  لالـقـرتاب  الوحيــد  الســبيل  هــو 

الوجــود  حكمــة  العليــا،  لحكمتهــا  واإلنصــات 

تاريخهــا  عــرب  الغربيــة  الفلســفة  نســيته  الــذي 

مــن  تـحـول  إنــه  باملوجــود.  واهتمــت  الطويــل 

إىل  األصيــل  الوجــود  مــن  الـجـزيئ،  إىل  الــكي 

واملبتــذل. الزائــف  الوجــود 

   هــذا، وال يعنــي التعاطــف مــع هيدجــر عــدم 

التوجــه إليــه بالنقــد والتســليم بــكل مــا ـجـاءت 

مرحلــة  النقــد  يكــون  أن  ولكــن  فلســفته،  بــه 

يكــون  أن  لنقــل  أو  التعاطــف،  عــى  الحقــة 

هــذا  ويف  التعاطــف.  عــى  متأّسســاً  النقــد 

اتخــذه  الــذي  بمنهجــه  مــكاوي  يصــرح  الصــدد 

لنفسه يف قراءته لهيدجر قائالً »وليس معنى 

التعاطــف واللقــاء أن نســيح يف مجــراه ونرتــدي 

زيــه ونتخــذ موقفــه وننظــر بعينيــه، فهــذا تكــرار 

شــاحب ال يليــق إال بالببغــاوات. بــل معنــاه أن 

حركتــه  ونحقــق  الشــاق  الطريــق  عــى  نتابعــه 

إصــدار  قبــل  وصرورتهــا  تطورهــا  يف  الفكريــة 

الحكــم عليهــا وهــذا هــو موقفــي الــذي ال أحيــد 

عنــه. أمــا املتعجلــون واملتزمتــون منهــم فلهــم مــا 

.)19 ص  )نفســه،  يشــاؤون« 

هــذه؟  مــكاوي بدعوتــه  الـتـزم  مــدى     فــإىل أي 

مــدى  أي  وإىل  هيدجريــاً؟  كان  مــدى  أي  وإىل 

ســنتعرف  مــا  وهــذا  بمكاويتــه؟  محتفظــاً  كان 

القــادم. املبحــث  يف  عليــه 

هيدجرية مكاوي
 إذا أردنــا أن نعــرف إىل أي مــدى كان مــكاوي 

التــي  الطريقــة  يف  نبحــث  أن  فعلينــا  هيدجريــاً 

تعامــل بهــا مــكاوي مــع نصــوص هيدجــر، ويف 

مــكاوي طريقــة هيدجــر يف  يتتبــع  الصــدد  هــذا 

التفكــر ليســر عــى هديهــا، وهــي طريقــة تهتــم 

الحيــاة  عــى  وترّكــز  الحــدث  مــن  أكــر  بالفكــر 

الداخليــة أكــر مــن الحيــاة الخارجيــة، فهيدجــر 

الفالســفة  عــن  املعلومــات  بجمــع  يهتــم  ال 

قــدر اهتمامــه  والنــاس  العصــر  مــع  وتجاربهــم 

يف  فعــل  مــا  نحــو  عــى  الفكريــة  بتجربتهــم 

مــن  واحــد  لتفســر  كّرســها  التــي  محاضراتــه 

نصوص أرسطو يف كتاب الطبيعة، عندما بدأ 

تعــب،  أرســطو،  »ولــد  قائــالً  املحاـضـرات  هــذه 

حيــاة  يف اخـتـزال  إىل رغبتــه  إشــارة  يف  ومــات« 

الخالــص. تفـكـره  محــض  إىل  األول  املعلــم 

هيدجــر،  أوردهــا  التــي  العبــارة  هــذه     وعــن 

العبــارة  أن  عنــدي  شــك  »وال  مــكاوي  يـقـول 

والحيــاة  فالفكــر  هيدجــر.  عــى  تصــدق  نفســها 

دفعــه  الــذي  واإلشــكال  واحــد.  يشء  عنــده 

نفــس  هــو  والحقيقــة  الوجــود  عــن  للســؤال 

وصحبــه  حياتــه،  عليــه  مــأل  الــذي  اإلشــكال 

خطــوة خطــوة عــى الطريــق. ولهــذا فــإن دراســة 

هــذه الخطــوات التــي قطعهــا يف صــرب ومشــقة 

تجربتــه  عــى  التعــرف  إىل  األوحــد  ســبيلنا  هــي 

ص22(. )نفســه،  والحيــاة«  الفكــر  مــع 

حيــاة  أن  مــكاوي  يــرى  النهــج  لهــذا     ووفقــاً 

وأن  الخارقــة  األحــداث  مــن  خاليــة  هيدجــر 

الوجــود  مــع  صراعــه  يف  نفســه  الفكــر  تجربــة 

والحقيقــة هــي الحــدث الوحيــد الــذي يتخّللهــا 

ويحــّدد مالمحهــا ويوضــح تأثرهــا وثورتهــا التــي 

القــرن  يف  الفلســفي  التفكــر  خريطــة  ـغـّرت 

مــكاوي  يـقـول  دالــة  عبــارة  ويف  العشــرين، 

هيدجــر  نتابــع  أن  هــو  إذن  نفعلــه  مــا  »خــر 

عــى طريقتــه لــيك نقــّدر بعــد ذلــك مــدى أصالــة 

فـكـره وتأـثـره عــى الحيــاة الفلســفية والعلميــة 

.)25 ص  )نفســه،  املعاـصـرة« 

تلفــت  أنهــا  مــن  العبــارة  هــذه  أهميــة     وتنبــع 

االنتبــاه إىل عالقــة مــكاوي بهيدجــر وهــي عالقــة 

فيهــا الكثــر مــن والء األول لألخــر واإلخــالص 

عندمــا  أكــر  بنمــو  ذلــك  وســيتضح  ألفــكاره. 

الهامــة  هيدجــر  نصــوص  مــن  لواحــد  نتـعـرض 

التــي تناولهــا مــكاوي يف كتــاب »نــداء الحقيقــة« 

الحقيقــة«. بـــ »ماهيــة  وهــو املعنــون 

   »وماهيــة الحقيقــة« محاضــرة ألقاهــا هيدجــر 

أملانيــة  مــدن  يف   1930 ســنة  وشــتاء  خريــف  يف 

 إن مكاوي ال يدافع عن 
هيدجر بقدر ما يدافع 

عن طريقة في التفكير، 
طريقة تملك القدرة على 
فهم الموجود اإلنساني 
في ماهيته وفي أصالته 
باعتباره الموجود الوحيد 

المتجاوز لوجوده، المتخارج 
عن نفسه المّتجه إلى 

المستقبل في إسكافية 
مفتوحة، »فهو ال يبلغ 

النهاية أو التمام أبدًا، بل 
يحيا دائمًا حياة كائن ‘لم 

يكن يعد’، ألنه يسعى إلى 
تحقيق إمكاناته وال بد أن 
يعلو فوق الحاضر باستمرار

ال يعني التعاطف مع 
هيدجر عدم التوجه إليه 
بالنقد والتسليم بكل ما 
جاءت به فلسفته، ولكن 

أن يكون النقد مرحلة 
الحقة على التعاطف، 
أو لنقل أن يكون النقد 
متأّسسًا على التعاطف. 
وفي هذا الصدد يصرح 
مكاوي بمنهجه الذي 

اتخذه لنفسه في قراءته 
لهيدجر قائاًل »وليس 

معنى التعاطف واللقاء 
أن نسيح في مجراه 

ونرتدي زيه ونتخذ موقفه 
وننظر بعينيه، فهذا 

تكرار شاحب ال يليق إال 
بالببغاوات

مقال
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مختلفــة ويعتربهــا مــكاوي أول عمــل فلســفي 

باملعنــى الكامــل يظهــر بعــد »الوجــود والزمــان« 

و»مــا امليتافيزيقــا«، بــل يعدهــا مــن أهــم أعمالــه 

الفلســفية. فكيــف تنــاول مــكاوي نــص »ماهيــة 

الحقيقــة«؟

   يف الحقيقة أننا ليك نستطيع أن نجيب عى 

نتعــرف  أن  أوالً  علينــا  فينبغــي  الســؤال  هــذا 

كتبهــا  مــا  نحــو  عــى  الحقيقــة«  »ماهيــة  عــى 

هيدجــر وقرأهــا مــكاوي. ذاك أن مــكاوي -فيمــا 

نرى- إنما كان يتعامل مع النص الذي يتناول 

ملفهــوم  ووفقــاً  النــص  منطــق  بنفــس  الحقيقــة 

باعتبارهــا  الحقيقــة  عــن  الخــاص  هيدجــر 

تحجبــاً. ال  تكشــفاً 

يتجــاوز  هيدجــر  عنــد  الحقيقــة     فمفهــوم 

يذهــب  الــذي  الفلســفة  يف  التقليــدي  التصــور 

إىل أن مــكان الحقيقــة هــو الحكــم وأن ماهيتهــا 

فالعبــارة  والــيء.  الحكــم  بــن  التطابــق  هــي 

التــي تحكــم عــى قطعــة نقديــة بأنهــا مســتديرة 

وليــس  مســتديراً،  شــيئاً  نفســها  هــي  ليســت 

الهــدف منهــا أن تصبــح هــي الــيء الــذي تعــربِّ 

يكــون  التــي  الحالــة  عــن  تكشــف  أن  بــل  عنــه، 

املعنــى  مــكاوي  ويلخــص  الــيء.  هــذا  عليهــا 

يف عبــارة واحــدة قائــالً »أي أن العالقــة املمـيـزة 

التطابــق  عالقــة  -وهــي  الصــدق(  )أو  للحقيقــة 

الـنـوع كمــا -هــي-  التوافــق- عالقــة مــن هــذا  أو 

.)133 ص  )نفســه،  عليــه..« 

مــكاوي  ـقـراءة  إىل  هــذا املعنــى  نقــل     ويمكــن 

نفســها. فمــكاوي ال يميــل إىل إصــدار األحــكام 

دائمــاً  يـحـرص  لكنــه  الهيدجــري،  النــص  عــى 

عليــه.  هــو  الــذي  النحــو  عــى  يظـهـره  أن  عــى 

إن ـقـراءة مــكاوي بمثابــة اإلـضـاءة التــي تســقط 

لتصبــح  عناـصـره وجوانبــه  فتجــي  النــص  عــى 

واضحــة للعيــان، خاصــة أن النــص الهيدجــري 

واللبــس  بالصعوبــة  يتســم  -عمومــاً- 

والغمــوض.

النــص  عــى  للقبــض  يســعى  ال  مــكاوي     إن 

الـقـراءات  الحــال يف  هــو  عليــه كمــا  والســيطرة 

التعبــر  حريــة  النــص  يمنــح  لكنــه  التقليديــة، 

حريــة  وهــي  يوجــد.  أن  حريــة  أي  نفســه،  عــن 

منتميــاً  بوصفــه  مــكاوي  حريــة  مــن  مســتمدة 

املتمتعــة  الوحيــدة  اإلنســانية،  للموجــودات 

ذاتهــا  خــارج  التـحـرك  عــى  وبالقــدرة  بالحريــة 

يف  املوجــودة  األشــياء  حقائــق  مــن  واقرتابهــا 

كليتهــا. يف  ورؤيتهــا  الخارجــي  العالــم 

عليــه  هــو  مــا  عــى  املوجــود  عــن  »فالكشــف 

تقــوم  وحــده  الكشــف  هــذا  -وعــى  كليتــه  ويف 

مباـشـراً  ارتباطــاً  يرتبــط  أساســية-  حقيقــة  كل 

املوجــود  ـتـرك  هيدجــر  يســميه  الــذي  باملســلك 

.)138 ص  )نفســه،  يوجــد« 

   وبنفــس الصيغــة يمكننــا أن نقــول إن مــكاوي 

يعمــل  إنمــا  الهيدجــري  للنــص  مقاربتــه  يف 

دائمــاً عــى »ـتـرك النــص يوجــد«. واإليجــاد هنــا 

-كســائر  فالنــص  والكشــف،  الظهــور  بمعنــى 

وعــى  تحّجــب  حالــة  يف  يكــون  املوجــودات- 

يتكّشــف  يك  لــه  املجــال  يفســح  أن  القــارئ 

الوجــودي. تألقــه  ذروة  يف  ويتبــّدى 

يــرى مــكاوي  وتنبــع أهميــة هــذا املســلك -فيمــا 

الســقوط  مــن  يحمينــا  أنــه  يف  لهيدجــر-  وفقــاً 

مقياســاً  الـجـزيئ  املوجــود  اتخــاذ  يف  والتــورط 

عــادة يف حياتنــا  يحــدث  مــا  لــكل وجــود، وهــو 

العمليــة. وتصرفاتنــا  اليوميــة 

ننســبه  أن  املمكــن  مــن  دور  ثمــة  كان     وإذا 

ملــكاوي يف قراءتــه لهيدجــر فهــو دور ال يتجــاوز 

التــي  املتناقضــات  وإزالــة  والتوضيــح  الشــرح 

مــا  ذلــك  مــن  هيدجــر،  فلســفة  يف  تتبــّدى 

وقــع فيــه هيدجــر مــن دور منطقــي يف مســألة 

الحريــة.

ماهيــة  تفســر  يف  هيدجــر  يشــرع  فعندمــا 

ويف  الحريــة.  هــي  أنهــا  يقــرر  فإنــه  الحقيقــة 

ماهيــة  عــن طريــق  الحريــة  يفّســر  الوقــت  ذات 

أصالــة،  منهــا  أشــد  أنهــا  يزعــم  التــي  الحقيقــة 

الــدور املنطقــي  مــكاوي إزالــة هــذا  ويف محاولــة 

فإنــه يقــول »ســيبقى هــذا الــدور قائمــاً مــا بقيــت 

تحليليــة  نـظـرة  الفيلســوف  تفكــر  إىل  نظرتنــا 

والتمييــز.  والقســمة  والفصــل،  بالعــزل  تهتــم 

ولــو نظرنــا إليــه نـظـرة كليــة توّحــد بــن خطواتــه 

بــه  توحــي  الــذي  الــدور  الختفــى  ومراحلــه 

.)153 ص  )نفســه،  عبارتــه« 

   ويتبــدى دور مــكاوي يف التوضيــح والتفســر 

فيما يتعلق بغموض مصطلح التحجب الذي 

مهمــة  بعبــارات  كـثـراً  هيدجــر  عنــه  يتحــدث 

عـسـرة الفهــم كأن يـقـول »إن التحجــب يمنــع 

‘اإلليثيــا’ مــن التكشــف، بــل ال يســمح لهــا بــأن 

لهــا  يحفــظ  وإنمــا  )ســلباً(،  ‘ســتريزس’  تكــون 

يـقـول  أن  مــا يخصهــا« أو  )أي لإلليثيــا( أخــص 

املوجــود  ـتـرك  مــن  أقــدم  التحجــب(  )أي  »إنــه 

بالكشــف،  قيامــه  أثـنـاء  يحجــب  الــذي  نفســه 

التحجــب«. مــن  موقفــاً  يتخــذ  كمــا 

هــذه املعــاين  لتقريــب  مــكاوي  يتصــدى     وهنــا 

وألفــاظ  سلســلة  بعبــارات  لألذهــان  امللتبســة 

مـعـربة، فيـقـول »ال بــد مــن تعليــق قصــر عــى 

تفهــم إال يف ســياقها.  لــن  التــي  العبــارات  هــذه 

الكشــف، وكان كل  هــي  الحقيقــة  كانــت  فــإذا 

الالحقيقــة  فــإن  الحجــب،  يـفـرتض  كشــف 

ســتصبح مرادفــة لعــدم الكشــف بهــذا ال تكــون 

عالقــة  والالحقيقــة  الحقيقــة  بــن  العالقــة 

باألســاس  عالقــة املؤســس  بــل  منطقــي.  تضــاد 

.)162 ص  )نفســه،  عليــه«  يقــوم  الــذي 

مقال

مفهوم الحقيقة عند 
هيدجر يتجاوز التصور 

التقليدي في الفلسفة 
الذي يذهب إلى أن مكان 
الحقيقة هو الحكم وأن 

ماهيتها هي التطابق بين 
الحكم والشيء. فالعبارة 
التي تحكم على قطعة 

نقدية بأنها مستديرة 
ليست هي نفسها شيئًا 
مستديرًا، وليس الهدف 

منها أن تصبح هي الشيء 
ر عنه، بل أن  الذي تعبِّ

تكشف عن الحالة التي 
يكون عليها هذا الشيء

وصعوبــة  هيدجــر  عبــارات  لصعوبــة     ونـظـراً 

االـقـرتاب  تحــاول  التــي  والتفـسـرات  الشــروح 

تفســر  بمحاولــة  يقــوم  مــكاوي  فــإن  منهــا، 

عــى  يقتصــر  ال  أنــه  بمعنــى  التفســر،  عــى 

يــدرك  لكنــه  هيدجــر،  عبــارات  شــرح وتوضيــح 

نفســها  الشــروح  هــذه  فهــم  صعوبــة  أيضــاً 

التــي يقدمهــا بعباراتــه هــو فيـقـول »هــل فـسـرنا 

لنقــل  أشــد عـسـراً؟  بعبــارات  العـسـرة  العبــارة 

نحــو  عــى  إال  يتــم  ال  التكشــف  إن  باختصــار 

وعــى  االحتجــاب  ظــل  يف  يتحقــق  فهــو  ـجـزيئ. 

الكاشــف عمــل  تقــدم يف فعلــه  أساســه وكلمــا 

.)163 ص  )نفســه،  الحجــب«  مــن  مزيــد  عــى 

الهيدجــري  النــص  مــن  الفصــل األخــر     ومــع 

الســؤال  مــكاوي  يــورد  الحقيقــة«  »ماهيــة 

بــه  ولّخــص  هيدجــر  طرحــه  الــذي  األســايس 

يف  اســتعراضها  تــم  التــي  األساســية  املســائل 

ـشـرحها  مــا  نحــو  عــى  الســابقة  الصفحــات 

الســؤال  يكــون  أن  يجــب  »أال  فيـقـول  مــكاوي 

وقبــل  الوقــت  نفــس  يف  الحقيقــة  ماهيــة  عــن 

املاهيــة؟«  حقيقــة  عــن  الســؤال  هــو  يشء  كل 

.)177 ص  )نفســه، 

   وبرغم التالعب اللفظي الواضح يف الصبغة 

مــكاوي  فــإن  الســؤال  هيدجــر  بهــا  طــرح  التــي 

عــى  –كعادتــه-  ويعمــل  تمامــاً،  ذلــك  ينفــي 

النحــو  عــى  العبــارة  وتفســر  ـقـراءة  إعــادة 

الــذي يحفــظ لهيدجــر اســتقامة التفكــر وعمــق 

أوحــت  »ربمــا  فيـقـول  الســؤال،  مــن  املغــزى 

الحــاذق  والتالعــب  بالتـكـرار  الســؤال  صيغــة 

تكــون  مــا  أبعــد  أنهــا  الواقــع  ولكــن  باأللفــاظ. 

عــن هــذا. فهــي تحيــي يف نفــس القــارئ جــذوة 

الســؤال األســايس الــذي ـحـرك التفكــر يف هــذه 

البعــد  عــى  تـحـرص  كمــا  بأكملهــا،  الرســالة 

)نفــس  يديــه«  بــن  نتيجــة ‘جاـهـزة’  وضــع  عــن 

املوضــع(.

ال  مــكاوي-  يــرى  -فيمــا  الحقيقــي     فاملفكــر 

يقــدم لقارئــه ثـمـرة بحثــه عــى طبــق مــن فضــة 

الجهــد  يف  يـشـركه  أن  عليــه  ولكــن  ذهــب،  أو 

األشــجار  ورعايــة  البــذور  ـغـرس  يف  املبــذول 

الــذي ينشــغل  وانتظــار الثمــار. إن الهــم األكــرب 

هــو  إنمــا  هيدجــر-  -مثــل  الحــق  الفيلســوف  بــه 

القــارئ  نفــس  عــى إحـيـاء اإلشــكال يف  العمــل 

وعقلــه، وحثــه عــى البـقـاء يف محنــة الســؤال، 

ألنــه يف النهايــة هــو املمتحــن واملســؤول. وينتهــي 

مــكاوي إىل وصــف هيدجــر قائــالً »هكــذا يختــم 

التواضــع  مــن  يخلــو  ال  هيدجــر رســالته ختامــاً 

الكريم حن يؤكد أنها ‘تساعد عى التأمل’ يف 

قضية الحقيقة. وحسبه أنه ابتعد بنفسه عن 

اإلجابــات الســهلة التــي يتلهــف عليهــا أصحــاب 

عــى يشء  يـحـرص  لــم  وأنــه  الســليم،  الحــس 

حرصــه عــى إثــارة الســؤال« )نفســه، ص 178(.

كان  إنمــا  مــكاوي  إن  نـقـول  بدورنــا     ونحــن 

يمي عى نفس الطريق الهيدجري وال يحيد 

ومهمومــاً  بالســؤال  محتفيــاً  كان  فقــد  عنــه، 

ســعيه  قــدر  اإلجابــات  لتقديــم  يســع  بــه، ولــم 

ـمـراراً  طرحــه  وإعــادة  الســؤال  تعميــق  إىل 

وتـكـراراً إيمانــاً منــه باســتحالة تقديــم اإلجابــات 

هــو  والفكــر  التأمــل  طريــق  وأن  النهائيــة، 

نحــو  عــى  الغايــة  أو  الهــدف  وليــس  األســاس 

بذلــك  مــكاوي  آمــن  هيدجــر،  يعتقــد  كان  مــا 

عنــه، ولكــن -خالفــاً  وعــربَّ  فيــه  تأمــل  أن  بعــد 

يفهمهــا  وسلســلة  بســيطة  بلغــة  لهيدجــر- 

املتخصــص. وغــر  املتخصــص 
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بورتريه

اإلنسان المهزوم

منصورة عزالدين

ـمـرة، لكــن املؤكــد  الديــب ألول  أتذكــر متــى ســمعت باســم عــالء  ال
شــقيقه  أعمــال  عــى  التعــرف  قبــل  أعمالــه  وـقـرأت  عرفتــه  أننــي 

األكرب؛ الروايئ واملثقف املوسوعي بدر الديب.

الديــب  بــدر  تــوارى  وثقافيــة-  واجتماعيــة  -سياســية  عديــدة  ألســباب 

خانــة  يف  وُوِضــع  املصريــة،  الثقافــة  صفحــات  مــن  منســية  كصفحــة 

إبداعاتــه بســهولة، فيمــا  العــادي  القــارئ  لــن يستســيغ  ُكّتــاب«  »كاتــب 

اســتقر عــالء الديــب يف قلــب املشــهد الثقــايف املصــري ليــس باعتبــاره نجًمــا 

باملعنى املبتذل والرائج، فلطاملا زهد الروايئ الراحل يف األضواء واكتفى 

إىل  هــو  يســع  لــم  لــو  حتــى  القديــس  أو  الضمــر  بوصفــه  لكــن  بالظــل، 

الحديــة. مــن  القــدر  هــذا  عــى  تصنيفــات 

أتذكــر مثــاًل أنــه خــالل حــوار صحــايف أجريتــه مــع إبراهيــم أصــالن يف 2010 

جيــل  كتــاب  تقديــم  يف  الديــب  عــالء  دور  عــن  ومحبــة  بتقديــر  يل  حــى 

االمتنــان  ـنـربة  بأعمالهــم.  والتعريــف  العشــرين  القــرن  مــن  الســتينات 

واالـعـرتاف بالفضــل يف صــوت أصــالن أظهرتــه كأنمــا يتحــدث عــن أســتاذ 

»مالــك  صاحــب  أن  خاصــًة  لــه،  املنتمــن  الكتــاب  أحــد  عــن  ال  للجيــل 

الســتينات  جيــل  آـبـاء  مــن  اثنــن  مــع  واحــدة  خانــة  الحزيــن« وضعــه يف 

همــا يحيــى حقــي وعبدالفتــاح الجمــل اللــذان لعبــا دوًرا مهًمــا يف دعــم 

عنهــم. الكتابــة  أو  لهــم  بالنشــر  الســتينين 

ومعــه  موجــودة  كانــت  التــي  الخــر  قــوى  أـفـراد  الجمــل أحــد  »أســميت 

يحيــى حقــي وعــالء الديــب« قــال أصــالن قبــل أن يخلــص إىل أن أمثــال 

توازنهــا«. ثقافيــة  حيــاة  »يحفظــون ألّي  ـهـؤالء 

هــذا اـلـرأي ال يخــص أصــالن وحــده، فلطاملــا ُنِظــر إىل عــالء الديــب -كمــا 

ســبق وذـكـرت- باعتبــاره الزاهــد أو القديــس يف حيــاة ثقافيــة موســومة 

باملجامــالت واملصالــح، ولطاملــا اعتــرب األدـبـاء -عــى اختــالف أجيالهــم- أن 

كتابــة عــالء الديــب عنهــم تعميــد لهــم وصــك اـعـرتاف بهــم.

هــذه املكانــة نالهــا الــروايئ الراحــل عــن اســتحقاق ملوضوعيتــه واهتمامــه 

والتقديــم  بالتشــجيع  جدـيـرة  يراهــا  التــي  الجديــدة  األصــوات  بتشــجيع 

بغــض النظــر عــن أّي اعتبــارات أخــرى.

يشــبه عــالء الديــب أبطالــه إىل درجــة كبــرة، ويكفــي تأمــل عبارتــه التاليــة 

يومــا  ـــبعدهاـ  أعــش  لــم  ميــت.  وأنــا  يومهــا  مــن  »قتلتنــي..  هــذا  إلدراك 

كامــاًل«. حقيقيــاً 

اإلشارة طبًعا إىل نكسة يونيو 1967. هذه الجملة التي تبدو ألول وهلة 

غارقــة يف املبالغــة والتهويــل، ـسـراها قــارئ عــالء الديــب مالئمــة تماًمــا 

فهزيمــة  أيًضــا.  الفنيــة  شــخصياته  حيــوات  بــل  فقــط  حياتــه  لوصــف  ال 

وفســدت  أبطالــه  أحــالم  فيهــا  انتهــت  تـحـول ولحظــة  نقطــة  مثلــت   67

الهزيمــة  تلــك  تمُثــل  تقريًبــا  الديــب  أعمــال  كل  يف  األبــد.  إىل  حيواتهــم 

املدويــة كجــرح ال يندمــل وـمـرض ال شــفاء منــه.

عــن نفــي، لطاملــا رأيــت يف عبدالخالــق املســري وأمــن األلفــي وغرهمــا 

يل  هــو  بــدا  ولطاملــا  لوجهــه.  وانعكاًســا  لــه  قرـنـاء  الديــب  أبطــال  مــن 

كموســيقي غــر مشــغول بـكـرة األلحــان وتعددهــا قــدر انشــغاله بعــزف 

واحــد. أســايس  لحــن  عــى  تنويعــات 

ففــي معظــم أعمالــه نقابــل البطــل نفســه تقريًبــا مهمــا تـغـرت أســماؤه. 

مثقــف يســاري مهــزوم يشــعر باالـغـرتاب عّمــا حولــه ورافــض لالنـخـراط 

للقبــح  معّريــة  ناقــدة  عينــه  واملصالــح.  الصراعــات  تحكمــه  عالــم  يف 

والتناقضــات والعيــوب. ثمــة أيًضــا عالقــة زواج محكومــة بالفشــل وحــب 

قديم يربق يف الذاكرة، لكن األهم اإلشارات املتكررة إىل لحظة محددة 

فسد فيها كل يشء. ال يقتصر األمر عى النكسة السياسية والعسكرية 

وحدهــا بــل ثمــة نكســات فرديــة أصغــر أيًضــا. ففــي »زهــر الليمــون« مثــاًل 

تبــدو لحظــة انفجــار قنبلــة قديمــة منســية يف جســد الصغــر رضــا كحــد 

قاحــل  والثــاين  وحميــم  ملــّون  مزهــر  األول  وزمنــن  عاملــن  بــن  فاصــل 

ذبلــت فيــه »شــجرة الليمــون وفقــدت مــا كان فوقهــا وتحتهــا مــن بهجــة 

وحيــاة«.

