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مـرأة مــن
أن صــدرت «الجديــد» وهــي تعنــى ،بصــورة مر ـكـزة ،بمــا يصــدر عــن ال ـ

أعمــال فكريــة وإبداعيــة ،وذلــك انطالقــا مــن بيانهــا التأسيســي الــذي أكــد علــى

مـرأة ومــا يصــدر فــي
مـام الجــدي بمــا يصــدر عــن ال ـ
أهميــة إفســاح المجــال واســعا لالهت ـ

مـرأة ومكانتهــا داخــل الثقافــة
اتجاههــا .وإتاحــة الفرصــة للمراجعــة النقديــة لواقــع ال ـ

العربية وفي االجتماع العربي.

مستشارو التحرير
أزراج عمر ،أحمد برقاوي
عبد الرحمن بسيسو ،خلدون الشمعة،
خطار أبو دياب ،أبو بكر العيادي
ابراهيم الجبين ،رشيد الخيون
أمير العمري ،مفيد نجم ،عواد علي

التصميم واإلخراج والتنفيذ

مـام األصيــل مــن جانبهــا ببعــض الظواهــر
وفــي هــذا العــدد تواصــل «الجديــد» هــذا االهت ـ

ناصر بخيت

سـام ،هــي بمثابــة لوحــات
مـرأة العربيــة يتألــف مــن أربعــة أق ـ
األوجــه لكتابــة وإبــداع ال ـ

رسامو العدد:

مـرأة وتفكيرهــا ،ونتاجهــا األدبــي ،وذلــك مــن خــال ملــف متعــدد
المتصلــة بإبــداع ال ـ
تعكــس جانبــا مــن المشــهد اإلبداعــي للنســاء العربيــات اليــوم ،وتتمثــل فــي :مقــاالت فــي
شـاعرة،
مـرأة ،شــهادات فــي الكتابــة 24 ،قصيــدة لــ 24ـ
الكتابــة النســوية ،وفــي مس ــرح ال ـ

حـوار مــع كاتبــة حققــت مكانــة بــارزة فــي الكتابــة الروائيــة العربيــة هــي هــدى ـبـركات،
و ـ
وبانورامــا نقديــة ألعمــال ثــاث مــن أبــرز الرســامات الحديثــات فــي مصــر ،هــن أنجــي
أفالطــون ،وتحيــة حليــم ،وجاذبيــة س ــري ،اللواتــي يعتب ــرن رائــدات فــي الفــن التشــكيلي
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الحديــث بمصــر.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن «الجديــد» أفــردت خــال ســنوات صدورهــا ،حتــى اآلن ،العديــد

مــن الملفــات الفكريــة واألدبيــة ،تناولــت مــن خاللهــا ظواهــر تتصــل بالتفكيــر بــإزاء األنوثــة
مـرأة فــي ال ـتـراث العربــي والثقافــة
والمؤنــث كحيــز اجتماعــي وثقافــي مهمــش ،ومكانــة ال ـ

صـرة ،وبطبيعــة التفكيــر العربــي بــإزاء المؤنــث ،وأخ ــرى تتصــل باإلبــداع
العربيــة المعا ـ
مـرأة.
الصــادر عــن ال ـ

يحتوي هذا العدد أيضا على طيف من المقاالت التي تغطي موضوعات فكرية وأدبية

متنوعــة ،وفــي جوارهــا قصــص ويوميــات ووثائــق وأبحــاث ومراجعــات نقديــة للكتــب
الجديــدة ،عربيــة وأجنبيــة.

سـاهمت فــي هــذا العــدد عــن اســتمرار الحضــور النوعــي
تكشــف خارطــة األســماء التــي ـ
لألقــام العربيــة المشــاركة فــي الكتابــة للمجلــة ،والتفاعــل المتواصــل مــع مشــروع

عـرب ممــن يؤمنــون بالتغييــر ،ويرتــادون فــي أدبهــم
«الجديــد» مــن قبــل حملــة األقــام ال ـ
وفكرهــم آفاقــا جديــدة
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كلمة

ّ
تحرر المرأة
خطاب نسوي عربي
مبكر في ّ
في

 1908توفــي فــي القا ـهـرة قاســم أميــن صاحــب كتابــي “تحريــر
ال ـمـرأة» و»ال ـمـرأة الجديــدة» .وفــي الســنة نفســها ولــدت فــي

لبنــان نظ ـيـرة زيــن الديــن ( )1976 – 1908التــي ســيقيض لهــا ان تضــع فــي
العــام  1928كتابــاً تحــت عنــوان “الســفور والحجــاب» ســيحدث صــدوره

فــي ذلــك العــام دويــاً كب ـيـراً فــي ســوريا الكبــرى والعالــم العربــي ،ونقاشــاً

طـران ومحمــد جميــل بيهــم وأميــن
العاليلــي وعلــي عبــد ا ـلـرازق وخليــل م ـ

والتجــدد االجتماعــي فــي العالــم االســامي».

الريحانــي وهــدى شــعراوي وفــؤاد حــداد ومحمــد ـتـاج الديــن الحســيني
والشــيخ مصطفــى الغاليينــي ،وغيرهــم كثــر مــن مثقفــي األمــة فــي ذلــك
الزمان.

مائــة وعشــر ســنوات ـمـرت علــى والدة نظ ـيـرة زيــن الديــن ،وتســعون
عامــاً علــى ظهــور كتابهــا الجــريء المثيــر للجــدل ،وما ـتـزال موضوعــات

ظـرات فــي الســفور والحجــاب وتحريــر العقــل – وتحريــر ال ـمـرأة –
ومنا ـ
***

ناقشــت الكاتبــة فــي “الســفور والحجــاب» جملــة مــن القضايــا أبرزهــا:
حريــة االختــاط بيــن الجنســين فــي المــدارس والمنتديــات واألماكــن
العامة ،مساواة المرأة بالرجل في كل شيء ،حرية المرأة في التفكير

سـاء فــي الحكــم وان ـتـزاع حــق االنتخــاب
واتخــاذ ال ـقـرار ،اشــتراك الن ـ
ّ
للمرأة ،حق االجتهاد في الدين ،اتباع شرع الله واالحتكام إلى القرآن

هــذا الكتــاب وأســئلته واإلشــكاليات التــي أثارهــا قائمــة إلــى اليــوم .بــل إن
اآلمــال الكبــرى بتحــرر ال ـمـرأة ونيلهــا حقوقهــا فــي العالــم العربــي تلـ ّـكأت

غـرض وتفســيره وفــق التطــور العصــري،
وتخليصــه مــن التأويــل الم ـ

انتكاســات ،وكوابيــس.

نحــو يســمح بشــيوع قيــم المســاواة بيــن أفرادهــا ،والدعــوة إلــى األخــذ

فــي بعــض بلدانــه ،وتقه ـقـرت فــي أخــرى ،وتحولــت فــي غيرهــا إلــى
***

لم تكن اآلنسة نظيرة التي شهدت النور في بعقلين بجبل لبنان ،ألب

سـرة وتنظيمهــا علــى
صـاح األ ـ
حريــة االختيــار بيــن الحجــاب والســفور ،إ ـ
بالملبــس المناســب للعصــر.

***

أبنــاؤه الظلــم عــن نصفــه الغائــب وراء الجــدران ،وتصـ ّـدت ،بالتالــي،

اللواتــي ســينفخن فيهــا روح الحيــاة».

بإكبــار وتعاطــف تــارة ،وتــارة أخــرى بانتقــادات حــادة مــن علــى منابــر

يتأســس عليــه الخلــل االجتماعــي مــن مظاهــر ظلــم واســتعباد
لــكل مــا
ّ

عــن مظا ـهـرات تطالــب بقتــل صاحبــة الكتــاب.

تســبب بهمــا فســاد التقاليــد والعــادات وفســاد الســلطة فــي مجتمعــات

شـرائع لتدعيــم هيمنــة الدولــة األبويــة علــى مواطنيهــا.
تســتغل فيهــا ال ـ

ومــع احتــدام النقــاش والجــدال بيــن مؤيــدي الكاتبــة ومعارضيهــا فــي

واســتندت نظ ـيـرة فــي دعوتهــا لتحــرر ال ـمـرأة إلــى الشــرع اإلســامي نفســه
الــذي اسـ ّ
ـتغلته القــوى المضــادة للتحــرر االجتماعــي .وكان ظهــور كتابهــا

ينشــطان فــي أوســاط النــاس فــي عواصــم العالــم العربــي مشــرقا

للســفوريات ومناصريهــن مــن الســفوريين ،حصــل علــى إثرهــا ضغــط

أوســاط النخبــة المثقفــة وعامــة النــاس علــى حــد ســواء ،اســتمرت
ـاب بلــورة تياريــن كانــا
الضجــة علــى مــدار عــام كامــل ،وبذلــك أتــمَّ الكتـ ُ

ومغربــا يومــذاك دمشــق ،القا ـهـرة ،بيــروت ،بغــداد ،تونــس ،همــا تيــار

الســفوريين دعــاة نــزع الحجــاب ،وتيــار الحجابييــن المناديــن بضــرورة
االل ـتـزام بــه .ورغــم أن نظ ـيـرة زيــن الديــن تحســبت كث ـيـراً واحتاطــت مــن
جـرت أكثــر مــن
جـراء الدعــوات المتطرفــة المناديــة بســفك دمهــا ( ـ
ـ

محاولــة الغتيالهــا فــي العشــرينات والثالثينــات مــن القــرن العشــرين)،

جـرأة
فإنهــا ظلــت علــى موقفهــا ،بــل أفصحــت عــن شــخصية غايــة فــي ال ـ
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إيجازها (أي إيجاز المحاضرة األصلية) أن أترك من شرع الله آللئ بعد

صـاح
انطلقــت نظ ـيـرة زيــن الديــن فــي وضــع كتابهــا مــن الرغبــة فــي إ ـ

مجتمــع بــدا مــع مطلــع القــرن أن مــا مــن ســبيل إلــى إصالحــه مــا لــم يرفــع

المســاجد ،مشــفوعة باتهــام ظالــم بالكفــر والزندقــة ،ومــن ثــم بأخبــار

ت ـقـول نظ ـيـرة زيــن الديــن فــي مقدمــة كتابهــا «لــم أجــز لنفســي فــي ســبيل
إحرازهــا ،ولئــا تبقــى فــي حجــاب عــن أولــي األلبــاب ،أودعتهــا مــا يلــي

حقوقــي كان ـيـرأس محكمــة االســتئناف فــي بلــده ،قــد أتمــت العشــرين
ربيعــاً عندمــا تناقلــت الصحافــة الصــادرة فــي دمشــق وحلــب وبغــداد
واإلســكندرية والقا ـهـرة أخبــار كتابهــا “الســفور والحجــاب» مقرونــة
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ضـرات والنصــوص الكث ـيـرة
عندمــا عمــدت إلــى جمــع المقــاالت والمحا ـ
حـول كتابهــا بيــن مؤيــد ومخالــف ،فف ّندتهــا ور ّدت عليهــا
التــي صــدرت ـ
ً
ً
فــي كتــاب آخــر أعطتــه عنوانــا متحديــا هــو “الفتــاة والشــيوخ» صــدر فــي

بيــروت عــام  1929ووقــف علــى طبعــه والدهــا الســيد ســعيد بــك زيــن
ظـرات
الديــن ،وحمــل الكتــاب تعريفــاً بفحــواه صيــغ علــى النحــو اآلتــي“ :ن ـ

ســينخرط فيــه أد ـبـاء ومفكــرون مــن أمثــال :محمــد كــرد علــي وعبــد اللــه

صفوان داحول

اسمع ،يا سيدي الرجل

بعــد عــام مــن أحــداث وقعــت فــي دمشــق تصــدى فيــه التقليديــون

لحرية المسلمات ،ومنع لهن من السفور والتمتع بالهواء والنور كما

أشــارت .وكانــت ،وهــي ابنــة البيــت العريــق فــي تقد ـيـره للعمــل وإجاللــه
ضـرة
شـرعت فــي تلــك األجــواء العاصفــة فــي كتابــة محا ـ
للمعرفــة ،قــد ـ
ً
ً
حـول ال ـمـرأة اتخــذت مــن األحــداث ملهمــا لهــا ومحرضــا .فــإذا بالقلــم
ـ

يسترســل ،وبالبحث يتشــعب ،وبالمحاضرة تغدو محاضرات ،إلى أن
صـوالً تؤلــف كتابــاً.
صــارت هــذه ف ـ

مــن الصفحــات ،وأرســلتها ســافرة إلــى األمــة فــي طليعــة الســافرات تلــك

إن اســتعادة هــذا الكتــاب وكاتبتــه مــن العتمــة التــي آال إليهــا بفعــل
شـرات الكاتبــات
اإلهمــال نفســه الــذي لحــق بالن ـتـاج الفكــري واألدبــي لع ـ
عـرب المتنوريــن فــي ف ـتـرة مــا بعــد الحربيــن العالميتيــن ،أمــر
والك ّتــاب ال ـ

يكتســب أهميــة اســتثنائية فــي ظــل الدعــوات الراهنــة الراميــة إلــى إعــادة
ظـرة تنكــر علــى ال ـمـرأة حقوقهــا التــي نالتهــا
صياغــة العالــم العربــي وفــق ن ـ

تطرقــت اآلنســة نظ ـيـرة زيــن الديــن إلــى مســائل الحريــة والحــق والشــرع

وتلــك التــي تتشــوق إلــى نيلهــا.

تحــرر ال ـمـرأة ومســاواتها بالرجــل :األدلــة العقليــة واألدلــة الدينيــة ،ورأت
تداخـا ً بيــن هــذه وتلــك ،ألن الديــن والعقــل متــآزران متضامنــان فــي

شـرت مقاطــع مــن الكتــاب تحــت عنــوان “اســمع يــا
ســنة  1993عندمــا ن ـ

والديــن والعقــلّ ،
وقدمــت مــا اعتبرتــه نوعيــن مــن األدلــة علــى وجــوب

الحق ال يفترقان .وســاقت في كتابها آراء مضادة لتحرر المرأة فف ّندتها
ّ
وعلقــت عليهــا ،ورفضتهــا .ونــرى فــي مقدمتهــا لكتابهــا كيــف أنهــا تفـ ّرق
بين نمطين من الرجال :متحرر يعمل لخير األمة ،وبالتالي فهو يناصر

ال ـمـرأة ويناصــر حقهــا فــي المســاواة وســعيها الــى الترقــي ،وتســميه
بالرجــل الراقــي ،ومتخلــف ســلوكه مخالــف للمنطــق ولكتــاب اللــه وسـ ّنة
سـوله ألنــه ضـ ّـل عــن معالــم الخيــر وجهــل مصالــح األمــة وخالــف العقــل
ر ـ
ً
ً
َ
ولــم يعــرف نفســه فبخــس ال ـمـرأة حقــا ،وســام الحـ َّرة رقــا ،فهــو الرجــل

الجاهــل صاحــب الــورع البــارد.

***

وإذا كان هذا الكتاب قد لقي احتفاء به أطلقت شرارته مجلة “الكاتبة»

ســيدي الرجــل» ،فــإن “الجديــد» إذا تحتفــي بالكاتبــة فــي ســياق احت ـفـاء
عددهــا الحالــي بــأدب ال ـمـرأة وفكرهــا ،إنمــا تعــد قراءهــا أالّ يمـ ّر عــدد مــن
أعدادهــا مــن دون الكشــف عــن شــخصية نهضويــة عربيــة لعبــت دوراً فــي
الدعــوة إلــى تحــرر ال ـمـرأة واســتعادة حقوقهــا ،وبالتالــي تكريــس جانــب
أساســي مــن جهــد المجلــة للكشــف عــن النصــوص والخطابــات الفكريــة
العربيــة المب ـكـرة المتعلقــة بال ـمـرأة
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مقال

غسان عويس

جدل السيد والعبد
وعي السيادة ووعي العبودية
أحمد برقاوي

شـرعنا يف كتابــة «أنطولوجيــا الــذات» رحنــا نرصــد كل حــاالت ظهورهــا يف الحيــاة ،بوصفهــا أي الــذات هــي األنــا ،وقــد انتقــل إىل
حــن ـ
املمارســة ،إىل الفعــل ،فالــذات مــن حيــث الجوهــر تعــي ذاتهــا مــن خــال تعيّنهــا يف الحيــاة والواقــع ،مــن حيــث امتالكهــا موضوعــات

وجودهــا ،ووعيهــا بهــذا الوجــود .العبوديــة والســيادة حال ـتـان مــن حــاالت وجــود الــذات ،وبالتــايل حال ـتـان مــن وعــي الــذات بنفســها.

جـدل الســيد والعبــد
ولقــد انتهينــا يف «أنطولوجيــا الــذات» إىل ف ـكـرة لــم تحصــل عــى النظــر مــن الفلســفة عــى نحــو واســع ،أال وهــي ف ـكـرة ـ

داخــل ذات واحــدة.

تعود

فكرة جدل السيد والعبد إىل شيخ

معرتفــة بوجودهــا الحــر ،وبهيبتهــا وحقهــا،

تجــاه الســيد املانــح وذات وعــي بالســيادة تجــاه

العقــاين

ففي كل املجتمعات التي لم تنتصر فيها الذات

صـراع
نــرى يف جــدل هيغــل هــذا مقدمــة لفهــم ال ـ

نحصــل عــى نمــط مــن الــذات تعيــش تناقــض

فالســفة

املذهــب

الديالكتيــي الصــارم هيغــل .ومــن الحكمــة أن
صـراع ،وإن كان جــدل
الطبقــي ووعــي هــذا ال ـ

الســيد والعبــد داخلهــا.

فهــي إذا -يف الوقــت نفســه -ذات وعــي عبــودي

آخريــن.

هــذا التناقــض داخــل الــذات واســتمراره وجــودا

الــذات التــي تعيــش جــدل الســيادة والعبوديــة

صـراع داخــل
ممزقــا بــن وعيــن يــؤدي إىل ـ

ذلــك أن روح املغا ـمـرة لــدى ذات آ ـثـرت خــوض

عبوديتهــا ،حيــث تحصــل عــر عبوديتهــا عــى

للخــروج منــه ،أو االستســام لــه.

العبد قادته روح السكينة إىل أن يكون مملوكا.

املعيــش واملوعــى بــه يخلــق داخــل الــذات ذاتــن:

السيد والعبد الهيغيل تناقضا جدليا يفيض إىل

شــعور العبــد بحريتــه وشــعور الحــر بعبوديتــه،
غمــار الخطــر قــد قادتهــا إىل أن تملــك ،فيمــا

املالــك ذو وعــي نبيــل فيمــا املم ـلـوك ذو وعــي

طـرت بســيادتها مــن أجــل
هــي ذات خا ـ

ســيادة مــا منقوصــة عــى غريهــا .هــذا التناقــض
ذات تنفــر مــن ذات ،وتتوعــد ذاتــا ،وتنتقــم مــن

الــذات ،ويحمــل الــذات عــى التفكــر الدائــم

ووعــي بالتمــزق والتخلــص مــن هــذا التناقــض،
فهذا السيد -الذي يمتلك فضل قوة ممنوحة-

عــى قــوة عمــل العبــد ،فهــو ســيد بفضــل العبــد

ويف املقابــل هــذه الــذات املمزقــة واعيــة لســبل

أن تحوّلهــم إىل ذوات عبوديــة.

اختيارهــا العبوديــة لــم تكــن قــادرة عــى وعــي

نفســه .والعبــد يظــل عبــدا مــا لــم يــع أنــه عبــد.
وعيه لعبوديته يقوده إىل وعي الحرية .فها هو

ضـاءه إذا مــا
يحولهــا إىل عبــد والــذي تحــاول إر ـ

مــن الســيد.

شـراحه
بالــذات .فــإذا كان األمــر عنــد هيغــل و ـ

جهــة أخــرى إىل ذات أقــوى؛ ذات مانحــة.

أمـ َر ذاتــن تعاركتــا مــن أجــل اال ـعـراف ،وأ ّدى
عراكهمــا إىل انتصــار أحدهمــا ،ثــمّ انــزوت ذات
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الــذات املانحــة لفضــل القــوة ذات /ســيد .الــذات
املمنوحــة فضــل قــوة تمــارس قوتهــا عــى ذوات

صـول
مــن التمــزق وال يبقــى أمامهــا ســوى الح ـ

الخــاص مــن هــذا التمــزق .لكنهــا يف لحظــة

لقــد اعــرف العبــد مهزومــا بســيادة الســيد

املنتصــر ،وهــذا ينــدرج يف تاريــخ اال ـعـراف

إنهــا يف هــذه الحــال ترفــع التناقــض وتتخلــص

إن الــذات املمزقــة بــن وعيــن داخليــن ســيادة/

الســيد املانــح يمنــح -عمليــا -فضــا مــن قوتــه إىل
ذات تنقــص ســيادتها مــن جهــة ،ومدينــة مــن

ذات /عبــد ،يفــي إىل وعيــن مختلفــن تجــاه

أن تحصــل عــى الغ ـفـران مــن ذاتهــا األخــرى.

عبوديــة الــذات التــي تطلــب اآلن الغ ـفـران أو

وإمــا العــودة إىل ســيادة غــر منقوصــة متخليــة

بــن نوعــن مــن الــذات ونوعــن مــن الطبقــات.

الناتج عن وعي الذات بوعي اآلخر لها عىل أنها

عــى الســيد بعــد موتــه ،أو خروجهــا مــن أســر

اآلخــر /الخارجــي ،الســيد والنــاس الذيــن يعــون

غــر أن ك ـثـرا مــن الــذوات تؤثــر حيــاة النعيــم
والرثوة والسلطة من آخرين مانحني لكل هذا.

منهــا إال الهيبــة املمنوحــة لهــا -زيفــا -مــن قبــل

عــى مــن هــم يف حقــل العبوديــة لــه.

واع لســيادته
واع لعبوديتــه وعيــا كامــا.
ٍ
ٍ
املنقوصــة والتــي يفســدها وعــي عبوديتــه.

التمزق مسبقا .أما وقد أصبحت وجودا ممزقا

الســيد عبــد والعبــد حـ ّر .نحــن هنــا أمــام تناقــض

عبوديتــه ألســباب موضوعيــة ،وتحــاول جاهــدة

الذات األخرى -السيد هي املسؤولة عن تمزقها.

الــذوات املســاوية لهــا واألدىن .وعــدم الرضــا

الوعــي؛ وعــي بالســيادة ،وعــي بالعبوديــة،

تعــرف بالــذات عــى هــذا النحــو يعنــي أن الــذات
آ ـثـرت ّأل تتوســل ممــن هــم يعملــون عــى كبــح

حضــور الــذات ،أيّ مكاســب تذكــر ،ومــن شــأنها

تجــاوز هــذا التمــزق مــن جهــة أخــرى .وال ســيما

وغالبــا مــا تصــل الــذات املمزقــة إىل التمــرد

الــذي تعيشــه ،إنهــا تريــد تحــرر ذاتهــا مــن ذاتهــا

بعــدم الرضــا عــن الــذات مــن جهــة والعجــز عــن

الــذات وجــود ممــزق بــن ثالثــة أشــكال مــن

دينء ،الوعــي الــدينء ليــس وعيــا بالــذات ،فيمــا

وإن وعــي الــذات بالســيادة واملكانــة يف بنيــة ال

اآلخــر الســيد .وعــي التمــزق الــذايت يعنــي وعيــا

املكانــة الحقيقيــة ،مــع تلــذذ بممارســة الســيادة

إىل خارجهــا /الســيد .فهــذا الخــارج يصبــح

أن الــذات تــدرك أن هيبتهــا قــد فقــدت ولــم تبــق

ذات ،كل ذلــك عــر عالقــة هــذه الــذات بغريهــا.

الوعي النبيل وعي بالذات بوصفها حرة.
مــا لــم يعرفــه الســيد أن وجــوده ســيدا وقــفٌ
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خادمــة لــذات أخــرى ،فــإن األمــر مختلــف عندنــا.

أقــل منهــا قــوة ،فهــي بهــذا املعنــى ذات /ســيدة،

ذاتهــم عــى أنهــم أســياد.

عبوديــة ،تكــنّ الحقــد وال ـكـره للســيد الــذي

جـزة عــن تجــاوز التناقــض،
فإنهــا إمــا أن تظــل عا ـ

أرادت االســتمرار والعيــش بهــذا التمــزق .إنهــا

عــن االمتيــازات التــي توفرهــا لهــا العبوديــة،

الســيد ،ســواء جاءها التحرر منه أو من قرارها

وتغــدو ذاتــا جديــدة دون قابليــة للعبوديــة.

يؤ ّدي التمزق بني وعيني حاضرين يف الذات إىل

ـكال مــن وعــي الــذات ووعــي اآلخــر وبخاصــة
أشـ ٍ

يف الغالــب تتمنــى اللحظــة التــي تحررهــا مــن
املســتقل ،تمنيــا غــر مرتبــط بالفاعليــة وهــذا

ضـاء
مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى تحــاول إر ـ
الجمهور املتمتع بسيادته ألن اآلخر الذي يمنح

عــى اال ـعـراف بالســيادة املتحــررة مــن العبوديــة
مــن قبــل الــذوات األخــرى ،التــي ال تنــى لحظــة

تنســاها إذا مــا قامــت بفعــل جلــل يؤكــد تحررهــا

هــو املســؤول عــن تمزقهــا وعــن ذلــك االزدواج
ذات أخــرى .هــا هــي
فتســقط مــا هــي عليــه عــى ٍ

وبفضــل هــذا اإلســقاط تحــاول تجــاوز تمزقهــا
عــى أنــه أمـ ٌر مفــروض عليهــا مــن الخــارج ،أي

أن الــذات ال تملــك حريــة اختيــار تمزقهــا ،وال
حـول لهــا وال قــوة يف وجودهــا املعيــش .وإذ
ـ

حوّل الســيد إىل
يرتاكــم هــذا الوعــي مــع األيــام يت ـ

ضـوع عنــف معنــويّ ،
ـي ،مو ـ
مو ـ
ضـوع نفــي نفـ ّ

موضوع احتقار وانتظار خالص هذا من جهة،

أمــا مــن جهــة ثانيــة ،فتحــاول هــذه الــذات

تمارس الذات التي تعيش جدل السيد والعبد

املعذبــة أن تعلــن عــن ســيادتها يف أي لحظــة

العــذاب الداخــي والتأفــف مــن ذاتهــا .فهــي

اآلخــر بســيادتها .وألن اآلخــر لــن يمنحهــا اعرتافــا

خداعــا ذاتيــا يف محاولــة منهــا للتخلــص مــن

تلقــي بالالئمــة عــى الســيد الــذي يحوّلهــا إىل

ـض مــن فضــات قــوة تحولهــا إىل
عبــد مــع بعـ ٍ

ســيد .إن تمزقهــا الداخــي يحملهــا عــى النظــر

مناســبة وتبالــغ باإلعــان عنهــا طمعــا يف ا ـعـراف

كهــذا ،بــل خضوعــا بفعــل الخــوف فإنهــا -أي
الــذات املمزقــة -التعــود شــيئا فشــيئا ،تميــز بــن

ضـوع اإلجبــاري.
اال ـعـراف الحــر والخ ـ
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مقال

والــذات املعذبــة بهــذا التمــزق الفاجــع إذا لــم

أمــام الســيد وق ـنـاع الســيد أمــام اآلخــر .والحــق،

ملثــل هــذه الحــال.

املعــذب ورميــت مــن قبــل الســيد عــى قارعــة

للتفتيــش عــن أولئــك الذيــن نســوا الــكالم،

الكائــن العــادي الشــعبي ،لكنــه يف الوقــت

تعــرف بأنهــا هــي الــذات املســؤولة عــن جرمهــا
الوجود جثة حية ،فإنها تعيش عمرها بالوعي

وتعــودوا خلــف قناعــك االجتماعــي ووداعتــك

صـرت
العبــودي .ألن الــذات /العبــد هــي التــي انت ـ

«عــى النبــاح» ،قالهــا ـمـرة ولهــم رايــش يف

أدخلهــا كهــف العبوديــة حتــى النهايــة.