أتســاءل أحياًنــا مــاذا لــو لــم تحــدث هزيمــة 67؟ أو عــى األقــل مــاذا لــو لــم 

يكــن لهــا كل هــذا التأثــر عــى شــخص عــالء الديــب وكتابتــه؟

لكــن قصــص  اـفـرتايض كهــذا،  الصعــب طبًعــا اإلجابــة عــى تســاؤل  مــن 

الديــب القليلــة املنشــورة قبــل 67 تدلنــا عــى تـنـوع وحيويــة أكــرب مقارنــة 

بأعمالــه الالحقــة، لكــن تبقــى هــذه وجهــة نظــر شــخصية كمــا أنهــا قــد ال 

تكــون ذات داللــة كبــرة حــن نالحــظ أن القلــق الوجــودي نفســه مســيطر 

يتجــى  عــن اآلخريــن،  يف األعمــال األوىل وكذلــك االـغـرتاب واالنفصــال 

هــذا بقــوة يف قصتــه الطويلــة »القاهــرة« )صــادرة يف 1964(، التــي ســنجد 

فيهــا هــي األخــرى لحظــة مفصليــة )وإن بطريقــة مختلفــة( تتغــر فيهــا 

حيــاة البطــل جوهريًــا عــن الســابق، وأقصــد بهــا لحظــة قتلــه لعشــيقته 

»هنــا انهــزم اإلنســان. هنــا قتــل. هنــا اعتــدى بيديــه عــى الوجــود.. هزيمتــه 

الرقابــة،  عنــه  وســقطت  وعيــه  انكســر  هنــا  القمــة.  بلــغ  أنــه  عــى  دليــل 

واتحــد فـكـره بالعمــل.. هنــا كــف فتحــي عــن العــذاب، وانكـسـرت قدرتــه 

عــى تحمــل حياتــه«.

نقــرأ هــذه الفقــرة ونقارنهــا بلحظــات مشــابهة يف أعمــال أخــرى للكاتــب، 

الديــب، مهــزوم ســلًفا.  عــالء  أن اإلنســان، يف كتابــات  لــو  فنشــعر كمــا 

هزيمتــه قــدر. جــزء مــن تعريفــه كإنســان. ال يحتــاج األمــر إذن إىل هزيمــة 

املنحــدر«  قبــل  »وقفــة  صاحــب  أبطــال  يشــعر  يك   67 نكســة  بحجــم 
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بالخواء واالغرتاب والخسران. أو ربما كانت الهزيمة العسكرية مجرد 

وسيلة لتأكيد ما يستشعره الديب ويؤمن به منذ البداية من أن القدر 

بالخـسـران. اإلنســاين محكــوم 

كاتبة من مصر

سجين البيت

إبراهيم فرغلي
 

حينيذكــر اســم عــالء الديــب أتذكــر فــورا أنــه »القــارئ« الــذي تفتــح 
وعينــا عــى قراءاتــه املهمــة ألبــرز كتــب الفــرتة التــي تألقــت فيهــا 

زاويته األسبوعية يف مجلة صباح الخر »عصر الكتب« والتي استمرت 

ربمــا لعقديــن كاملــن. كان قارئــا نموذجيــا مــن حيــث اختيــار الكتــاب ثــم 

يـثـره خــالل  مــا  أبــرز  الرشــيق والتوقــف عنــد  الجميــل  بأســلوبه  تقديمــه 

هذه الزاوية التي ال تزيد عن صفحة واحدة يف املجلة املرموقة.

القـصـرة  الجمــل  الخــاص،  ألســلوبه  أيضــا،  ككاتــب  الديــب  أحببــت 

الذائعــة  روايتــه  يف  خصوصــا  والشــجن،  األدبيــة  بالشــحنة  املحملــة 

تتكــون  التــي  الجميلــة  ثالثيتــه  وســم  نفســه  األســلوب  الليمــون«.  »زهــر 

»عيــون  املســتنقع«،  عــى  »قمــر  دـمـوع«،  بــال  »أطفــال  الروايــات:  مــن 

لبنفســج«. ا

الــذي وســمت أعمــال أغلــب  إيّل كان مختلفــا عــن جيلــه  بالنســبة  لكنــه 

الواقعــي  إىل املنهــج  أضافــت  الخيــال  أو  التجريبيــة  مــن  مســحة  رمــوزه 

بالواقعيــة،  الـتـزم  الديــب  لكــن  مختلفــة،  إضافــات  املصــري  الســردي 

العمــل  يف  النخراطــه  يعــود  ربمــا  الوحيــد  وتفســري  كبــر.  بشــكل 

الســيايس، يمينــا ويســارا، كمــا أشــار يف مذكراتــه »وقفــة قبــل املنحــدر«، 

وتأـثـره بفـكـرة العمــل الســيايس يف التغيــر والتــي ربمــا تكــون انســحبت 

مــا. بشــكل  األدب  عــى 

حن قرأت ثالثيته يف الحقيقة قرأتها قراءة مقارنة مع عدد من األعمال 

التــي تناولــت تجربــة االـغـرتاب، وخصوصــا تجــارب هـجـرة املصريــن إىل 

منطقــة الخليــج التــي بــدأت يف الســبعينات مــن القــرن العشــرين، وأبــرز 

وروايتــن  عبداملجيــد،  إلبراهيــم  األخــرى«  »البلــدة  كانــت  األعمــال  تلــك 

أخريــن لــكل مــن محمــد املنــي قنديــل ومحمــد عبدالســالم العمــري.

تتنــاول  والبـنـاء  الفنــي،  املســتوى  عــن  بعيــدا  الروايــات،  تلــك  كانــت 

ببعــض  وأحيانــا  نفســه،  الخليــج  بمجتمــع  معرفــة  عــن  الغربــة  قضيــة 

عواملــه املســكوت عنهــا لعوالــم املجتمــع الخليجــي، كمــا يف نــص محمــد 

يف  املصــري  للمـغـرتب  النفســية  بالرتكيبــة  أو  العمــري،  عبدالســالم 

االـغـرتاب. مجتمــع 

بينمــا كانــت ثالثيــة عــالء الديــب بالنســبة إيّل تتنــاول األثــر النفــي ملثقــف 

يف  للعمــل  الظــروف  اضطرتــه  والــذي  العشــرين  القــرن  مــن  الســتينات 

وعــن  جهــة  مــن  مجتمعــه  عــن  مغرتبــا  نفســه  يــرى يف  وأصبــح  الخليــج 

مجتمــع الغربــة أو الهجــرة معــا، لكــن مــن دون إيجــاد التفاصيــل الفنيــة 

التــي توضــح أســباب ذلــك، أقصــد مــن دون توضيــح تفاصيــل مجتمــع 

الهـجـرة وكيــف يضغــط عــى املهاجــر املصــري ليتـحـول قيميــا عــى النحــو 

الــذي يصبــح عليــه.

كمــا  وتـحـول  أبـنـاءه  وهجــر  زوجتــه  طلــق  الــذي  الجامعــة  أســتاذ  نــرى 

يصــف نفســه إىل ماكينــة لجمــع األمــوال بطريقــة كالشــيهية مســتوحاة 

مــن الريفــي املصــري الفقــر الــذي يتحــول إىل الــراء النســبي فيظــل جائعــا 

للمــال طــوال حياتــه.

مــع  بتفاصيــل عالقــات املـغـرتب  التعريــف  تجاهــل  الديــب  أن  كنــت أرى 

املـغـرتب مثلــه، أو مــع أهــل مجتمــع الغربــة، عــى عكــس روايــة »البلــدة 

يعــد  الــذي  الرئيــس  األخــرى« إلبراهيــم عبداملجيــد مثــال، وتجاهــل األثــر 

الســبعينات  منــذ  املصــري  املجتمــع  أصابــت  التــي  املتـغـرات  أهــم  أحــد 

الثقــايف  تكوينــه  وتغيــر  اخرتاقــه  يف  تتمثــل  التــي  املــايض،  القــرن  مــن 

واالجتماعــي بعــد اســتراد صراعــات الســلفية والوهابيــة عــى يــد بســطاء 

ونخــب املصريــن الذيــن عاشــوا يف املجتمــع الســعودي وعــادوا ملصــر بقيــم 

جديــدة مثــل الحجــاب والنقــاب والتديــن املظهــري املبالــغ فيــه ومحاولــة 

طمــس العديــد مــن الطقــوس االجتماعيــة املصريــة املتوارثــة بدعــوى أنهــا 

ـحـرام.

النفــي ملكتئــب مـغـرتب،  الـصـراع  الديــب الضــوء يف املقابــل عــى  ســلط 

الدكتــور منــر فــكار، أـضـاع إحساســه بالبســاطة وقيــم الريــف التــي نشــأ 

عليهــا، مــن جهــة، ولــم يصبــح شــيئا ذا بــال يف الوســط األكاديمــي الــذي 

انتمــى إليــه يف الخليــج فأصبــح مســخا. وهــو يف الحقيقــة نمــوذج لعــدد 

بــل  كبــر مــن األكاديميــن الذيــن شــوهتهم ليــس فقــط ظــروف الغربــة 

يف  أســهموا  التــي  املصريــة  الجامعــات  يف  التعليــم  مســتوى  وانحــدار 

تعميــق انهيــار مســتواها بحيــث أصبــح التعليــم الجامعــي تمثيليــة رديئــة 

ال تخــرج إال أنصــاف متعلمــن عــى أقــىص تقديــر.

مــن  عليــه  الالحــق  الجيــل  عــى  التـغـرات  هــذه  أـثـرت  كيــف  يتابــع  ثــم 

خــالل جيــل األبنــاء الــذي نشــأ يف بيــت تخيــم عليــه الكراهيــة املتبادلــة بــن 

بالبشــاعة وحــّب املــال  يصفهــا  التــي  فــرج  ســناء  فــكار وزوجتــه  الدكتــور 

واملاديــة، ويعتــرب اختيارهــا للــزواج أكــرب فشــل يف حياتــه، ويــرى يف أبنائــه 

الدليــل املســتمر عــى هــذا الخطــأ الــذي ال يــد لهــم فيــه، لكنهــم يدفعــون 

ثمنــه ويدفــع أيضــا هــو نفســه ثمنــا باهظــا  بســبب حياتهــم بعيــدا عنــه مــع 

األم بعــد انفصالــه عنهــا.

والحقيقــة أن عــالء الديــب يف النــص كان مشــغوال بالتـغـرات النفســية 

كامــل  يف  جليــا  ذلــك  وبــدا  للمثقفــن،  وخاصــة  املصريــة  للشــخصية 

بهــا مصــر  ـمـرت  التــي  بالتـغـرات  للبطــل  العــام  النــص، ويف اإلحســاس 

املــكان  باعتبارهــا  والقريــة  للريــف  الحنــن  بتصويــر  وتشــوهت.  وتـغـرت 

القــدر  بنفــس  أهلــه  يتشــوه  لــم  الــذي  واملــكان  الــذايت،  للنـقـاء  الحصــن 

املدينــة. ســكان  أصــاب  الــذي 

هــذه التـغـرات أو التشــوهات هــي أحــد أهــم مــا شــغل الديــب، وجعلتــه 

أنــه ذكــر يف  الوســط األدبــي يف مصــر، حتــى  عــن  تمامــا  بعيــدا ومنـعـزال 

ســرته مــرة أنــه لــم يمــر بتجربــة الســجن يف العمــل الســيايس، لكنــه قــرر 

مقربــون  أصدـقـاء  بيتــه  يتجمــع يف  وهنــاك  بيتــه،  نفســه يف  يســجن  أن 

ممــن  الكتــاب،  شــباب  مــن  واملحبــن  املريديــن  مــن  وعــدد  معــدودون، 

يجــدون فيــه نموذجــا ملهمــا للتعفــف عــن مشــاكل الوســط األدبــي وعــن 

الصـغـرة. وينصتــون آلرائــه يف األدب  عــى املكاســب  النمائــم والتهافــت 

والثقافــة.

يف حياتــه كلهــا وكمــا عكســه أدبــه يبــدو عــالء الديــب خائفــا وناقمــا عــى 

التخلــف الــذي عاشــته مصــر لســنوات، وكمــا يقــول يف كتابــه »وقفــة قبــل 

أخطبوطــي ولــد  كائــٌن  إنــه  فقــط،  فـقـًرا  التخّلــف  »ليــس  مثــال  املنحــدر« 

تربــى يف  الغفلــة والبــالدة،  الفقــر والجهــل، وعــاش يف  مــن  الظــالم  يف 

العجــز وضيــق األفــق. التخلــف بالنســبة إيّل جســٌد أصارعــه يف كل لحظــٍة 

مــن لحظــات وجــودي، يف بيتــي، يف عمــي، يف الشــارع يف الوجــوه، يف 

املشاعر، يف مداخل املدن وتحت الكباري، يف العالقات بن الناس، يف 

الحــب.. فيمــا أـقـرأ وأتنــاول.. فيمــا أرىض عنــه وفيمــا أرفضــه«.

التخلــف،  مراقبــة  أن  يــرى  لليــأس، وكان  يخضــع  لــم  املقابــل  يف  لكنــه 

بالقيــم  للتمســك  أدعــى  املجتمــع  بهــا  يمــر  التــي  البائســة  والتـغـرات 

الضائعة. وباستعادة الوطن الذي حلم به وال يزال يحلم به املخلصن 

أمثالــه. مــن 

كاتب من مصر

قاهرة عاء الديب

عالء خالد

في روايــة »القاـهـرة« لعــالء الديــب، التــي ُكتبــت ســنة 1964، تظهــر 
القاـهـرة بمظهــر خانــق، ال يتوافــق مــع صــورة قاـهـرة الســتينيات 

مــن القــرن العشــرين والتــي تحولــت إىل أيقونــة، خصوصــا يف حفــالت أم 

يف  وفرحــا  أناقــة  هنــاك  بــأن  لــك  يوحيــان  اللذيــن  وجمهورهــا،  كلثــوم 

الشارع ويف الروح، وأن الحدود بن الناس مآلنة بالورود. كانت هناك 

»قاهــرة« أخــرى لــم يتكلــم عنهــا أحــد. قاهــرة أوج النظــام الشــمويل، قبــل 

الــذي يتـحـرك  لــم يســتول كليــة عــى املجــال العــام  الــذي وإن  هزيمتــه، 

أنــه قــد اســتوىل بقــوة عــى املجــال الشــخيص والنفــي  النــاس، إال  فيــه 

كانــت  ســواء  كــربى  قــوى  مــن  ُمســتلبن  ألشــخاص  وحولهــم  لهــم، 

املدينــة  مــن  أو  والشــخصية،  اليوميــة  الحيــاة  يف  تبدياتــه  أو  النظــام، 

نفسها التي تحولت لنص دعايئ.

***

عــالء  يلعــب  أن  غريبــا  باملرصــاد، وليــس  لهــم  يقــف  قاهــر  يشء  هنــاك 

الديــب باســم »القاـهـرة« كاســم وكصفــة. يف قاـهـرة عــالء الديــب تظهــر 

الضوـضـاء والزحــام والزبالــة يف الشــوارع. قاـهـرة مــا بعــد ثــورة 52 التــي 

نفســية  ســمات  لهــا  وتصبــح  ســكانها،  عــى  شــخصيتها  تـفـرض  بــدأت 

حــادة تورّثهــا لهــم. هنــا يظهــر عــالء الديــب كممثــل لإلنســان املدينــي الــذي 

يتعامــل مــع مدينتــه ككتلــة حيــة وليــس كتصــور ســيايس أو نــص دعــايئ 

مجــرد، كمــا ســيحدث القاهــرة فيمــا بعــد هزيمــة 67. تلــك الهزيمــة التــي 

الهزيمــة  عــى  فعــل وانتقــام  كــرد  إىل »مركــز«،  حولــت املدينة/القاـهـرة 

التي قامت بتهميشها. هذه »املركزية« بدأت تتشكل بعد ثورة 52، مع 

التــي أصبحــت ســمة املدينــة واملتحدثــن  النزعــة القوميــة  بدايــة  تشــكل 

عنها ورواتها فيما بعد. كان عالء الديب يف هذه الرواية الصغرة يقف 

موقفا مختلفا، لم يسّيس املدينة، وشعر بهزيمتها، يف أوج انتصارها 

وزهوهــا، وانفصالهــا عــن الجســد الحــي الــذي يعرفــه عنهــا.

***

ضـيـاع  يؤطــر  محــدد  »مركــز«  للمدينــة  يكــن  لــم  القاـهـرة«   « روايــة  يف 

البطــل، ألنــه لــم تكــن هنــاك »مركزيــة« تــم صياغــة خطابهــا، كمــا حــدث 

ســوى  محــدد  توصيــف  لهــم  يكــن  لــم  أبطالــه  ذلــك. ألن  بعــد  يف األدب 

أنهــم أنــاس عاديــون، قبــل أن يدخــل »البطــل املثقــف والهامــي« بحملــه 

الثقيــل وهزائمــه املتكــررة الروايــة املصريــة، ويؤســس لــه مرـكـزا هامشــيا 

محاـصـرا، بعــد هزيمــة 67. تلــك الهزيمــة التــي أـثـرت عــى مســار األدب 

اخـتـزال  تــم  آخــر  بمعنــى  أو  ذاتيــة،  دونيــة  حالــة  يف  وأدخلتــه  املصــري 

التــي ُهزمــت. الــروح  وحصــر املنـتـوج األدبــي ومجالــه لخدمــة هــذه 

***

األبطــال يف »قاهــرة عــالء الديــب« يتحركــون بحريــة داخــل حــدود قاهــرة 

الســتينات مــن القــرن املــايض، مــن الدقــي للعتبــة لبــاب اللــوق للكورنيــش 

لـشـربا. إنهــا الحــدود املدينيــة لقاـهـرة الســتينات، التــي لــم تدخلهــا بعــد 

العشــوائيات وضواحيهــا ولــم تدخلهــا التماـيـزات الطبقيــة الحــادة التــي 

غيــاب  متجانســة.  مدينــة  شــبه  هنــاك  كان  القاـهـرة.  توســع  مــع  ـجـاءت 

ع  املركز املحدد يف املدينة، أو امتداد املدينة جغرافيا يف عن الكاتب، وَسّ

الــذي أصبــح  لــم يجعلــه نمــوذج البطــل الهامــي  مــن نمــوذج البطــل، 

ســمة يف األدب بعــد هزيمــة 67. بــل كان ذلــك الشــخص العــادي الــذي 

يرى القاهرة من شباك وظيفته يف الطابق الثالث يف املتحف الزراعي يف 

الدقــي، وأيضــا مــن ســقف أحالمــه الواطــئ. نعــم البطــل مهمــش بحجــم 

بكاملهــا  املتجانســة  املدينــة  يملــك  مــازال  ولكنــه  يحوطــه،  الــذي  القهــر 

ليتحــرك فيهــا. كان املجــال العــام ال تــزال بــه فراغــات ومســاحات لحركــة 

األبطــال ولنزواتهــم وجموحهــم الشــخيص.

***

لــم يكــن البطــل، يف روايــة »القاهــرة« أديبــا أو مثقفــا أو سياســيا أو مؤرقــا 

وجوديــا، باملعنــى الــذي ظهــر بعــد هزيمــة 67، وأصبــح االنكســار ســمة 

أساســية لــه،  ومــن ثــم أصبــح لــه مــكان مركزي/هامــي بجانــب املدينــة، 

أو امتــداد لهــا، أو يف قلبهــا، ولكنــه مســور بحمايــة جغرافيــة أو نفســية؛ 

يصعــب أن يخــرج منــه؛ مثــل »مالــك الحزيــن« إلبراهيــم أصــالن.
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عــى العكــس، كان يــأس وانكســار بطــل عــالء الديــب أكــر تبكــرا وحدســا 

بالهزيمــة اآلتيــة، ولــم يكــن لــه هامش/مركــز يحميــه. ال ـيـزال يتـحـرك يف 

مــن قلبهــا، أو يحتــل قلبهــا يف ذاكرتــه.  بعــد  ُيطــرد  املدينــة بحريــة ولــم 

برغــم يــأس بطــل عــالء الديــب إال أنــه كان ينــر يأســه هــذا عــى جغرافيــة 

املدينــة، ويتنقــل بــه مــن مــكان ملــكان.  ربمــا لــيك ال يركــز اليــأس يف مــكان 

واحــد مقــدس. وكذلــك لــيك يـنـره عــى املدينــة بكاملهــا، يك تصبــح هــي 

صــورة ليأســه وهزيمتــه، أو يصبــح هــو صــورة ليأســها وهزيمتهــا. هنــاك 

عالقــة قربــى ونســب وتبــادل حميــم بــن البطــل واملدينــة. ربمــا هــي امتــداد 

للفـكـرة األبويــة، أو إحــدى تجلياتهــا.

***

حياتــه  انتهــت  مــن  بســن  يتكلــم  والثالثــن. ولكنــه  الخامســة  يف  البطــل 

واتضح كل يشء يف املستقبل. ربما هنا يُرِجع الكاتب السبب للمدينة، 

مــن كل طـمـوح ســيايس أو اجتماعــي، أو  العــادي  أفرغــت بطلهــا  التــي 

شخيص. من قطف عمر هذا الشاب مبكرا؟ لم تكن الهزيمة أتت بعد، 

كانت ال تزال أمامها ثالث سنوات. ربما املدنّية، أو الحداثة، أو أشكال 

تتحملهــا  تعــد  لــم  التــي  ربمــا املســئولية  الحديثــة ومســاوماتها،  الحيــاة 

فردانيــة اإلنســان الحديــث، ربمــا النظــام الشــمويل الجمعــي الــذي كان 

إحــدى  الشــاب، وجميعهــا  هــذا  عمــر  قطفــت  جميعهــا  وقتهــا.  يحكــم 

صــور انتهــاء عصــر األبــوة. هنــاك عصــر جديــد يضــع االبــن وحيــدا يف مركــز 

الثقل يف الحياة، الذي يدفعه ليك يهرم مبكرا. ربما الرواية تدور حول 

بأبطــال  بعيــد  مــن  تذكرنــا  الحميــم.  األبــوة  عالــم  عــن  قســري  انفصــال 

نجيــب محفــوظ قبــل أن يختفــي ســؤالهم الوجــودي، أو تتوقــف رحلــة 

بحثهــم عــن معنــى للحيــاة؛ ويتعقــد ويصبــح مبهمــا وغامضــا عليهــم.

***

 الـجـزء الطــارئ عــى هــذا التجــوال الحــر للبطــل يف مدينتــه، هــو لحظــة 

الذهاب للمقابر لدفن أخيه. هناك شــعر أنه خارج عقل املدينة، خارج 

بحياتــه  ســتودي  التــي  ودبــر املؤاـمـرة  غراـئـزه  فاســتيقظت  القهــر،  مركــز 

تتأكــد هنــا عندمــا تخــرج  للفــرد  الحريــة الخاصــة  وبحيــاة خليلتــه. ربمــا 

عــن ســيطرة املدينــة اإللــه العقــل املراقــب لتصبــح أنــت اإللــه، كمــا يذكــر 

البطــل يف الروايــة، وتقــرر مـصـرك بنفســك، وتضــع خططــك لنفســك، 

وتنتقــم منــه يف صورتــك.

***

يف حوار ممتع أجريته مع األستاذ عالء الديب حول سنوات الجامعة، 

العشــرين،  القــرن  خمســينات  قاـهـرة  يف  تجوالــه  كان  كيــف  يل  شــرح 

قاهرتــه التــي أحبهــا. كان يســر يف »منــاخ ـسـاج«، كمــا يصفــه بدقــة، يف 

طريقه للجامعة. تشعر يف حديثه بأن الكون كله متسق معه يف سره 

اليومي. برغم كل الزخم السيايس لقاهرة الخمسينات إال أنها لم تكن 

حائال لشعوره باالتساق والتوحد مع نفسه، كانت املدينة الزالت كتلة 

حيــة بالنســبة إليــه ولــم تتحــول بعــد إىل قاهــرة مســيطرة، أو إىل نمــوذج 

أبــوي باملعنــى الفرويــدي الــذي تــود قتلــه والتخلــص منــه أو الهــرب. كانــت 

أيضــا  الديــب، وهــي  أبــوي حــان يف نظــر عــالء  لهــا نظــام  القاـهـرة وقتهــا 

نظرتــه لألبــوة، كمــا حــى يل يف عالقتــه بأبيــه، ـنـوع مــن التقديــر وليــس 

الصــدام. هــذا اإلحســاس األبــوي بقاـهـرة الخمســينات مــن القــرن املــايض 

باملدينــة ســيفقده بطلــه بعــد ذلــك خــالل ســره يف قاهــرة الســتينيات مــن 

القــرن نفســه، ربمــا بضغــط الحــس األبــوي الشــمويل الــذي كان يفرضــه 

نظــام عبــد الناصــر.

***

البحــر،  عــى  بفندقــه املطــل  غرفتــه  اإلســكندرية يف  نلتقــي يف  مــا  دائمــا 

عــن  كـثـرا  يبعــد  الــذي  املــكان  مطــروح،  ـمـرىس  عــن  يحدثنــي  وهنــاك 

التــي  الجديدة/القديمــة  قاهرتــه  همــا  ومطــروح  اإلســكندرية  قاهرتــه. 

مركــز  هنــاك  يعــد  لــم  الحــي.  والتفاعــل  حالــة االتســاق  فيهمــا  يســتعيد 

األســتاذ  امتلكهــا  التــي  الســاجية  الــروح  تظــل  بعيــدا. ولكــن  إال  لإللهــام 

والتــي  الجميــع،  عــى  ومحبتهــا  ظاللهــا  فرشــت  والتــي  الديــب  عــالء 

مــكان ظليــل، كأنــه كان يســر يف  مــن  ينظــر لحياتــه ولآلخريــن  جعلتــه 

األعــوام. مــن  لعـشـرات  امتــدت  طويلــة  نزهــة 

شاعر من مصر

تنشر المقاالت الثالث باالتفاق مع مجلة »بانيبال
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كتب

يحصر  الذي  العنوان  الكتاب  هذا  أهمية  تتجاوز 
اإلسالمية،  الحضارة  في  البحث  مجال 

وذلك من خالل تتبع تاريخ العبودية والرق في حضارات 

العالم القديم، وفي أوروبا وأميركا حتى تاريخ إلغاء هذا 

وقت  حتى  مستمرا  ظل  بينما  البلدان،  هذه  في  النظام 

االستعمار  عليها  سيطر  التي  السود  مواطن  في  قريب 

الغربي بالقوة، كما حدث في جنوب أفريقيا.

يتألف الكتاب من بابين اثنين ومقدمة يتناول فيها الباحث 

الدور الهام الذي لعبه السود في تاريخ الحضارة اإلسالمية 

والذي شكل حافزا له لتناول تاريخهم واألدوار التي قاموا 

أوائل  من  كانوا  التي  اإلسالمية  الدعوة  في  سيما  ال  بها، 

من آمن بها ومن عانوا من أجل انتصارها، كما كان حال 

مؤّذن الرسول بالل الحبشي. ويتقصى الباحث هذا الدور 

الذي لعبوه في عصور الحضارة اإلسالمية المختلفة على 

إضافة  والفنية،  والدينية  واألدبية  العسكرية  المستويات 

إلى الدور الذي قام به اإلسالم في الدعوة إلى عتق العبيد 

ومساواتهم مع المسلمين اآلخرين.

الرقيق  عصر  عن  أيضا  مقدمته  في  الباحث  ويتحدث 

جاء  حتى  األسواق  في  يباعون  السود  فيه  كان  الذي 

إلى واحد من جماعة  العبد عند إسالمه  اإلسالم فتحّول 

والعبيد،  المالكين  بين  المؤاخاة  تمت  كما  المسلمين، 

إلى  الحاجة  بسبب  بعد  فيما  تغيرت  المعادلة  هذه  لكن 

العبيد في أعمال الزراعة وخدمة المنازل.

وتعّد الفترة التي تلت صدر اإلسالم هي العصر الذي شهد 

تراجعا في المكاسب التي حصل عليها السود إذ شهدت 

الكتاب والمؤرخين  ببعض  تغيرا في معاملتهم، ما دفع 

وشعراء  وفقهاء  كصحابة  بفضائلهم  التذكير  إلى 

الذي  الدور  بهذا  قام  الجاحظ أول من  ويعد  ومتصوفة، 

كان أحد أعالمه المعروفين في األدب العربي القديم.

السود في المراجع العربية
يتوزع الباب األول من الكتاب على أربعة فصول، والفصل 

المنهج  الباحث  فيها  اعتمد  فصول  ستة  على  الثاني 

بها  التي قاموا  لتاريخ السود واألدوار  تناوله  التاريخي في 

الرق  تاريخ  تناول  إلى  إضافة  اإلسالمية،  الحضارة  في 

اكتشاف  بعد  ما  البابلية وحتى  الحضارة  منذ  والعبودية 

القارة األميركية.

اإلسالمية  الحضارة  في  الموضوع  هذا  يتناول  أن  وقبل 

يتحدث الباحث عن محدودية المصادر الخاصة بطبقات 

تتبع  العبيد والتي اختلف زمان تصنيفها، وأثر ذلك على 

حياتهم.  على  وأثره  المصطلح  وداللة  التاريخ  هذا  مسار 

»فخر  الجاحظ  كتاب  من  ينطلق  لكنه 

السودان على البيضان«، والذي يعّد مصدره 

األول في تعريف مفهوم السود الذي يشمل 

حيث  والنوبية،  والحبشية  الزنجية  األمم 

امتازوا بالفنون وبطيب األفواه وحّدة األلسن، 

كتاب  ويأتي  السخاء.  صفة  إلى  إضافة 

المرزبان مصدرا تاليا »السودان وفضلهم على 

البيضان« ثم كتاب ابن الجوزي »تنوير الغبش 

في فضل السودان والغبش«، ومن ثم كتاب 

السيوطي »رفع شأن الحبشان« وكتابه »أزاهر 

العروش في أخبار الحبوش«.

المؤلفات  هذه  عناوين  من  واضح  هو  وكما 

كانت  فإنها  السود  من  أصحابها  كان  التي 

للسود  المغّيبة  القيمة  استعادة  تحاول 

هذه  وأن  خاصة  اإلسالمية،  الحضارة  في 

وما  العباسي  العصر  في  ظهرت  المؤلفات 

الذي  الدور  عن  دفاعا  تمثل  وهي  بعده، 

ُبناتها  جانب  إلى  الحضارة،  هذه  في  لعبوه 

اآلخرين. أما ما يخّص المراجع الحديثة التي 

هذه  من  الكثير  فهناك  الباحث  عليها  اعتمد 

المراجع التي تناولت مفهوم السود، ويخّص 

التي  العامة  واألدب  والتراجم  الحديث  كتب 

يصنفها في أربعة أقسام، هي كتب الحديث 

النبوي والسير والتراجم والتاريخ العام وتاريخ 

األدب والشعر إلى جانب دواوين الشعر.

السود قبل اإلسام
في دراسته لوضع السود في مرحلة ما قبل 

أو  الرق  أن  إلى  بداية  الباحث  يشير  اإلسالم 

تاريخية بشرية وهي لم  العبودية هو ظاهرة 

بل  السوداء،  البشرة  أصحاب  على  تقتصر 

شملت أجناسا بشرية مختلفة بسبب الحروب 

وأسواقها،  الرقيق  تجارة  وظهور  والغزوات 

ألنها كانت قائمة على أساس اجتماعي، األمر 

بالرقيق  تمتلئ  النخاسة  أسواق  جعل  الذي 

الباحث يجد  السود. لكن  إلى جانب  األبيض 

سّمي  فاألسود  هنا،  تختلف  التسميات  أن 

غالبا،  بالمملوك  بينما األبيض سّمي  بالعبد 

ومع مرور الزمن أصبح مصطلح العبد يطلق 

على األسود حتى بعد أن يتم عتقه.

العبودية  لتاريخ  عرضه  بعد  الباحث  يعود 

العبيد  وضع  استعراض  إلى  ومصطلحاته 

كانت  أنها  يلحظ  التي  حمورابي  قوانين  في 

تتساهل في زواج العبيد من النساء الحرائر، 

ثم ينتقل إلى دراسة وضع العبيد في الديانتين 

في  وضعهم  وكذلك  والمسيحية،  اليهودية 

إلى  ليخلص  والرومانية  اليونانية  الحضارة 

نتيجة مؤداها أن أوضاعهم في العالم القديم 

كانت واحدة مع اختالفات بسيطة.

في  العبيد  أوضاع  عن  يتحدث  كذلك 

كبيرة  بحمالت  قامت  التي  وأميركا  أوربا 

بالقوة  ونقلهم  وفيرة  بأعداد  الصطيادهم 

الواسعة  الزراعية  األراضي  في  للعمل 

كعبيد في ظل ظروف قاسية من االستعباد 

والمهانة، استدعت في مراحل الحقة ظهور 

العبيد  ألوضاع  المناهضة  الحركات  بداية 

أن  استطاعت  أن  إلى  واتسعت  تنامت  حتى 

الرق  نظام  وإلغاء  تحريرهم  قوانين  تنتزع 

في  النظام  هذا  استمر  بينما  والعبودية، 

الواليات المتحدة األميركية مئة عام.

ثورة الزنوج في اإلسام
ذكر  حيث  من  بشموليته  الكتاب  يتميز 

اإلسالمية  الحضارة  تاريخ  في  السود  أسماء 

في  بها  قاموا  التي  واألدوار  أعالمهم  وأهم 

مختلف مراحل التاريخ اإلسالمي، إضافة إلى 

الثورات التي قاموا بها متمردين على النظام 

مع ظهور  استعبادهم  أعاد  الذي  االجتماعي 

اإلقطاعات الزراعية الكبيرة وحاجة أصحابها 

إلى العمل فيها. يسّمي الباحث هذه الثورات 

مهما  حيزا  لها  ويفرد  االجتماعي،  بالحراك 

تحت عنوان »ثورات السود وتمردهم«، حيث 

كثافة  بسبب  البصرة  مدينة  في  أغلبها  تركز 

في  المدينة  شهدت  بينما  فيها،  وجودهم 

الجزيرة العربية ثورة أخرى لهم.

ويركز الباحث على دراسة سير وتراجم أعالم 

وفقهاء  وأدباء  شعراء  المسلمين  السود 

ومتصوفة وأطباء وأهل فن. فمن خالل هذه 

األدوار  على  الوقوف  يحاول  والسير  التراجم 

الحضارة  تاريخ  في  لعبوها  التي  المهمة 

هذه  تبويب  في  اعتمد  وقد  اإلسالمية، 

التراجم على المنهج التاريخي بدءا من عهد 

بالعصر  مرورا  العباسي  وحتى  األول  النبوة 

األموي. إن هذه التراجم ال تقتصر على الرجال 

النساء  إلى  تتجاوزها  هي  بل  السود  من 

الصحابيات  منهن  كان  اللواتي  السوداوات 

والشاعرات والمربيات.

ونظرا للدور الهام الذي لعبه الشعراء السود 

في مختلف مراحل تاريخ الحضارة اإلسالمية 

أخبارهم  فيه  يتتبع  مهما  حّيزا  لهم  يفرد 

يحظون  كانوا  التي  والمكانة  وأدوارهم، 

على  والعباسيين  األمويين  الخلفاء  عند  بها 

على  لعبوه  الذي  الدور  يبّين  كما  السواء. 

هذه  في  كسود  قضيتهم  عن  الدفاع  صعيد 

التي  األدوار  استعادة  خالل  من  الحضارة، 

قاموا بها. كذلك لم يكن السود بعيدين عن 

شهدها  التي  السياسية  األحداث  في  التأثير 

العصر اإلسالمي، ما يؤكد أهمية األدوار التي 

وما  اإلسالمية،  الدعوة  بدايات  منذ  لعبوها 

واستمرارها،  عنها  الدفاع  أجل  من  تحّملوه 

والفنية  األدبية  الحياة  تطور  في  ثم  ومن 

األدب  كتب  ذلك  لنا  حفظت  كما  والدينية، 

والتراجم والتاريخ.

كاتبة من السعودية مقيمة في بريطانيا

كتاب فاتح
أثر السود في الحضارة اإلسالمية

ليلى الشهيل

ينطوي كتاب »أثر السود يف الحضارة اإلسامية« للباحث الدكتور 

رشيد الخيون عى جهد بحثي واضح، تجى يف تتبع تاريخ السود 

وما عانوه بسبب اللون من استعباد وظلم يف ظل نظام العبودية 

والرّق الذي كان منتشرا يف جميع الحضارات القديمة، حتى 

أخذ بالتقلص تدريجيا يف العصر الحديث، يف حني بقيت آثاره 

االجتماعية مستمرة من خال نظام التمييز عى أساس اللون، 

وهو ما يتعارض مع الدور الذي لعبوه إىل جانب اآلخرين يف بناء 

األوطان والحضارات.
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كتب

المجلس  عن  العام  هذا  مطلع  الصادر  كتابه  في 
»الرواية  بعنوان  مصر  في  للثقافة  األعلى 

د.  يستعرض  الحديث«،  العربي  األدب  في  المخابراتية 

عوامل  األزهر،  بجامعة  والنقد  األدب  أستاذ  نيل،  عادل 

نشأة الرواية المخابراتية في األدب الحديث ودور الصراع 

روائيين  لدى  االتجاه  ذلك  ترسيخ  في  اإلسرائيلي  العربي 

التي ارتبطت بذلك  الملتبسة  المفاهيم  عرب، مستعرًضا 

النمط األدبي والتي تمثل كثير منها في الخلط بينه وبين 

ألوان روائية أخرى.

ُيبين نيل في كتابه أن الرواية المخابراتية عمل فني تقوم 

فكرته األساسية على صراع معلوماتي بين طرفين يمثالن 

دولتين أو أكثر، ويستند غالًبا إلى حقائق واقعية، وتتداخل 

الشخصيات  حركة  تجسدها  التي  اإلنسانية  األبعاد  فيه 

اإلثارة   عوامل  لتوفير  سردية  وسائل  على  معتمدا 

والتشويق والترقب، وتجاوز الطابع الوثائقي الذي تعتمد 

عليه طبيعة تلك النصوص، من حيث اعتماد أحداثه على 

استقصاء معلوماتي له مآربه التي تتجاوز التعبير عن نوازع 

وتصرفات فردية.

يحمل  أنه  ورغم  الجاسوسية  أدب  مصطلح  أن  نيل  يرى 

نفس المعنى ألدب المخابراتية إال أن األخير به قدر أكبر 

أحداث  في  األساسي  المحور  عن  يفصح  ألنه  الدقة  من 

هذا النوع من الروايات وهو األجهزة االستخباراتية فيما ال 

الطرف اآلخر  تعبيًرا عن  الجاسوسية  يقدم مصطلح أدب 

في الصراع.

حقائق  على  األعمال  جل  في  المخابراتية  الرواية  اعتماد 

وأحداث واقعية تحمل أبعاد توثيقية كان سبًبا في رفض 

بأن  ينوه  الكاتب  أن  إال  بفنيته،  االعتراف  النقاد  بعض 

مختلفة  بطرائق  أحداث  سرد  في  تتفق  الرواية  اتجاهات 

االعتماد  في  الشخصيات، وتختلف  من  متعددة  وأنماط 

على صراع درامي دون غيره، تتنوع وفًقا له تلك االتجاهات، 

بين رواية رومانسية أو اجتماعية أو سياسية أو تاريخية أو 

غير ذلك؛ إذ تلتقي الرواية المخابراتية مع اتجاهات روائية 

أخرى يأتي في مقدمتها الرواية التاريخية  استناًدا إلى أنها 

الرواية  مع  تتالقى  كما  التاريخ،  ووقائع  تسجيل ألحداث 

التحرر  حركات  تصور  التي  األحداث  بعض  في  السياسية 

والصراع مع قوى االستعمار. كما أن جانًبا منها يلتقي مع 

إنسانية من حياة  العاطفي في تصويرها لجوانب  االتجاه 

أبطال الرواية.

النشأة 

استجابة  العربي  األدب  في  المخابراتية  الرواية  جاءت 

تلك  أرسته  وما  العربي،  الواقع  ومستجدات  لتغيرات 

الروائي.  الفن  تطور  عوامل  من  التطورات 

ويمكن رصد بدايات التوجه نحو ذلك النمط 

العربي اإلسرائيلي  األدبي مع بدايات الصراع 

مجال  في  الصهيوني  النشاط  فيه  برز  الذي 

اإلسرائيلية  المخابرات  ودور  االستخبارات 

عسكرية  أهداف  لتحقيق  تعزيزه  تم  الذي 

وسياسية.

ومع الهزيمة العربية في فلسطين عام 1948 

أرساه  وما   1967 حزيران  يونيو/  نكسة  ثم 

هزيمة  من  العربي  العالم  في  االنهزام  ذلك 

االنهزام  ذلك  من  صورة  األدب  كان  نفسية. 

اختلفت  الذي  المعنوي  والخوار  النفسي 

وجوه وأشكال التأثر به؛ فبينما آثر فريق من 

المبدعين العودة إلى أحضان الريف والقرى 

أن  الُكتاب  من  آخر  فريق  آثر  يكتبونه،  فيما 

أوصلت  التي  والهزيمة  الزيف  عوامل  يعروا 

المجتمعات العربية إلى هذا الحال، من جهة 

إعادة  تحاول  الكتابات  من  نمط  ظهر  أخرى 

الثقة في الشخصية العربية بإبراز دور أجهزة 

المخابرات وجهودهم في الحرب ضد القوى 

االستعمارية.

التي  األعمال  أوائل  بحثه  في  الكاتب  يرصد 

ظهرت في هذا االتجاه األخير محور البحث، 

ُنشر  الذي  الجاسوس«  مع  »قصتي  فكتاب 

وهو  عبدالحميد،  ماهر  للكاتب   ،1970 عام 

أحد الضباط في القوات المسلحة المصرية، 

يعد من أول األعمال في األدب المخابراتي؛ 

توالت أعماله في نفس االتجاه فيما بعد  إذ 

بعدد من األعمال منها »كنت صديًقا لديان«، 

و«جاسوس فوق البحر األحمر«.

ويرى نيل أن نجاح عبد الحميد في ريادة هذا 

تجاربه  على  العتماده  جاءت  األدبي  اللون 

الفعلية من واقع عمله، وقدرته على توظيف 

أدواته الفنية إلبراز معالم السرد في أعماله 

التاريخية  المرحلة  طبيعة  أن  كما  األدبية، 

فيها  كان  األعمال  تلك  فيها  ظهرت  التي 

في االستجابة  ورغبة  استعداد  على  المتلقي 

لمرامي وأهداف هذا اللون األدبي.

بعد  فيما  األدبي  اللون  هذا  في  الريادة  تابع 

األديب المصري صالح مرسي الذي ساهم في 

إحداث نقلة نوعية للرواية المخابراتية، ونشر 

عدًدا من األعمال التي ساهمت في ترسيخ هذا 

النمط الروائي بداية من مجموعته القصصية 

»الصعود إلى الهاوية« عام 1976  التي تتناول 

والموساد،  المصرية  المخابرات  بين  الصراع 

ذات  الروايات  ثم  »الحفار«،  برواية  مروًرا 

األجزاء المتعددة، والتي كان لها نصيب وافر 

من اهتمام الدراما ومنها »رأفت الهجان: كنت 

فهمي«،  و«سامية  إسرائيل«،  في  جاسوًسا 

عام  وقحة«  عيون  في  »دموع  بروايته  انتهاًء 

.1993

صالح  الجاسوسية  أدب  رائد  أعمال  حققت 

لتظهر  كبيرين،  واهتماًما  ذيوًعا  مرسي 

االتجاه  في  فاروق  نبيل  كتابات  بعد  فيما 

الشيوع ألدب  من  مزيد  في  ساهم  إذ  ذاته، 

ومن  المتعددة  أعماله  عبر  الجاسوسية 

و«حرب  المستحيل«  »رجل  سلسلة  أبرزها 

الجواسيس«. وتبعت أعمال فاروق عدًدا من 

ومنها  نيل،  يرصد  كما  المتفرقة،  الكتابات 

رواية »جاسوس« للكاتب عبدالله يسري عام 

2008، ورواية »الثعبان« للكاتب إلهامي راشد 

التي كتبها من نسج خياله وليس اعتماًدا على 

أحداث حقيقية.

الرواية المخابراتية 
إبداع ُمستمر وإهمال نقدي

حنان عقيل 

رغم ما تعاين منه بعض األلوان األدبية، وعى رأسها »الرواية 

املخابراتية« من إهمال نقدي ال يعرتف يف أحيان كثرة ببعدها 

الفني وتحققها الفعي، إال أن ذلك اللون الروايئ له تاريخ طويل 

ارتبط بالصراعات يف املنطقة العربية وظل معًرا عن الروح 

القومية والعربية، ومع انتهاء الظروف التي ولدته لم ينقطع 

اإلبداع فيه رغم ما يعانيه من محدودية االنتشار وُغنب النقد. 
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وعلى  الروائي  النمط  ذلك  بأن  الكاتب  ينوه 

أنه  إال  عبدالحميد  ماهر  ريادة  من  الرغم 

البيلوجرافيات  في  كامل  بشكل  ينسب 

الذي كانت كتاباته أكثر  إلى صالح مرسي، 

كما  النقاد.  قبل  من  قبواًل  وأكثر  انتشاًرا 

السردية  المخابراتية  الروايات  خطاب  أن 

الذين  للعسكريين  المعرفي  بالتكوين  تأثر 

اعتمدوا على حشد قدر كبير من المعلومات 

جهة  من  عملهم،  واقع  من  العسكرية 

بانتهاء  الكتابي  اللون  ينقطع هذا  لم  أخرى 

هذا  خفوت  فمع  العسكرية،  الصراعات 

الباردة  الحرب  بانتهاء  الغرب  في  اللون 

الرواية  ظلت  السياسية،  األوضاع  وتغير 

العربي حتى  المخابراتية حاضرة في األدب 

مع انتهاء الظروف التي ولدت فيها.

رواية قضية

 تحمل الرواية المخابراتية أهمية استثنائية 

مهام  من  كاهلها  على  ويلقى  ينسب  لما 

وطنية أو قومية تتعلق بأهميتها في تعميق 

في  بالذات  الشعور  وتعزيز  العربية  الهوية 

ذلك  في  الوطني  فالباعث  اآلخر؛  مواجهة 

وقد  تكوينها  عناصر  أهم  األدبي أحد  اللون 

لألعداء  نفسية  هزيمة  إحداث  في  تسهم 

على  قدرتها  عن  فضاًل  إليهم،  وصولها  مع 

التاريخ  حقائق  وإبراز  الماضي  أحداث  سرد 

من  المستقاة  أحداثها  أن  إذ  وصراعاته، 

تأريًخا لمراحل من الصراع بين  الواقع تعد 

حسبما  وحدتها،  ومقومات  العربية  األمة 

يؤكد نيل في دراسته.

حيز محدود
في  ساهمت  عوامل  ثمة  أن  الكاتب  يرى 

محدودية انتشار الرواية المخابراتية مقارنة 

بغيرها من األلوان اإلبداعية، ومنها صعوبة 

لبناء  الالزمة  المعلومات  على  الحصول 

سياج  من  يفرض  لما  الرواية  في  القصة 

دون  يحول  المخابراتي  العمل  على  وسرية 

ثراء،  لقصص أكثر  كافية  وجود معلومات 

لهذا  نقدي  إهمال  ثمة  أخرى  جهة  ومن 

اللون األدبي جاء نتيجة اعتقاد البعض من 

والخيال  اإلبداع  لمقومات  يفتقر  أنه  النقاد 

باعتماده على أحداث حقيقية على األرجح، 

األعمال  تلك  في  الصراع  طبيعة  أن  كما 

يفرض تكرار الشخصيات وإطار فني محدود 

للشخصيات والنتائج المتوقعة في العمل.

النقدي  االهتمام  في  المحدودية  هذه 

وانتشار  ذيوع  يقابلها  المخابراتية  بالرواية 

الالتين  والسينما  الدراما  في  لها  واسع 

اهتمتا بتحويل جل هذه الكتابات إلى أعمال 

المشاهدين  باهتمام  استأثرت  تلفزيونية 

وساهمت في نقل النص األدبي إلى العوام؛ 

مرسي  صالح  بمجموعة  البداية  جاءت  إذ 

إلى  تحولت  التي  الهاوية«  إلى  »الصعود 

عدد  ظهر  الدراما  في  ثم   ،1978 عام  فيلم 

من األعمال منها »دموع في عيون وقحة«، 

الذي  فهمي«  و«سامية  الهجان«،  و«رأفت 

»حرب  بعنوان   2009 عام  الدراما  في  ظهر 

الجواسيس«. فضاًل عن أعمال أخرى للكاتب 

إبراهيم مسعود منها »إعدام ميت«، و«بئر 

الخيانة«، »فخ الجواسيس« ليتوالى اهتمام 

المخابراتية في عدد من  بالنصوص  الدراما 

األعمال األخرى.

المخابراتية والبوليسية 
تربط  وشائج  ثمة  أن  على  الباحثون  يتفق 

ما بين الرواية المخابراتية والبوليسية تنبع 

من  فرًعا  المخابراتية  الرواية  اعتبار  من 

الناقد  يرى  التي  البوليسية  الرواية  فروع 

التجسس  »رواية  كتابه  في  قاسم  محمود 

والصراع العربي اإلسرائيلي« أنها »نوع أدبي 

ازدهرت  التي  األدبية  األنواع  من  للعديد  أُم 

رواية  منها  وانبثقت  العشرين،  القرن  في 

التجسس«.

الدرامية  النمطان في طبيعة الحبكة  يلتقي 

عناصر  على  واالعتماد  الغموض  حيث  من 

اإلثارة والتشويق والمغامرة، إال أن ثمة نقاط 

يوجزها  النمطين،  بين  جوهرية  اختالف 

فالرواية  النقاط؛  من  عدد  في  الباحث 

تكوين  في  الخيال  على  تعتمد  البوليسية 

المخابراتية  الرواية  تعتمد  فيما  أحداثها 

على حقائق وشخصيات  في أغلب األعمال 

في  الصراع  أن  كما  مثبتة.  ووثائق  واقعية 

جريمة  بارتكاب  يتعلق  البوليسية  الرواية 

الرواية  في  بينما  فرد  أو  جماعة  حق  في 

ويظل  الوطن،  بأمن  يتعلق  المخابراتية 

البوليسية  الرواية  في  رئيسًيا  بطاًل  العنف 

بشكل  تعتمد  المخابراتية  نظيرتها  بينما 

القدرة  الذهنية أكثر من  القدرات  أكبر على 

البدنية.

يوضح نيل أن الرواية البوليسية يمكن النظر 

بمقاربتها  اجتماعية  رواية  باعتبارها  إليها 

بينما  وغيره،  والفساد  الجريمة  لقضايا 

الواقع  برصد  المخابراتية  الرواية  تهتم  ال 

االجتماعي، أيًضا ثمة بواعث مختلفة تقف 

أكبر  اهتماًما  تبدي  التي  البوليسية  وراء 

بالبواعث اإلجرامية.

كاتبة من مصر

جاءت الرواية المخابراتية 
في األدب العربي 
استجابة لتغيرات 

ومستجدات الواقع 
العربي، وما أرسته تلك 

التطورات من عوامل تطور 
الفن الروائي. ويمكن 

رصد بدايات التوجه نحو 
ذلك النمط األدبي مع 
بدايات الصراع العربي 

اإلسرائيلي الذي برز فيه 
النشاط الصهيوني في 
مجال االستخبارات ودور 
المخابرات اإلسرائيلية 

الذي تم تعزيزه لتحقيق 
أهداف عسكرية وسياسية
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أنماط  تعدد  عن  كاتسارو  فيه  تكشف  الكتاب 
ضعيفة  كانت  من  فمنهن  العاهرات، 

بائسة مغلوبة على أمرها، وأخريات ذات صفات ذكورية، 

تحتقر الرجال ولها فتاة المتعة الخاصة بها، وهكذا فإن 

يدفع  الذي  األعزب  الزبون  دور  تلعب  نفسها  العاهرة 

للنساء، دور يكشف عما كانت عليه طوال حياتها، علًما 

متمردات  عاهرات  بتوقيف  تقوم  كانت  بأن شرطة اآلداب 

على  يذكر  الضباط  فأحد  الذكورية،  سلوكياتهن  بسبب 

شهيرة  ومغنية  ممثلة  الجييه  سوزان  المثال  سبيل 

التي  الممثلة  تلك  جونكور.  واألخوين  فلوبير  ضاجعت 

معهن  تمارس  كي  الهوى  لفتيات  األموال  تدفع  كانت 

السحاق، لم تكن تجعل من ميولها الجنسية المزدوجة 

أجابت  ذلك  عن  األخوان »جونكور«  سألها  فحينما  سًرا، 

»إن في السحاق حرية تتشابه لحد ما مع تلك الحرية التي 

ينعم بها الرجال فيما بينهم، كحرية الضراط على سبيل 

المثال«.

التاسع عشر  البرجوازي في القرن  ترى كاتسارو أن الفكر 

كان يصنف العاهرات والعزاب في فئة المصابين بالجذام 

األخالقي، لقد كانوا مرفوضين منبوذين مهمشين لدرجة 

أن مصيرهم كان محدًدا بحتمية المرض والشقاء أو الموت 

المبكر. وفكرة أنهم يستطيعون االدعاء بالحق في السعادة 

لشيء  تدنيس  بمثابة  كانت  أنها  لدرجة  بغيضة  كانت 

أقرتها األخالق  مقدس أو إهانة لقيم مسجلة في قوانين 

العاهرات  يكون  أن  المنطقي  من  كان  لذا  البرجوازية. 

والعزاب في قلب رؤية عالم جديد صاغه خطاب اليوتوبيا 

األكثر ثورية في القرن التاسع عشر، والذي استخدم كل 

السائد  التفكير  قلب  الممكنة في  الممكنة وغير  الوسائل 

يتأتى إال  المجتمع ال  الحياة في  تنظيم  بأن  المجتمع  في 

من خالل أسرة.

وتضيف أن اليوتوبي الطوباوي شارل فورييه قلب رأسا على 

السوية،  الطبيعية  الحياة  المقبولة عن  التعريفات  عقب 

التاسع  القرن  يعتبره  كان  ما  فكل  والضالل،  الشر  وعن 

يراه شرا وضالاًل، وكل ما  عشر عادًيّا سويًّا، كان فورييه 

كان شرا وضالاًل للمجتمع كان انتصارا للطبيعة من وجهة 

نظر فورييه، والداعرون الذين اعتبرهم معاصروه مارقين 

أبرياء؛ ألنهم لم يفعلوا سوى  إليه ليسوا سوى  بالنسبة 

اّتباع ما أملته عليهم الطبيعة، وكل فلسفة فورييه يمكن 

تلخيصها في مقولته المأثورة »ال توجد مشاعر مفرغة، بل 

ال يوجد سوى تطور فارغ«.

القرن  لمثاليات  العكسي  »بالمعنى  كاتسارو  وتوضح 

إليها  التي كان فورييه يطمح  اليوتوبيا  التاسع عشر، فإن 

هي إنشاء عالقات جنسية غير دائمة ال تهدف 

المعاصر  المجتمع  في  والتناسل  لإلنجاب 

الذي منحه فورييه اسم مجتمع الحضارة«، 

الذي يعتبره اسًما مهيًنا من وجهة نظره، فإن 

بيوت الدعارة هي الوحيدة التي تقدم إمكانية 

استمرار عزوبية مكرسة لمنح المتعة، فتلك 

بشرط  المجتمع  معها  يتسامح  التي  الحالة 

وحيد، وهو أن تكون مؤقتة، تسعى اليوتوبيا 

فالمتعة  نهاية،  ال  ما  إلى  مستمرة  لجعلها 

هي  كلل،  دون  يردد  كان  كما  فورييه،  عند 

مفتاح قبة أداء المجتمع. الدعارة والعزوبية 

حالة  استدامة  تضمنان  تنفصمان  ال  اللتان 

جديدة للعالم تسمى هارموني أي انسجام، 

الحالة  تلك  فإن  ملعونة  كونها  عن  وبعيًدا 

االجتماعية  الفضائل  ضمان  »شهادة  هي 

كل  على  كامل  انقالب  إنه  ا«..  سمًوّ األكثر 

التي  البرجوازية  األيديولوجية  استراتيجيات 

تجعل من الدعارة والعزوبية مصدًرا لألمراض 

العضوية واالقتصادية واالجتماعية والعقلية. 

إن أفكار فورييه عن الحب تم تهميشها لفترة 

ثانية  أنها في مرتبة  إليها على  طويلة والنظر 

من األهمية باعتبارها تفصيلة صغيرة، إذ كان 

بعدما  يهذي  أوهام أعزب  أنها  فيها  االعتقاد 

اعتاد على طعام الفنادق وارتياد بيوت العهر.. 

فقط  هدفها  يكن  لم  فورييه  »يوتوبيا  أن  أو 

الهرمي االجتماعي وبنية اإلنتاج  النظام  قلب 

وظروف العمل، وإنما أيًضا إزالة الحواجز ما 

بين العام والخاص«.

وتشير إلى أنه »في عالم فورييه« يجب إشباع 

فالولع  العظيم،  اليوم  في  الفسق«  »بدع 

الجنسي لرجل عجوز هو الذي يدفعه الرتداء 

قبعة طفولية ويحب أن يتلقى ضربات بكف 

اليد على »مؤخرته البطريركية« أثناء ممارسة 

عزوبية الفنان الحداثي 
»عاهرات وعزاب« لورا كاتسارو

محمد الحمامصي 

فنانون بوهيميون وفتيات عاهرات، العزوبية والحياة املتحررة 

من أّي قيود اجتماعية وأخاقية كانت الرابط بني االثنني، الفنان 

والعاهرة، ليشكل النموذجان ثنائياٍت أثارت رعب املجتمع 

الرجوازي يف فرنسا خال القرن التاسع عشر. كيف عاش هؤالء؟ 

ويف أّي من صفحات األدب والتاريخ سكنوا؟ هذا ما تكشفه لور 

كاتسارو من خال صفحات كتابها »عاهرات وعزاب« بالغوص 

يف حياة أدباء وشعراء احتلوا مكانة عظيمة يف التاريخ اإلنساين، 

مثل بلزاك وبودلر وفلوبر وسارتر وستندال، وهو الكتاب الذي 

صدر عام 2010 بالفرنسية بعنوان »عاهرات وعزاب« والذي 

ترجمه محمد عبدالفتاح السباعي وصدر عن دار صفصافة 

بعنوان »عاهرات وعزاب يف القرن التاسع عشر.. املثقفون والجنس 

والثورة«.
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طبيعي  شيء  لهو  معه  الجنس  أحدهم 

تماًما، إنه ألمر بالغ األهمية من أجل توازن 

مثل  يتمكن  أن  المجتمع  في  العواطف 

طبيعته  عن  بحرية  التعبير  من  الرجل  هذا 

الذين  المحبين  فإن  المقابل  في  الخاصة. 