وحشــية ك ـبـرة ،أجــل إن الق ـنـاع هــو الخنجــر

صـرت بفعــل ـقـرار الســيد الــذي
يف النهايــة ،انت ـ

«اســتمع أيهــا الصغــر» ،إن هــذه الــذات تخفــي

نفســه هــو عبــد عنــد ســيد أعــى رتبــة ،والســيد
األعــى رتبــة هــو عبــد عنــد األعــى وهكــذا نحصــل

عــى سلســلة كائنــات هــي خليــط مــن الســيادة

صـول إىل املســتبد األول الــذي
والعبوديــة للو ـ

هــو الســيد األول الــذي مــا أن يشــعر بالخطــر

أمــا إذا اعرتفــت الــذات بأنهــا وحدهــا املســؤولة

املســموم الــذي تســتله تلــك الــذات التــي تحتقــر

مــن هــذا التمــزق وقامــت فعــا بالتحــرر عــر

نحــن أمــام ذات ملتبســة إذ ال يمكــن لــذات أن

حـول إىل عبــد .ويف الشــروط
الســيادة لديــه ،فيت ـ

حـرم ذاتهــا .أو قــل تتمنــى أن تكــون ذاتــا،
ت ـ

الهراركيــة يف الســيادة والعبوديــة ،فــإن ذواتــا

عــن مصريهــا ،وأنهــا وحدهــا التــي بيدهــا التحــرر

الخــاص الــذايت وإعــان اســتقاللها عــن الســيد،

ورفــض فضــات قوتــه فإنهــا تعيــش انتصــار

الــذات /الســيد .مــع كل مــا ينجـ ّر عليهــا مــن
فقــدان فضــات القــوة.
يـ ّ
ـدل جــدل الســيد والعبــد داخــل الــذات عــى
اســتحالة الرتكيــب داخــل الــذات بــن نقيضــن
وليــس هنــاك أي مفهــوم ّ
دال باألصــل عــى

ذاتهــا.1

تحتقــر ذاتهــا إال إذا كانــت تنطــوي عــى ذات

ســلوكا» ،ولهــذا تفضــل االنتفــاخ ،والــذات التــي

خذ شخصية املرافق للسيد وللسيد العبد ،إنه

القناع ال تستطيع أن تمأل ذاتها كربياء «معرفة
تنتفــخ تنفجــر مــن أدىن وخــز إ ـبـرة كمــا ي ـقـول
نيتشــه يف مــا وراء الخــر والشــر.2

اســتبداد طبقــي ،اســتبداد ســلطوي ،اســتبداد

ينطــوي عــى االحتــكار العنفــي للقــوة .لكــن

هــذا الجــدل بانتصــار حـ ّـد الســيادة.

فالذات ال تستطيع أن تضع القناع عىل وجهها

فئــات املوظفــن واملتعلمــن والعاملــن بأج ـهـزة

ترتــد إىل نمــط مــن الــذوات العدوانيــة بطبعهــا

صـول وتقويــض الفقــر
بــل إىل طريقــة للو ـّ
صـراع
والرغبــة يف الــروة -هــو نمــوذج فــذ لهــذا ال ـ

الثقافــة والتواصــل واال ـعـراف ،وإنمــا عدوانيــة

ثأريــة ال أخالقيــة ،ألنهــا تثــأر مــن ذاتهــا ،مــن

عبوديتهــا عــر العــدوان عــى اآلخــر.

إن ذاتــا كهــذه تلبــس قناعــن :ق ـنـاع العبوديــة
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قــد تتعــود عــى تعايــش عبوديتهــا وســيادتها
والحالــة املثــى للســيادة الناصعــة غــر امللوثــة

بشــعور العبوديــة ،هــي الــذات /الســيادة

بني السيد والعبد داخل الذات .إنه يرىض بأكرث

التــي تكافــح ـقـوال وفعــا لتحريــر الــذوات مــن

املديــر (الــذي وافــق عــى أن يقــوم بــدور الســكرتري

غايــة ،وألنهــا غايــة فهــي ســيدة بالتمــام.

الدراســة مــع املوافقــة عــى أن يأتيهــا املديــر بعــد
زواجها دوريا ،ولكن محجوب يصل يف النهاية
إىل صحــوة ضمــر .إن صحــوة الضمــر هــذه

عبوديتهــم ،وخلــق الوعــي لــدى كل ذات بأنهــا

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

 1-رايش ،ولهم ،استمع أيها الصغري ،دار ابن

ليســت ســوى الــذات األخــرى التــي قمعتهــا ذات
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ولقــد أظ ـهـرت معركــة الحيــاة العربيــة أنماطــا

محمد عضيمة ،بال تاريخ .ص 111

عبــدة .3وقــس عــى ذلــك.

ونمــاذج وأشــكاال متعــددة مــن الــذوات التــي
تعيــش جــدل الســيادة والعبوديــة يف آن واحــد.
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غسان عويس

والتــي تحــاول أن تخفــف هــذه العدوانيــة عــر

شـرط ضــروري
وشــعور الــذات بعبوديتهــا ـ

من كل القيم ،موقفا ال يمت إىل نظرة العالم

الحيــاة مــن عبــدٍ ينتقــم مــن ســيده عــر ممارســة

بامتيــاز .إذ ليســت العدوانيــة هنــا طبيعــة ذئبيــة

مــن ذاتــه.

حتــى الف ـنـاء.

محجوب عبدالدايم ،الذي وقف موقفا عدميا

لــه) ،الفتــاة التــي كان يتمناهــا محجــوب أيــام

يمــارس ســيادته عــر عدوانيــة ال أخالقيــة

يحتقــر ذاتــه يف عبوديتهــا لــذات يراهــا أقــل شــأنا

إن بطــل روايــة نجيــب محفــوظ «القا ـهـرة »30

إىل ما ال نهاية له ،وهي إن فعلت فإنها تمارس

ســيادة عــى آخريــن غــر معرتفــن بســيادته.

فهــو ط ّيــع ســيده يف كل يشء .وإذا كان املرافــق

شـرطا كافيــا ،ألن الــذات
لتحررهــا ،لكنــه ليــس ـ

األدوار قــذارة يف الحيــاة ،الــزواج مــن عشــيقة

أســوأ القــذارات املمكنــة ،فليــس هنــاك أســوأ يف

الــروة ،ويخيــف بفضــل فضــات القــوة ،إنــه

يعــرف حقيقــة ســيده الوضيعــة ويحت ـقـره فإنــه

القمــع املــادي واأليديولوجــي.

شـرطها األمثــل لظهورهــا عــى هــذا النحــو .وال
ـ
ّ
أدل عــى ذلــك إال وجــود ذوات ال تخضــع ملثــل

حالــة تراجيديــة بحــق .هــا هــو ينعــم مــن فضــات

إذا كان حقــل ظهــور الــذات /الق ـنـاع ،الــذات

شـرط األمثــل لتعـ ّـن ذات تعيــش
ال شــك أن ال ـ

هــذه الــذات املمزقــة .بــل إن الــذات نفســها تجــد

بالتمــرد.

ســيد أمــام العامــة ،لكنــه مرافــق ال إرادة لــه،

أيديولوجــي -فــإن الفئــات التــي تنتــج هــذه الــذات

االحتــكار العنفــي ال يفهمنــا وحــده ظهــور مثــل

التــي يخلقهــا الواقــع والتــي تــأذن بانهيــار هــذه

حضورا بغري شوائب ،أي ذاتيا محضا ،الذات/

املنتفخــة ،هــو االحتــكار العنفــي للقــوة -مجتمــع

تمــزق جــدل الســيد والعبــد هــو املجتمــع الــذي

حتــى يفتــش عــن ســيد أعــى يبقــي قــوة مــن

تشعر بعبوديتها سرعان ما تعلن عن سيادتها

تركيب كهذا .فالرفع هنا ال يعني سوى انتصار
الحديــن وليــس انتصــار حـ ّـد هــو كيـ ٌ
ّ
ـف مــن
أحــد
جــدل هذيــن املفهومــن /الواقعــن.
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إن التاريــخ مــيء بالــذات /الق ـنـاع ،وال حاجــة

فرجــل األمــن البســيط يشــعر بســيادته أمــام

وليــس هــذا فحســب بــل خلقــت نظامــا هرياركيــا

العدد  - 44سبتمبر /أيلول 2018
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مقال

محمد الوهيبي

الشعبوية والنخبوية
عبدالباسط سيدا

الشعبوية والنخبوية مصطلحان متضايفان ،متكامالن رغم كل ما يبدو من تباين بينهما عىل الصعيدين الداليل والوظيفي.

الشــعبوية تعني يف املقام األول مخاطبة الجانب العاطفي يف الناس ،والســعي من أجل اســتمالتهم عرب شــعارات تجييشــية ،ووعود
حـول املطالــب اآلنيــة ،والهواجــس الفرديــة أو الجمعيــة.
إيهاميــة تتمحــور ـ

جـرة ،والنزعــات االنعزاليــة أو العنصريــة مــن دينيــة أو مذهبيــة وقوميــة مــن
وغالبــا مــا تكــون قضايــا العمــل ،واملســتوى املعيــي ،واله ـ

حـركات الشــعبوية التــي تســتغل حاجــة النــاس ،وقلــة
بــن املوضوعــات األساســية التــي يركــز عليهــا القــادة الشــعبويون ،أو تتناولهــا ال ـ

شـاهدة كامــل اللوحــة برؤيــة محصنــة بامللكــة النقديــة ،القــادرة عــى التمييــز
اطالعهــم ،أو عــدم امتالكهــم لرؤيــة واســعة تمكنهــم مــن م ـ
بــن مــا ُي ــروج ومــا هــي عليــه األمــور حقيقــة.

وقد

ســاعد التقــدم الهائــل يف ميــدان

شـرعية التحريــر ،ومقارعــة االســتعمار ،ونهــج
ـ

الجــان والعفاريــت ،ولكــن الالفــت يف األمــر

االتصــاالت وشــبكات التواصــل

للحكومــات الوطنيــة التــي طاملــا تمرتســت خلــف

والهيمنــة يف الكثــر مــن املجتمعــات املتقدمــة

املقاومــة واملمانعــة ،وغــر ذلــك .فمــع تراكــم

االجتماعــي ،يف تمكــن الشــعبوية مــن االنتشــار

والناميــة عــى حــد الســواء ،مــع تما ـيـزات الفتــة

من جهة ميادين ومستويات التأثري ،باإلضافة
ّ
توظــف بقصــد
إىل ماهيــة املوضوعــات التــي
التوجيه والتهييج.

ففــي املجتمعــات األوروبيــة غالبــا مــا تكــون
حـركات القوميــة أو العنصريــة هــي التــي
ال ـ
تشــكل قــوام التيــارات الشــعبوية ،التــي تغــدو

جـزءا مــن الحالــة السياســية
مــع الوقــت ـ
واالجتماعيــة والثقافيــة العامــة ،وذلــك نتيجــة
األزمــة العامــة التــي تعــاين منهــا الديمقراطيــات

نتائــج إخفــاق هــذه الحكومــات وتفاعلهــا،

سـراب
توجهــت الكتــل الشــعبية التائهــة نحــو ـ

البحث عن الخالص خارج نطاق املكان والزمان
املَعيشــن ،وباتــت الشــعارات املاضويــة هــي

املوجهة لتحركات كربى يف سعي مشروع نحو

عــادة ،التــي غالبــا مــا تســمى هكــذا مجاملــة،
بينمــا هــي يف حقيقــة األمــر متخلفــة عــن عصرهــا

يف جميــع املياديــن تقريبــا ،فهــي غالبــا مــا تظهــر
حـركات دينيــة أو مذهبيــة .وربمــا
يف هيئــة ت ـ
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بأحــدث التقنيــات يف عوالــم الصــوت والصــورة

واألبحــاث النفســية ،ممــا يؤكــد وضعيــة
التضايــف والتــازم بــن مــا هــو شــعبوي ومــا هــو

نخبــوي ،رغــم التضــاد والتناقــض الظاهريــن يف
مــا بينهمــا.

سـرة ودور الحضانــة
الطفولــة .تبــدأ مــن األ ـ
والروضــة واملدرســة والجامعــة ومراكــز البحــث،

حـركات اإلســام الســيايس أو
ســواء ضمــن ـ

واملعــارف املتطابقــة معهــا ،وبــن األيديولوجيــا

املخصصــة لألطفــال.

الذت بعزلتهــا األكاديميــة أو عواملهــا الهانئــة،
ضمــن املؤسســات الســلطوية نفســها ،هــذا

ولكنهــا لــم تتمكــن مــن ب ـنـاء أنظمــة ديمقراطيــة

أما الشعبوية التي تشهدها املجتمعات النامية

بطبيعــة الحــال ،قــد سـوّقت رؤاهــا النكوصيــة

فالشــعبوية تهيمــن يف أجــواء غيــاب امللكــة

وعملــت عــى وضعــه ضمــن املســارات التــي

الســلطوية الراعيــة لــه ،واملســتفيدة منــه.

حـركات املعنيــة ،ويف مقدمتهــا داعــش
أن ال ـ

فضــا عــن منظمــات املجتمــع املــدين والربامــج

الغربية ،وحالة الفساد التي تسود دول أوروبا

مستقرة ،ال تنوء تحت أعباء الفساد واملافيات

لحظة سوريالية ،ال واقعية ،من عوالم حكايا

الخــاص ،ولكــن يف االتجــاه الخطــأ.
وقــد ّ
تلقفــت غالبيــة النخــب ،مــا عــدا تلــك التــي

النــزوع الجمعــي لــدى املســحوقني مــن ضحايــا

الشــرقية التــي قطعــت مــع النظــام الشــيوعي،
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سـراً لهــذا األمــر يف اإلخفــاق الذريــع
نجــد تف ـ

حـركات متطرفــة بــدت وكأنهــا خرجــت يف
ـ

االســتبداد الفاســد ،أو الفســاد املســتبد،
اعتقــدوا أنهــا ســتعزز مواقعهــم عــى الصعيــد

النقديــة التــي يمكنهــا التمييــز بــن الوقائــع
التــي تقــوم بتحويــر تلــك الوقائــع وتزويــر

املعــارف ،لتصبــح الصــورة منســجمة مــع
تجســدها
األهــداف الرغبويــة التــي غالبــا مــا
ّ

توجهــات النخبــة االنتهازيــة التــي تركــب املوجــة،

وال يمكــن لهــذه امللكــة أن تنمــو بصــورة طبيعيــة

لحــدود املســموح بــه عــى الصعيــد العــام.

واملعــارف ،وتكتــم األفــواه واإلرادات ،وتحـوّل

بــن الشــعبوية والنخبويــة ،ولكــن التدقيــق

املواطنــن إىل مجــرد رعايــا وأرقــام وملفــات
أمنيــة.

ويف مناخــات كهــذه يكــون التفــارق الظاهــري
يف املقدمــات والنتائــج يوصلنــا إىل صيغــة مــن

التكامــل الوظيفــي بــن النزعتــن يف مجتمعاتنــا

فالحريــات مــا لــم تكــن مَ صونــة بقــوة القانــون

تنــذر بــه مــن مــآالت.

سـاءلة واملحاســبة مــا لــم تكــن فاعلــة،
وآليــة امل ـ

وهلوســات الديماغوجيــا -بالنســبة إليهــا مجــرد

وتداخــل املصالــح والحســابات ،مــن مغازلــة

وعمليــة تنميــة امللكــة النقديــة هــي عمليــة

منهــا عــر دعــم ،أو حتــى تصنيــع وتســويق،

وســتصبح الرقابــة الذاتيــة املــرآة العاكســة

البشــرية املؤهلــة الخ ـبـرة.