تغريهم فكرة االرتباط الدائم بزوجة واحدة 

فالمستعمرة  مضطهدين،  يكونوا  أن  يجب 

المتزوج  الشباب  إنقاذ  أجل  من  أقيمت 

بيت  في  تعلموها  التي  الفضائل  اّتباع  من 

إلى  »االنسجام«  يصل  وحينما  أسرتهم، 

التقني،  التطور  من  المطلوب  المستوى 

مدار  في  تدور  سماوية  مرآة  هناك  ستكون 

عن  الباحثين  األزواج  لتفاجئ  األرض  حول 

الحميمية واالنعزال بين الغابات والحقول.

إحدى  هي  العزوبية  أن  كاتسارو  وتؤكد 

المتبادل  الفهم  لعدم  األساسية  القضايا 

اليوتوبي،  والفكر  الحديث  األدب  بين  ما 

على  ولكن  أعزب  كاتب  هو  فورييه  أن  إذ 

هو  تحديًدا  العزوبية  عن  دفاعه  طريقته، 

المعاصرين  العزاب  الكتاب  عن  يبعده  ما 

في زمنه. في روح بودلير وفلوبير واألخوين 

على  عالمة  بمثابة  العزوبية  جونكور 

أعلى  ترتقي  فكرية  ألرستقراطية  االنتماء 

عند  المسبقة  واألحكام  المعتقدات  من 

الطبقة البرجوازية.. إنها كهنوت يضع الفنان 

فنان  فبينما  الجميع.  به  ينشغل  مما  أعلى 

انقطاع  ودون  بساعده  يخلق  المستعمرة 

أعمااًل وقتية عابرة، فإن الفنان الذي يتنازل 

نفسه  من  بجزء  يضحي  األسرة  حياة  عن 

بعض األعمال  المقبلة  منح األجيال  بهدف 

معاشرة  األبدي..  الجمال  ذات  الفنية 

العاهرات التي كانت أبرز سمات كتاب القرن 

ربما  أو  المفيد  الفعل  ليست  عشر  التاسع 

أن  يمكن  ما  بمثل  الوحيد،  الفعل  ليست 

عليها  يطلق  التي  الفتاة  للبرجوازي..  تكون 

أمل  لها وال  مستقبل  ال  التي  متعة«  »فتاة 

الشخصية.  آلالمه  صورة  للكاتب  تعكس 

اللجوء إلى الدعارة يمثل تكريًسا مذاًلّ يظهر 

في خيار حياة الفن فيها عبادة دينية ويحل 

المسيحي  النموذج  هذا  في  األسرة..  محل 

للفن والمعاناة الذي يطهر ويعظم ُيستخدم 

استشهاد يسوع المسيح كنموذج لتضحية 

فالعزوبية  فورييه  إلى  بالنسبة  أما  الفنان. 

تماًما:  العكس  تمثالن  الدعارة  ومكملها 

فكرة  تمحو  التي  البهجة  من  حالة طبيعية 

األلم بهدف إنتاج أعمال وقتية عابرة بكميات 

ال نهائية.

وتقول إن العزوبية والدعارة لهما على بودلير 

وفلوبير تأثير سحر ال يمكن مقاومته؛ ألنهما 

أكثر  شيء  وال  طبيعيتين،  حالتين  ليستا 

بغًضا لهما من الطبيعة.. بالنسبة إلى بودلير 

فتلك  المكر،  قمة  تجسد  العاهرة  المرأة 

األلوهية المغشوشة تسحر بذوقها السيء، 

إنه النحراف وضالل أن يكون المرء مسحوًرا 

ال  الخيار  ذلك  ألن  النساء،  أولئك  بمثل 

واالشمئزاز،  األلم  إلى  إال  يؤدي  أن  يمكن 

التمتع  من  بودلير  يمنع  أن  يريد  وفورييه 

المستعمرة  ففي  وانحرافه،  بضالله 

الخير  أعمال  وأحد  عاقل،  خيار  العزوبية 

في  التوازن  على  الحفاظ  بدافع  ُتفعل  التي 

المستعمرة  في  العزوبية  المشاعر وتبعات 

العكس  على  ولكن  الوحدة،  إلى  تؤدي  ال 

إلى ظهور عالقات حب وود متبادلة وكأنها 

دعارة كونية. فورييه يرفض تماًما تصور أن 

ُيدفع  أن  يمكن  الحب  ممارسة  في  الحرية 

في بعض األحيان ثمنها باهًظا كحال هؤالء 

بشراسة  العزوبية  عن  المدافعين  العزاب 

مثل األخوين جونكور اللذين يتركان لنا باًبا 

نلمح منه في مذكراتهما الجرح الذي يختفي 

تحت كراهيتهما الشديدة للنساء »يبقى فينا 

حنان ال مصدر له وبال إشباع.. نحن الَلَّذْين 

نبدو في صورة اثنين، لسنا إال شخًصا واحًدا 

ضجًرا منعزاًل سقيًما«.

أن بودلير وفلوبير برفضهما  وترى كاتسارو 

الصعب  القرار  اتخذا  األسرة  وحياة  الزواج 

المنبوذين  فئة  في  عمًدا  نفسهما  بوضع 

ما  بحسب  الضارية«  و«الذئاب  والوحوش 

فيكتور  إلى  رسالة  في  بودلير  استخدمه 

االمتثال  السهل  من  كان  أنه  فيما  هوجو، 

نزع  العزوبية  خيار  االجتماعية..  للقواعد 

عنهما أيًضا عزاء اإليمان بمستقبل شخصي 

بالوكالة  يعيشاه  أن  الممكن  كان من  الذي 

الزواج والرعب  أبنائهم. إن رفض  من خالل 

من اإلنجاب ليسا إال رفًضا لفكرة المستقبل 

الفنان  عزوبية  بالتبعية..  التقدم  وفكرة 

من  يرفض  وحيًدا  مالًذا  كانت  الحداثي 

خالله فكرة المستقبل الذي ال يرى فيه شيًئا 

مشرًقا، بينما يوتوبيا فورييه واأليديولوجية 

إيمان مشترك ال يتزعزع  البرجوازية لديهما 

مستمر  كتحسن  إليه  ينظر  الذي  بالتقدم 

لو  حتى  والبعيد،  القريب  المستقبل  في 

تعارضت الوسائل التي يرى من خاللها كل 

منهما ضمانة استمرار عيش الفرد في نعيم.

تشكل  التقدم  فكرة  أن  كاتسارو  وتؤكد 

ترى كاتسارو أن الفكر 
البرجوازي في القرن 

التاسع عشر كان يصنف 
العاهرات والعزاب في 
فئة المصابين بالجذام 
األخالقي، لقد كانوا 
مرفوضين منبوذين 
مهمشين لدرجة أن 

مصيرهم كان محدًدا 
بحتمية المرض والشقاء 

أو الموت المبكر. وفكرة 
أنهم يستطيعون االدعاء 

بالحق في السعادة كانت 
بغيضة لدرجة أنها كانت 

بمثابة تدنيس لشيء 
مقدس أو إهانة لقيم 

مسجلة في قوانين أقرتها 
األخالق البرجوازية

إذ  مقبول،  غير  نعيًما  بودلير  إلى  بالنسبة 

يكتب في مذكراته بلغة قوية موضًحا »اإليمان 

مذهب  إنه  الكسالى،  مذهب  هو  بالتقدم 

البلجيك، أولئك األفراد الذين يعتمدون على 

جيرانهم في إنجاز عملهم«، علًما بأن بودلير 

كاريكاتوريًّا  رسًما  بلجيكي  اسم  تحت  وضع 

يشتمل على كل ما يمقته في الروح البرجوازية 

الفرنسية، و«مذهب البلجيك« يعني بالنسبة 

فكرة  لنفسه  رفض  لقد  التفكير..  غياب  إليه 

في  مسجلة  تكون  أن  يمكن  السعادة  أن 

دفاتر المستقبل، وهو يدفع ثمن اختياره. إن 

بودلير الذي كان أُعجب ببرودون الفيلسوف 

اليوتوبي العظيم في ذلك العصر لدرجة أنه 

جعل من نفسه حارًسا شخصًيّا له إبان ثورة 

1848، خوًفا عليه من أعداء غامضين كانوا 

يريدون النيل من حياته، أظهر كل ما يمكنه 

النثرية  قصائده  أواخر  إحدى  في  مرارة  من 

حيث  الفقراء«،  »اذبحوا  بعنوان  تركها  التي 

اليوتوبيين  المفكرين  الشاعر  فيها  ينافس 

الفقر،  لمشكلة  مسبوق  غير  حاًلّ  باقتراحه 

لقد ضرب متسواًل على رأسه بمنتهى العنف 

يجبره  لكي  يستفزه،  ما  عنه  يصدر  أن  دون 

كرامته..  الضربات واستعادة  له  يرد  أن  على 

ذلك العنف مجاني المظهر هو ـويا للسخريةـ 

عن  تتحدث  لـ »كتب  المكثفة  القراءة  نتيجة 

أثرياء  الناس وجعلهم  مشاكل  معالجة  فن 

وحكماء في أربع وعشرين ساعة«.

وتضيف »باألخذ في االتجاه العكسي المبادئ 

كتبها  التي  تلك  مثل  أعمال  في  وردت  التي 

عبثية  يظهر  بودلير  فإن  برودون،  أو  فورييه 

وبرودون(  )فورييه  العامة  السعادة  مقاولي 

يكونوا  بأن  الفقراء  ينصحون  الذين  أولئك 

يقنعونهم  الذين  أولئك  وكذلك  عبيًدا، 

جانبه  من  فلوبير  مخلوعون«.  ملوك  بأنهم 

لضمان  تسعى  فلسفة  رفض  إال  يمكنه  ال 

سعادة كونية، كما كتب عام 1864 لصديقته 

لتوي  انتهيت  »لقد  جينيت  دي  روجر  إيما 

وفورييه  المونيه  قراءة(  )يقصد  ابتالع  من 

من  جيدون  رجال  جميًعا  إنهم  وبرودون.. 

نحو  بعقولهم  مندفعون  الوسطى..  العصور 

مدعين!  متحذلقين  من  لهم  يا  الماضي.. 

أحدهم!  يحركها  شطرنج  قطع  من  لهم  يا 

فورييه  يهذون«.  ثملون  إكليريكيون  إنهم 

اإلله  من  إليه  يوَحى  إنه  مباشر  بشكل  يقول 

والنعيم،  الراحة  سوى  للبشر  يريد  ال  الذي 

دور اإلله في  أنه لعب  بل األعجب من ذلك 

الذي  متناهية  بدقة  المنظم  فالعالم  كتابه، 

إنه صورة  الالهوتية،  روحه  يوجد في  تخيله 

ذلك  الحضارة..  »جحيم«  تقلب  لـ«الجنة« 

ِقَبل  ُيحتمل من  ال  يبدو شيًئا  الجديد  الدين 

مثالي  عالم  ففي  فلوبير،  مثل  مادي  كاتب 

ما كان فلوبير ليكتب »مدام بوفاري«.. رواية 

بـ«لون رغوة العفن الكامن في الروح« وتفوح 

وحزن  األقاليم  حياة  في  الملل  رائحة  منها 

حياة المتع فيها نادرة.

فورييه  يرد  أن  الممكن  من  كان  أنه  وتوضح 

حضارة  بأن  فلوبير  تشخيص  على  بقوة 

»عالم جديد من الحب« ليست سوى ضالل 

يختفيان  واأللم  الشقاء  أن  بما  وانحراف، 

تلقائًيّا بمجرد اكتمال المتعة، لو كان عاش 

بوفاري«  »مدام  لقراءة  يسعفه  طوياًل  وقًتا 

بأن  إقناع فلوبير  لكان فورييه حاول بال شك 

امرأة مثل »إيما بوفاري« هي نموذج لزوجات 

سقطن في عبودية الحياة الزوجية، التي تقدم 

بدياًل عنها.. بعدما  المستعمرة حياة جديدة 

الزنا،  وتبعاته:  الزواج  من  اإلحباط  أصابها 

أهملت »إيما بوفاري« ابنتها وباتت تعاني من 

كسلها، ورغباتها الجامحة في البذخ والجنس 

عالم  في  بينما  إشباعها،  أو  تلبيتها  يمكن  ال 

بكثيرين  محاطة  نفسها  ستجد  »االنسجام« 

الممشوقة  الرياضية  األجسام  أصحاب  من 

فتشبع رغباتها طبيعًيّا وتساهم في السعادة 

انتحار  بمشهد  الرواية  انتهت  ولما  العامة، 

»مدام بوفاري« ولكن بلعبة رباعية ممتعة مع 

»ليون« و«رودلف« و«مسيو أوميه«. في نهاية 

تلك االختالفات شكلية،  كل  تبدو  المطاف، 

النهاية وحيًدا  بما أن فورييه وجد نفسه في 

الشخصيات  من  العزاب  كل  عزلة من  وأكثر 

حسموا  الذين  مستعمرته،  في  الخيالية 

وحيًدا  فورييه  مات  العزوبية..  على  أمرهم 

في قلب سلسلة من العواطف التي لم تصبح 

يسمع  الذي  الوحيد  كان  لقد  حقيقة..  أبًدا 

ويجمع أصوات لغة جديدة من »االنسجام«.. 

هو وحده كان يملك مفاتيح »أبجدية طبيعية 

مجهولة«.. لغة منضبطة اإليقاع على أصوات 

الطيور وعلى ضوضاء أشياء أخرى طبيعية.. 

القدر  منكًرا  كلها  حياته  أمضى  وبينما 

التعاسة  احتمالية  األقل  على  أو  وحتميته، 

حياة  فكرة  عن  الدفاع  وفي  السيء،  والحظ 

الشراكة المجتمعية ضد أنانية عصره، مات 

في عزلته وحيًدا.

كاتب من مصر

إن المحبين الذين تغريهم 
فكرة االرتباط الدائم 
بزوجة واحدة يجب أن 
يكونوا مضطهدين، 
فالمستعمرة أقيمت 

من أجل إنقاذ الشباب 
المتزوج من اّتباع الفضائل 

التي تعلموها في 
بيت أسرتهم، وحينما 

يصل »االنسجام« إلى 
المستوى المطلوب من 
التطور التقني، ستكون 
هناك مرآة سماوية تدور 

في مدار حول األرض 
لتفاجئ األزواج الباحثين 
عن الحميمية واالنعزال 

بين الغابات والحقول
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كتب

رواية »القادم من القيامة« بانتهاجها أسلوبا  تمتاز 
الّرواية  في  البناء  كالسيكّية  يفارق  تجريبّيا 

الّسياسّية  ذاتها  األسئلة  تطرح  بقيت  وإن  الفلسطينّية، 

القضّية  يتناول  اّلذي  الفلسطينّي  الّسرد  في  المعهودة 

الفلسطينّية، ولكن باّتصال مع مسائل فلسفّية وثقافّية، 

نظره،  وجهة  من  ليناقشها  المثّقف  على  نفسها  تفرض 

فيودعها الفّن الّروائّي.

الوطن  من  والخروج  المنفى  إشكالّية  الّرواية  تطرح 

الخروج  كان  كما  طبيعّية،  غير  ظروف  في  إليه  والعودة 

غير طبيعّي، وهذه إشكالّية تحّولت إلى ثيمة إبداعّية عند 

كثير من األدباء الفلسطينّيين، بدأها ربما الّشاعر محمود 

درويش في أشعاره المبّكرة، عندما قال:

»وأبي قال مّرة:

اّلذي ما له وطن

ما له في الّثرى ضريح

ونهاني عن الّسفْر« )المجّلد األّول، قصيدة أبي، ص140(.

شعراء  من  األدباء  من  غيره  عند  ذلك  بعد  وتكرّرت 

وروائّيين، وسبق للّناقد عادل األسطة أن ناقشها في مقالة 

له نشرت في صحيفة األيّام )2017/11/26(، وأتى على كثير 

من األعمال األدبّية اّلتي طرحت شعار »هنا باقون«. وفي 

هذه الّرواية ثّمة ساردان؛ منفّي ومقيم، يتنازعان نظرتين 

مختلفتين، أحدهما يأبى الخروج من الوطن مهما ترّدت 

أحواله، واآلخر ينعم نعيما زائفا بالمال والّنساء وتأسيس 

الّشركات والغوص في أحضان بلد وحضارة كانت سببا في 

شقائه، ليبدو فردا ناجحا ضمن سياق الّنظام الّرأسمالّي 

اّلذي وّفر له كّل أسباب العيش بحّريّة.

في »القادم من القيامة« ثّمة صوتان روائّيان يتناوبان الّسرد 

بضمير »أنا«، وأحيانا يتداخالن، فيصعب تحديد أحدهما، 

إذ تعّمد الكاتب هذا الّتداخل، وهما يقّصان حكاية الوطن، 

الفلسطينّية،  الّثورات  فشل  بعد  أوضاعه  إليه  آلت  وما 

الوطنّي برّمته من أن يحّقق غاياته  ورّبما فشل المشروع 

بألقاب  الورق،  إلى وطن من ورق على  المرجّوة، وتحّول 

زائفة ليس فيها معنى للكرامة الوطنّية، بلد، كما تقول 

الّرواية،: »كّلها عايشة بالّسرقة والّشحدة« )ص141(، بل 

أبعد من ذلك، فــ«نحن نموذج فريد من صناعة الهزيمة« 

)ص142(، ونتصارع ونهرول من أجل كيس من الّطحين. 

وطن تحّول فيه الجميع إلى فقراء، وأصبح ثوريّو األمس 

هم المستغّلون والّلصوص.

تلوذ البنية الّروائّية اّلتي تقترب من »الفنتازيا« والغرائبّية 

الواقعّية  عن  للكشف  درامّيتها،  لتحقيق  وسائل  بعّدة 

العبارات  إلى  تجنح  اّلتي  بالّلغة  بدءا  المأزوم؛  الحاضر 

للمشاهد  الّسينمائّي  والّتقطيع  القصيرة، 

الّروائّية، وانتقالها من جغرافيا إلى أخرى دون 

أن تشير إلى ذلك، وكأّن كّل األمكنة أصبحت 

والوطن،  المنفى  بين  فرق  ال  واحدا؛  مكانا 

والحلم،  الّرسائل  توظيف  إلى  الّرواية  وتلجأ 

باعتبار الحلم إحدى وسائل الغرائبّية القائمة 

يجعل  مّما  قبل حدوثها،  الكارثة  توّقع  على 

البناء الّروائّي مكّثفا يحيل القارئ إلى نظريات 

والّدراسات  والّسياسّي  االجتماعّي  الّتحليل 

هذه  لتأويل  الّنفسّية؛  وحّتى  الّثقافّية، 

وصلت  اّلتي  و«الفريدة«  الملتبسة  الحالة 

معادال  بوصفها  الّروائّية  الّشخصّيات  إليها 

موضوعّيا يحيل إلى واقع مأزوم.

ما يلفت الّنظر أيضا في هذه الّرواية أّنها قائمة 

الّشخصياّت قصدا، فال أسماء،  تنميط  على 

هناك  فليس  ندر،  ما  إاّل  لها،  أوصاف  وال 

وال  الّرواية،  في  البطلين  للّسارَدْين  أسماء 

لصديقهم الّشهيد الموصوف في الّرواية أّوال 

»الّشهيد«  إلى  يتحّول  ثم  »الّشيخ«،  بصفة 

وال لـ«الّشاعر« المستغّل االنتهازّي المشكوك 

بثوريّته وإخالصه، وكذلك شيخ الجامع. عدا 

شخصّيتين األولى هي »عائشة« زوجة الّشهيد 

للشخصيات  التنميط  هذا  وفي  و«الكامل«، 

المراد  الفكرة  حمل  على  قدرة  أكثر  يجعلها 

لها أن تحمل قضية شائكة وصل إليها الوطن 

والجنون  الضياع  من  فريدة  حالة  غدا  اّلذي 

أيضا، وليس فقط حالة »فريدة من الهزيمة«.

من  بها  يّتصل  وما  »الّشاعر«  شخصّية  لعّل 

اّتفق  وقد  االنتباه،  يسترعي  ما  أكثر  أفكار 

بالبشاعة  الّشاعر  على وصف ذلك  الّساردان 

والّسوء، ليّتضح من خالل الحديث عنه، أّنه 

شخصية تفارق طبيعة الّشعر، وما يجب أن 

يكون عليه »الّشاعر« من صفاء ونقاء، هذه 

لها  بليغة،  مفارقة  تحمل  اّلتي  الّشخصية 

داللتها الّنصّية، فقد بدا الّسارد المنفّي ضد 

هذا الّشاعر يقول »كان صديقنا يكره الّشعر 

من  الفائدة  ما  أدري  ال  يرّدد:  وكان  ألجله، 

كالم يكتبه في الغالب أناس مرضى تافهون 

كان  شذوذهم.  احترام  الّناس  من  يريدون 

الموزون  الكالم  يقول وماذا يعني ذلك، كّل 

هذا ال يكفي إلطعام عصفور« )ص29(. يبدو 

عن  بعيدا  ما  واقعّية  عن  ينّم  الكالم  هذا  أّن 

إّن  هنا،  المذموم  بالّشاعر  الحديث  ارتباط 

لسان  على  ليبرز  أخرى  مّرة  يعود  مضمونه 

مع  حوارها  خالل  رأت  اّلتي  الفرنسّية  المرأة 

الّسارد المنفّي »أنتم هكذا تخلقون شعراء، 

هذه  منك  تمح  لم  سنوات  عشر  من  أكثر 

البلد أصلك«، وتوّضح قولها »تحبون الّشعر 

والمبالغات« )ص118(.

إلى  الّنظر  من  الّروائّي  المتن  طرحه  ما  إّن 

الّشاعر يعود إلى مناقشة عميقة، مختلفة، 

ثقافتين وحضارتين وعقلّيتين، وكأّن  بين  ما 

»لغتهم«  امتالكه  عن  يفصح  اّلذي  الّسارد 

مختلفين  آخر  بوصفهم  تفكيرهم  ونمط 

عنه، ما زال ينتمي إلى ثقافة تحّب المبالغة 

والّتفكير  العقالنّية  عن  والبعد  والّشعر، 

للغة  واضحا  انحيازا  فيه  أّن  كما  المنطقّي، 

بالّضرورة، سياقّيا وواقعّيا،  اّلتي هي  الّسرد 

تجنح  والمنطق، وال  العقل  على  قائمة  لغة 

مصيبتنا  وكأّن  والمبالغات.  الخيال  إلى 

الحضاريّة هي في الّشعر وقوله بوصفه نسقا 

ثقافّيا مسؤوال عّما نحن فيه من تردٍّ وتخّلف، 

كما يقّرر ذلك الّناقد الّسعودي عبدالله محّمد 

الَغّذامي في كتابه »الّنقد الثقافّي«، فيرى أّن 

نسقّية  مظاهر  بعّدة  تمتاز  العربّية  الّثقافة 

وتغليب  العقل  »تغييب  يقول  كما  أهّمها 

البالغّية  الحيل  أخطر  وهذه  الوجدان، 

كثيرة  أشياء  تمرير  عبرها  والّشعريّة، وجرى 

لمصلحة الّتفكير الاّلعقالني في ثقافتنا، وفي 

الثقافّي،  )الّنقد  االنفعالّي«  الجانب  تغليب 

الغّذامي، ص83(.

الفصل  في  اختلفت  للّشعر  الّنظرة  هذه 

األخير من الّرواية لتصبح مغايرة تماما لهذه 

الّصورة، فيلوذ الّسارد إلى الّشعر، ويطلبه، 

الّشعر  أين  آه،  »آه  شاعرا:  كان  لو  ويتمّنى 

اآلن؟ آه لو كنت شاعرا يا صديقي، ألنشدتك 

جسدك  وجعلت  الكون،  مسامع  على 

بل  )ص167(.  الموت«  من  للحياة  استعارة 

على  المطلق  شاهدنا  »الّشعر  في  يرى  إّنه 

إنسانّيتنا«. فهل تراجع الّسارد عن موقفه ضّد 

الّشعر واالنحياز للعقالنّية أم أّنه كان مأخوذا 

بثقل الّلحظة الوجدانّية اّلتي كان يراها أمامه 

صارخة، حيث صديقه المضّرج بدمائه؟ إّنها 

رّبما حالة ال ينفع فيها غير الّشعر وااللتجاء 

شعر  إلى  تتحّول  أن  بّد  »ال  حادثة  فهي  له، 

لتخلد« )ص166(.

على  قائم  الّروائّي  المتن  أّن  من  الّرغم  على 

مفارقة أكبر من ذلك، فالّسارد المنفّي يكثر 

لغته  في  ويبرز  بالّشعر،  االستشهاد  من 

ما  منها،  كبير  جانب  في  شعريّة  ثقافته  أّن 

يعزز انتماءه إلى بلد وحضارة تعشق الّشعر 

عليه  فرضت  بلد/وطن  إّنها  بل  والمبالغات، 

الّظروف أن يظّل خيالّيا شاعريّا يعيش الّشعر 

كّل  قهر  يستطيع  بذلك  لعّله  ويصنعه، 

تقدير  أقّل  على  أو  والّترّدي  الّتخلف  عوامل 

الّتصالح مع هذا الواقع، ما يشّكل نوعا من 

الهروب نحو الاّلمعقول تجّنبا للمصادمة مع 

إشكالّية المنفى والعودة
في رواية »القادم من القيامة« 

لوليد الّشرفا

فراس حج محمد

»القادم من القيامة« هو العمل الّثاين اّلذي أقرأه للّروايئ وليد 

الّشرفا أستاذ اإلعام والّدراسات الثقافّية يف جامعة برزيت، 

فمنذ ما يزيد عن عشرين عاما كنت قرأت عمله األّول املسرحّي 

»محكمة الّشعب«. صدرت الّرواية عن املؤّسسة العربّية 

للّدراسات والّنشر يف بروت عام 2013، وتقع يف )174( صفحة من 

الحجم املتوسط. وسبق أن أصدر عام 1994 نّصه الّسردّي الّثاين 

»اعرتافات غائب«، ثم كتابا بعنوان »الجزيرة واإلخوان: من سلطة 

الخطاب إىل خطاب الّسلطة«، كما أصدر مؤّخرا رواية »وارث 

الّشواهد« عن دار األهلّية يف عمان، عدا أطروحتني جامعّيتني 

األوىل حول »بواكر الّسردية العربّية«، واألخرى »تحليل الخطاب 

يف أعمال إدوارد سعيد«.
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واقع مرير ال يستطيع أن يفعل فيه شيئا.

أيضا  بالمجمل  الّشخصّيات  بدت  لقد 

الّذات  صراع  من  تعاني  مأزومة  شخصّيات 

وصراعا  ثانيا،  اآلخر  مع  والّصراع  أّوال، 

حياة  في  أزمة  فثّمة  كذلك،  الوجود  مع 

الّساردتين،  الّرئيسّيتين  الّشخصّيتين 

حضاريّة  أزمة  من  يعاني  المنفّي  فالّسارد 

الغرب،  بالد  في  خالل وجوده  استشعرها 

صديقته  مع  حواره  خالل  من  ذلك  وظهر 

نفسّية  أزمة  يعيش  أّنه  كما  الفرنسّية، 

مع  الحّب  في  فشله  نتيجة  ذاتّيا  وصراعا 

»بالد  في  أحبها  اّلتي  الفتاة  »ياسمين« 

حيث  هناك  الّنساء  كّل  فرأى  األنبياء«، 

يقيم، نسخا ألصل ضاع منه، كما أّن الّسارد 

الّثاني صديقه المقيم في الوطن يعاني من 

يشاهده  ما  جّراء  مرير  ذاتّي  وصراع  أزمة 

وما يعيشه »هنا«، ولكّن ثّمة فارقا بينهما، 

بطريقته؛  صراعه  ينهي  المقيم  فصديقه 

تلك  سبب  موّضحا  عمله،  من  فيستقيل 

من  سنوات  وبعد  »إّنني  بقوله  االستقالة 

دورا  أمارس  أّنني  وجدت  الوزارة  خدمة 

مزدوجا في تعميق حالة الّتراجع والفساد، 

ألّننا نقوم بدور شاهد الّزور، ألّننا لسنا وزارة 

وال نملك أّي قرار«. )ص159(

إّنها مسألة تحيل إلى وعي متقّدم لدى هذه 

الّشخصّية اّلتي وصلت إلى مرحلة مساءلة 

تكون  ال  حّتى  األخير  قرارها  واّتخاذ  الّذات 

كالقضية  كبرى  قضية  على  زور«  »شاهد 

في  يمخر  الفساد  يرى  وهو  الفلسطينّية، 

جسد الوطن، ويتجّرعه المواطن ذاّل يومّيا.