الرتبويــة والتعليميــة واإلعالميــة والكتــب

التــي لــم تعــد امللكــة النقديــة -القــادرة عــى

أطروحاتهــا ،وتهافــت مزاعمهــا ،وســوداوية مــا

النزعات الشعبوية يف مجتمعاتنا ،واالستفادة

املثالب واملشكالت التي تعاين منها ،وتستهلك

بعــض ســوى يف جوانــب هامشــية شــكلية.

يف ظــل أنظمــة اســتبدادية ،تصــادر الحريــات

مستمرة ،تبدأ من األساسيات ،من املؤسسات

املجتمعيــة التــي تحيــط بالفــرد منــذ مرحلــة

الذي يسري عىل الجميع من دون أي استثناء،
والشــفافية وحريــة النشــر والتعبــر مــا لــم تكــن

يف مقــام البدهيــات املضمونــة بحكــم العــرف

والدســتور ،يف غيــاب مــا تقــدم لــن تكــون هنــاك

لهــا ذلــك مــا لــم تعمــل عــى معالجــة ســائر

وســيكون االنقيــاد األعمــى هــو الســائد ،وســنجد
نســخا باهتــة ،متماثلــة ،ال يشـ ّـذ بعضهــا عــن

وتساهم يف عمليات التعمية والتضليل ،وذلك
عوضــاً عــن مواجهتهــا ،والكشــف عــن هشاشــة

الداخــي ،ولكــن الــذي تبــن الحقــا هــو أن القــوى
اإلقليميــة والدوليــة قــد ّ
تمكنــت ،يف مناخــات
التفاعــل بــن الداخــل والخــارج وأجــواء العوملــة

أي ملكــة نقديــة ،بــل ســتهيمن النزعــة املريديــة،

مســتقبل أفضــل ألجيالهــا املقبلــة ..ولــن يتحقــق

التمييــز بــن الحقيقــة واألكاذيــب ،بــن الوقائــع

رغبــة ترفيهيــة ،أو نزعــة كماليــة ،بــل حاجــة

ضروريــة ملحــة ماســة ،إذا كانــت جــادة يف
ســعيها مــن أجــل تجــاوز تخلــف واقعهــا لضمــان

كل ثرواتهــا ،وتبـ ّـدد كل طاقاتهــا ومواردهــا

لن تتخلص مجتمعاتنا من وباء الظالمية بكل
ألوانهــا وشــعاراتها مــا لــم تعمــل جديــا مــن أجــل

تجفيــف منابــع الشــعبوية ،وذلــك يســتوجب
جملــة مقدمــات ضروريــة ،منهــا الشــفافية

صـول إىل املعلومــات ،والقــدرة عــى
وحريــة الو ـ
سـاءلة واملحاســبة .املطلــوب ،بتعبــر آخــر،
امل ـ

هــو أن تــزول الحــدود مــا بــن النخــب والعامــة،
حـول الجميــع إىل نخــب عــى صعيــد املعــارف
ليت ـ

وال ـفـرص واألدوار واإلحســاس باملســؤولية.

كاتب من سوريا مقيم في السويد
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مقال
سعود عبدالله

إحكام الكالم
بين اغتراب الوعي وتحريض الكتب
هاني حجاج

عـرف ،لكــن هــدوء املــكان وأناقتــه َّ
دعمــا هــذه الف ـكـرة التــي ينتظــر أن
يتوقــع أن تســقط الرثيــا العمالقــة يف أي لحظــة .ال م ــرر لذلــك وهــو ي ـ
تحــدث .ال يشــغل بالــه بالكيفيــة التــي ســيحدث بهــا ذلــك وال بأ ـثـره عــى القائمــة زمــن انتشــر فيهــا مــن عليــة القــوم .وال عجــب أن يصــدر
مثــل ذلــك الخاطــر مــن رجــل يتســاءل أيضــا عــن ســبب وجــوده هــو شــخصيا بينهــم ويف هــذا املــكان اآلن ،أو يف أي مــكان آخــر أو يف أي وقــت

شـركة جاالكســو
هـرة .دعيــت ملؤتمــر ـ
خـرة يف فنــدق كو ـنـراد عــى كورنيــش النيــل بالقا ـ
مـرات فا ـ
آخــر .هــذا الرجــل هــو أنــا .واملــكان هــو قاعــة مؤت ـ
ويلكــم لألدويــة .كل يشء نظيــف ومرتــب ويف موضعــه .واملحاضــر طبيــب مرمــوق شــديد النباهــة والحضــور يتكلــم ك ـثـرا وبحمــاس عــن

الفيتامينــات ومضــادات األكســدة .فقــدت اهتمامــي بعــد دقائــق كالعــادة .أخرجــت قلمــي وبــدأت أكتــب هــذا الــكالم الــذي ت ـقـرأه اآلن عــى

ضـرة هــو الــذي قلتــه لــك يف بدايــة الــكالم .أن تســقط النجفــة
ظهــر الورقــة املطبــوع عليهــا جــدول املؤتمــر .والــذي خطــر يف بــايل يف بدايــة املحا ـ
الكريســتالية الضخمــة فوقنــا جميعــا! وكمــا ـقـرأت ال أ ـعـرف ملــاذا وال حاولــت .وف ـكـرت أننــي لــو كتبــت هــذا اآلن ســتجرين الكتابــة للفهــم
طـرة .أمــا الــذي اســتقر يف
متوقعــا أننــي لــو لــم أفهــم فســوف تكــون بدايــة لقصــة .قصــص ك ـثـرة بــدأت بمواقــف غريبــة ولــو كانــت مجــرد خا ـ
صـويت البغــدادي .ملــاذا؟ ال أ ـعـرف وال حاولــت.
وجــداين عندمــا بــدأ القلــم يج ــري عــى الصفحــة غــر املســطورة هــو الــكالم عــن النف ــري ،ال ـ

وملــاذا نشــغل أنفســنا بالبحــث عــن الدوافــع التــي تهاجمنــا فجــأة .لعلهــا شــديدة األهميــة إن اســتجبنا لهــا ،وبمحاولــة التحليــل والتعليــل
أضعنــا الوقــت الــذي كان يجــب أن نســتغله يف االند ـفـاع نحــو الخاطــر لآلخــر.

في

جـاءت هــذه اآليــة «يــا ابــن
ســفر حزقيــال ـ

وقســمه إىل عــدة أبــواب
ســمى كتابــه فــن األدب ّ

بــروح منــك! إن أغلــب موضوعــات األدب وآيــات

بعــض الشــعراء ،مــن نزوعهــم إىل البحــث عــن

الداخليــة .لقــد حــى نجيــب محفــوظ كيــف

إنــه ي ـبـدع يف شــخصياته عوالــم عقليــة غنيــة،

سـراه النقــد الــذي ينظــم
الــذي ينتــج ويبتكــر ،وي ـ

موضوعــات شكســبري منقولــة مــن بوكاتشــيو،

قــد تعنــي شــاعر يتغنــى يف (الربيــع) ،فغنــاؤه

آدم ،أنت ساكن يف وسط بيت متمرد،

دائمــا مــع األدب واألدب دائمــا مــع الفــن .لهــذا

ليســمعوا وال يســمعون ،ألنهــم ببيــت متمــرد».

بدأهــا ببــاب أســماه األدب ويــداه مع ـتـرا الخلــق

الذين لهم أعني لينظروا وال ينظرون .لهم آذان

واملعنــى قــد يكــون أننــا عــى غــر وعــي بمــا يحيــط
بنــا أو مــا يحيــط بنــا عــى غــر وعــي بنــا .ربمــا لهــذا
اخرتعنــا العمليــة اإلبداعيــة والفــن ،هوينــا

الكتابــة وخلــق عالــم آخــر ،وهمــي أو هــو عالــم
األفــكار الحقيقــي .ي ـقـول توفيــق الحكيــم يف

ويفســر ،وال يعتــر الخلــق أن تخــرج مــن العــدم
وجــودا ،إنمــا الخلــق يف الفــن واألدب ،وأي
يشء آخــر -هــو أن تنفــخ مــن روحــك يف مــادة
موجــودة فعــا كمــا فعــل أعظــم الخالقــن

أصابــع الســابقني؛ فــإذا هــو يــيء بــن يديــك
الفــن منقولــة عــن الســابقني ،الكثــر مــن

عــن مــآيس ايروبيــدس وايروبيــد وســوفوكليس

عليه القرون والحقب.

وجوتــه يف فاوســت عــن مارلــو ،ومــآيس راســن
وإشــيل عــن هومــروس ،وموضوعــات الشــعر

الحامل الناقل ملفاتيح الوعي يف شخصية األمة

يخــرج مــن ال يشء ،وكل يشء يخــرج مــن كل

الهيــكل وإنمــا يف الثــوب الــذي يلبســه الفنــان

حلقات املايض والحاضر واملستقبل ،والفن هو

ضـوع لــم يتطــرق
واالبتــكار ليــس البحــث عــن مو ـ

الحافــظ للقيــم الثابتــة يف اإلنســان واألمــة،
واإلنســان ،تلــك الشــخصية التــي تتصــل فيهــا
املطيــة الحيــة القويــة التــي تحمــل األدب خــال

سـول بغــر جــواد يف
الزمــان واملــكان ،بغــر فــن ر ـ
رحلــة الخلــود ،والفــن بغــر أدب مطيــة ســائبة

بغــر حمــل وال هــدف ،ولقــد كان الهــم دائمــا
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يشء ،هــذه هــي القاعــدة األوىل للخلــق،
إليــه ـغـرك ،فــا يوجــد يشء كهــذا ،وال أن تعــر

عــى ف ـكـرة لــم تخطــر ببــال ســواك ،بــل تنــاول
الف ـكـرة املألوفــة للنــاس بأســلوبك فتجعلهــا

مب ـهـرة للعــن ومدهشــة للعقــل ،أو أن تعالــج

املوضوعــات الغريبــة .إن أرفــع مراتــب االبتــكار

وبعض موليري عن سكارون ،ولوب دي فوجا،

عندمــا مــد يــده إىل الطــن ،املــادة املوجــودة قبــل

آدم ،فقال لها (كن) فكان أول البشر .فال يشء

أفصــح يف الداللــة عــى انعــدام االبتــكار عنــد

يقطــر دائمــا جــدة ونضــارة ،شــأنه شــأن الربيــع

تنتقــل مــن شــاعر إىل آخــر وتلبــس يف كل زمــان

مقدمــة كتابــه فــن األدب إن األدب هــو الكاشــف
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سـول وجــواده ،فالفــن
محاولــة الجمــع بــن الر ـ

ضـوع الــذي كاد يبــدو مهرتئــا مــن البحــث بــن
املو ـ

مقدمــا أحــد كتــب ويكنــز ،إنــه مــا مــن عالمــة

مــا رواه يف الروايــة الســيكولوجية فــا يعنــي

مــا هــي األنــا؟ وبــم يمكــن إدراك األنــا؟ إنــه مبــدأ

حلة جديدة وصياغة مختلفة ،والفن ليس يف

للهيــكل القديــم ،الكســوة املتجــددة لكعبــة ال

جـاءت يف الكثــر
تتغــر .إن شــخصية أندرومــاك ـ

مــن املذاهــب واألذهــان عــن راســن أعظــم بكثــر
مــن روكام ـبـول يف روايــة «بونســون دي ـتـراي»
املفتعلة التي اخرتعها من رأسه اخرتاعاً ونسج

سـرتون
أحداثهــا مــن مخيلتــه .لقــد قــال شي ـ

ذاته ،ذلك الجديد النضر دائما ،مهما تتعاقب

هــذا أننــي أريــد حرمــان شــخصيايت مــن الحيــاة
أن الروايــة تختلــف تمامــا عــن املســرح حيــث
طـاء،
يســتطيع الجمهــور أن يصحــح لــك األخ ـ
وعن السيناريو يف السينما حيث يقرتح املخرج
بدايــة مختلفــة .يف الروايــة أنــت مــع فقــط ،يف
روايتي يختفي جمهوري بالكامل وألكرب درجة

وقــال كوند ـيـرا يف تصــوره ملشــروعه الــروايئ :لقــد

ممكنة ،وال أعتمد إال عىل اليشء الوحيد الذي

إىل عــدم إشــباع غريــب وال أ ـقـول إىل فشــل .ألن

ملهــم الكاتــب مــع الواقــع ،يتفاعــل مــع النــاس

انتهــى البحــث عــن األنــا دومــا وســينتهي دومــا

خـراق حــدود أو مكانتهــا
الروايــة ال تســتطيع ا ـ
ضـاءة هــذه الحــدود
الخاصــة بهــا .كمــا أن إ ـ
تعتــر أصــا اكتشــافا ك ـبـرا واســتثمارا إدراكيــا
هائــا ســوى أن كبــار الروائيــن ،بعــد أن وضعــوا
القناع الذي يقتضيه سري الحياة الداخلية لألنا

بالتفصيــل بــدأوا البحــث بوعــي أو بغــر وعــي،
خـدع نفــي يف
عــن توجــه جديــد ،وإذا كنــت أ ـ

أثق به وهو إحسايس ليس يف غريه .والحياة هي

جـزاء .وضــع ميــان
والبيئــة والثقافــة يف ســبعة أ ـ
كونديرا كتابه (كتاب الضحك والنسيان) تكلم

فيــه عــن عالقــة اإلنســان بنفســه فقــط ،وعالقتــه
باآلخريــن عــن طريــق ذاتــه ،ورأى أن جميــع
الروايــات تعكــف يف كل زمــان عــى لغــز (األنــا) إذ
مــا أن تبتكــر كائنــا خياليــا ،شــخصية قصصيــة،

حتــى تواجــه بشــكل أوتوماتيــي الســؤال التــايل:

أشــد املعجبــن بدستوفســي في ـقـول عنــه

وأصليــة بشــكل خــارق ،يحلــو لنــا أن يبحــث يف
شخصياته من أفكاره .كما أن قصص بوكاشيو
املســلية تؤدي إىل قناعة واحدة هي أن اإلنســان

يخــرج مــن رحــم الحيــاة اليوميــة املتكــرر الــذي

تتشــابه فيــه األشــياء جميعهــا بواســطة الفعــل
وبالفعــل إنمــا يتميــز اإلنســان عــن اآلخريــن

ويصــرون فــردا ،فكمــا قــال دانتــي الليجــري:

يقوم القصد األول للفاعل يف كل فعل يمارسه

عــى كشــف صورتــه الخاصــة بــه ،ففــي قصــة
‘ديــدرو’ يغــوى البطــل خطيبتــه صديقــه ويــدوخ