هذه  في  الّشرفا  وليد  الّروائّي  استعان  لقد 

الّرواية بمخزونه الثقافّي المتنّوع والمفتوح 

الّدينّي  بالّنّص  بدءا  متعّددة،  ثقافات  على 

واستحضاره على لسان شخصّياته، محاوال 

فضح الّسلوكّيات البشريّة المتمترسة خلف 

»عائشة«  تبرير  ومنها  الّدينّية،  المقوالت 

أفعال  وتبرير  »الّشاعر«،  من  لزواجها 

الّشيخ  بنات  يزور  كان  اّلذي  المسجد  شيخ 

المتوفى متذّرعا بالّصدقة الخفّية.

وحضر في المتن الّروائّي كثير من المقاطع 

ألّم  ومقاطع  فلسطينّية،  شعبّية  ألغاٍن 

الّشاعر  مقوالت  من  وبعض  وفيروز  كلثوم 

من  وظالل  والمتنّبي،  درويش،  محمود 

معّلقة طرفة بن العبد، ونزار قّباني، وخاّصة 

قصيدة »قارئة الفنجان« مغّناة، معيدا في 

مواقع متعّددة هذه الجملة »وسترجع يوما 

يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان«، وهذا ما 

تحّقق في نهاية الّرواية؛ حيث كانت عودة 

الّسارد المنفّي حزينا فاقدا لصديق طفولته، 

لقد عاد »مهزوما مكسور الوجدان« حقا.

الّناقد  أفكار  من  الّرواية  تتخّلص  لم  كما 

في  سّيما  ال  سعيد،  إدوارد  الفلسطينّي 

مقوالته حول االستعمار واإلمبريالّية ونظرة 

الغرب للّشرق، وقد برز ذلك واضحا في حوار 

الّسارد المنفّي مع صديقته الفرنسّية، وبدا 

حواره معها مسترسال عكس بقّية الحوارات 

وقصيرة،  مقتضبة  جاءت  اّلتي  الّرواية  في 

الحوار  هذا  استهلك  عجل.  على  وتنتهي 

مناقشات  وفيه   ،)156-151( صفحات  عدة 

طرحها  اّلتي  المقوالت  إلى  تشير  فكريّة 

الّناقد سعيد في كتبه. عدا ذلك ما يالحظه 

وأهّمها  أخرى،  لروايات  ظالل  من  القارئ 

رواية »موسم الهجرة إلى الّشمال« للّطيب 

»مصطفى  اإلشكالّي  البطل  وقضية  صالح 

المنفّي في  الّسارد  التقى مع  اّلذي  سعيد« 

عالقات  إقامة  أبرزها  لعّل  كثيرة،  جوانب 

»القادم  في  الّسارد  أّن  مع  كثيرة،  نسائّية 

من القيامة« كان سلوكه رّد فعل تعويضّي 

أّما  »ياسمين«،  لحبيبته  خسارته  على 

»مصطفى سعيد« فكان سلوكا انتقامّيا على 

طريقته من االستعمار البريطانّي. كما يلمح 

»رجال  وروايته  كنفاني  بغّسان  تأثّرا  القارئ 

اّلذي  المشهد  في  وخاّصة  الّشمس«،  في 

تظهر فيه الّساعة، فقد أخذ الّسارد المنفّي 

حاضرا  كان  حيث  الّشيخ،  صديقه  ساعة 

الخيزران« قد  »أبا  أّن  عند استشهاده، كما 

الّثالثة  أحد  »مروان«  ساعة  على  استولى 

اّلذين قضوا نحبهم في رحلة الّتهريب. ثّمة 

الخيانة، فليس أعظم  إلى  إشارة خفّية هنا 

بعيدا،  ويهرب  وطنه  الّثائر  يخون  أن  من 

باحثا عن مجد شخصّي، وهذه فكرة رواية 

أن  له  هيهات  ولكن  أيضا،  كنفاني  غسان 

يجد راحته، إن االستيالء على الّساعة رّبما 

داللة تشير إلى مصادرة الوقت، وتحّوله من 

الّشهيد  إلى أخرى، كأّن أخذ ساعة  مرحلة 

مصادرة لزمانه، فلم يعد موجودا.

تزخر هذه الّرواية بالكثير من الّدالالت اّلتي 

لعّلني  إليها،  واإلشارة  الوقوف  تستدعي 

أفلحت في مناقشة بعضها في هذه الوقفة 

اّلتي لن تغني عن قراءة الّرواية بكّل تأكيد، 

مع  االشتباك  إلى  القارئ  ستدفع  رّبما  بل 

مقوالتها، واالسترسال مع حكايتها كشاهد 

حّي على وطن يضيع بال هوادة وال رحمة، 

حّتى ال نتحّول جميعنا كّتابا وقّراء ومثّقفين 

إلى شّهاد زور.

كاتب من فلسطين

تزخر هذه الّرواية بالكثير 
من الّدالالت اّلتي 
تستدعي الوقوف 

واإلشارة إليها، لعّلني 
أفلحت في مناقشة 

بعضها في هذه الوقفة 
اّلتي لن تغني عن قراءة 

الّرواية بكّل تأكيد، بل 
رّبما ستدفع القارئ إلى 
االشتباك مع مقوالتها، 
واالسترسال مع حكايتها 
كشاهد حّي على وطن 

يضيع بال هوادة وال رحمة، 
حّتى ال نتحّول جميعنا 

كّتابا وقّراء ومثّقفين إلى 
شّهاد زور
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مارك لينش في مقدمة الكتاب ثالثة أهداف  يحدد 
أساسية هي:

حقل  في  األمثل  التحليل  بين  للجميع  سعي  ثمة  أوال: 

النظام  بتغيير  المتصلة  للعوامل  السياسية  العلوم 

والسياسات الخالفية.

التي حصلت  الثورية  االنتفاضات  بين  مقارنة  ثانيا: إجراء 

زمنية  وحقبات  أخرى  مناطق  في  الواقعة  ومثيالتها 

مختلفة.

تلك متعددة  أو  التأويالت األحادية األسباب  تجنب  ثالثا: 

الالعبين  الواسع من  النطاق  في  األسباب والتدقيق جيدا 

الفاعلين الرئيسيين والقطاعات والقوى البنيوية التي تؤثر 

في رسم سياسات المنطقة.

شعبية  احتجاجات  إلى وجود  المقدمة  في  لينش  يشير 

قبل عام 2011 ولكن كانت دون حجم وزخم االحتجاجات 

الواسعة عام 2011، إذ كانت هذه االحتجاجات هائلة في 

تشترك  لم  المجتمع  في  شرائح  ضمت  بحيث  حجمها 

سابقا في الحركات االحتجاجية، وشكلت صلة وصل بين 

شرائح من المحتجين ظلت في السابق معزولة بعضها عن 

بعض، وكان مباغتا بحيث بدأت الحركات االحتجاجية في 

حدها األدنى، ثم بين عشية وضحاها باتت زلزاال وطنيا أخذ 

الجميع على حين غرة، وغالبا ما كان المحرك -وإن لم يكن 

دائما- العبين جددا في الحركات االحتجاجية فئة »شبابية« 

تمتاز بوعي ذاتها قوامها الحراك االجتماعي المعتمد على 

وسائل مميزة )وسائل اإلعالم االجتماعية والرسائل النصية 

القوانين  لتحدي  الشعبية(  التنسيق  ولجان  القصيرة 

والخطوط الحمر للعمل السياسي التقليدي، كما أن هذه 

الفئة ساهمت في تحريك قطاعات وفئات لم تجيش سابقا 

وجلبها إلى الشارع، وخصوصا الطبقة المتوسطة المدنية 

المتحفظ، ونأت  التي بقيت قبل ذلك متمسكة بموقفها 

بنفسها عن أّي شكل من أشكال االحتجاجات السياسية، 

وهنالك صفة أخرى مهمة أيضا تتمثل في طبيعة الحراك 

التظاهرات من  بتمدد  نحو واضح  المتأثرة على  اإلقليمية 

التحرك االحتجاجي من  وباّتباع أحداث  إلى أخرى،  دولة 

منظور أوضاع كل دولة بمفردها، بل تفجرت جميع هذه 

الفوارق  من  الرغم  على  تقريبا  متزامن  بشكل  األحداث 

تبين وجود طرائق وأدوات مشتركة  بينها، فقد  الداخلية 

من العمل النضالي، فاستخدمت مثال شعارات متطابقة 

لـ«أيام  مركزية  نقاطا  الجمعة  يوم  صلوات  من  وجعلت 

إعطاء  دون  ومن  حيوية  مدنية  مراكز  واحتلت  الغضب« 

الحكم مسبقا على هذه السمات المشتركة.

الموسوم  مقاله  يقدم  الذي  برومبرغ  دانيال  ويشير 

من  الثاني  -الفصل  التحول«  »نظريات 

تتحقق  أن  المرجح  غير  من  أنه  إلى  الكتاب- 

عملية التحديث بنسختها العالمية في عالم 

إلى  يرقى  ال  جلّي  وبنحو  فيه،  تتحكم  عربي 

الشك، انتماءات دينية أو إثنية أو قبلية تغلب 

عليها صفة الخصوصية بامتياز

مقالة  في  الثالث  الفصل  مؤلفو  ويستخلص 

بعنوان »الرواج والبرهنة« نتائج متعددة من 

الحراكات  من  موجات  ثالث  شملت  مقارنة 

الشعبية ضد حكام سلطويين:

أوال: أن انتفاضة تونس لم تتوافق مع مالمح 

السابقتين  االنتفاضتين  استهلت  التي  الدول 

واألوراسية إال جزئيا.

الحركات  في  الّرواج  عملية  بواعث  أن  ثانيا: 

دول  في  حصل  لما  مماثلة  كانت  األولى 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

التونسية  االحتجاجية  الحركة  إلى  بالنسبة 

أوجه  بسبب  بالذات  مصر  إلى  انتقلت  التي 

الشبه بين الدولتين، ومن نواح عديدة كانت 

من  المنتفضة  الدول  أوائل  إلى  أقرب  مصر 

تونس من حيث خاصيات كل منهما، وكانت 

حال  كانت  كما  مثالي،  موقع  في  مصر 

تعديل  من  مكنها  وصربيا،  الشرقية  ألمانيا 

التظاهرات  ولنجاح  السبب  ولهذا  االبتكار، 

الدينامية  لنقل  أيضا  مؤهلة  كانت  فيها، 

المنطقة، وأخيرا  بلدان كثيرة أخرى في  إلى 

وفيما كان نسق الحدث المبتكر تسلسليا في 

اقتباسه  تم  واألوراسية  األوروبية  الموجتين 

في دول متعددة في الشرق األوسط وشمال 

أن  إلى ذلك  أضف  متناثر،  نحو  على  أفريقيا 

النقطة األساسية في االنتفاضتين السابقتين 

تمحورت حول السؤالين التاليين: متى تنضم 

بالد أخرى إلى االنتفاضة؟ وهل ستنضم إليها؟ 

المعارضة  حجم  في  اإلجابة  تحددت  وقد 

متاحا  كان  المناورة  هامش  أن  إال  وخبرتها، 

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لدول 

دول  من  العكس  على  وأمنيا-  -اقتصاديا 

أوروبا واألوراسيا التي حدثت فيها االنتفاضات 

)ما عدا صربيا، وهذا مثير لالهتمام(.

في  المعارضة  دور  إن  القول  يمكن  وعليه 

محوريا  كان  السابقتين  الثوريتين  الموجتين 

الشرق  دول  في  المعارضة  دور  من  أكثر 

أسباب االنتفاضات العربية
منحى سياسي خالفي جديد

حواس محمود

يشر محرر كتاب »شرح أسباب االنتفاضات العربية« الصادر 

عن شركة املطبوعات للتوزيع والنشر -بروت- ملؤلفه مارك لينش 

إىل أن كتابه هذا يعود يف والدته إىل شهر مايو 2011 يف املؤتمر 

السنوي لرنامج العلوم السياسية الشرق أوسطية الذي يديره 

يف جامعة جورج واشنطن أي بعد ميض أشهر قليلة عى اندالع 

االنتفاضات العربية وكانت ورشة العمل قد ضمت أكر من ثاثني 

عاملا وعاملة متخصصني بشؤون الشرق األوسط إىل جانب ستة 

متخصصني بسياسات مناطق أخرى، وبعد تلك املناقشات دعا 

مارك املشاركني إىل تقديم مقرتحات تبلورت وتمخض عنها الكتاب 

الحايل، ومن ثم عقدت مجموعة صغرة العدد، من ضمنها 

كثر من مؤلفي هذا الكتاب، مؤتمرا يف الجامعة األمركية يف 

القاهرة ملناقشة الثورة املصرية، قامت بتنظيم مجموعة »برنامج 

العلوم السياسية الشرق أوسطية« بالتعاون مع ليزا أندرسون 

ثم مناقشة فصول مسودة الكتاب يف املؤتمر السنوي للمجموعة 

يف مايو 2012 ويف أكتوبر 2012 أيضا خال ورشة عمل يف جامعة 

جورج واشنطن، حيث أجريت مقارنة بني االنتفاضات العربية 

والثورات التي قامت بعد انحال االتحاد السوفييتي.
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األوسط وشمال أفريقيا.

في  ليندر  رينود  هيدمان  ستيفن  ويتناول 

والثورة  السلطوي  »المنحى  الرابع  الفصل 

إذ  السلطوي،  التعلم  موضوع  المضادة« 

للعيان  السورية  االنتفاضة  تكّشفت  عندما 

الباعث  لم تعد التطورات في مصر وتونس 

اللتين  والتكيف  التعلم  عمليتي  على 

اعتمدهما بشار األسد ودائرته الضيقة، بل 

منها  اتخذ  التي  هي  الليبية  التجربة  كانت 

على  انطوت  والتي  العبر  أهم  األسد  نظام 

مسارات  وعلى  للنظام  المهلكة  العوامل 

مؤدية إلى إطاحة النظام اعتبر اتخاذ تدابير 

وقائية إلبطالها أمرا بالغ األهمية، وقد بدت 

جلية أهمية النموذج الليبي بكونه األساس 

لعملية التعلم، التي بنى عليها نظام األسد.

الخامس  الفصل  في  لينش  ويتحدث 

»وسائل اإلعالم القديمة والحديثة » فيشير 

أجواء  في  العربية  الثورات  حصول  إلى 

وسائل  عبر  النطاق  واسعة  إعالمية  تغطية 

مع  وتويتر(  )فيسبوك  االجتماعي  التواصل 

تقليدية  وتلفزيونية  إذاعية  إعالمية  وسائل 

مثل القنوات الفضائية والصحافة، كل هذه 

مشتركة  إعالمية  مساحة  أوجدت  الوسائل 

ومؤثرة،  استثنائية  بصورة  ومتكاملة 

فالنخبة الشبابية التي كان ينظر إليها سابقا 

أثبتت  والتأثير  الحجم  ضئيلة  أنها  على 

شرائح  من  ومؤثرة  عريضة  شريحة  أنها 

للشباب  األوسط، وكان  الشرق  مجتمعات 

قدرات ديناميكة للتخلص من الرقابات عبر 

التكنولوجية واإلنترنيتية  الوسائل  استخدام 

التقليدية  الرقابات  على  لاللتفاف  بذكاء 

والحديثة معا.

الفصل السادس »العالقات البينية العربية 

يركز  ريان  ر.  لكيرتيس  اإلقليمي«  والنظام 

اإلقليمي  للنظام  الدولية  العالقات  على 

الديناميات  بين  التفاعل  سيما  وال  العربي 

من  أن  إلى  ويشير  والخارجية،  الداخلية 

يحكم الدول العربية هي األنظمة وال يمكن 

اعتبارها دوال، وأن طابع هذه األنظمة أمني 

صرف، وأن المظالم االقتصادية كانت سببا 

الوضع  وأن  العربية،  لالنتفاضات  كبيرا 

السوري قد أّثر على عموم المنطقة وأحدث 

خالل  من  متنازعا  وإقليميا  دوليا  استقطابا 

النزاع  طرفي  مع  ودولية  إقليمية  تحالفات 

الشعب-  -وبالتالي  المعارضة  سوريا:  في 

والنظام.

ومصرفيون«  »دول  هو  السابع  الفصل 

هناك  أن  إلى  ويشير  هنري  م.  لكليمينت 

نسبيا  المتقدمة  الدول  بين  طردية  عالقة 

في  نسبيا  الخاص  القطاع  مكانة  وترسخ 

ألن  ذلك  كان  وربما  العربية،  المنطقة 

حقوق الملكية مؤشر رئيسي على »الدولنة« 

وكذلك هي الضامن للنشاط االقتصادي كما 

يتوافر لدى الدول األكثر تقدما مثل المغرب 

الخاصة  القطاعات  أكثر  ومصر  وتونس 

تقديم  مستوى  إلى  يشير  ما  وهو  شمولية 

خدمات االئتمان المصرفي في تلك الدول.

العربية«  »الجيوش  هو  الثامن  الفصل 

لروبرت سبرينغبورغ ويشير إلى أنه بالرغم 

من تضاؤل عدد الدراسات المعنية بالجيوش 

السياسية  الفئات  مع  وبعالقتها  العربية 

من  السابع  العقد  منتصف  بعد  المدنية 

القرن العشرين، فقد تنامى عدد الدراسات 

وبينت  العربية  الدكتاتورية  تناولت  التي 

والبراهين  بالحجج  الدراسات  هذه  بعض 

الشرق  في  الدكتاتورية  األنظمة  اتصاف 

الجيش  يد  في  السلطة  بتركيز  األوسط 

المالزمين  والمخابراتي  األمني  والنظامين 

المقنع  االختراق  مع  ترابطا  دائما،  لها 

والقطاع  والمجتمع  الدولة  مكونات  لسائر 

هي  العربية  المنطقة  أن  كما  االقتصادي، 

وبحكم  وبالتالي،  للدمقرطة  قابلية  األقل 

قدر  أقل  تملك  التي  المنطقة  هي  التعريف 

من الرقابة المدنية على العسكر.

 « السياسية  »الجغرافيا  التاسع  الفصل 

أن  ه  يريد  كينغ  شويلدروريان  لجيليان 

السياسية،  العملية  في  المكان  قيمة  يبين 

يتجمع  كان  التي  الساحات  إلى  ويشير 

العربية  الثورات  إبّان  المحتجين  آالف  فيها 

تضمين  أن  كما  السياسية.  أهميتها  ومدى 

يجيب  ال  التحليل  في  السياسية  الجغرافيا 

استكشاف  في  يساعد  بل  كل األسئلة  على 

الثورات  في  البارزة  األسئلة  من  جملة 

التعبئة  حاالت  بعض  تبدأ  لماذا  العربية: 

في المحيط قبل أن تتحرك باتجاه المركز؟ 

كيف تمهد برامج التنمية االقتصادية الطريق 

لالضطراب واإلقصاء وغير ذلك من ضروب 

الفصل بين فئات السكان الذين كان يمكنهم 

أن يتفاعلوا بصورة مباشرة لوال ذلك؟ كيف 

في  االجتماعي  التواصل  فضاءات  تساهم 

التقريب بين المحتجين رغم تباعد مسافات 

تواجدهم األساسي؟

والمنظمات  »الحركات  هو  العاشر  الفصل 

كما  أنه  إلى  يشير  لفيكي النغور  العمالية« 

في  التحوالت  من  كثير  في  الحال  كانت 

وأفريقيا،  الشرقية  وأوروبا  الالتينية  أميركا 

أدى العمال أدوارا محورية في االنتفاضات 

في  بقوة  وحشدوا  والبحرينية  التونسية 

المصرية، في حين  الثورة  األيام األخيرة من 

قوة  أن  تثبتان  والجزائر  المغرب  حالتي  أن 

تهيئانها  ال  واستقالليتها  العمالية  النقابات 

تلقائيا للتعبئة لتحقيق الديمقراطية.

الفصل الحادي عشر »الحركات االسالموية« 

الجماعات  وتردد  تأخر  يبين  ميتشام  لكوين 

باالحتجاجات  االلتحاق  في  اإلسالموية 

قد  وهي   2011 عام  ظهرت  التي  الشعبية 

استراتيجية  ألسباب  السلوك  هذا  سلكت 

اإلصالحات  من  كبير  بشكل  واستفادت 

السياسية وعمليات انتقال األنظمة، وأتاحت 

الجماعات اإلسالمية من خالل عدم قيادتها 

التعبئة  بتعريف  عام  بشكل  للمظاهرات 

فضفاضة  وطنية  مصطلحات  في  السياسية 

في  الشعبية  الثورات  نجاح  في  ساهم  مما 

تونس ومصر وليبيا في تحقيق أهدافها، لكن 

عندما يشارك اإلسالميون في الحكم ستدفع 

المنتخبة  اإلسالموية  األحزاب  الحكم  عملية 

تعقيد  على  قادرة  صعبة  قرارات  اتخاذ  إلى 

رضا  عدم  إلى  وتؤدي  اإلسالموية  هويتها 

التقليديين الذين انتخبوا هذه األحزاب، كما 

قد يؤدي إلى الغموض في البرامج السياسية، 

حيث يتم غالبا التغاضي عن الحلول المحددة 

على أساس السياسات للمشاكل االجتماعية 

والسياسية لصالح الشعارات والقيم الدينية، 

نظام  سقوط  إلى  اإلشارة  المؤلف  يفوت  وال 

أطاحت  أن  بعد  في مصر  مرسي اإلسالموي 

به المؤسسة العسكرية.

الفصل الثاني عشر »االنتخابات » إليلين الست 

يشير إلى أن االنتخابات في العالم العربي قد 

أثّرت على عمليات توطيد األنظمة االستبدادية 

وانهيارها وتحولها، وعلى النقيض مما يقال 

جدوى«  »بال  كانت  االنتخابات  إن  تقليديا 

قبل االنتفاضات العربية وأصبحت مهمة في 

مهمة  أدوارا  أدت  االنتخابات  فإن  أعقابها، 

ومختلفة قبل األزمات السياسية التي نشأت 

ردود  وفي  العربية  االنتفاضات  مع  بالتزامن 

النتائج  في  وربما  األزمات  هذه  على  األنظمة 

التي تلت ذلك.

السياسية  »األنظمة  عشر  الثالث  الفصل 

لمارك   « العربية  الجماهير  لدى  المفضلة 

نتائج  من  ينطلق  روبينز  تيسلرومايكل 

التي  العربية  التغيرات  مقياس  استطالعات 

أن  إلى  تشير  والتي   -2011  2010 في  أجريت 

معظم  في  الجماهير  من  واسعة  شرائح 

الديمقراطية  تفضل  ال  العربية  البلدان 

سياسيا  نظاما  أيضا  تفضل  بل  فحسب، 

وذلك  رئيسيا،  دورا  اإلسالم  فيه  يؤدي  ال 

ارتباط  درجة  وضوح  عدم  من  الرغم  على 

الماضي بهذا التغيير، وعلى الرغم أيضا من 

االنتصارات االنتخابية لألحزاب اإلسالمية في 

تونس ومصر.

السياسية  »المواقف  عشر  الرابع  الفصل 

للجماعات الشبابية« لمايكل هوفمان واماني 

جمال يشير فيه المؤلفان إلى أن المعلومات 

الشبابية  التعبئة  بأن  تفيد  أيديهما  بين  التي 

يكن  لم  المختلفة  السياسية  األنظمة  ضد 

محركها األساسي »الشكوى« من النظام ألن 

الشباب كان أكثر ميال إلى الشعور بالرضا عن 

األنظمة الموجودة مقارنة بمجموعات أخرى، 

)وهذا بحد ذاته يناقض دراسة تقرير التنمية 

عن  الصادر   2016 لعام  العربية  اإلنسانية 

األمم المتحدة والذي يذهب إلى أن الشباب 

هم الشريحة األكثر عدم رضا من باقي شرائح 

المؤلفان  لكن  السطور(،  كاتب   – المجتمع 

يوصيان بضرورة دراسة وضع الشباب العربي 

بإجراء مقارنة بين الظروف قبل وبعد الربيع 

العربي لدراسة التغيرات التي أدت إلى وقوع 

الربيع  أثر  وكذلك  العربي  الربيع  أحداث 

العربي نفسه في هذا الصدد.

الدستورية  الثورات  عشر«  الخامس  الفصل 

والمجال العام » لناثان ج ز براون يشير إلى 

العربي  العالم  أنحاء  جميع  في  توجد  أنه 

العام  المجال  حيوية  في  كبيرة  اختالفات 

واإلجراءات  الدستورية  المؤسسات  وجدوى 

التي تساعد الباحثين في فهم بعض األنماط 

التي ظهرت في خضم اضطرابات عام 2011، 

ومن المؤكد أن من الممكن توصيف العملية 

التي جرت في مصر من حيث كونها مماثلة 

السياسية  للنقاشات  العالمي  بالبحث 

الدينية  النخب  بين  تركيا  في  المعاصرة 

والعلمانية.

كاتب من فلسطين

مارك لينش: يحمل إجازة من جامعة ديوك 
وماجستير ودكتوراه من جامعة كورنيل، 
بروفيسور في العلوم السياسية والشؤون 
الدولية في جامعة جورج واشنطن، مدير 

معهد الدراسات الشرق أوسطية، وعضو بارز 
غير مقيم في مركز األمن األميركي الجديد، 

وله مدونة إلكترونية ينشر فيها كتاباته حول 
السياسة الخارجية، له العديد من المؤلفات 
والبحوث والدراسات حول عدة قضايا في 

الشرق األوسط والعالم.

عندما يشارك اإلسالميون 
في الحكم ستدفع 

عملية الحكم األحزاب 
اإلسالموية المنتخبة 

إلى اتخاذ قرارات صعبة 
قادرة على تعقيد هويتها 
اإلسالموية وتؤدي إلى 

عدم رضا التقليديين الذين 
انتخبوا هذه األحزاب، كما 
قد يؤدي إلى الغموض 
في البرامج السياسية، 
حيث يتم غالبا التغاضي 

عن الحلول المحددة 
على أساس السياسات 
للمشاكل االجتماعية 

والسياسية لصالح 
الشعارات والقيم الدينية

من يحكم الدول العربية 
هي األنظمة وال يمكن 
اعتبارها دوال، وأن طابع 

هذه األنظمة أمني 
صرف، وأن المظالم 

االقتصادية كانت سببا 
كبيرا لالنتفاضات العربية، 
وأن الوضع السوري قد 
أّثر على عموم المنطقة 
وأحدث استقطابا دوليا 

وإقليميا متنازعا من خالل 
تحالفات إقليمية ودولية 

مع طرفي النزاع في 
سوريا: المعارضة -وبالتالي 

الشعب- والنظام
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الذي صدرت ترجمته العربية حديثاً عن دار  الكتاب 
أكثر  أحد  يعد  القاهرة  في  العربي  الفكر 

مؤلفات برنارد لويس إثارة للجدل بسبب ما يتضمنه من آراء 

والغربية،  اإلسالمية  الثقافتين  بين  العالقة  مستقبل  تخص 

الغرب،  القرار في  تأثير هذه اآلراء على صناع  وكذلك بسبب 

وخاصة في الواليات المتحدة األميركية، إذ يعد لويس واحداً 

من بين أكثر المفكرين الغربيين الذين تناولوا الثقافة والتاريخ 

العربي واإلسالمي وتلقى أفكاره قبوالً واسعاً لدى صناع القرار 

الغربيين. فقد عمل لويس لسنوات كأستاذ فخري لدراسات 

في  ورائد  باحث  وهو  برنستون.  جامعة  في  األوسط  الشرق 

التاريخ االجتماعي واالقتصادي للشرق األوسط. وعرف بصالته 

وتذهب  األميركي.  القرار  صناع  على  أفكاره  وتأثير  القوية 

المقدمة التعريفية للكتاب ومؤلفه إلى أن قراءة مؤلفات برنارد 

لويس »أشبه بعملية استكشاف للطريقة التي تفكر بها النخبة 

في  اإلدارات  بها  تعمل  التي  واآللية  أميركا،  في  السياسية 

بأن ما يحدث في  القول  إلى حد  المقدمة  واشنطن« وتذهب 

المنطقة اليوم هو نتيجة األخذ بما جاء في هذا الكتاب. فما هي 

طبيعة تلك األفكار التي يقدمها لويس في كتابه؟

العنصرية  في حقيقة األمر ال يخفي لويس في مؤلفه أفكاره 

المتعلقة باإلسالم تحديداً حيث يحيل في البداية هذا التباين 

بين الشرق والغرب في فهمهما للعالقة بين الدين والدولة إلى 

طبيعة الخالف بين اإلسالم من ناحية وبقية األديان السماوية 

الذي  الوقت  في  أنه  الكاتب  يرى  إذ  األخرى،  السماوية  وغير 

يترسخ فيه مفهوم التمايز بين الدين والدولة بين بقية األديان 

ألسباب يرجعها إلى مالبسات نشأة كل دين على حدة، يتفرد 

فدار  التمايز،  هذا  بنفي  الديانات  هذه  بين  وحده  اإلسالم 

فرق  وال  واحد  شيء  هي  الكاتب  يقول  كما  والدولة  العبادة 

بينهما، وليستا مؤسستين منفصلتين أو يمكن الفصل بينهما 

الثقافة  إلى صعوبة تفهم  الواقع. ومن هنا يذهب لويس  في 

اإلسالمية لهذا الفصل بين المؤسسة الدينية والدولة، وبالتالي 

إلى صعوبة تقّبل الشعوب العربية واإلسالمية لفكرة المواطنة 

الصعوبة  هذه  رغم  ولكن  الغربي.  بمفهومهما  الحرية  أو 

التي يفترضها لويس إال أنه يعتبر فكرة نقل النموذج الغربي 

للمواطنة والحرية مسألة حياة أو موت للغرب إذ يقول »وأرى 

أن المحاولة صعبة، والنتيجة غير مؤكدة، لكني أعتقد أنه ال 

بد من المحاولة. فإما أن نأتي إليهم بالحرية أو أن يدمروننا«.