مــن النشــوة ،وبســبب ذلــك يضربــه أبــوه ،فتمــر
كتيبــة جنــود ،يلتحــق بهــا الســائدة ثــم يكــون

رؤيتــه وشــخصيته املتفــردة ،وعندمــا يكتــب
املؤلــف يأخــذ هــذه العناصــر ويعيــد تكوينهــا
لتعطي املعنى املراد ،معنى ما ،أي معنى ،إنه
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ليــس آلــة تصويــر فوتو ـغـرايف وال ماكينــة نســخ

ذرعــا بــكل مــن يمثــل لــه املــايض بأناملــه القاســية

شـرك يف مــا بينهــا بعالقــة
وأنمــاط تعبرييــة ت ـ

وكيــت والــدكان صاحبــه كــذا ..هــذا محــل علــم

وأخــرى .كل مــا يف األمــر أن نــوري مــن الصعــب

فــإذا افرتضنــا أن املجتمــع مُ غلــق عــى نفســه،

فاألمر فيها يختلف تماما الكاتب ال يدخل بيت

يدحــرج النــكات الواحــدة بعــد األخــرى ،مثلمــا

جـاء عــان وحــدث كيــت
أوراق .ذهــب فــان و ـ

ودراســة وبحــث اجتماعــي أمــا كتابــة الروايــة
الفســق لي ـتـرك بوصــف النســوة العاريــات وال
يقــدم تقر ـيـرا لبوليــس اآلداب ،لكنــه ينقــل إليــك

شعورا مفهوما بالرثاء أو بالضياع أو بالتقزز أو

الحميميــة ،إنــه ال يدخــل ليشــر إىل الرجــل أو
ا ـملـرأة أو الــكأس ،بــل ليعينــك عــى التعبــر عــن
يشء بداخلــك .عندمــا يرتعــش بدنــك مــن ـهـول
املشهد الجديد أو تسمع كالما ترفض منطقه،
فهو يثري فيك شحنة مطلوب التعبري عنها .لقد

ـقـرأ الجميــع حكايــة ســفاح اإلســكندرية محمــود

أمــن ســليمان ،لكــن ال أحــد يذ ـكـره اآلن وال

جـرم آخــر .أمــا نجيــب
يعــرف مــن هــو ،مجــرد م ـ
محفــوظ فقــد جــن بــه فكتــب اللــص والــكالب،
لكــن ليــس ســعيد م ـهـران يف الروايــة هــو نفســه
ســفاح اإلســكندرية وإنمــا ترجمــة فنيــة لــه مــن
وجهــة نظــر مؤلــف معــن .كان مــن الجائــز أن
يأخــذ كاتــب آخــر حكايــة محمــود أمــن ســليمان

ويحولهــا إىل قضيــة محكمــة أو لغــز بوليــي أو
روايــة مغا ـمـرات ممتعــة ،لكــن بالنســبة لنجيــب

محفــوظ ،اجتازهــا لســبب آخــر .ليعــر عــن ذاتــه.
الفــرق بــن اللــص والــكالب وحكايــة ســفاح

اإلســكندرية التــي قرأهــا يف الصحــف هــو الفــرق
بــن الفــن والواقــع .األصــل الواقعــي موجــود،

أن يصمــد أمــام نكتــة أكــر النــاس عبوســا ،كان
يدحــرج دنا ـنـره عــى طــاوالت القمــار كل ليلــة.

وســيان ربــح أم خســر ،فقــد عجــز مجيــد أن

ـيـراه ـمـرة حانقــا أو حزينــا .كان نــوري يرخــي عــى

وجهــة التهريجــي ضحكــة تــكاد تخنقــه لعمقهــا
يف حنجرتــه ،مكــرراً وهــو يشــر إىل الدنانــر:

كأنــه ســينمايئ ،بــل ومعــه مــايض الشــخصيات

وأفكارهــا .تأمــل هــذه الف ـقـرة الكاشــفة لهويــة
أبطــال الروايــة املغمــورة (بــاب املحيــط) للكاتــب
صـاح عبداللطيــف( :أكان نــوري ناجــي الــذي
ـ

ال يشــبه مجيــد يف أي يشء ،هــو أحــد أبطــال
الروايــات التــي قرأهــا مجيــد ،وتعاطــف معهــا

ألنهــا وضعــت الحيــاة يف املــكان األول قبــل

التفكري .أهو ذلك السبب أم أن مجيد قد ضاق
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نواتهــا الداخليــة الوحيــدة والصلبــة كمــا يف قلــب

خـوخ ناضجــة ،فــإن عليهــا أن تتفــكك وأن
ث ـمـرة ـ
تــودع توازنهــا الداخــي ،أن تتخــى عــن اكتفائهــا

الــذايت ،لتصبــح بيئــة ومصــدرا اجتماعيــا خصبــا

ورجــل مــن لحــم ودم وتصبــح الشــخصية قريبــة

منــك ،تســمع أنفاســها وتشــعر بدقــات قلبهــا
عـرض أو
وتتعاطــف مــع خواطرهــا الداخليــة وت ـ

تتفــق مــع ســلوكياتها.

لقنت األسلبات للنرث التشخيص األدبي للغات
بشــكل خــاص والفــن عمومــا كإحــدى الطرائــق

األساســية لب ـنـاء صــورة اللغــة وتشــكيل تيارهــا
من نبع شكالين وحتى مصب تعبريي ،ويجب

حـرة
أىت اإللهــام نيتشــه يف نزهــة عنــد ب ـ

أن ندقــق بأنــه يف حالــة التهجــن فــإن اللغــة

بعيــدة يعتــر األكــر جديــة واألكــر مرحــا ممــا

مجملهــا ،وقلمــا طبقــت طريقــة التهجــن؛

سويســرية ،فكتــب مــا وصفــه بأنــه (مــن مســافة

أبدعــت ،ثــم إنــه يف متنــاول الجميــع) .وهــي
خطــوة جريئــة يف كتــاب صغــر صفحاتــه ال

تتجــاوز املئــة صفحــة واســمه (هكــذا تكلــم
زرادشــت) اع ـتـره كتــاب ال ـقـراءة للجميــع .كتــاب
الــكل والالأحــد .أو هــو اإلنجيــل الخامــس أو

يشء آخــر ال يوحــد لــه اســم بعــد .يســتكمل
فيــه كل نشــيد مــن إنشــاد زرادشــت الفــاريس

ترتصــع بهــا األنســاق اللســانية يف دقائقهــا ويف

وهــو مــزج لغتــن اجتماعيتــن داخــل ملفــوظ
واحــد باإلضافــة إىل الت ـقـاء وعيــن لســانيني
مفصولني بحقبة زمنية ،وبفارق اجتماعي ،أو
بهمــا معــا ،داخــل ميــدان هــذا امللفــوظ ،وهــو مــا
يعتــر فنــا أدبيــا واقتصاديــا ،أو باألحــرى ،نســق

مــن طرائــف أدبيــة ،لكــن التهجــن األيديولوجــي

الالواعي ،والالإرادي ،هو صيغة هامة للوجود

األســطوري الــذي ألــف (الغاثــا) وعــاش ومــات

التاريخــي ،ولصــرورة اللغــات ،بــل تالحــظ

قصيــدة فلســفية طويلــة يقلــب يف الكتــاب كل

لإلشــارات اللغويــة تــدور يف النــص وتأكــد

اعتمــاد الكاتــب عــى الواقــع ،فروايتــه عمــل

بداخلــك اســتجابة تفســرية تــرى بهــا املشــهد

ليونتهــا وعصــارة أفكارهــا مستســاغة؛ لهــا

من خالل التهجني القصدي املوجه نحو النص

غـرة بــن بطــل مــن ورق
تنكمــش الفــروق الص ـ

قيمــة وينتظــر مــن زرادشــت اال ـعـراف بخطــأ

عمل أدبي أو فني .والكاتب يســتطيع أن يخلق

مــن مرونــة يف االســتيعاب ،ومهمــا كانــت

مــن أخــذ معــه هــذه األوراق إىل القــر؟» .وهكــذا

وهــو األســاس الــذي يثــر الكوامــن ،ولكــن مهمــا

ذايت ،يعتمــد عــى املؤلــف وهــذا هــو أصــل كل

أو كانــت هنــاك شــريحة معينــة ،مهمــا بلغــت

لصالــح العمــل الفنــي أو النــص.

سـوع املســيح .إنمــا فلســفة شــعرية أو
قبــل ي ـ

بــدا مــن وجــود األصــل ودقتــه ،ومهمــا بــدا مــن
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التــي تحــاول أن تطبــق عــى رقبتــه بــن ـفـرة

توتــر وتبــادل حــي مــع فئــات وأنمــاط أخــرى.

ابتــكاره لألخــاق .لــم يكــن نيتشــه يعــرف أن

زرادشــت معناهــا (حــادي اإلبــل) بالرغــم مــن أنــه

أيضــا إضافــة مجموعــة مــن الوحــدات الســردية
أنهــا مــن بــؤرة لهــا أدواتهــا التعبرييــة الفارقــة
باختيارها ومعانيها وانعكاسها يف مرايا دائرية

تجعل القارئ أو املتلقي يشــعر باحتدامها-وإن

يعرف أن العقل كان يف بادئ األمر جمال ،وهو

سـرا رســالتها ،وهــي تهبــط بــه إىل
خفتــت -مف ـ

حـول
ر ـمـزا للعقــل الدينــي التقليــدي .هــذا هــو الت ـ

الدوائــر األكــر لوحــدات الســرد فيلتقــي املوقــف

حيوان قوي صبور جميل ينتصب يف الصحراء

حـول
سـوخ .الت ـ
األول للعقــل :الجمــال والر ـ
الثــاين :يصــر العقــل أســدا ،يبتلــع حريــة اآلخــر

ويتوحــش في ـفـرض إرادتــه عــى كل مــن كان.

إن تفكيــك مركزيــة الكيــان األيديولوجــي لفظــا،

والذي يجد تعبريه يف نص روايئ مثال ،يفرتض

وجود فئة أجناس اجتماعية مختلفة الطباع،

سـاع
ـقـاع ا ـملـراد أو تتصاعــد معــه بمحموالتهــا بات ـ

يف حاضــر زاويتــه الرؤيــة ومــايض بــؤرة الوعــي.

كاتب من مصر
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الحداثة والتواصل العقالني
في تجربة يورغن هابرماس
إبراهيم الحيدري

يعتــر يورغــن هابرمــاس ( 1929دســلدورف بأملانيــا) آخــر وأهــم رواد مدرســة فرانكفــورت النقديــة .اهتــم بدراســة املجتمعــات الرأســمالية

خـرة (مــا بعــد الصناعيــة) ذات األيديولوجيــة التكنوقراطيــة كمــا صاغهــا يف نظريتــه «الفعــل التواصــي» التــي تضــع ح ـلـوال عقالنيــة
املتأ ـ
ملواجهــة تحديــات الرأســمالية والعوملــة ومــا بعــد الحداثــة والتــي تهــدف إىل بنــاء عالــم إنســاين عقــاين ومنظــم عــن طريــق الديمقراطيــة
حـوار العقــاين املســتمر للتح ــرر مــن العقــل األدايت الــذي يســيطر عــى العقــل األوروبــي.
التعدديــة التــي تقــوم عــى التفاهــم والتواصــل وال ـ

استمد

هابرمــاس مرجعيتــه الفكريــة
مــن

مدرســة

فرانكفــورت

النقديــة وروادهــا الكبــار التــي تعــود يف أصولهــا

الفكريــة إىل عصــر التنويــر والفلســفة األملانيــة
املثالية املوضوعية وخاصة كانط وهيغل.

حـوالت البنيويــة الجذريــة التــي طالــت
إن الت ـ

ومــع شــهرة هابرمــاس العامليــة كفيلســوف،

فرانكفــورت ( ،)1964ثــم رئيســا ملعهــد ماكــس

الظا ـهـرة االجتماعيــة -السياســية للبحــث

( ،)1971إىل أن اســتدعته جامعــة فرانكفــورت

الشــمول واالنفتــاح عــى العلــوم األخــرى.

ضـاع
فإنــه كان وال ـيـزال عالــم اجت ـمـاع تميــز بإخ ـ

السوسيولوجي ،الذي انبثق من رؤية فلسفية

املجتمعات األوروبية بعد الحرب العاملية األوىل

تحليليــة تشــكل القاعــدة األساســية واملتينــة

أملانيا إىل إرساء دعائم فلسفة اجتماعية نقدية

بالسو ســيولوجي.

مثلمــا ترفــض النظــام االجتماعــي القائــم

سـرة بروتســتانتية .درس يف جامعــة
 1929أل ـ

دفعــت مجموعــة مــن املفكريــن االجتماعيــن يف

التــي يقــوم عليهــا دمــج التحليــل الفلســفي

يف الفلســفة وعلــم االجت ـمـاع يف جامعــة

شـرانبورغ
بالنــك لألبحــاث العلميــة التقنيــة يف ـ
ثانية ليتقلد كريس األستاذية يف الفلسفة فيها

منــذ العــام  .1983ويف عــام  1994أصبــح أســتاذا

متمرســا ،ولكنــه لــم ـيـرك طريقــه األكاديمــي

ضـرات ،ليــس يف جامعــة
واســتمر يف إل ـقـاء املحا ـ

ولــد يورغــن هابرمــاس يف دســلدورف/أملانيا يف

فرانكفــورت فحســب ،بــل ويف جامعــات أخــرى

ومؤسســاته ،محاولــن تطويــر الجانــب النقــدي

غوتنكــن وجامعــة زوريــخ ونــال درجــة الدكتــوراه

كمــا اتخــذ هابرمــاس مواقــف تاريخيــة ثابتــة

إىل صياغــة نظريــة جديــدة وعلــم اجت ـمـاع نقــدي

عــام  1956التحــق بمعهــد البحــث االجتماعــي

جديــدة ترفــض الفكــر الفلســفي التقليــدي،

مــن الفلســفة وعلــم االجت ـمـاع واالنطــاق منــه
لــه مفاهيمــه الخاصــة وميدانــه املحــدد ،كبديــل
للفلســفة التقليديــة وعلــم االجت ـمـاع الوضعــي.