اإلمبريالية هي الحل
يستعرض لويس في هذا الكتاب عدداً من الحلول المقترحة 

وجه  على  األوسط  والشرق  اإلسالمي  العالم  مع  للتعامل 

الحرية  مفاهيم  تقّبل  على  عصّية  منطقة  باعتبارها  التحديد 

بمعناها الغربي، غير أن هناك حّلين يرى أنهما 

المسيطران تقريباً على صناع القرار في الغرب 

فيقول »إذا نظرت في األدبيات الحالية ستجد 

المتحدة  الواليات  وجهتي نظر شائعتين في 

وأوروبا. وتؤكد أوالهما أن الشعوب اإلسالمية 

عاجزة. وتحظى وجهة النظر هذه بتأييد كبير 

الخارجية،  الشؤون  ووزارات  إدارات  في  جداً 

للعرب،  المؤيدة  النظر  وتعرف عادة بوجهة 

أنها  المؤكد  ومن  بالمستغرب.  ليس  وهذا 

ليست مؤيدة للعرب بأّي حال. فهي تكشف 

لحاضرهم  وازدراء  العرب  بماضي  جهل  عن 

لوجهة  وطبقاً  بمستقبلهم.  اهتمام  وعدم 

العربية  فالطرائق  الشائعة،  الثانية  النظر 

لها  السماح  مختلفة عن طرائقنا. وال بد من 

لكنه  الثقافية،  العرب  لمبادئ  وفقاً  بالتطور 

إلى أّي  بالنسبة  الحال  الممكن لهم كما  من 

العالم،  من  آخر  مكان  أّي  في  آخر  شخص 

وبخاصة  الخارج،  من  حكيمة  وبمساعدة 

مؤسسات  إنشاء  المتحدة،  الواليات  من 

النظر  ما. وتعرف وجهة  نوع  من  ديمقراطية 

ظلت  وقد  اإلمبريالية،  النظر  بوجهة  هذه 

وجهة النظر األخيرة موضع استهجان وإدانة 

لوجهة  تأيده  لويس  يخفي  وال  شديدة«، 

إقراره  فرغم  األمر  حقيقة  في  الثانية  النظر 

في البداية بصعوبة »منح الحرية« ناهيك عن 

الغرب  استطاعة  أن في  يرى  أنه  فرضها، إال 

ال  العقبات،  إزالة  في  والمساعدة  التدخل 

في  األوسط  الشرق  شعوب  مساعدة  سيما 

التخلص كما يقول من األيديولوجية الفاشية 

التي  االستبدادي  الحكم  وأدوات  الوافدة 

للحكم  األقدم  اإلسالمية  تقاليدهم  كبتت 

الشرعي المقيد والمسؤول.

أما أكثر اآلراء لفتاً في هذا الكتاب فتتمثل في 

مراراً  لويس  برنارد  يكرره  الذي  التحذير  ذلك 

في أكثر من موضع من هذا الخطر المتمثل 

في وجود اإلسالم في الغرب والتزايد في عدد 

المسلمين سواء من طريق الهجرة أو الزيادة 

الحالي  الوقت  الطبيعية. يقول لويس »وفي 

أو  المهاجرين  لهؤالء  العظمى  فالغالبية 

العمالة األجنبية المؤقتة وتأثيرهم السياسي 

أبناءهم  لكّن  تزايد.  في  كان  وإن  محدود 

وسيكونون  بالوالدة،  مواطنين  سيكونون 

بريطانيا  وفي  بذلك.  ويشعرون  أوروبيين 

وفرنسا سيكونون مواطنين شرعيين؛ وحتى 

في ألمانيا حيث تختلف قوانين الجنسية نوعاً 

ما، لن يكون من الممكن على المدى الطويل 

إنكار حقهم في المواطنة التي سيرون أنها من 

عدة  قوامه  شعب  لظهور  وسيكون  حقهم. 

ماليين من المسلمين الذين يولدون ويتلقون 

تعليمهم في أوروبا الغربية عواقب جسيمة ال 

يمكن التنبؤ بها بالنسبة إلى أوروبا واإلسالم 

والعالقات بينهما«.

كاتبة من مصر

هكذا يفكر الغرب
برنارد لوس: اإلسالم خطر

ناهد خزام

يتساءل املفكر األمريك برنارد لويس يف كتابه »اإليمان والقوة.. 

الدين والسياسة يف الشرق األوسط« حول قابلية الحرية ذات 

الطابع الغربي للنقل إىل ثقافات أخرى، وباألخص إىل العالم 

العربي واإلسامي. وهو يف سبيل اإلجابة عن هذه التساؤالت 

يتتّبع مصادر االختاف والتوافق بني الثقافتني اإلسامية والغربية 

عر استعراض التاريخ املشرتك لكل منهما، هذا التاريخ امليء 

حسب رأيه بالصراعات والصدام، وهو يخلص يف النهاية إىل أن 

مصدر هذا الصدام ناتج من أوجه التقارب والتشارك يف العديد 

من املناحي وعى رأسها الناحية الدينية، حيث تتداخل العديد من 

التفاصيل املشرتكة بني كا الديانتني املسيحية واإلسامية، وكان 

هذا التداخل حسب رأي لويس مدعاة للصراع حول أحقية كل 

منهما باإليمان الحقيقي والتفسر الخالص للعديد من التفاصيل 

املتعلقة بطبيعة كل ديانة عى حدة.

ي
يد

حم
ق 

في
تو
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وخاطر  إال  ثورة  تمثالت  يستبطن  روائياً  نعهد  وال
للثورة  الَحْرفي  والتمثيل  المؤرخين  بمزاحمة 

وعي  ردُة  تْعقبها  تمُرّد  انتفاضَة  البداية  ُتَعد  هل  ذاتها. 

الشعبوية؟  عن األناركية  بديالً  البالد  تْؤثر استقرار  شعبي 

أبهذا االختزال يصير الحكي الروائي؟ ولاللتفات حول هذا 

زمنية  وقائع  في  الثورة  الروائيين  بعض  حصر  القصور 

معينة الحدود، ويقفز إلى ذهننا مثال الروائي البريطاني 

تشارلز ديكينز في روايته األشهر »قصة مدينتين« في عام 

.1859

المرئي  المستقبل  لتتخطى  الرواية  صدر  أطالوا  آخرون 

الواقعي  بين  المسافات  وتذوب  األزمنة  آيات  فتتوارى 

المخّل  التصنيف  شرك  من  الروائي  ويفلت  والغرائبي 

رواية  في   1869 عام  فلوبير  الفرنسي غوستاف  فعل  كما 

من  المجمل  في  به  التزم  ما  على  العاطفية«  »التربية 

استشراف واقعي.

أياً كان مفهوم النقاد عن تقصي مسار التيمة الثورية، فثورة 

25 يناير نجحت حيناً وفشلت أحياناً. ونجدها في الحالتين 

وقد ضخت األمل في حنايا صدور المصريين مثلما يحدثنا 

الذي  هاملتون  روبرت  عمر  المصري  والسينمائي  الروائي 

للثورة  األخالقي  التاريخ  تدوير  في  ديكينز  طريق  سلك 

المصرية في روايته األولى »المدينة تنتصر دائماً« )2017( 

الصادرة باللغة اإلنكليزية عن دار فيبر وفيبر بلندن.

ورث هاملتون حب األدب عن أبيه الناقد والشاعر البريطاني 

التي  المصرية أهداف سويف  الروائية  إيان هاملتون وأمه 

نشرت كتاباً عن ثورة يناير تحت عنوان »القاهرة: مدينتي، 

فلسطين  تأسيس احتفالية  في  وقد شارك االبن  ثورتنا«. 

لألدب ومجموعة ُمصّرين في القاهرة. له فيلمان قصيران 

أني  و«ولو  يدوم«  »ما  وهما  الجوائز،  من  بالعديد  تُوجا 

جريدة  في  دورية  مقاالت  ويكتب  جف«.  النهر  أن  أعرف 

»الغارديان« ومجلة »لندن ريفيو أوف بوكس« عن المالمح 

االجتماعية المرافقة للوضع السياسي في مصر عقب ثورة 

25 يناير.

سؤال مؤرق
هاملتون  هرع  التحرير،  بميدان  المصريون  انتفض  حين 

على أول طائرة من واشنطن ليلحق بركاب االنتفاضة خلف 

المتاريس. ومن تجربة مشاركته في مراحلها األولى أخرج 

مدينة »تنتصر دائماً«. ورغم ما هضمه قالبها من حماسة 

و«أحالم  النظير  منقطعة  وشجاعتهم  البريء  الشباب 

اليوتوبيا الساذجة« مثلما وصفها الكاتب الجنوب أفريقي 

حامل نوبل جيه إم كويتزي، يسجل هاملتون فشل الثورة 

اإلنسانية  النماذج  بعض  لسان  على  القاسي 

فخ  في  وقعت  التي  والمحِبطة  المحَبطة 

الواقع،  أرض  على  مة  المنَظّ الوحيدة  القوة 

للديمقراطية  تولي  باطشة ال  وكانت إخوانية 

أو اإلنسانية احتراماً.

السرُد على عالقات  وفي اإلطار نفسه ينفتح 

عبر  شعريتها  عن  تتخلى  ال  بلغة  متشعبة 

الحدود واألجيال، وإن كانت تصل أحياناً إلى 

درجة كبيرة من الفوران والشقاق. كما يطرح 

السؤال األزلي عما ابتليت به صورة االبن على 

الطويل  االنتظار  عليهما  يجر  وما  األب،  يد 

للتغيير من مهانة.

المصرية  الكاتبة  رواية  من  النقيض  وعلى 

الصيف  من  »وقائع  الرشيدي  ياسمين 

 2011 أحداث  تذكر  بالكاد  التي  الماضي« 

ح  يسِطّ مقتضب  بسرد  وتستبدلها  الدامية 

القناع  هاملتون  يميط  المصرية،  التجربة 

تعج  باردة  مشرحة  في  العنف  تبعات  عن 

باألجساد المتصلبة. وإرهاصات الفظاعة تلك 

يْفرد لها هاملتون تقنيات ديناميكية أقرب إلى 

الممرات  الالهثة، »هذه  السينمائية  الصيغة 

تعج بالجثث والغضب واألسى عجاً حتى إن 

شيئاً وال ريب سينفجر. تتصاعد في كل بقعة 

صارخ، وجه  سؤال  جديد،  فقدان  صرخات 

موتى،  إنهم  باكية.  هاتف  مكالمة  مذعور، 

إنهم موتى، إنهم جميعاً موتى«.

الطبقة  أبناء  متفجرة شنها  ثورة  بين  وشَتّان 

بيضاء  وأخرى  الشرطة  جهاز  ضد  الفقيرة 

المتوسطة  الطبقة  أبناء  بين  انطلقت 

تكرس  ورموزها  األخيرة  فإشارات  والعليا. 

المجتمع  نخبة  »أمركة«  فكرة  الرواية  في 

إال  الشعب  عامة  نلمح  ال  ونحن  المصري، 

عبر خطاب آباء ثكلوا أبناءهم في المواجهات 

خليل  كان  الصفوة  تلك  ومن  الشرطة.  مع 

»جيل  من  بوهيميان  ناشطان  ومريم، 

التحرير« اليساري الطليعي، بهما من الخيالء 

والنرجسية ما سمح لهما بتفويض نفسيهما 

حراساً راديكاليين على تاريخ الثورة وميدانها 

بصفته أعظم قصائد مصر.

معصومة من الخطأ
الصراخ  فيه  يتعالى  حلم  أمام  مريم  تتوقف 

والبكاء وأزيز الطلقات، »تجلس على األرض 

أمامها امرأة ترتدي مالبس أرجوانية، عيناها 

بال  تتحركان  شفتاها  السماء،  إلى  ترتقيان 

على  تقبضان  يداها  صلواتهما،  في  انقطاع 

عيناه  بصدرها.  تلتصق  منهكة  رجل  أصابع 

يسوع  بوجه  مغطى  صدره  مرتخيتان، 

ال  عبارات  تسمع  أن  مريم  بمقدور  مزخرف. 

عهدت  ولكنها  الخارج،  في  تتشاحن  تزال 

إلى نفسها بمهمة في هذه الحجرة، مع هذه 

المرأة، وهذه الجثث«.

علينا  الوثائقية  الدراما  هذه  تلح  وهكذا 

واسعاً  طيفاً  تغطي  المشاعر  من  بمشكال 

توبي  الناقد  يراهما  والتعاطف،  الحدة  من 

ليتشج في جريدة »ذا وول ستريت جورنال« 

عملتين نادرتين في األدب السياسي. وسعياً 

إلى هذه الغاية تفند أحداث بدلت تاريخ مصر 

الحديث، »لقد ظللنا نفعل الشيء نفسه منذ 

نقاتل،  مسيرات،  في  نسير  السنوات.  مئات 

هذه  نخسر.  ننتصر،  نتغير،  نموت،  نغني، 

يزال  ال  المرة  هذه  مختلفة.  ستكون  المرة 

بمقدورنا صنع مستقبل جديد«.

السياسية  المكاسب  ينشد إحراز  ال  ومؤلفها 

ما  بقدر  المصرية  الشرطة  أو  الجيش  ضد 

يتطرف في قراءة مفارقات القدر وتصاريفه، 

قراءة تستدعي رؤية فلوبير لماض كالحطام 

بعد،  تتفتح  لم  براعم  يد  في  ومستقبل 

إن »كل شيء  القائل  فلوبير  يعيش  وبينهما 

وال  كلياً  مات  القديم  فال  غامض.  مشوش، 

الجديد ولد فعالً«.

كاتبة من مصر

المدينة تنتصر »أحيانًا«
هالة صالح الدين

خاطب الروايئ املصري عاء األسواين جموع املتظاهرين يف أحد 

أيام ثورة 25 يناير 2011 قائاً »إن الثورة تْشبه الوقوع يف الحب«، 

وفاته أن يْذكر أن الحب يتحول أحيانًا إىل كراهية. وثورة ال تأيت 

بما وعدت به من خر ال تلبث أن ترتد إىل املرارة وخيبة األمل ما قد 

يعتره البعض خيانًة للقضية أو ما اصطلح عى تسميته بالثورة 

املضادة. إنه منحى ثوري مألوف عى مدار التاريخ، ومنه نتذكر 

حادثة اقتحام الثوار لسجن الباستيل عام 1789 إيذانًا باندالع 

الثورة الفرنسية وصوالً إىل ما يسمى »برد فعل ترميدورن« وما 

تا هذا القرار من إعدام لقادة الثوار والوثوب عى الثورة وتجلياتها.
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أشبه  حياته  أن  على  قاسم  عبدالحكيم  نقاد  يؤّكد
برحلة بحث دائمة عن الذات في الشيء ونقيضه 

وهذا التناقض الصارخ واضح بصورة الفتة في رواية »قدر 

الغرف المقبضة« التي نشرتها مجّددا دار الشروق المصرية 

مؤّخًرا مع أعمال عبدالحكيم قاسم الكاملة فحياة قاسم 

ُموَزّعة على الغرف بكل ما تحمل من انقباض وكآبة. فحّل 

االنقباض على كِلّ شيء.

البحث عن الذات
 الرواية ترصد لمسيرة عبدالعزيز منذ طفولته في القرية. 

إلى  وضيقها  الغرف  كآبة  من  ضاقت  التي  الطفولة  تلك 

محاولة  دون  األسئلة  ذهنه  في  تتبلور  الذي  المراهق 

مرحلة  في  ثّم  غمر  ميت  في  الطالب  إلى  عنها  لإلجابة 

تالية في اإلسكندرية طالًبا جامعًيا إلى رحلته في سجون 

له من أحداث  وما حدث  برلين  إلى  مصر، وأخيًرا رحلته 

كآبة  تفارقه  أن  دون  إلى أخرى  ينتقل من حجرة  جعلته 

الغرف التي شهدها من قبل. عبر هذه التنقالت بين األزمنة 

المختلفة وكذلك األماكن ال نرى المؤلف يعمد إلى ترتيب 

زمني كرنولوجي في تتبع هذه المسيرة فعلى الرغم البنية 

والتحّلل  أن االضطراب  إال  واألحداث  للحكاية  التصاعدية 

في عملية الترتيب والتتابع الزمني هو الملمح الممّيز لهذه 

البنية الزمنية.

الّسرد  إليه مهّمة  الذي تسند  الغائب  الراوي  فمع حرص 

على إحداث نوع من التتابع الزمني في األحداث والمشاهد 

إال أن الذاكرة تستدعي بعض األحداث المرتبطة بزمن قبل 

زمن السرد الحالي وهو ما ُيْحدث نوًعا من قطع الوحدة 

الزمنية وأيًضا المشهد المسرود.

د مشكلته  تتجَدّ برلين  إلى  عبدالعزيز  البطل  انتقال  بعد   

واألماكن  مصر  مغادرته  بعد  حتى  تفارقه  ال  التي  األزلية 

التي سَبّبت له الكآبة. وهي البحث عن سكن مالئم سكن 

كن القابض على روحه وقلبه. وتطل عليه ذكرياته  غير الَسّ

عن القاهرة عندما أتى إليها مع والده وفيها ينتقل من غرفة 

إلى أخرى، ومن حّي إلى آخر، حتى يأتي إليه أبوه ويعود 

معه إلى القرية. وفي هذه المرحلة يتفتح وعي عبدالعزيز 

فيبدأ التعرف على اآلخرين وأول َمن يتواصل معها كانت 

الحذر  اآلخرين  مع  تعامله  وشاب  النوبية«،  »المومس 

فالسكان »أصناف من الطالب وصغار الموظفين والبائعين 

ال وصغار تجار المخدرات« وفي ظِلّ هذا  الجوالين والعَمّ

ألفهم  بينهم ولكنه مرعوب حتى  البشر عاش  التنّوع من 

ينتفضون  أيضاً  لكنهم  كالقش،  »ضعاف  أنهم  وعرف 

هذا  كل  مع  بوحشية«  ويخمشون  رحمة  بال  كالقطاط 

كله،  بالمكان  يضيق  بدأ  البشر  بين  التآلف 

فال يجد االستقرار الظامئ إليه والباحث عنه 

في كل األماكن التي انتقل إليها فزادت آالمه 

اآلخرين،  وأحزان  آالم  مع  توافقت  بعدما 

والتي -هو نفسه- لم يجد لها سبًبا فأخذ في 

وصديقاه  هو  أحالمهم  تحقيق  في  التفكير 

إلى  التطُلّع  على  المرتكزة  وشوقي،  صالح 

روما وأثينا وباريس.

بكلية  يلتحق  الثانوية  لدراسته  إنهائه  وبعد 

الحقوق بجامعة اإلسكندرية، وهناك يسحر 

سيدي  محطة  وصوله  لحظة  منذ  بالمدينة 

هذه  لسحر  النشوى  مرحلة  ظّل  وفي  جابر. 

المدينة يتمنى أن »يترك نفسه في حضن هذا 

البلد الرقيق الحبيب«.

مرآة السجن
المرحلة األكثر إيالًما له هي عندما تَمّ القبض 

عليه وهو في القاهرة من مقر عمله ليقضي 

المختلفة.  مصر  سجون  بين  شهًرا  أربعين 

هذا  أسباب  لنا  يقّدم  لم  الّراوي  أن  الغريب 

فجعلته  اعتنقها  التي  األفكار  أو  االعتقال، 

خطًرا فاستلزم سجنه. أو حتى انتماؤه لتيار أو 

تنظيم سياسي. وكانت مرحلة السجن مرحلة 

هذه  في  حيث  عبدالعزيز  حياة  في  مهّمة 

المرحلة بدأ يكتشف هواية الكتابة ومن داخل 

السجن بدأ يكتب أعماله التي أخذت تنشر في 

مجالت مثل اآلداب البيروتية وجاليري 68.

الشيء المهم هو أن السجن جعل عبدالعزيز 

ذاته  عن  يحكي  فال  اآلخرين  مع  يتوحد 

وأزماتها كما في المراحل السابقة، وإنما عن 

ينتقل  مرة-  -ألول  وبذلك  اآلخرين،  عذابات 

أوجاع  عن  فيحكي  العام.  إلى  الخاص  من 

في  األغالل،  في  يرسفون  الذين  اآلخرين 

سجن مصر والقناطر والواحات وأسيوط إلى 

كما  يعد  فلم  ذاته  عن  سرده  أما  بورسعيد. 

وانتقاالته  حياته  لتفاصيل  سرًدا  سابًقا  كان 

أسئلة  عبر  نفسها  تواجه  ذاته  بدأت  وإنما 

يُوأد  -ربما ال يجد إجابة لها- فمعظمها كان 

في داخله حيث ال إجابات. كما أدرك بوعيه 

أن محاولته لفهم موقفه والحكم عليه كانت 

مستحيلة. وعندما يرى هؤالء الناس في غرف 

السجن عاكفين على الكتب والكراريس ويرى 

هكذا  وهشاشة،  انكساًرا  أكثر  قامتهم  أن 

عبدالحكيم قاسم 
وقدر الغرف المقبضة

ممدوح فراج النابي

ذاعت شهرة عبدالحكيم قاسم بروايته »أيام اإلنسان السبعة« 

التي قدمت الريف املصري يف صورة مغايرة عّما قدمته كتابات 

األربعينات والخمسينات من القرن العشرين، كما يف كتابات 

محمد عبدالحليم عبدالله وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس. كانت 

تجربة قاسم مغايرة عى مستوى الشكل واملضمون، والحقيقة أن 

لعبدالحكيم قاسم أعماالً ال تقل أهمية عنها مثل روايته »املهدي« 

ل جماعات التطرف الديني يف القرى املصرية يف 
ّ
التي ترصد توُغ

نموذج قرية »محلة الجياد« وهي رواية قصرة كتبها أثناء غربته 

يف أملانيا، ونشرت ألول مرة مع رواية أخرى بعنوان »خر من طرف 

اآلخرة« عن دار التنوير ببروت عام 1982.
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يتبلور،  باآلخرين  عبدالعزيز  اهتمام  بدأ 

وقد  كلها.  اهتمامه  بؤرة  اآلخرون  أخذ  بل 

ب واالندهاش ِمن  وصل االهتمام إلى التعُجّ

تصرفات المسجونين رغم أنه يراهم »أناس 

التقلب  سريعو  لكنهم  وهشون،  طيبون 

على  منهم  واحد  كل  يحرص  بل  غدارون، 

وينهال على  بنصف شفرة حالقة  االحتفاظ 

حياتهم  برصد  يكتفي  فال  تقطيًعا«  جسده 

داخل السجن، وإنما يغوص في أعماقهم، 

بين  تجمع  التي  التصرفات  بتلك  ليقتنع 

الطيبة  والحدة،  الهشاشة  الضدين: 

والغضب. وتتحول هذه األفعال إلى رد فعل 

عبر أسئلة شائكة فيتساءل »أترى يمكن أن 

يتحّول اإلنسان إلى كائن بهذا الوسخ والقبح 

هل  غيره.  غيره..  غيره.  ويعاف  ويستمرئه، 

يوجد غيره«.

ومع كل ما يشاهده في السجن وما استفّزه 

بين  المقارنة  مسألة  أن  إال  معه  وتفاعل 

األمكنة في محاولة البحث عن مأوى مالئم 

تسيطر عليه داخل السجن، فعبر انتقاالت 

بين  الفروق  يالحظ  آخر  إلى  سجن  من 

بأنه  اإلسكندرية  سجن  فيصف  السجون، 

»أكثر نظافة، واألرض رملّية والمباني جديدة 

شحوًبا«  أكثر  الجدران  على  الشمس  ولون 

يبدأ  باآلخرين،  واهتماماته  أسئلته  ومع 

نفسه  فيشغل  واقعه  مع  عبدالعزيز  تآلف 

بأشياء ذات قيمة مثل الذهاب إلى المزرعة، 

أرض  قطعة  يزرعون  السجن  رفاق  حيث 

لمّد الّسجن بالخضر، ثّم كتابته مقطوعات 

العروض  على  الناس  مع  وإقباله  صغيرة 

التجهيز لجريدة  المسرحية في األماسي أو 

أسبوعّية.

وتأتي المرحلة ما قبل األخيرة وهي مرحلة 

الخروج من السجن والعودة إلى البلد وما 

كآبة  عن  الشائكة  األسئلة  عودة  من  تبعها 

رونق  من  المكان  على  حّل  ما  رغم  البيوت 

وهدم  الحفر  الجدران وسويت  ُدهكت  فقد 

الجدار بين وسط الدار مكان الزريبة. الشيء 

الالفت الذي أستشعره أن روًحا جديدة قد 

حّلت على البيت فثّمة حّس أنثوّي غّير ريح 

األم  حس  سابقاً  كان  أين  ويتعجب  الدار. 

واألخوات في حياة األب. كما وجد أن أشياء 

كثيرة قد ماتت، وكذلك أناس. والعجيب أن 

الغرف  انقباض  يطارده وكأّن  أخذ  تركه  ما 

وعندما  منه،  النفاذ  يستطيع  ال  قدًرا  صار 

يفطن إلى هذه الحقيقة في النهاية يتساءل 

قدر  هو  هل  المفر؟!  أين  استعجاب:  في 

مسلط ال يرد؟

بنيتها  الذاتية  السيرة  من  الرواية  استعارت 

منذ  السيرة  عليه  ارتكزت  الذي  فالمحور 

االنفالت  ُحلم  هو  نهايتها  حتى  بدايتها 

فعبد  المقبضة.  الغرف  من  واالنعتاق 

من  االنفالت  هّمه  كّل  كان  العزيز/البطل 

الكابس  ريحها  ومقاومة  الغرف  هذه  أَْسر 

مسيرة  في  والذي الزمه  وقلبه.  روحه  على 

حياته من طنطا واإلسكندرية والقاهرة أو في 

سجون مصر المختلفة، كما استمّر يالزمه 

خالل رحلته إلى برلين والتي اعتقد أَنّها طوق 

نجاة له، ليقع في أسر ُغرف أخرى ال تقل 

للنفس.  وإيالم  انقباض  من  سابقيها  عن 

لقدر آخر أكثر  برلين استسلم  أنه في  حتى 

وال  افترسه  الذي  المرض  وهو  انقباًضا، 

يعرف كيف ومتى وأين تسّلل إليه، وإن كان 

في النهاية يقتنع أن »واحدة من هذه الغرف 

هي التي صرعته«.

الشيء الوحيد الذي أكدت عليه السيرة، هو 

هزائمه  من  بدًءا  البطل/عبدالعزيز،  هزائم 

والذي  خالَصها،  تحّقق  أن  في  ذاته  أمام 

اعتقد أنه يمكن أن يتحّقق من خالل الهجرة، 

أثينا  إلى  يحلم مع صالح وشوقي  كما كان 

أو باريس، وهو ما تحّقق له في برلين دون 

ُحلم  وكذلك  نجاًحا.  أو  خالًصا  يحّقق  أن 

في  والعمل  مصر  إلى  والعودة  االستقرار 

هيئة البريد كما كان قبل أن يسافر، أو ُحلم 

شراء قطعة أرض وبناء منزل عليها قد تبّدد 

-هو أيًضا- بسبب ارتفاع في أسعار األراضي.

ر الراوي الغائب/هو على السرد الذي  ُيسيِطّ

السارد  ذات  بين  ُكّلي  انفصال  إلى  يشير 

بضمير الغائب والشخصية المحورية »عبد 

)هو/ )الغائب(  الضمائر  فُتحيل  العزيز«، 

وذات  الراوي  بين  االنفصال  إلى  هي/هم( 

الشخصية المروّي عنها. وهذا اإليهام، الذي 

تصنعه المسافة الزمكانية تجعل من الكتابة 

سرد  من  أبعد  الضمير،  هذا  على  المتكئة 

الكتابة  تتحول  فيه  حيث  السيرية،  الكتابة 

وإن  بارت،  بتعبير  شخصي«  ال  »أدب  إلى 

كانت معرفة الراوي لطبيعة المكان جغرافًيا 

يخلقه  الذي  اإليهام  تكسر  وطوبوغرافًيا، 

المسافة  إزالة  على  ويعمل  الغائب  السارد 

الذي  الوصف  وكذلك  واختزالها.  الزمكانية 

القارئ  يشعر  المكان.  على  السارد  يضيفه 

العكس،  على  بل  أساًسا،  مسافة  ال  بأنه 

مندمًجا  الحكاية  مع  متماثالً  الراوي  تجد 

فيها ال بوصفه شاهًدا وإنما هو واحٌد منها.

كاتب من مصر

استعارت الرواية من 
السيرة الذاتية بنيتها 

فالمحور الذي ارتكزت 
عليه السيرة منذ بدايتها 
حتى نهايتها هو ُحلم 

االنفالت واالنعتاق من 
الغرف المقبضة. فعبد 
العزيز/البطل كان كّل 
هّمه االنفالت من َأْسر 
هذه الغرف ومقاومة 

ريحها الكابس على روحه 
وقلبه. والذي الزمه في 
مسيرة حياته من طنطا 

واإلسكندرية والقاهرة أو 
في سجون مصر المختلفة
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كتب

المختصر
كمال بستاني

فيلسوف الرغبة والفرح والسعادة
النور  ذلك  سبينوزا،  فكر  في  يتجلى  الذي  النور  إظهار  يمكن  هل 

برؤية  لنا  الذي يسمح  فيرمير،  بلوحات معاصره  الشبيه  الداخلي 

لونوار  فريديريك  به  نهض  ما  ذلك  آخر؟  بشكل  والعالم  اإلنسان 

في  السماء«  »جذور  برنامج  ومنشط  والمفكر،  االجتماع  عالم 

إذاعة فرنسا الثقافية في كتاب جديد بعنوان »المعجزة سبينوزا«، 

لمؤلف  األساسية  والمفاهيم  المعذبة  الحياة  استعادة  خالل  من 

»اإليتيقا«، ويبين كيف ابتكر هذا الفتى اليهودي، الذي أنكره أهله 

وأحزنه فقدان بعض أقربائه وفشله العاطفي، إيتيقا جديدة قائمة 

والديمقراطية  الدفاع  على  قائمة  جديدة  وسياسية  الرغبة،  على 

الطبيعة  مع  الرب  فيها  يندغم  وميتافيزيقا جديدة  الفكر،  وحرية 

وتمتزج الحرية بذكاء الضرورة. وكانت غايته الحصول على النعمة 

الحق التي تمنح اإلنسان التمتع بالفرح العارم والدائم. وبّين كيف 

استطاع هذا الفيلسوف الذي سبق عصره أن يبسط الطريق لألنوار 

األعماق  لسيكولوجية  يؤسس  الحديثة،  الغربية  وللديمقراطيات 

أن  وحسبه  واإليثولوجيا.  والسوسيولوجيا  للفيلولوجيا  ويمهد 

التاريخ يحفظ عنه أنه مبتكر الفلسفة القائمة على الرغبة والفرح، 

التي غيرت تصور الغرب عن الرب واألخالق والسعادة.

 شبح شكسبير
نحو  فيها  شارك  ندوة  حصيلة  هو  بالفلسفة«  مخاطرا  »شكسبير 

عشرين باحثا أكاديميا، تحت إشراف باسكال برويه أستاذة اآلذاب 

يكتف  لم  عشر.  والسابع  عشر  السادس  القرنين  في  اإلنكليزية 

تأثيره  عن  أيضا  وإنما  شكسبير،  في  أّثر  عما  بالبحث  المشاركون 

»إن  قاله شوبنهاور  لما كان  تأكيدا  الحديث والمعاصر،  الفكر  في 

شكسبير أكبر بكثير من سوفوكليس«، لكونه قطع مع التراجيديا 

ذاتي،  تقصير  أو  خاص،  إثم  عن  يكفرون  ال  وأبطاله  الكالسكية، 

الوجود كله، كما يقول فرنسوا فيليكس. أال يعبر  بل عن خطيئة 

هاملت مثال عن »الرضوخ الواعي« الذي يأخذ شكل تخلٍّ عن إرادة 

لير وجنونه، عطيل وغيرته،  الحياة؟ إذا كانت شخصياته كالملك 

رتشارد الثالث وخيانته، تساعد على التأمل كما هو باد في الكتاب، 

فإن التصور المفهومي ال يأتي عليها تماما، ذلك أن شكسبير يتالعب 

أن  والخالصة  دائم.   فهم  سوء  بخلق  المحبوكة  بالمنظومات 

شكسبير ليس فيلسوفا كما يقول ريكور، ولكنه يتفلسف من خالل 

خلق العقد الدرامية، ما جعل الجميع يؤكدون أن شبح شكسبير 

يسكن الخطاب الفلسفي.  

ضراعة الضحايا
هل ُيدان من يشي تحت التعذيب؟ هل يمكن أن نحكم على الذين 

اضطروا إلى التعامل مع العدو لتجنب الموت؟ ال يمكن اإلجابة عن 

تلك القضية المرعبة التي طرحها بريمو ليفي في أواخر حياته، يقول 

في  شومون  ماري  جان  البلجيكي  الباحث 

أننا  نعتقد  ثمن«، ألننا ال  بأي  »النجاة  كتابه 

سنصمد بدورنا، وألننا جعلنا من تعلق الفرد 

البطل.  الناجي  لصورة  مطلقة  قيمة  بالحياة 

ورغم ذلك، ال بد أن نواجهها إن أردنا أن نكون 

عن  بعيدا  أرواحنا.  عن  الدفاع  على  قادرين 

المؤلف عن سبيل  يبحث  نزعة أخالقية،  أي 

لإلجابة عبر ثالثة ميادين: ميدان المناضلين 

أوقفتهم  الذين  البلجيكيين  الشيوعيين 

واجهوا  ثم  الغستابو،  قوات  وعذبتهم 

إلى معتقل  المنفيين  وميدان  الخيانة.  تهمة 

»سوندر  إلى  االنضمام  قبلوا  الذين  تريبلينكا 

المساهمة  بتهمة  ووجهوا  ثم  كوماندوس« 

في اإلبادة. وأخيرا ميدان النساء المغتَصبات 

الالتي تطفح حكاياتهن بالندم لكونهن نجون 

دليل  نجاتهن  ألن  متن،  لو  يتمنين  وكن 

بين والجالدين  ضّدهن. ويبين كيف أن المعذِّ

الحقيقيين،  المجرمين  والمغتِصبين، 

يسعون دائما إلى جعل الضحايا شركاء في 

الوفاق  المرء  يقبل  أن  والرهان  جرائمهم. 

يفقد  أن  احتمال  مع  العدو  على  يتحيل  أو 

حياته، ولكن يكون قد حفظ شرفه.

الغيرية في فلسفة ليفيناس
جديد روبير لوغرو األستاذ المحاضر بجامعة 

»ليفيناس،  بعنوان  كتاب  الفرنسية  كان 

فلسفة الغيرية«، يبين فيه كيف أن ليفيناس 

الغير.  بها  يتجلى  التي  الكيفية  يسمي وجها 

الصورة  آن  كل  في  ويحطم  يطفح  فالوجه 

الغير  تحتها.  نفسه  يقدم  التي  التشكيلية 

معنى  يفرض  هو  المطلق،  في  اآلخر  هو 

فهمه  خالل  من  معطى.  معنى  لكل  سابقا 

للعالقة باآلخر بوصفه وجها، وعالقة لآلخر 

ويغير  ويشّدد  ليفيناس  يمدد  المطلق،  في 

بعمق الفينومينولوجيا التي أسسها هوسرل، 

ويقود إلى طرح سؤال راديكالي لألنطولوجيا 

بالغير  العالقة  تربط  التي  الهيدغرية، 

في  والكتاب  عام.  بوجه  الكائن  مع  بالعالقة 

من  ليفيناس  فكر  إخراج  إلى  يهدف  عمومه 

لهوسرل  محاورا  جعله  طريق  عن  الغيرية، 

يتميز  ما  إلبراز  أرندت.  وساتر وحنا  وهايدغر 

به فكره من دعوة إلى ضرورة تحلي كل فرد 

بنزعة إنسانية.  

نقد المكننة البشرية
عبر  اليومية  حياتنا  اآللية  األنظمة  غزت 

ونظام  للسمارتفون  المتنوعة  التطبيقات 

بالشبكة  المتصلة  واألدوات  المواقع  تحديد 

وهي  سائق.  دون  والسيارات  والروبوهات 

يوم،  كل  تتجدد  انفكت  ما  تكنولوجيات 

وتقترح علينا إراحة أذهاننا وتجنيبنا الجهود 

أنها  وتزعم  علينا،  الضغوط  وإلغاء  الزائدة 

تخفف شغل العمال وتعزيز عائدات اإلنتاج. 

المصانع  في  ظهرت  اآللية  أن  والمعروف 

تتطور  فتئت  ما  ثم  الصناعية،  الثورة  خالل 

شتى  تغزو  أن  قبل  الصناعي  المجال  في 

والبناء  والهندسة  الطيران  من  المجاالت، 

والمالية  والتعليم  الطب  إلى  والديزاين 

أمثلة  إلى  استنادا  البشرية.  والموارد 

يبين  متنوعة،  علمية  ودراسات  محسوسة، 

نيكوالس كار، أشهر ناقد للمنظومة الرقمية 

في الواليات المتحدة، في »تعويض اإلنسان، 

المتزايدة  تبعيتنا  أن  المجتمع«  مكننة  نقد 

للمنظومات اآللية ليست خالية من المخاطر، 

فنحن إذ نستدعي حواسنا وتجربتنا وقدراتنا 

بشكل أقل، قد نفقد حريتنا ومهاراتنا وقدرتنا 

إلى  كار  يدعو  َثّم  ومن  القرار.  اتخاذ  على 

وأولوية  العامة،  المجتمع  مكننة  معارضة 

التكنولوجيا على اإلنسان. 

آخر دروس بورديو
الثورة التي تقود من اقتصاد العطاء الخاص 

الرأسمالية  قبل  ما  المجتمعات  بمعظم 

المجتمعات  في  والعطاء  األخذ  اقتصاد  إلى 

الحديثة انتقلت إلى كل مجاالت الوجود، كما 

يزعم الذين يطبقون على كل الممارسات مثال 

التحكيم بين التكاليف والفوائد )في التربية، 

كتبادل  مصوغ  وكالهما  الزواج،  في  أو 

اإلنتاج(،  وإعادة  اإلنتاج  لخدمات  اقتصادي 

قامت  التي  الدائرة  في  تماما  تحققت  هل 

على قاعدة »بيزنس إيز بيزنس« التأسيسية؟ 

الذي  االقتصادية«  »األنثروبولوجيا  كتاب  في 

يجمع دورسا كان ألقاها في الكوالج دوفرانس 

مزاعم  بورديو  يستبعد  و1993،   1992 عامي 

بالنظرية  الخاصة  المتخيلية  األنثروبولوجيا 

ويطرح  المهيمن،  تعريفها  في  االقتصادية 

اختيار  فكرة  مع  تقطع  أخرى  نظرية  فرض 

السوق  بمفهوم  ويستبدل  إرغام،  بال  أفراد 

االقتصادي  الحقل  مفهوم  الممتاز  الصافي 

رمزية.   وصراعات  قوة  عالقات  تهيكله  الذي 

استدعاء  دون  باإلمكان،  أن  يبين  وبذلك 

االقتصادي  لإلنسان  الواعي  الحسابي  الوعي 

التعبير  المحدودة«،  »العقالنية  منطق  أو 

السلوكات  ألغلبية  المعقولة  الطبيعة  عن 

التمنيات  مالءمة  خالل  من  االقتصادية، 

الذاتية للحظوظ الموضوعية.

طوباوية األدّق واألرّق
الناجح«،  و«اليوم  الهادئ،  »المكان  بعد 

بيتر  يواصل  و«التعب«  بوكس«،  و«الجوك 

اللغة األلمانية وأكثرهم  هندكه، أغزر كتاب 

في  نصوصه  سلسة  العالم،  عبر  انتشارا 

عنوانه »مجنون  جديد  بكتاب  المقالة،  أدب 

الغابات  يجوب  له  صديق  عن  الُفطر«، 

ليحولها إلى أماكن ساحرة. وكعادته يبرع في 

الصغيرة بشكل ال يضاهيه  الجزئيات  التقاط 

فيه أحد في المشهد األدبي الحديث، إذ يولي 

بأسمائها،  ويسميها  األشياء،  ألبسط  أهمية 

ويصف الساكن منها والمتحول بفعل عوامل 

الحياة.  فهو كرسامي  التعرية، وينفث فيها 

مكان  التنقل من  دائم  المدرسة االنطباعية، 

إلى مكان، في المدن واألرياف، يرصد أشياء 

يرسم  بقلمه كما  اليومي ويرسمها  المعيش 

االنطباعيون لوحاتهم، إذ يحرص دائما على 

الصائب،  والوصف  الدقيقة  العبارة  تخير 

واإلمساك باللحظة الهاربة، وكأنه يحتفي بما 

سماه النقاد طوباوية األدّق واألرّق.  

بوكوفسكي في حميميته
تضم  أنطولوجيا  عنوان  هو  الكتابة«  »في 

األشهر  األمريكي  والشاعر  للكاتب  نصوصا 

تشارلز بوكوفسكي )1920-1994(، الذي قضى 

يعتبرها  التي  أنجوس  لوس  في  قرن  نصف 
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المختصر
كتب

مدينته رغم أنه رأى النور في ألمانيا، من أب 

بالده  في  أسطورة  هو  ألمانية.  وأم  أمريكي 

وخارجها، بوصفه أيقونة الثقافة المضادة، 

تلته.  التي  تأثيرا في األجيال  وأكثر الشعراء 

يحتوي الكتاب على وثائق مختلفة من شتى 

األجناس لم يسبق نشرها، من رسائله إلى 

أصدقائه  إلى  المجالت  ومديري  الناشرين 

الوثائق  تلك  وترسم  الكّتاب،  من  وزمالئه 

بورتريه حميما عن الشاعر يتبدى فيه آخاذا، 

محطما  للتقاليد،  معاديا  باردا،  مضحكا، 

لأليقونات. ويكتشف القارئ في تالفيف تلك 

النصوص عالقته الغريبة بالعمل، وإلمامه 

باآلداب وحركاتها وتياراتها، ويكتشف أيضا 

نقده الالذع، وانتصاره للفقراء والمحرومين 

صخب  لفظه  من  وكل  والمهمشين 

االقتصادية  دورتيها  خارج  وأرداه  الحياة 

واالجتماعية.

مدخل إلى األنثروبولوجيا 
الفلسفية

أحد  هو   )1985-1892( بليسنر  هلموت 

عرف  األلماني  الفكر  في  تيار  مؤسسي 

مجهوال  يزال  ال  الفلسفية  باألنثروبولوجيا 

في  ولدت  التي  الحركة  هذه  فرنسا.  في 

ماكس  ومثلها  الماضي،  القرن  عشرينات 

شيلر وأرنولد غيهلن، تقترح بناء خصوصية 

اإلنسان على أساس فلسفة حياة. و«درجات 

 ،1928 العضوي واإلنسان« الذي صدر عام 

تجلياتها  أحد  هو  األيام،  هذه  نشره  وأعيد 

البارزة. في هذا الكتاب يحاول بليسر التعرف 

ما  كائن  لجسد  األساس  الخاصية  على 

أن  يمكن  التي  التنظيم  مستويات  وجعله 

رأيه  وفي  واإلدراك.   للفهم  قابلة  يبلغها 

ثالث  بإبراز  يسمح  »التموقع«  مفهوم  أن 

البيئات  إلى  بالنسبة  النشاط  من  درجات 

من  واإلنسان.  والحيوان  النبتة  توافق  التي 

هذا المنظور، تبدو خاصية اإلنسان منحرفة 

عن مركزها، أي الكيفية التي تمكن بها من 

وجود »أنا« قادرة على أن تنظر إلى كل شيء 

أن تكون هي محل نظرة  دون  بموضوعية، 

موضوعية.

الساسة وإنكار التغير المناخي
هل يمكن أن يواصل المرء ممارسة السياسة 

ليس  شيء  كل  كأن  يكن،  لم  شيئا  كأن 

بصدد االنهيار من حولنا؟ في كتابه الجديد 

السياسة«،  في  نهتدي  كيف  نهبط؟  »أين 

السياسية  العلوم  أستاذ  برونو التور  يقترح 

عالمات جديدة مادية صالحة لكل من يريد 

هذه  السابقة.  تفكيرنا  أنماط  أطالل  تجنب 

المقال السياسي يهدف إلى ربط ظواهر ثالث 

تفطن لها المعلقون، ولكن دون أن يقرنوها 

برابط، وال يرون تبعا لذلك الطاقة السياسية 

الهائلة التي يمكن أن نحنيها من تقاربها. أوال 

»رفع القيود« الذي يعطي كلمة »العولمة« 

معنى ال يني يزداد سوءا. ثم انفجار التفاوت 

االجتماعي المستفحل، وأخيرا السعي اآللي 

إلنكار التحول المناخي. ويرى أننا لن نفهم 

نصف  منذ  السياسية  المواقف  من  شيئا 

لمسألة  مركزية  مكانة  نعط  لم  ما  قرن، 

المناخ. كل شيء يجري وكأن جانبا هاما من 

الطبقات الحاكمة انتهى إلى خالصة مفادها 

ولبقية  لها  لمكان  األرض  على  وجود  أال 

السكان في الوقت نفسه. وهو ما يفسر في 

القيود  رفع  واستشراء  التفاوت  تفاقم  رأيه 

ونقد العولمة، والرغبة الملحة في الرجوع 

إلى الحمائية القديمة. 

حكاية حب َقمرية
الثانية للَقمري  الرواية  »شرارتي« هو عنوان 

تربط  فتاة في طائرة  اسم  علي زامير، وهو 

عالقتين  تسترجع  القمر  جزر  من  جزيرتين 

لها  ترويها  كانت  وحكايات  غراميتين، 

هي.  بوالدتها  تتعلق  التي  بتلك  بدءا  أمها، 

سنغور  بجائزة  فازت  التي  الرواية  هذه 

الكاتب  عليها  وأثنى  الفرنكفونية،  للرواية 

تتناول  مابانكو،  أالن  المعروف  الكونغولي 

)ألم( ودوسور  دولور  بين حبيبين،  العالقة 

)لطف( وما يحف بها من مغامرات وعادات 

تلك  عالم  خاللها  من  نكتشف  وتقاليد، 

أمثال  الغريبة  وأسماءهم  وأهلها  البيئة 

كالسيوم،  وحتى  لطف،  ألم،  »شرارة، 

يقول  ودافلغان.   وإفيرالغان  وفيتامين، 

حاليا  ويقيم  عاما  ثالثين  يبلغ  الذي  زامير، 

أمي  أسمع  لم  أني  »رغم  مونبلييه:  بمدينة 

الحكايات  بها  تبدأ  التي  الصيغة  تلك  تذكر 

»كان يا ما كان«، فإن هذه الحكاية ال تزال 

ترن في مسمعي مثل خرافة، هي حكاية عن 

طالبين تبدأ في مدغشقر وتنتهي في مدينة 

تلك  أذكر  الباوباب.  أشجار  ذات  مهاجنغا 

الحكاية كلما تعرضت لمشكلة.«

في ظل شجرة البراءة
الخامسة  الرواية  هي  األكاسيا«  »نشيد 

فرنسا كوّسي  المقيم في  التوغولي  للكاتب 

إفوي، بعد »صولو للعائد« التي فازت بجائزة 

التي  أّنا  إيو  قصة  وتروي  الخمس.  القارات 

وشمت اسم ابنتها المرتقبة »جويس« أسفل 

رأت  التي  العرافة  غراس  وحماتها  ظهرها، 

في منامها رؤيا واعدة. قالت لكنتها: »الثقة 

فتركت  المصيبة.«  يتجنب  من  طريق  هي 

المرأة تلك المقولة لدى غراس حتى تنقلها 

ستستطيع  هل  تدري  ال  جويس، ألنها  إلى 

أن تقولها لها، ولكنها كانت تريد أن تعيش 

التجربة بنفسها، ففرت على دراجة لتتجنب 

صنداي  صحبة  القاسي  البطريركي  النظام 

الحمال، الذي سيصبح أبا للطفلة جويس. 

يتخذها  الت  المغامرات  من  سلسلة  وبعد 

الكاتب مطية لتصوير عسر الحياة في أماكن 

جمة  ومخاطر  وعرة،  وطرق  مسارب  ذات 

المتمردات  اإلفريقيات  من  أجيال  تواجهها 

على التقاليد البالية، تقبل جويس محمولة 

على رمث لتستقبلها أمها وجدتها عند ظل 

شجرة أكاسيا، شجرة البراءة. 

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا
يش

ابي
طر

ر 
ام

س
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يزالون  وال  صاغوا  جميعا  أولئك 
يصوغون أعماال جديرة بالنقد 

والدراسة، ولكننا آثرنا التوقف عند زمالئهم 

ممن أثروا الساحة الفرنسية هم أيضا، إيثارا 

يستند إلى ثالثة عناصر: قيمة المنجز األدبي 

المحافل  في  البارز  الحضور  والعلمي، 

وسعة  واإلعالمية،  والثقافية  العلمية 

جديدا  عمال  إصدارهم  عن  فضال  االنتشار، 

خالل السنتين األخيرتين.

عبدالنور بيدار وأمراض اإلسام
وعبدالوهاب  شبل  مالك  رحيل  بعد 

بيدار  عبدالنور  المفكر  واصل  المؤدب، 

اإلسالمي،  الفكر  في  األنوار  عن  الدفاع 

من  الدين  إلنقاذ  العلمانية  إلى  والدعوة 

الجوانب  وتقديم  به،  المتاجرين  مخالب 

ما  التي  اإلسالمية  الحضارة  في  المشرقة 

التسامح  إقرار  عند  إال  عظيما  شأوا  بلغت 

»أمراض  يسميه  مما  ويحّذر  األديان،  بين 

اإلسالم« داعيا إلى ديانة منفتحة، حديثة، 

سواء  نفسها،  على  أسئلة  تطرح  أن  قادرة 

من خالل مقاالته بمجلة »فكر« أو بجريدة 

»ثقافات  برنامجه  طريق  عن  أو  »لوموند«، 

الذي  الثقافية  فرنسا  بإذاعة  اإلسالم« 

مؤلفاته  عبر  أو  المؤدب،  الفقيد  عن  ورثه 

من  للخروج  السبيل  أمثال »كيف  العديدة 

إلى  و«رسالة  الذاتي«  و«اإلسالم  الدين« 

مفتوحة  رسالة  وهي  اإلسالمي«  العالم 

بعد  »ماريان«  مجلة  موقع  في  نشرها  كان 

باريس،  ضربت  التي  اإلرهابية  العمليات 

والعربية،  اإلنكليزية  اللغتين  إلى  وترجمت 

الذاتي، كما  النقد  إلى  المسلمين  دعا فيها 

دعا إلى إسالم متحرر من الخضوع والعنف، 

قادر على نشر حرية المرأة وتفتحها وإرساء 

الديمقراطية ونقد المسألة الدينية.

ولئن بّين في كتابه »مرافعة ألجل التآخي« 

»ملكية  حول  نجتمع  أن  الصعب  من  أن 

مشتركة« أخالقية وسياسية وروحية، فإنه 

نتقاسم  قيم  »أّي  األخير  كتابه  في  يتساءل 

وننقل« عن القيم التي تجمعنا، فعّدد منها 

مختلف  أن  ليؤكد  جوهرية،  قيمة  ثالثين 

والغرب،  للشرق  اإلنسانية  الموروثات 

دينية،  أم  فلسفية  أم  أدبية  أكانت  سواء 

بالتساؤالت  تتصل  أجوبة  عناصر  لنا  تقدم 

الكبرى للوضع اإلنساني: ما معنى أن يكون 

مستقيما،  عادال،  متعاطفا،  أخويا،  المرء 

منّميا  نقدي،  وعي  ذا  شجاعا،  متسامحا، 

إنسانيته؟  في  عظيما  بالجمال،  إحساسه 

المدنية واألخالقية  التربية  أن دروس  ويرى 

اتفقنا على  إذا  بالغرض، إال  ال تفي وحدها 

المعنى المقصود باألخالق، حتى ال يفسره 

من يشاء كما يشاء.

 محمود حسين 
والدعوة إلى إعادة قراءة القرآن

اختاره  الذي  االسم  هو  حسين  محمود 

رفعت،  وعادل  النادي  بهجت  المصريان 

لتوقيع  األديان  األنثروبولوجيا وتاريخ  عالما 

القرآن«  »تصور  أهمها  من  مؤلفات  عدة 

و«ما ال يقوله القرآن«، وكان قد سبق لهما 

اثنتي  من  وثائقية  تلفزيونية  سلسلة  إعداد 

العالم  كان  »عندما  بعنوان  حلقة  عشرة 

مسيرة  فيها  استعرضا  العربية«،  يتكلم 

آخر  اإلسالم.  فجر  منذ  اإلسالمية  الحضارة 

المسلمون  بعنوان«  كتاب  لهما  صدر  ما 

تنظيم  أن  كيف  فيه  بّينا  داعش«  وتحدي 

األنسنة  على  الحرب  أعلن  اإلسالمية  الدولة 

الحديثة واّدعى أنه يأتي ذلك بدعوى العودة 

إلى إسالم األصول، وبذلك تحّدى المسلمين 

إدانته  إلى  مضطرين  أنفسهم  وجدوا  الذين 

يخلعوا  لكي  فقهيا  دعوته  وإنكار  أخالقيا 

وضعوا  فعلوا  فإن  خطابه.  عن  الشرعية 

الذي  وهو  مساءلة،  موضع  نفسه  المعتقد 

آياته  الله، وإن كل  القرآن هو كالم  يقول إن 

غير قابلة للتقادم. والكاتبان يؤكدان أن ذلك 

االعتقاد ليس نابعا من القرآن بل من فرضية 

وفاة  منذ  بالقرآن  ألصقت  أيديولوجية  أولية 

الله  ناحية. فكالم  تناقضه من كل  الرسول، 

واألرض،  السماء  بين  حوار  أنه  على  يقّدم 

ويمزج الروحي بالظرفي، ويختلط بالمعيش 

الجزيرة  شبه  في  األوائل  للمسلمين  اليومي 

أن  الميالدي، أي  السابع  القرن  إبان  العربية 

جانبا منه متصل اتصاال وثيقا بمرحلة غابرة. 

وال يمكن تبعا لذلك التقيد باآليات الوصفية 

ألنها  الخصوص،  وجه  على  منها  والحربية 

مرتبطة بزمن معين وّلى وانقضى. وفي رأيهما 

أن رفع تحدي داعش على المستوى العقدي 

فرصة  المسلمين  من  لكثير  يمثل  أن  يمكن 

الستعادة حرية الضمير وفّك عقدة المعتقد.

علي بنمخلوف 
واإلرث اإلنساني المنسي

هو فيلسوف تحليلي، متخصص في الفلسفة 

مناطقة  وفي  الوسيط،  القرن  في  العربية 

القرن العشرين أمثال البريطاني برتراند راسل 

ألفريد  واألميركي  فريغه  غوتلوب  واأللماني 

نورث وايتهيد. عرف عنه، إلى جانب تدريس 

الفلسفة في جامعة باريس الشرقية، نشاطه 

في الحياة العامة، إذ يرأس الهيئة االستشارية 

البحث  معهد  في  واإليتيقا  المهنة  ألخالق 

رئيس  منصب  ويشغل  التنمية،  أجل  من 

لإليتيقا.  القومية  االستشارة  للهيئة  مساعد 

من مؤلفاته »ابن رشد« و«فريغه، الضروري 

والزائد« و«الهوية، خرافة فلسفية« و«لماذا 

نقرأ الفالسفة العرب-اإلرث المنسي« وأخيرا 

كيف  يبين  وفيه  كأسلوب حياة«،  النقاش   «

الناس بعضهم ببعض عن  النقاش يصل  أن 

الصوت  عبر  يمّر  الرابط  وهذا  الكالم،  طريق 

الصمت والحركات.  والنَفس والنظرة ووتيرة 

عن  يقول  كان  الذي  بمونتاني  ويستشهد 

التحاور والتناقش »نحن بصدد كيفية القول، 

ال مادة القول«. وفي رأي الكاتب أن النقاش 

ليس استدالال، بل هو كالم في طور الحركة، 

أسلوب  هو  ما  بقدر  جاهزة  حكمة  وليس 

يستكشف  أيضا  مونتاني  غرار  وعلى  حياة. 