بعــد وفــاة ماكــس هوركهايمــر وتيــودور أدورنــو
شـرعي ملدرســة
أصبــح هابرمــاس الوريــث ال ـ

يف الفلســفة مــن جامعــة بــون عــام  .1954ويف

يف جامعــة فرانكفــورت ،الــذي ســمي فيمــا بعــد

بـ»مدرســة فرانكفــورت» للعمــل تحــت أيــدي
ماكــس هوركهايمــر وتيــودور أدورنــو .ثــم انتقــل
إىل جامعــة ماربــورغ ليعمــل مــع فولفغانــغ

والسوســيولوجي .كمــا يعتــر هابرمــاس اليــوم

سـرة هابرمــاس الذاتيــة ومثابرتــه العلميــة
إن ـ

أحــد أهــم الفالســفة النقديــن املعاصريــن الكبــار

إن لــم يكــن الفيلســوف الوحيــد الــذي بقــى حيــا
بعــد وفــاة ميشــال فوكــو عــام  ،1984وذلــك

بســبب الب ـنـاء الفكــري الرصــن والتيــار النقــدي
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األســتاذية يف الفلســفة.

وأفــكاره الواضحــة جعلــت منــه فيلســوفا
جســد مثــال الفيلســوف األملــاين
نموذجيــا
ّ

الصــارم ،ورشــحه ألن يحتــل منصــب أســتاذ

«فــوق العــادة» يف جامعــة هايدلبــرغ (.)1962

يف العالــم.

يف تاريــخ أملانيــا النازيــة ،مــن توحيــد أملانيــا ومــن
حـول الدســتور األوروبــي ومــن
توحيــد أوروبــا و ـ
خـرا مــن
الرأســمالية والعوملــة املتوحشــة وأ ـ

قضايــا األصوليــة والعنــف واإلرهــاب ،مؤكــدا

شـاكل ال يمكــن أن تحــل عــن طريــق
أن امل ـ

العنــف ،وأن الطريــق الوحيــد لحــل مثــل هــذه
شـاكل يكمــن يف التواصــل والتفاهــم والحــوار
امل ـ

شـرط أن يكــون الحــوار
طـراف املختلفــة ،ـ
بــن األ ـ
عقالنيــاً وديمقراطيــا يف آن.
يف عــدد مــن أطروحاتــه حــاول هابرمــاس

يورغن هابرماس

فرانكفورت ،خصوصا بعد أن ّ
جدد وطور األطر

آبنــدروث ،وليحصــل عــام  1961عــى درجــة

األساســية لهــذه املدرســة يف بعديهــا الفلســفي

18

املنفــرد الــذي قــاده إىل مرحلــة متقدمــة مــن

وبدعــوة مــن أدورنــو ـتـوىل ـكـريس هوركهايمــر

ضـاع النظريــة النقديــة ملدرســة فرانكفــورت
إخ ـ

للتعديــل وإعــادة صياغتهــا مــن جديــد ،مثلمــا
حــاول تعديــل نظريــة ماركــس عــن الرأســمالية
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مقال

ونظريتــه عــن فائــض القيمــة ،وكذلــك تقويــم

م ّـيـزت نظريــة الحداثــة عنــد هابرمــاس بــن

ومــا بعــد الحداثــة ،بهــدف تشــييد الواقــع

فلســفة هابرمــاس .فهــو يحــاول أن يؤســس

ضـاء
التواصــي بــن أ ـفـراد املجتمــع داخــل الف ـ

لــآراء ووجهــات النظــر ويوحدهــم يف رأي

إلقامــة نظريــة نقديــة توجــه االهتمــام إىل نوعيــة

كال منهمــا ينتمــي إىل عالــم مختلــف ،فالعالقــة

التواصــي» وبإمكانيــة التوصــل إىل نظــام عاملــي
مــن املمكــن أن يكــون عقالنيــاً وســلميا ،منطلقــا

«دور التواصــل يف عقلنــة وتحديــث املجتمــع يف

تعبريا عن موقف اتصايل ناجح ومتحرر من أي

الرفــاه التــي أفســدته بفضــل العلــم والتقنيــة

نظريــة ماكــس فيــر عــن العقالنيــة ،يف محاولــة
العالقــات واالتصــاالت الرمزيــة وتوضيــح أهميــة
القــوى الخارجيــة الضاغطــة والســلطة التــي
تمارســها التكنولوجيــا عــى اإلنســان ،عــن طريــق

الكشــف عــن وعــي جديــد يتخــذ يف نهايــة األمــر

صــورة «تكنولوجيــا عقالنيــة».

العالقة بالطبيعة والعالقة بني الناس وجعلت

بالطبيعة تنتمي إىل العالم املوضوعي والعالقة

بــن النــاس تنتمــي إىل العالــم االجتماعــي ،أي
عالــم النــاس والعالقــات املجتمعيــة والقيــم
واملعايــر اإلنســانية ،وهــذا يعنــي ضــرورة ربــط

مــا وعــد بــه عصــر التنويــر .حيــث ربــط «األزمنــة

الحديثــة بتعــب نبــض الحداثــة» التــي أنهكــت
نفســها .وبالرغــم مــن أن الحداثــة مازالــت
تنتشر ،لكنها لم تعد خالّقة ألن مشروعها بدأ

يواجــه ردات فعــل عميقــة ناتجــة عــن تحديــث
اجتماعــي يتداخــل دومــا مــع تشــكيل الحيــاة

الناميــة والبنيــة الداخليــة التواصليــة لعوالــم

الحياة التي تعرب عنها االحتجاجات الهادفة إىل
تحريك الجماهري من مخاوف واسعة االنتشار

مثــل تخريــب البيئــة الطبيعيــة واملدنيــة وكذلــك

تهديــم أشــكال الســلوك اإلنســاين الســلمي.

يــرى هابرمــاس أن عقــل التنويــر لــم يمــت عــى

العكــس ممــا توهــم البعــض .وإذا جــاز لنــا
عـرض لهــا
أن ننتقــد بحــق االنحرافــات التــي ت ـ

عقــل التنويــر يف عصــر االســتعمار والحربــن
العامليتــن التــي جرتــا عــى يــد الفاشــية

األوروبيــة ،ولكــن ال يحــق لنــا أن نرمــي بــكل
مكتســباته العقالنيــة والتنويريــة التــي صنعــت
الحضــارة الغربيــة الحديثــة يف مزبلــة التاريــخ.
وبهــذا يحــاول هابرمــاس إنقــاذ الحداثــة مــن

أعدائهــا ومهاجميهــا ونقادهــا ،ومــن الذيــن

يكتمــل ،تجعلــه يف وضــع يصعــب عــى أ ـفـراده

حـرام
تقــوم عــى التفاهــم والحــوار والتســامح وا ـ

جديــدة مــن داخــل مجتمــع الحداثــة الــذي لــم
التصــرف بعدوانيــة ســافرة ،عــن طريــق تأســيس

وتراجــع نفســها عــر التعلــم مــن الثقافــات

األخــرى وعــر التفاهــم والحــوار املف ـتـوح عــى
اآلخــر لتتجــاوز بذلــك مــا نكــص عــن تحقيقــه

عصــر التنويــر ،يف عصــر بــدأت فيــه الشــكوك

حـول جــدوى الحداثــة وعقالنيتهــا.
سـرب ـ
تت ـ

بــل وتربــط بــن الجماعــة واملجتمــع ،وال تنظــر
إىل «االختــاف» بحساســية شــديدة وإنمــا

حـرام املتبــادل،
تنظــر إىل اآلخــر مــن موقــع اال ـ
الــذي ال يعنــي بالضــرورة التشــابه معــه ،وإنمــا

احتــواء «اآلخــر» يف اختالفــه ،وهــو مــا يضمــن
تكافــؤ ال ـفـرص أمــام اآلخــر املختلــف وإمكانيــة
غـاء
تجــاوز أي كراهيــة وحساســية ،وكذلــك إل ـ
غـرات التــي مــن املمكــن أن تحــدث يف حــدود
الث ـ

كل جماعــة.

العقالنيــة التــي ولـ ّـدت حريــة التفكــر والتعبــر
والعمــل واملجتمــع املــدين الــذي يصــون حقــوق
اإلنســان.
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التواصــل وكذلــك غيــاب اللغــة نفســها ،فاللغــة

هــي التــي جعلــت اإلنســان إنســانا يتواصــل مــع
تأســيس عالقــة مــع كل التيــارات الفلســفية
تعدديــة .هــذه العالقــة هــي عالقــة نقديــة
اســتطاعت عربهــا النظريــة النقديــة لهابرمــاس

اســتيعاب التيــارات األخــرى وتجاوزهــا.

وقــد اســتخدم هابرمــاس مفهــوم «التفاعــل
الرمــزي» الــذي رأى أن اللغــة والوعــي مرتبطــان
ببعضهمــا البعــض يف الســياق االجتماعــي

بشــكل وثيــق ،وهــو مــا يعطيــه هابرمــاس أهميــة
ك ـبـرة ،ذلــك أنــه يــرى ،بــأن الوجــه الثــاين للفعــل

التواصــي العقــاين هــو الحكــم املعيــاري عــى

األفعــال التــي تعــرف إىل حــد بعيــد ،النمــوذج

رصــن بمثابــة إضافــة هامــة للعلــوم االجتماعيــة
عـرض تشــخيصاً «ملجتمــع مريــض» يحلــل
ي ـ

األخرى ،وبهذا فهم ال يخضعون للطبيعة وال
للحاجات الجسدية الفيزيقية ،وإنما يسلكون

التــي تهــدد اإلنســان والحيــاة االجتماعيــة،

واستقاللية ،وهم يستطيعون أن يقولوا :نعم

العمــر ،فهــو عمــل سوســيولوجي وفلســفي

مــن اقتحــام األســاليب البريوقراطيــة التــي

قيــم الحداثــة بمــا هــو اجتماعــي وأنرثوبولوجــي

تهيمــن عــى العالقــات االجتماعيــة التــي فقــدت

يف كتابــه «الخطــاب الفلســفي للحداثــة» الــذي

أطلــق عليهــا «اســتعمار عالــم الحيــاة».

صــدر عــام  1985ناقــش فيــه إشــكالية الحداثــة

شروط التفاعل الرمزي يعني غياب القدرة عىل

وقــد اعتــر كتابــه «الفعــل التواصــي» كتــاب

املجتمــع ،ليــس مســتقال اقتصاديــا ،وهــو مهــدد

وليــس بمــا هــو طبيعــي.

يف نظريــة «التفاعــل الرمــزي» ووجــد بــأن غيــاب

الشــامل للفعــل اإلنســاين الرشــيد ،وأن البشــر

العظيمــة ومــن أولئــك «املحافظــن الجــدد»

جـزات الحضــارة الغربيــة ويف مقدمتهــا
من ـ

كاملــة الرتكيــب اســتعان بجــورج هر ـبـرت ميــد

خصائصها اإلنسانية وأصبحت عالقات شكلية

ويعتــر مفهــوم التواصــل مفهومــا مركزيــا يف

يقومــون بخلــق واقعهــم أكــر مــن االعتبــارات

وممارســة اجتماعيــة ال يقررهــا العمــل ،وإنمــا

ضـاء العمومــي هــو مفتــاح الديمقراطيــة
والف ـ

ضـاء رمــزي ويتكــون عــر
ضـاء املف ـتـوح هــو ف ـ
الف ـ

الخطــاب.

يستخدم هابرماس مفهوم
«التخاطب االعتباري»
باعتباره تعبيرا عن موقف
اتصالي ناجح ومتحرر من
كل سلطة يوصل لفعل
نقدي تواصلي وممارسة
اجتماعية ال يقررها العمل،
وإنما الخطاب واللغة.
وبهذا يدعو هابرماس
إلى تغيير مفهوم النقد
من األساس .فالنقد عنده
يهدف إلى تأسيس أفعال
تواصلية ناجحة وليس إلى
نقد األوضاع االجتماعية،
وضرورة أن يستند النقد
على منطق توثيقي وعلى
«أخالقية الخطاب»

والديمقراطيــة

جـرة وكل مــا لــه صلــة
واأليديولوجيــات املتح ـ

بالحقائــق املطلقــة وأن يكــون بعيــدا عــن هيمنــة
العقــل األدايت وســلطته حتــى يتــم التفاعــل

واأليديولوجيــات املختلفــة .وي ـفـرض أن يتمتــع
األ ـفـراد باســتقاللية تعكــس جميــع آراء النخــب
حـزاب والتنظيمــات الحكوميــة ،كمــا
واأل ـ
يفرتض اســتقالل األفراد تجاه العائلة والحزب

والجمعيــات السياســية حتــى يتمكنــوا مــن
تشكيل «سلطة الكلمة» بدل العنف واالقتتال
صـراع الطبقــي.
وال ـ

ويســتخدم هابرمــاس مفهــوم «التخاطــب
االعتبــاري» باعتبــاره تع ـبـرا عــن موقــف اتصــايل

ناجــح ومتحــرر مــن كل ســلطة يوصــل لفعــل
نقــدي تواصــي وممارســة اجتماعيــة ال يقررهــا

العمــل ،وإنمــا الخطــاب واللغــة .وبهــذا يدعــو
هابرماس إىل تغيري مفهوم النقد من األساس.

فالنقد عنده يهدف إىل تأسيس أفعال تواصلية

ضـاع االجتماعيــة،
ناجحــة وليــس إىل نقــد األو ـ
وضــرورة أن يســتند النقــد عــى منطــق توثيقــي
وعــى «أخالقيــة الخطــاب» الــذي يتفتــح عــى

عناصــر هامــة لنظريــة «أخالقيــة نقديــة» تقــارب
النظريــة النقديــة ولكنهــا ال تلغيهــا .ويــرى
هابرمــاس ،أن يف مقدمــة األخطــار التــي تواجــه

املجتمع اليوم بغض النظر عن األمن السيايس

هــو تحطيــم بنيــات التواصــل يف خصوصيتهــا
اإلنســانية التــي ترتبــط بالتوســع املســتمر

للبريوقراطيــة يف مياديــن الحيــاة االجتماعيــة،
إضافــة إىل تدخــات القوانــن واملصالــح حتــى يف
الحيــاة العائليــة الخاصــة.

كمــا اســتخدم مفهومــا جديــدا أطلــق عليــه
والتســامح ونبــذ

الزمــن عــن طريــق منظومــات القيــم واالتصــال
الديمقراطيــة التــي تعــر عــن اآلراء واملصالــح

أو ال ،وبهــذا يســتطيعون تغيــر الواقــع.

العنــف

عــن الديمقراطيــة الكالســيكية .كمــا أن هــذا

واال ـعـراض والتفاهــم بحيــث يعكــس حقيقــة

هنــا ضمــن حــدود حضاريــة -تاريخيــة بوعــي

ضـاء الحريــة
ضـاء العمومــي» ،وهــو ف ـ
«الف ـ

ووســائل الدعاية واللهو والتســلية ،يف محاولة
إلعــادة ب ـنـاء ديمقراطيــة الجماهــر التــي تختلــف

عــى شــكل إشــارات حتــى وصولهــا إىل جمــل

التواصليــة التــي تقــوم يف الحيــاة اليوميــة،
والتــي ال تفجــر عالقــات إيجابيــة فحســب،

ســلطة ويوصــل لفعــل تواصــي عقــاين ونقــدي

يف تتبعــه لنشــأة اللغــة وتطورهــا منــذ أن كانــت

صـرة وب ـنـاء عالقــة عقالنيــة تواصليــة
املعا ـ

سوسيولوجية ليست ذات بعد واحد للعالقات

منطلقــا مــن أن اإلنســان املعاصــر ،وبالتــايل

معهــا وحســب ،ويريــد أن يبعــد الخطــر عــن

ا ـلـرأي وا ـلـرأي اآلخــر.

صـاغ هابرمــاس مفاهيــم أساســية برؤيــة
ـ

جـاع عجلــة التاريــخ إىل الــوراء ،ألنهــم
يريــدون إر ـ

الذيــن يهاجمــون الحداثــة مــن قبيــل االختــاف

التواصــي يتضمــن عمومــا ف ـكـرة التعايــش التــي

اآلخــر ،وهــي أســس أنرثوبولوجيــة مكنتهــا مــن

أســباب مرضــه التــي أرجعهــا إىل القــوى املخربــة

لــم يؤمنــوا بــروح العصــر الحديــث وإنجازاتــه
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مــن فرضيــة أساســية تهــدف إىل توفــر عوامــل

العالقــات االجتماعيــة واالتصــاالت الرمزيــة

يرى هابرماس أن عقل
التنوير لم يمت على
العكس مما توهم البعض.
وإذا جاز لنا أن ننتقد بحق
االنحرافات التي تعرض
لها عقل التنوير في
عصر االستعمار والحربين
العالميتين التي جرتا على
يد الفاشية األوروبية،
ولكن ال يحق لنا أن نرمي
بكل مكتسباته العقالنية
والتنويرية التي صنعت
الحضارة الغربية الحديثة
في مزبلة التاريخ .وبهذا
يحاول هابرماس إنقاذ
الحداثة من أعدائها
ومهاجميها ونقادها

ضـاء عمومــي ،يضمــن الحــوار واملناقشــة
إطــار ف ـ

العقالنيــة» .وبحســب هابرمــاس ،فــإن الفعــل

عقالنيــة جديــدة توجــه االهتمــام إىل نوعيــة

إن مشــروع هابرمــاس النقــدي للحداثــة ومــا

بعد الحداثة دفعه إىل االستنتاج بأن «الحداثة
مشــروع لــم ينجــز بعــد» ،أي ّأنــه لــم يتحقــق

االجتماعــي الــذي يربطــه بنظريــة «الفعــل

مــن خاللــه فلســفة عقالنيــة تواصليــة تؤكــد

العمومــي بحيــث يكــون الخطــاب االعتبــاري

عــام مف ـتـوح يكــون وســيلة للضغــط عــى دولــة

الــذي يكــون دا ـئـرة التوســط بــن املجتمــع املــدين

والدولــة ،إذ يربــط بــن دوائــر املصالــح املتعــددة

كاتب من العراق مقيم في لندن

واملتناقضــة وبــن دوائــر الدولــة ،ويجمــع
األ ـفـراد يف رأي عــام يســمح بتبــادل عقــاين
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مقال

ريم يسوف

الفن والسياسة
مدرسة فرانكفورت نموذجا
حنان مصطفى

هـرة الجماليــة تمثــل البعــد املاهــوي للفــن ،لكــن مــن
هـرة جماليــة فحســب .صحيــح أن الظا ـ
يشــهد تاريــخ الفــن أن الفــن ليــس مجــرد ظا ـ
هـرة تنشــأ يف ســياق ظ ــروف سياســية واجتماعيــة معينــة ،ومــن ثــم ـفـإن البعــد
هـرة تاريخيــة ،أي ظا ـ
الصحيــح أيضــا أن الفــن يمثــل ظا ـ
الجمــايل للفــن ال يكــون أبــدا بعــدا خالصــا ومجــردا وإنمــا يكــون مرتبطــا بواقــع ســيايس واجتماعــي ،والحقيقــة أن ارتبــاط الفــن بالسياســة
كان وال ـيـزال يمثــل قضيــة أساســية يف تاريــخ الفــن.

إن

راديكاليــة الفــن وطابعــه الثــوري قــد

ـمـرة يف محــاورة جورجيــاس ﻷفالطــون ،ففــي

فرانكفــورت أصبحــا تحركهمــا القــوة املســيطرة.

الذي أصبح يتسم بالتشيؤ واالغرتاب مما أدى

 Tekhneوطبيعــة البالغــة ،فميــز بــن الفنــون

االســتبدادية ،وهنــاك حتميــة ال يمكــن نكرانهــا

أصبحا مطلبا ملحا يف املجتمع املعاصر

إىل التبعيــد بــن الفنــان واملجتمــع ،وهــذا هــو مــا
دفــع هر ـبـرت ماركــوزة إىل التأكيــد عــى الفرديــة

والذاتية الفنية يف مواجهة الرتكات الســلطوية
املختلفــة التــي تحــاول تســييس الفــن وقمــع
طاقته الثورية.

الحقيقيــة التــي تقــوم عــى اللوجــوس logos
وتلــك التــي كانــت يســمونها يف اليونــان مواهــب

تتعلــق بالتالعــب الهائــل بالوعــي مــن خــال
التوجيــه األيديولوجــي لإلعالميــة واالســتهالكية

 Empiriaceويف اإلنكليزيــة  Knacksأو

معــا.

لكــن دون عقــل أو ســبب.

البعــد الواحــد» أن التكنولوجيــا ،التــي تعتــر

مجــرد قواعــد لإللهــام مســتمدة مــن التجربــة

إن املغــزى األســايس مــن عبــارة «اإلنســان ذو
التطــور إنمــا هــو تمــام املجتمــع مكتمــل التطــور،

جـاء رد فعلهــم عــى نحــو
اإلدارة ومــن ثــم ـ

الجماهــري Mass communications

العديــد مــن املفاهيــم واملعتقــدات املرســخة مــن

يتمتــع بــه الفــن اإليجابــي وأصبــح عــى العكــس

وهــذه الراديكاليــة املم ـيـزة للعمــل الفنــي عنــد

فعالقــة التقنــي بمــا لــه قيمــة ظلــت قضيــة

إنجــازا بشــريا عظيمــا ،تــم توظيفهــا مــن خــال

للفن املتمثل يف بعده الجمايل ،فالعمل الفني

هــذا ،فهيدجــر عــى ســبيل املثــال قــد أبــدى
لهــذه القضيــة اهتمامــاً عــام  1977وكذلــك

كانوا يف ظل األنظمة السابقة يشكلون أصواتا

انعتاقــا للمجتمــع مــن العبوديــة ،ألن التطــور

جــاك إلــون عــام  1964ومجموعــة ك ـبـرة مــن

بفضــل الكفايــة والو ـفـرة.

عادل ،والكائن البشــري قادر عىل تحقيق ذاته

قفص االتهام منددا بالظلم والجور املوجودين

تكنوفوبــن  Technophobicأي مصابــن

إىل جدليــة العالقــة بــن الفــرد واملجتمــع،

وذلــك مــن خــال لغتــه الجماليــة الخاصــة

أما عن مدرسة فرانكفورت فإن نقد التكنولوجيا

ووصلــوا إىل أن الوعــي الــذايت للفــرد يعــد يف

خــال البعــد الجمــايل والبعــد الجمــايل مــن

أعضائهــا الــرواد مثــل هر ـبـرت ماركوزة وأدورنــو

ف ـكـرة نــزول املجتمــع إىل حالــة الفــرد كمــا يعلــن

ماركــوزة ال ينبغــي أن تطمــس البعــد املاهــوي

وإن كان مرتبطــا بالواقــع ،فإنــه يمثــل يف نفــس
الوقــت ثــورة عليــه ،ألنــه وحــده القــادر عــى

فضــح الواقــع وتعريتــه ووضــع ذلــك الواقــع يف
يف الواقــع.

ومــن ثــم تســتطيع فهــم البعــد الســيايس مــن
خــال البعــد الســيايس ،ولــي نفهــم عالقــة
الفــن بالسياســة البــد أن نفهــم أوالً عالقــة الفــن
غـرات التقنيــة للمجتمــع.
باملت ـ

عالقة الفن بالمتغيرات التقنية للمجتمع

لقــد ظ ـهـرت عالقــة التكنولوجيــا بالقيــم ألول
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هــذه املحــاورة ناقــش ســقراط طبيعــة التقنــي

إنــه عقــل متوافــق ومنســجم مــع الكليــة

aljadeedmagazine.com

أساســية منــذ بواكــر الفكــر الفلســفي إىل وقتنــا

النقــاد االجتماعيــن الذيــن يوصفــون باعتبارهــم

بعقــدة التكنولوجيــا.

يعتــر إحــدى الدعائــم األساســية وبخاصــة عنــد
هوركهيمــر ،حيــث ناقــش ـهـؤالء الفالســفة

إشــكالية الهيمنــة والســيطرة عــى األشــياء التــي
تنتهــك نزاهتهــا وكيانهــا وتدمرهــا وبأنــه إذا كان

هنــاك بــد مــن اســتخدام التكنولوجيــا فيجــب أن
يكــون ذلــك يف ظــل موقــف قيمــي ،وذلــك ألن
العقــل األدايت والعقليــة التقنيــة عنــد فالســفة

امتصــاص طاقــة الرفــض مــن أولئــك الذيــن
وقــوى انشــقاقية ،والتكنولوجيــا تفعــل ذلــك

وأن تحــرر الفــرد ليــس تحــررا مــن املجتمــع ،لكــن

الكامــل يحــدث فقــط يف ظــل مجتمــع إنســاين

لقــد فطــن فالســفة فرانكفــورت منــذ البدايــة

فقــط باعتبــاره فــردا يف مجتمــع عــادل.

وذلــك بالتوافــق مــع كل مــن هيجــل وماركــس،

ي ـقـول «إن ا ـفـراض الكرامــة اإلنســانية والتطــور

نهايــة األمــر وعيــا اجتماعيــا ،لذلــك فقــد رفضــوا
علــم االجت ـمـاع عنــد هوفمــن والف ـكـرة املعاكســة

وهــي ســيادة املجتمــع عــى أ ـفـراده كمــا يعلــن
علــم االجت ـمـاع عنــد دوركايــم .ي ـقـول أدورنــو
«ليــس هنــاك وعــي باألنــا دون املجتمــع تمامــا

كمــا إنــه ليــس هنــاك مجتمــع متجــاوز لأل ـفـراد».
تبعــا لهــذه العالقــة الجدليــة فــإن الفــرد كامــل

مختلــف وظ ـهـرت يف املقابــل محاولــة لتطويــر

قبــل املجتمــع ،وذلــك عــن طريــق تطويــر علــم

اجت ـمـاع ثقافــة الجماهــر.

والتــي افتقــدت تمامــا للجانــب النقــدي الــذي
عـرض
للثقافــة قيمــة فاعلــة تتمثــل يف تقنيــات ال ـ

والتســلع وأصبــح الفــن مســتوعبا ضمــن حــاالت

فالوعــي والالوعــي الفــردي قــد جــرى انتهاكهمــا

اإلشــارة املوجهــة.

الســينما… إلــخ).

تحليل فالسفة فرانكفورت

وهــذه الف ـكـرة قــد وردت عنــد أفالطــون حيــث

بفعــل وســائل اإلعــام (الراديــو ،التلفزيــون،

جـزءا
الكامــل لــكل فــرد ،ينبغــي أن يصبــح ـ

وكان ذلــك هــو الدافــع األســايس لتوجيــه

لنماذج صناعة الثقافة

للعقــل املتســلط وأسســه املعرفيــة وتوجهاتــه

تحــت عنــوان «التلفزيــون ونمــاذج الثقافــة»

املميز لكتاباتهم ،فمحاولة هربرت ماركوزة عىل

الكوميديــة األمريكيــة ،وأكــد أن االســتجابات

مكمــا مــن ب ـنـاء املجتمــع».
نقد مدرسة فرانكفورت

لمفهوم صناعة الفن والثقافة

معظمهــم ،أي فالســفة فرانكفورت ،النقــد

الفكريــة واأليديولوجيــة ،فصار ذلــك الطابــع

لقــد اجتمــع معظــم فالســفة فرانكفــورت عــى

ســبيل املثــال يف كتاباتــه مثــل (فلســفة النفــي،

املــال ويتداخــل فيــه االقتصــاد بنظــام الحكــم

هــي نقد ال ـنـوع الجديــد مــن املمارســات

شـرك عالــم يتمركــز فيــه رأس
أن الفــرد وقــع يف ـ

سـره
والسياســة بشــكل متزايــد .إنــه عالــم تأ ـ

 -1التلفزيون

ناقــش أدورنــو مســتويات املعنــى يف املسلســات
صـول عليهــا عــر تلميحــات
املرجــوة يتــم الح ـ

اإلنســان ذو البعــد الواحــد ،إيــروس والحضــارة)

معينــة؛ فعــى ســبيل املثــال عندمــا يثــار تســاؤل

الثقافيــة التــي طورهــا النظــام املتقــدم لالتصــال

تســجيل مســبق للضحــك ،فنســلم مــن البدايــة

عـرض يف اإلعــان ،غالبــا مــا يتــم
عــن ـنـوع ال ـ
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مقال

عـرض يتمتــع بقــدر عــال مــن الكوميديــا،
أن ال ـ

وتلفت النظر بجاذبيتها وموقفها العميل تجاه

فرغم أن األعمال الفنية تحقق انتشارا واسعا،

عــر برامــج التلفزيــون تجعــل ا ـملـرء غــر متيقــن

أقــدار أ ـفـراد ال يعرفــون شــيئا عــن وضعهــم

جديــدة وذلــك مــا يدعــو إىل التفــاؤل الفلســفي،

كمــا أن هنــاك بعــض التعليقــات التــي تقــدم
مــن األهــداف املرجــوة منهــا ،فآليــات االســتجابة
تتجــه لتحــدث ردود أفعــال آليــة تضعــف مــن

قــوة «املقاومــة الفرديــة» ،كمــا قــام أدورنــو

بتحليــل بعــض النمــاذج الفنيــة غــر محــددة
األهداف .نأخذ منها عىل سبيل املثال ال الحصر

مسلســا قــد ذاع صيتــه ،وأحــدث رواجــا ك ـبـرا
صـراع»« ،تــدور
يف أ ـمـركا تحــت عنــوان «قصــة ـ

أحداثه حول قصة صراع ملعلمة شابة من أجل

الخــاص وظروفهــم.