االنعطافات  في  الكامن  الثراء  الكاتب 

يوقظ  الذي  المتقطع  والكالم  واالستطرادات 

العرب في الثقافة الفرنسية
حضور للفرانكوفونيين وغياب اللسان العربي

أبو بكر العيادي

تزخر الساحة الفرنسية بكّتاب وشعراء وباحثني ومفكرين وعلماء اجتماع فرنكفونيني من أصول عربية، منهم من رّسخ اسمه 

منذ سنوات مثل فينوس خوري غاتا وألبر ممي وليى صبار وطاهر البكري وخاصة أمني معلوف عضو األكاديمية الفرنسية، 

الدور  يف  النشر  داوم  بعضهم  األخرة.  األعوام  يف  حضورا الفتا  سّجل  من  ومنهم  غونكور؛  أكاديمية  عضو  جلون  بن  وطاهر 

الفرنسية دون أن يغادر باده مثل رشيد بوجدرة وأمني الزاوي وعبد لحق سرحان وشريف مجدالين وإسكندر نجار وليى مروان 

والحبيب طنغور، وبعضهم مقيم يف فرنسا كسليم بايش وفوزية الزواري وليى سليماين وصابر املنصوري وكوثر عظيمي؛ أما 

الباقون فهم من الجيل الثاين من أبناء املهاجرين، أمثال نينا بوراوي وعقي تاجر وعزوز بقاق ومهدي شارف وأليس زنيرت التي 

كادت روايتها األخرة »فن الفقدان« تفوز بجائزة غونكور يف دورة هذا العام.

 رسالة باريس
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إلى  فلوبير  من  األدب  ويستقرئ  األذهان. 

سان سيمون ولويس كارول وبروست، في 

الذي  المؤلف  مع  صامت،  داخلي  نقاش 

اندثر، والكتاب الذي بين يديه، أو الذي يرقد 

جنبه، ليستخلص في النهاية أن في النقاش 

المرء  تربط  التي قد  العالقة  مخاطر، خطر 

بهذا أو ذاك، وخطر المجهول الذي يحملنا 

إليه ذلك النقاش الفكري باألساس.

انطلق بنمخلوف في كتابه هذا من نقطتين: 

اللغوية،  اللغة واألعمال  بفلسفة  اهتمامه 

إذ  لمونتاني،  قراءته  من  استلهمه  ما  وهو 

يقوم  أي  المؤلف،  مع  يتناقش  أنه  أحس 

بتلك الرحلة التي يعتبرها ديكارت هامة في 

أمامه  فتح  مونتاني  بأن  ويعترف  قراءاته. 

بوليفونية النقاش وساعده على إعادة قراءة 

التراث العربي اإلسالمي عن النقاش العالم، 

اليوناني  اإلرث  أهمية  على  التعرف  وطريقة 

ومقارنة منطق أرسطو بالنحو العربي.

فتحي بنسامة 
وتفكيك أسطورة المسلم فوق العادي

من الوجوه الحاضرة في الساحة اإلعالمية، 

القضايا  في  رأيه  عن  يسأل  ما  عادة  إذ 

بوصفه  الفرنسيين  تشغل  التي  الساخنة 

ومهتما  النفسي،  التحليل  في  متخصصا 

الراديكالية،  ومظاهرها  الدينية  بالمسألة 

باألصولية،  وعالقته  باإلسالم  وخاصة 

منها  بالذكر  نخص  مؤلفات  عدة  نشر  وقد 

»التحليل النفسي واختبار اإلسالم« و«رغبة 

فيه  استعمل  الذي  التضحية«  في  جامحة 

ضمن  العادي«  فوق  »المسلم  مصطلح 

تحليله لشتى أشكال التطرف باسم اإلسالم. 

نيتشه  من  استوحاه  الذي  المصطلح،  هذا 

وإنسانه األسمى »Übermensch«، ينطبق 

في  وعي  غير  عن  يستجيب  من  كل  على 

الغالب لحتمية ذات آثار رهيبة، وهي ظاهرة 

العشرين، حيث صار  القرن  انتشرت خالل 

المسلم يرغب بقوة في أن يصبح مسلما غير 

يفترض  التي  األصولية  من  فينتقل  عادي، 

أنها سلمية إلى الجهادية والعنف، والحال 

أن عبارة »مسلم« تحمل معاني سامية تحيل 

على التواضع والخشوع. تلك الحتمية ربطت 

تقتضي  بسلوكيات  وكرامته  المسلم  وفاء 

منه أن يقّوي إيمانه درجات عن طريق إيذاء 

أخالقي تجاه ذاته وقسوة تجاه اآلخر، لكي 

ُيظهر عظمته ككائن ال ُيقهر بوصفه مسلما 

الجبين  على  زبيبة  خالل  من  وأخيرا،  أوال 

والصالة على قارعة الطريق وتميز في الهيئة 

بقربه من  يبديها كعالمات تشهد  والهندام 

الله. هؤالء المسلمون فوق العاديين صاروا 

ينطقون باسم الله وينفثون كرههم على كل 

حتى  كإيمانهم،  صلب  إيمان  له  ليس  من 

»الله  وعبارة  مثلهم.  الشهادة  ينطقون  من 

أكبر« التي يفترض في قائلها التواضع أمام 

الفئة  تلك  أفواه  في  تحولت  الخالق  عظمة 

النهاية  في  أنها  أي  وذبح،  قتل  إلى صيحة 

صارت ازدراء بالحياة وتمجيًدا للموت.

في كتابه األخير »جهادية النساء« يلتقي مع 

لتطارح  االجتماع  عالم  خوسروخوار  فرهاد 

الداعشي  الفكر  إلى  النساء  انجذاب  مسألة 

االلتحاق  إلى  دفعتهن  التي  والعوامل 

بصفوف هذا التنظيم اإلرهابي، ال سيما أن 

غادروا  الذين  الرجال  عدد  قارب  عددهن 

واستنادا  القتال.  بجبهات  ليلتحقوا  أوروبا 

والتحاليل  االجتماعية  المعطيات  إلى 

تقوم  تحاليل  المؤلفان  يقترح  النفسية 

والطبقة  كالسن  موضوعية  معايير  على 

والتكوين  اإلقامة  ومكان  االجتماعية 

اإلسالمي أو الدخول في الدين.. ثم يسلطان 

لتفسير  الذاتية  االعتبارات  على  الضوء 

الذي  العنيف  التنظيم  ذلك  إلى  االنضمام 

ينكر على المرأة حريتها وتفتحها، ويوهمها 

أشبال  وأّم  مقاتل  كزوجة  ذاتها  بتحقيق 

حتى  زوجها  مثل  بدورها  للقتال  منذورة 

الموت. ويهتم المؤلفان بتفسير قوة الجذب 

التي يشكلها الفكر الداعشي كعالمة على تدّن 

حضاري لم تفلح المدرسة والمجتمع الغربي 

في التنبه إليه.

بيير رابحي المزارع الفيلسوف
هو  ذاتها.  حّد  في  رواية  رابحي  بيير  حياة 

رابحي،  رابح  يدعى  األصل  جزائري  مواطن 

ولد عام 1938 في واحة كنادسة بوالية بشار، 

بتربيته  أبوه  فعهد  طفل  وهو  أمه  توّفيت 

لعائلة فرنسية تبّنته وأخذته معها إلى وهران 

بيير. ولما  اسمه  فصار  ونّصرته  عّلمته  حيث 

اندلعت الثورة عام 1954 ألفى نفسه مطرودا 

له  يغفر  لم  الذي  أبيه  من  الجهتين:  من 

له  يغفر  لم  الذي  بالتبّني  أبيه  ومن  تنّصره، 

فرنسا  إلى  فسافر  جوان.  للماريشال  انتقاده 

حيث اشتغل عامال في مصنع تعّرف فيه على 

ميشيل فتزوجها رغم رفض أهلها، وقررا معا 

المدينة واالستقرار في أحد األرياف.  مغادرة 

كان  إيكولوجيا  طبيبا  الزوجان  وصادف 

يستعد إلنشاء منتزه وطني بمنطقة سيفين، 

بيير  استقر  التجربة.  خوض  على  فشجعهما 

ليس  قاحلة  صخرية  منطقة  في  زوجته  مع 

فيها كهرباء وال ماء صالح للشراب وال طريق 

معبدة، ولم تكن له خبرة بالفالحة وال بتلك 

الدروب الوعرة، ولكنه صمد وبدأ يشتغل في 

إحدى الضياع كعامل فالحي قبل أن يستقل 

ويعتمد  الماعز،  تربية  في  ويشرع  بنفسه 

يصبح  ولم  الحيوية،  الحركية  الزراعة  على 

بعد  إال  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  على  قادرا 

والصبر  الجهد  من  عاما  عشر  خمسة  مرور 

بقية  بدوره  ينصح  صار  عندئذ  والمثابرة. 

القيام  ينبغي  ما  إلى  ويرشدهم  المزارعين 

به على مدار العام. وسرعان ما راج خبر هذا 

المزارع العربي الذي حّول أراضي جرداء إلى 

حقول ومزارع خصيبة، فصارت المحافظات 

بيدها،  ليأخذ  تستدعيه  األخرى  الفرنسية 

وصارت الدول، في أوروبا وأفريقيا والمشرق 

لتعميم  تستقدمه  العربيين،  والمغرب 

طريقته  أن  سيما  ال  أراضيها،  في  تجربته 

تعتمد على تطوير األعمال الزراعية التي يقدر 

المعدمون والفقراء، واستعانت  عليها حتى 

بخبرته حتى منظمة األمم المتحدة للحّد من 

التصحر.

يجد  رابحي  كان  المبذولة  الجهود  ورغم 

فألف وحاور وأنتج  للقراءة والكتابة،  الوقت 

موران  إدغار  من  الفالسفة  قبلة  صار  حتى 

وجاك  جاكار  ألبير  إلى  مونود  وتيودور 

رجال  على  عالوة  سبونفيل  وكونت  بروس 

إليه  الذين يحجون  الشعب  السياسة ونواب 

ليّطلعوا على ما حققه في المجال الفالحي، 

من  استمدها  التي  فلسفته  حول  ويحاوروه 

 ،)1986-1895( كريشنامورتي  جّدو  الهندي 

 ،)1925-1861( شتاينر  رودولف  والنمساوي 

الزراعة الحركية  ال سيما من جهة استعمال 

وهي  األنتروبوسوفيا  من  المتأتية  الحيوية 

عشرينات  في  شتاينر  طورها  باطنية  فلسفة 

القرن الماضي.

دنيا بوزار ومعالجة تشدد المراهقين
جزائري،  أصل  من  أنتروبولوجيا  عالمة  هي 

اختارتها حكومة االشتراكيين في عهد مانويل 

فالس لوضع خطة تستهدف عالج المراهقين 

المتشددين الذين عادوا من جبهات القتال أو 

كانوا يستعدون لاللتحاق بها. ولكّن أساليبها 

لم تنل رضا المعارضة اليمينية وحتى زمالئها 

دائما  فكانت  والفكري،  العلمي  الوسط  من 

على  قدرتها  في  يشّكون  من  مع  صراع  في 

التشدد،  إلى  الشبيبة  لنزوع  حلول  إيجاد 

ويتندرون باسمها وأصولها؛ كما أن مواقفها 

 رسالة باريس

دنيا بوزارياسمينة خرضاءكامل داودبيري رابحي
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المختصر

قبلة  جعلتها  داعش  تنظيم  من  المعلنة 

سهام األصوليين الراديكاليين، حتى صارت 

أن  بيد  أمنية.  حماية  تحت  وتتنقل  تعيش 

األسباب  تحليل  على  عزمها  يثّبط  لم  ذلك 

التي ساهمت في تنامي تلك الظاهرة ووقوع 

المرّوجين  شراك  في  بسهولة  المراهقين 

كتابها  في  ما طرحته  الداعشي. وهو  للفكر 

األخير »كنت أحلم بعالم آخر«.

سيرج  بمعية  بوزار  تحاول  الكتاب  هذا  في 

المتخصص  النفسي  التحليل  عالم  هيفيز، 

النفسي  والعالج  المراهقين  مشاكل  في 

يعتمدها  التي  األساليب  تفكيَك  العائلي، 

والوقوف  الدولة اإلسالمية،  تنظيم  مجنِّدو 

على المسار الذي ينتقل عبره المراهقون إلى 

الراديكالية. واإلجابة التي ما فتئ الفرنسيون 

وعادت  الظاهرة  عّمت  أن  بعد  يطرحونها 

عليهم بالوبال: ماذا يحدث في ذهن شاب 

وصل  كيف  بحياته؟  للمجازفة  مستعد 

افتتن بخطاب داعش  لماذا  الحد؟  إلى هذا 

قطيعة  إلى  يدفعه  الذي  ما  المتطرف؟ 

يمثل حياته حتى  كان  ما  راديكالية مع كل 

المجنَّد  الشاب  يلغي  عندما  اللحظة؟  تلك 

ويستبدل  أخرى،  عائلة  إلى  ليتجه  عائلته 

المحاكاة والتكرار بالعقل ويجعل الجماعة 

تفكر عوضا عنه، ويفقد كل إحساس تجاه 

ويُقَتل،  َيقتل  أن  ويقبل  جميعا،  الناس 

فكيف السبيل عندئذ إلى إعادته إلى الرشد، 

حتى يشعر أنه فرد بذاته يملك قراره؟ وهي 

إذ تتساءل عن الحّد الفاصل بين الهشاشة 

والتزّمت  واالنخراط  المراهقة  ترافق  التي 

في  تعقد األمل  القاتل،  والتشدد والجنون 

إمكانية تعافي الشبان حتى يستعيدوا حرية 

التفكير بأنفسهم.

ياسمينة خضراء
هو أغزر الكتاب الفرنكفونيين إنتاجا وأكثرهم 

كضابط  العسكري  ماضيه  ولكّن  انتشارا، 

مواالته  ثم  الجزائري،  الجيش  في  سابق 

الثقافي  للمركز  مديرا  عينه  الذي  للنظام 

 ،)2014 إلى   2008 )من  بباريس  الجزائري 

وحرماه  السلطة  مثقف  صورة  عنه  وّلدا 

مناسبة،  من  أكثر  في  غونكور  جائزة  من 

توسيمه  رغم  ثانوية،  بجوائز  إال  يفز  ولم 

الجمهورية  ومن  الفرنسية  األكاديمية  من 

نفسها.

بدأ النشر باسمه الحقيقي محمد مولسهول 

ينشر  صار  ثم  الجزائر،  في  كان  حينما 

الرقابة  لهيئة  تجنبا  مستعارة  أسماء  تحت 

العسكرية، من بينها ياسمينة خضراء على 

منذ  اختاره  الذي  االسم  وهو  زوجته،  اسم 

1997 عند نشر أول كتاب في فرنسا بعنوان 

سيموتون«  »الذين  بمعنى  »موريتوري« 

)وهو مأخوذ من قولة التينية »أيها القيصر، 

الذين سيموتون يحيونك«، وكان استعملها 

فيكي  برنهارد  السويسري  المخرج  قبله 

أفالمه( ولم يكشف عن هويته  عنوانا ألحد 

أعماله  أن وجدت  بعد  أي   ،2000 عام  إال 

شهرة  حاز  والنقاد.  القراء  لدى  طيبا  صدى 

عالمية بفضل رواياته البوليسية التي ينتقد 

فيها التزمت والصراع على السلطة، وبفضل 

و«االغتيال«  كابل«  كـ«سنونو  أخرى  أعمال 

حوار  فيها  عالج  بغداد«  إنذار  و«صفارات 

ترجمت  وقد  والغرب.  الشرق  بين  الصم 

وحّول  لغة  أربعين  من  أكثر  إلى  أعماله 

أغلبها إلى أفالم سينمائية ومسرحيات.

السراب  به  يدين  »ما  الجديد  كتابه  في 

للواحة« يروي ياسمينة خضراء حكايته مع 

تقاسم  حكاية  والناس،  والصحراء  الكتاب 

وحب قديم ِقدم العالم، حب الحلم. يروي 

في  النور  رأى  الذي  وهو  بالصحراء  عالقته 

بيير  حيث ولد  بشار،  بوالية  كنادسة  واحة 

رابحي من قبله، ويأخذ القارئ إلى شسوع 

في  الحية  الظاهر،  في  القاحلة  األمكنة، 

إيقاع  تضبط  الموسيقى  حيث  الواقع، 

الشعر، والسراب يتمخض دائما عن واحات.

كمال داود ناكر أصله
هو محبوب اإلنتلجنسيا الفرنسية بال منازع، 

»مورسو-تحقيق  روايته  في  ليس  والفضل 

القصيرة  القائمة  إلى  وصلت  التي  مضاد« 

مقاالته  في  بل   ،2014 عام  غونكور  لجائزة 

المعادية للعرب والمسلمين وللغتهم ودينهم 

مجلة  في  أسبوعيا  نشرها  على  دأب  التي 

»لوبوان«، وجمعها في كتاب صدر هذا العام 

اليمينية  المجلة  تلك  »استقالالتي«.  بعنوان 

التي أفردت له أحد أعدادها لتصفه في غالف 

تتصدره صورته بـ«المثقف الذي يهّز العالم«، 

وهي تعلم أنها تستغله لتثبيت الصورة التي 

يحملها الغرب عن العرب والمسلمين، مثلما 

تعلم أن أّي واحد من محرريها ال يجرؤ على 

بتهمة  المالحقة  يكتبه داود خشية  كتابة ما 

العنصرية ومعاداة اإلسالم. كنا نجد له العذر 

بنقده،  والجهاديين  الراديكاليين  خّص  لو 

ولكنه يعّمم مآخذه على العرب والمسلمين 

ينكر  إنه  بل  ومعتدلين،  غالة  أجمعين، 

ذكرهم  على  يأتي  فال  أصال،  العرب  وجود 

»أولئك  بقوله  أو  معّقفين  بين  بوضعهم  إال 

الذين يقال لهم عربا«، فإذا هو كمن يشتم 

أّمه ألنها أنجبت أخا ال يحتمل رؤيته. لقد بات 

هذا »المثقف« َعَلًما ُيستشهد بأقواله، ويدرج 

إلى  جنبا  هامة  فكرية  قضايا  عن  ملفات  في 

جنب مع فولتير وروسو ومونتسكيو وسبينوزا 

ونيشته وسواهم، ال عن عمق تفكير أو جّدة 

مفاهيم أو حسن تحليل، بل لمجرد أنه يقول 

العرب والمسلمين  به أعداء  يهمس  ما  علنا 

في الفضاءات المغلقة، كدعوته الغرب إلى 

األخالقية  قيمه  العرب  المهاجرين  تعليم 

تأشيرة  من  تمكينهم  قبل  والحضارية 

دخول، وكأنه الناطق الرسمي باسم االتحاد 

سّر  عن  يتساءل  هل  ندري  وال  األوروبي! 

كأحسن  مرة  عليه  انهالت  التي  الجوائز  تلك 

صحافي )مقاالت رأي(، ومرة كأحسن كاتب 

ومرة  أخرى(،  رواية  من  مستوحاة  )رواية 

وشتم  جلده  من  )الخروج  مثقف  كأجرأ 

ال  وهو  وفصلهم(  أصلهم  وإنكار  قومه  بني 

العلمية. ففي حديثه عن  يلتزم حتى األمانة 

بالجنس،  استثناء،  دون  المسلمين،  هوس 

من  نفسها  فرنسا  في  يجري  ما  يتجاهل 

جرائم اغتصاب مشفوعة في الغالب بالقتل، 

أذنيه عن  يصّم  القاصرات  لزواج  إدانته  وفي 

القائم في فرنسا حول تخفيض سن  الجدل 

القصور إلى ثالث عشرة سنة، بعد أن بّرأ أحد 

القضاة مرتكب جريمة اغتصاب طفلة في سن 

الحادية عشرة بأن ذلك تم برضاها.

صنصال  بوعالم  هو  آخر  جزائري  به  شبيه 

فرضي  بالنازيين  اإلسالميين  شبه  قد  وكان 

وضمنوا  القدس،  في  وكّرموه  اليهود  عنه 

أوروبا  في  والجوائز  واالنتشار  الحضور  له 

وخارجها.

الفرنسية  اللجان  اهتمام  إن  نقول  أن  بقي 

يتم  الفرنكفونيين  العرب  بمؤلفات  المتزايد 

في الغالب حسب المواضيع المطروحة أكثر 

العادة  من قيمتها األدبية الصرف، وهي في 

المثليين  وزواج  كالمثلية  اجتماعية  مسائل 

للمغربي  بالمحبة«  »الجدير  رواية  في  كما 

واإللحاد  كالكفر  دينية  أو  الطايع،  عبدالله 

واآلخرون«  أنا  الله،  »الرب،  رواية  في  كما 

كرواية  سياسية  أو  باشي،  سليم  للجزائري 

بينبين،  ماحي  للمغربي  الملك«  »مضحك 

وكأن االعتراف بأولئك الكتاب يأتي من خارج 

األدب.

العربي،  اللسان  العرب من ذوي  الكّتاب  أما 

وال سيما المنحدرين من المغرب العربي، فال 

بعد  النادر، حتى  القليل  في  إال  لهم  حضور 

ترجمة أعمالهم، وكأن ثمة نية لدفعهم إلى 

عامة  استراتيجية  إطار  في  الفرنسية،  تبّني 

نفوذها  مجال  على  فرنسا  حفاظ  إلى  تهدف 

المهدد من كل جانب.

كاتب من تونس مقيم في باريس

 رسالة باريس

عبد النور بيدارفتحي بنسالمةعيل بنمخلوف
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هيثم الزبيدي

الفكرية  الثورة  قاد  الذي  الغربي  العقل  أن  لنفترض جدال 
والعملية التي أوصلتنا إلى العصر الحديث كان قد 

قرر االستكانة واالبتعاد عن الفكر النقدي. يمكن بسهولة ألي باحث أو 

مّطلع أن يقول إن العالم الذي نعيشه كان سيصبح شيئا آخر، مظلماً 

ربما أو منكسراً، أو فقط استمراراً لعالم القرون الوسطى. هذا ال يعني 

فناء البشرية، وإن كانت قد اقتربت من الفناء مرات بسبب األوبئة. 

إلى  النظر  على  قدرة اإلنسان  في  كان سيتغير  ما مفصلياً  لكن شيئا 

واقعه بمسعى الرغبة في التغيير. من دون عين ناقدة، تبقى األمور 

كما هي ويخنق السكون حياتنا.

تتزاحم  المستقبل.  نحو  السريعة  الطريق  على  اليوم  العالم  يبدو 

اإلنجازات التقنية واالبتكارات. هناك 120 دواء أساسياً رخيصاً، تنتج 

المزارع  99 بالمئة من األمراض.  أنحاء األرض وقادرة على شفاء  في 

مألت بطون البشر بوفرة اإلنتاج. العقول متخمة بالمشاهد التلفزيونية 

والبايوتقنية جعل  الفيزيائية  العلوم  في  التقدم  والنصوص والصور. 

يتراجعون عن نظرياتهم حول استقرار مسيرة التطور.  مفكرين كباراً 

هذا التقدم فتح الباب أمام آفاق جديدة غير مسبوقة للبشرية. دواء 

مضاد للكآبة يستطيع تغيير حياة مئات الماليين من البشر في العالم، 

مثلما يقدم هاتف ذكي فرصة التواصل للمليارات، كما لم يحدث من 

قبل: كم كلمة هالو تقال يوميا اآلن؟

أساساً  يصبح  أن  على  قدرته  في  تكمن  المذهل  التقدم  هذا  مشكلة 

حدث  ما  إلى  النظر  يمكن  عربي،  واقع  عن  الحديث  قبل  لالرتداد. 

التقني  التقدم  قمة  من  تستفيد  التي  التغريدات  أوال.  الغرب  في 

الرئيس  شاكلة  على  عبثية  شخصية  لصعود  فرصة  تكون  أن  يمكن 

األميركي دونالد ترامب. الصحف البريطانية التي ُعرفت بجرأة تناولها 

أمام  عاجزة  تقف  اليوم  صارت  الساخنة،  الداخلية  للموضوعات 

اكتساح األخبار الملتوية التي تروج على الشبكات االجتماعية. كل ما 

بناه السياسيون والمثقفون والصحافيون، واألهم االقتصاديون ورجال 

بالتلفيق  هدمه  تم  ألوروبا،  البريطاني  االنتماء  عمارة  من  األعمال، 

والدعاية. انتهت بريطانيا تتلمس -عمياء تقريبا- طريقها خارج أوروبا. 

الصمود األلماني في مواجهة حمالت األفراد والمجموعات التي تدعو 

إلى طرد األجانب من ألمانيا وأوروبا يستحق التقدير، لكنه يعود إلى 

أسباب تاريخية وإلى عقدة الذنب أكثر منه إلى وعي جماعي بأهمية 

الدماء الجديدة التي تأتي مع المهاجرين، حتى الالجئين منهم. الفكر 

النقدي الحداثي الذي شكل الغرب المعاصر، ومعه العالم بشكل أو 

بآخر، يقف مرتبكا أمام مد الشعبوية، شعبوية يحملها التقدم نفسه 

على ظهره. إال أن ما يبعث على االطمئنان هو أن هذا الفكر الحداثي 

الغربي سيتجاوز الردة الشعبوية بمرور الوقت وبفعل التجربة ألنه، 

بالحد األدنى، يدرك إلى أين ستقوده فوضى الالنقد.

البناء الحديث  التطور. كان  الوضع في الشرق مختلف تماما. فاجأنا 

في بداياته. توفر الغذاء، مثال، لم يدفع أوروبا إلى تغييرات سكانية 

العالم.  في  للغذاء  األول  المنتج  هو  الغرب  أن  رغم  كبيرة،  عددية 

لكن هذه الوفرة تحولت في عالمنا العربي إلى زيادة سكانية مفرطة 

استهلكت معظم الموارد. منظومة المجاري في القاهرة تئن قبل أن 

تئن الصفوف المدرسية من عدد الطالب، أو الشوارع من السيارات. 

تساوت أدوار انعدام الفكر النقدي في تنظيم الحالة السكانية، على 

سبيل المثال، مع استسالم الدولة العربية لغيبيات رجال الدين، أو 

بان اإلنجاب لحين والدة الولد الذكر، وأخيه وأخيه  ترك األب واألم يجرِّ

وأخيه بعد أخته وأخته وأخته.

في  المعلوماتية  الثورة  التقنية. ولَّدت  مع  بتعاملنا  حل  ماذا  انظروا 

عالمنا كتلة حرجة للتمرد. مجموعة المفكرين العرب، ممن كان في 

صميم مسؤوليتهم نقد حالة الفوضى، انساقوا بعيدا في مجاراتهم 

دون  من  انتهازية،  بكل  االضطرابات  موجة  وركبوا  الفوضى،  لهذه 

النقدية واستقر مفاوضاً  العواقب. بعضهم رمى أدواته  التوقف عند 

العرقية  النزاعات  مفاوضات  أو  قاعات جدل،  من  قاعة  في  سياسياً 

والطائفية والدينية التي اشتعلت تباعا في منطقتنا. التقنية فضحت 

وشتَّام  منتقد  هو  سياسيينا.  على  باالنقالب  تتسبب  أن  قبل  مثقفنا 

أكثر منه ناقداً أو مفكراً. الفكر النقدي في عالمنا العربي، الذي كتبنا 

عنه الكثير، لم يسقط في امتحان بناء الوعي فقط، بل فشل فشالً 

ذريعاً في الحضور الفاعل في قضايا مصيرية. الفكر النقدي، الذي هو 

في صميم الحداثة، صار أداة تفسير وتبرير لصراعات أخذت تستمد 

شرعيتها من حقائق، أو أوهام عمرها قرون.

“فكر”  اسمه  خطير.  مأزق  عنوان  العربي  عالمنا  في  النقدي  الفكر 

وصفته أنه “نقدي” ويمارسه “مفكرون” و”نقاد” ويقرأه الناس على 

أنه فكر ونقد، ولكنه يخلو حتى مما ينتمي إلى اسمه. إنه نزعة ارتدادية 

تقود إلى السكون بدال من أن يكون محرك التغيير 

كاتب من العراق مقيم في لندن

مأزق اسمه الفكر النقدي

منبر عربي لفكر حّر وإبداع جديد
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نوري   الجراح
عامر   عبدزيد   الوائلي

إسماعيل   نوري   الربيعي
باسم   فرات

شاكر   عبدالحميد
علي   حسن   الفواز

إبراهيم   أزوغ
آراء   الجرماني
أمين   الزاوي   

علي   لفته   سعيد
خلود   شرف

أحمد   سعيد   نجم
عمرو   أبوالعطا
يوسف   البرودي

محمد   ناصر   المولهي
وارد   بدر   السالم

ميمون   حرش
عاصم   الباشا

معتز   نادر
عبد   الرَّحمن   بسيسو

أحمد   برقاوي
زهير   توفيق

مفيد   نجم
سالم   الفائدة

وليد   عالءالدين
عمار   علي   حسن

حميد   زناز
رسول   محمد   رسول

مريم   حيدري
حميد   سعيد
محمد   ميالد

آالء   أبوالشمالت
محمد   السعدي

دارين   فستق
عبدالهادي   شعالن

مراد   علوي
حسان   العوض

عمّار   المأمون
ممدوح   فرّاج   النابي

شرف   الدين   ماجدولين
محمد   الحمامصي

كمال   بستاني
أبو   بكر   العيادي

هيثم   الزبيدي
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