 -2دائمــا مــا تــردد عبــارات «كــن هادئــا هــذا

تــأيت منافــع ماديــة» ،وتحليــل هــذه العبــارات

لكنهــا مبطلــة لالســتمرارية املميتــة.

اليــوم رغــم الصعوبات»« ،عــى نحــو قريــب
يحيلنــا إىل أن املنجــم يضــع مــن خــال «ســلطته

الساحرة» تدعيما أليديولوجيات معينة تتمثل

يف الثبــات.

يتعامــل فكــر التنجيــم مــع مصــر األ ـفـراد بشــكل

اإلشــارة املحددة للطعام تمثل مثريا لإلضحاك

عـرض إىل أن هــذا العمــل يف حــد
تحليلــه لهــذا ال ـ

يف عالــم أبعــد مــن عاملهــم الداخــي والخارجــي،

بــل تمثلــت رســالته األساســية يف الدعــوة إىل

ســعيدا فعليــك أن تنــى الرغبــات والحاجــات

تصبــح ردود األفعــال هــي منظومــة الجمهــور

اآلليــة ،دون وعــي يف مــا بعــد ،وتدعــم ف ـكـرة
اإلشــباع كف ـكـرة ضروريــة تعــذر األيديولوجيــا

الرأســمالية.
 -2التنجيم

يف موقفهــا تجــاه مركزيــة الثقافــة بــكل مــن

ويجــري انتقــاض الشــخص مــن مصــدر

مســتقل عــن إرادتهــم ،وتبــدو منظومــة الحيــاة

ضــرورة التكيــف مــع الظــروف املهنيــة ،بحيــث

املدرســة الفرانكفورتيــة اليســارية التــي تأ ـثـرت

ليحــدد أصــل الوجــود التاريخــي ،وأن الفــن

مضحكــة ومســلية تحــدث كلمــا حاولــت هــذه

ذاتــه لــم يلفــت النظــر إىل أي معالجــات فنيــة،

إن الحقيقــة والواقــع قــد فرضــا التعقيــد عــى

 -3إن املعقوليــة الزائفــة للنصيحــة تضــع قناعــا

معلوماتــه ،كمــا يصبــح بعيــدا أو غريبــا عنــه.

طــوال املسلســل ،وقــد خلــص أدورنــو مــن خــال

تاريخيــا وعزلــة ،فهــي ليســت موســيقى باطلــة

نيتشــه ،وهيدجــر ،وشــبنجلر ،حيــث اجتمــع

جـرا
جـوع وتتقــاىض أ ـ
الب ـقـاء ،حيــث تعــاين مــن ال ـ

الفتــاة أن تحصــل عــى وجبــة طعــام .وصــارت

وإعجــاب أدورنــو باملوســيقى الراديكاليــة ألنهــا ال

تمثــل اســتمرارية إضافيــة ،ولكنهــا تعنــي توقفــا

عــى الطبيعــة االعتباطيــة والغامضــة للســلطة،

ضعيفــا… إلــخ» ،وتتــواىل يف املسلســل مواقــف

طبيعية لكنها تحمل يف طياتها ثقة األشخاص

فاملنجمــون ينصحونــك بأنــه إذا أردت أن تحيــا

املحيطــة؛ ألن هــذه األمــور ال يمكــن تغيريهــا.

جـاء
ـهـؤالء الفالســفة عــى أن الشــكل الجمــايل ـ
والحيــاة مرتبطــان مــع بعضهمــا البعــض ،وهــذا
مــا نجــده لــدى أقطــاب فرانكفــورت ،الذيــن

أجمعوا عىل أن الشكل الجمايل والثقايف ليس

نشــاطا فعــاال لخدمــة سياســات معينــة ،لكنــه
أكــر مــن ذلــك ألنــه مرتبــط بالحيــاة نفســها،

فاإلحســاس بالثقافــة والجمــال يمثــل األبعــاد
الوجوديــة املطلقــة ،ومــن ثــم فــإن أزمــة املظهــر

الــكيل للتنويــر هــي أزمــة التــذوق الجمــايل كمــا

كمــا يتــزود الشــخص مــن خــال فكــر التنجيــم

أوضحهــا أدورنــو .فالفاعليــة الجماليــة والــذوق

فيظن أنه شخص مهم يف الواقع ،لكنه يسلم

شـرا عــى مــدى تقييمنــا
يعــد الرتكيــب الثقــايف مؤ ـ

بحالــة نفســية مــن اإلشــباع الرنجــي الواهــم،

يف الوقــت نفســه بأنــه كائــن خاضــع .إن كاتــب
العمود اليومي هو عالم نفس شعبي عىل حد

خـرة التاريخيــة ،كمــا
همــا املقيــاس الــدال عــى ال ـ

وتفاعلنــا مــع هــذا العالــم ،ألن الثقافــة تقــدم
نفســها دائمــا كاتجــاه نحــو الــذوق.

يــرى فالســفة فرانكفــورت أن الثقافــة مثــل

إن تشــكيالت االســتجابة واالفرتاضــات املســبقة

تعبــر أدورنــو؛ وذلــك ألنــه يلعــب عــى املرت ـكـزات

أكــر وضوحــا وفــق دراســة أدورنــو للتنجيــم،

ويسعى إىل تعزيزها بدال من تدمريها ،وبذلك

يصــل إىل النهايــة ،ولذلــك فــإن أزمــة الثقافــة

الراهــن وأخــاق العمــل ،وذلــك مــا أســماه

نفــس مشــكلة الجمــال عندمــا يكــون كل يشء

الخاصة بصناعة الثقافة يتم تقديمها عىل نحو

فنتائــج تحليلــه ملضمــون العمــود اليومــي
الخــاص بالتنجيــم لجريــدة لــوس أنجلــس تايمــز

عــى مــدى ثالثــة شــهور قــد أســفرت عــن عــدة
«النجــوم تهبــط إىل األرض» عــام  ،1957حيــث

يحــاول مــن خاللهــا أدورنــو إثبــات أن التنجيــم
التقليــدي يمثــل خرافــة راســخة الجــذور وهــي

أحــد نتاجــات صناعــة الثقافــة ،ومــن ثــم يجــب

التعامــل معهــا ب ـنـوع مــن التحليــل ،وقــد أســفر
تحليــل أدورنــو لظا ـهـرة التنجيــم هــذه عــن عــدة

نقــاط هــي:

 -1إن أعمدة املنجمني تلك تحتل مكانة راسخة
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الدفاعيــة للنــاس وهــي «حــب الــذات ،األنانيــة»
يعــزز التنجيــم التبعيــات والتوافــق مــع الوضــع
«أوتوفينشــل» « Ottofenichelبتطويــر رد

الفعــل الــذي ينطــوي عــى مواقــف وأعمــال
متناقضــة» ،وبذلــك يعمــل التنجيــم عــى تعزيــز

اﻷيديولوجيــة املوجهــة مــن قبــل املجتمــع.
 -4املوسيقى

العقــل الــذي قــد يزيــف ويقلــد نفســه عندمــا

يف نهايــة التاريــخ هــي املــي دون نهايــات وهــي

جميــا ،فعنــد هــذا املســتوى يحــدث التناقــض

وهــي نفــس حالــة الفــن عندمــا يصبــح العالــم
جميال .ويعد هذا تطورا طبيعيا للمجتمعات،

إال أن األزمــة التــي تواجهنــا اآلن يف نظرهــم هــي

فشــل الثقافــة والفــن يف مجتمعنــا الحــايل قبــل

توضــع املوســيقى ضمــن األشــكال االجتماعيــة

أن تصبــح جميلــة ،وانتشــار الــذوق الــيء

التاريخــي ،بمعنــى «ثــورة الــروح» تجــاه اإل ـلـزام

التطــور الطبيعــي لهــا.

األخــرى التــي تكــون يف حاجــة إىل التقــدم
الخارجــي لتحديــد معنــى الحريــة ،وبهــذا املعنــى
تصبــح لألعمــال املوســيقية قيمــة تاريخيــة،

ريم يسوف

مالحظــات تــم نشــرها يف دراســة تحــت عنــوان

24

حـول
شـاكل األ ـفـراد ،كمــا تــأيت آراؤهــم دائمــا ـ
م ـ

إال أن كل مــوت لشــكل قديــم يعــد ميــادا لقــوة

هــو املســؤول فقــط عــن تدهــور الثقافــة وليــس

كاتبة من مصر
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مقال
فادي يازجي

متى ينشق العرب عن الماضي
متى ينتمون إلى العصر
نبيل دبابش
إن أهــم انشــقاق عرفتــه التجربــة الروحيــة املســيحية كان يف ظــل اإلمرباطوريــة البيزنطيــة وهــو يســمى أيضــا بانشــقاق الشــمال عــن
الج ـنـوب ،والــذي حــدث أثنــاء انعقــاد املجلــس املســكوين العاشــر بأمــر مــن اإلمرباطــور البيزنطــي مارق ـيـان ســنة  451م يف مدينــة خلقيدونيــا
الرتكيــة .وصــف يف زمنــه بالتجمــع املناهــض لعقيــدة النســطوريني ،ونتــج عنــه ظهــور كنائــس (القبطيــة ،األرمينيــة والســريانية) تؤمــن

بثنائيــة الســيد يســوع املســيح وتميــز فيــه الروحــي عــن البش ــري ،وأخ ــرى ( الرومانيــة والبيزنطيــة ) توحــد بــن اإللهــي والبش ــري لــدى نبــي

اللــه .إىل جانــب اختالفــات أخ ــرى ترتبــط ببعــض الشــؤون الرتتيبيــة للنشــاط الكنــي والروحــي لرجــال الديــن .هــذا االنشــقاق لــم يكــن
سلميا كما قد يتوهم البعض بل أعقبته أحداث ونزاعات دامية يف مناطق عديدة من املشرق ،بسبب تبني السلطات السياسية ألحد
املواقــف يف مقابــل رفضهــا الختيــارات أخ ــرى.

في

ســنة  1054م كان االنشــقاق العظيــم

داخــل الكنيســة الكاثوليكيــة ذاتهــا .إنهــا ثــورة

سياســيا مــن قبضــة اإلكلــروس واملجموعــات

األرثوذوكســية ذات الثقافــة اإلغريقيــة عــن

ص ـكـوك الغ ـفـران وســلطة البابــا املفرطــة .أراد

التاريخيــة املمهــدة مليــاد مجتمــع املواطنــة

الثــاين ،إذ انفصلــت كنائــس الشــرق

غـرب الكاثوليكيــة ذات الثقافــة
كنائــس ال ـ
الالتينيــة ،أي انفصــال البطريركيــة الغربيــة عــن

بطريركيــة القســطنطينية ،بعــد سلســلة مــن
اللقاءات للمجالس املسكونية املتتالية تاريخيا.

لــم تكــن – بالضــرورة – كل أســباب االنشــقاق
خالفــات تيولوجيــة ،بــل ربمــا كان للعوامــل

السياســية التــي تعــود إىل ـفـرات زمنيــة ســابقة
متمثلــة يف رغبــة الكنائــس البيزنطيــة ـفـرض

وصايتهــا عــى كنائــس الشــرق لهــا دورهــا املهــم

أيضــا .كمــا ال يخفــى عــى املهتمــن بالتاريــخ
تزامــن هــذا الوضــع يف الكنيســة مــع بدايــة

االســتعداد للحــروب الصليبيــة األوىل .مــن أهــم
مواضيــع الخــاف كان ســؤاال الهوتيــا تعلــق
بطبيعــة الــروح القــدس يف التثليــث ،هــل هــو

نابــع مــن اللــه أم مــن االبــن ،إىل جانــب مواضيــع

أخــرى ،ال تقــل أهميــة ،تــم تداولهــا مثــل تبتــل
القساوســة والرهبــان و ـفـرض اللحيــة وحضــور
الصور والتماثيل أثناء ّ
القداس.

القساوســة أن يجعلــوا البابــا خليفــة للســيد

املســيح رغــم غيــاب النصــوص املؤيــدة ملثــل هــذا
التوجــه ،فطالــب لوثــر بتجريــد البابــا مــن ســلطة

تفســر النصــوص املقدســة لتصبــح كتابــا مشــاعا

بــن النــاس ،ودعــا إىل اعتبــار الكتــاب املقــدس

الرهبنــة ودولــة القــرون الوســطى.

ولكــن هــل االنشــقاق داخــل املؤسســات الدينيــة

خصوصيــة م ـيـزت املؤسســة الكنســية دون
غريهــا مــن املؤسســات الدينيــة لــدى الديانــات

املرجع الوحيد لإليمان وليس مباركة البابا هي
ّ
شـاع مــن قبــل الكنيســة
املخلــص للبشــرية كمــا ي ـ

اإلســامية يف القــرون الوســطى ،وبحــذر شــديد

بــل توريثــا .لقــد قطعــت الصلــة مــع جملــة مــن

شـرك
عرفتــه كل الديانــات؟ .إن العامــل امل ـ

حـول مســائل عقديــة وسياســية.
التاريــخ ،ـ

ســنة املاضيــة .اللــه هــو مــن اختــار الخليفــة وعــى

يمتلــك املواصفــات التــي تتناســب وشــريعة نبيــه

املجلــس املســكوين فإنــه يف نظــر مارتــن لوثــر ال

موحــدة لــكل األ ـفـراد مــن الذيــن عايشــوا

يف دمشــق ابتــداء مــن ســنة  661م ،عندمــا

الكاثوليكيــة .أمــا بخصــوص الدعــوة إىل انعقــاد

يتــم بأمــر مــن البابــا – كمــا يحــدث -بــل هــو مــن

صالحيــات القساوســة.

ك ـثـرة– تاريخيــا– هــي االنشــقاقات التــي عرفتهــا

شـرنا هنــا
التجربــة الروحيــة املســيحية ،ونحــن أ ـ
إىل أبرزهــا للضــرورة املنهجيــة.

التوحيديــة الثــاث ،أم أنــه وضــع تاريخــي
بــن الرســاالت التوحيديــة الثــاث هــو بدايتهــا

التجربــة عنــد ميالدهــا ،ثــم ال تلبــث أن تظهــر

حـرة تطالــب كلهــا بحقهــا
عقائــد ومذاهــب متنا ـ
غـاء
شـرعية ،ويتزامــن ذلــك دومــا ،مــع إل ـ
يف ال ـ

واســتبعاد متبــادل يف مــا بينهــا.

لــم يكــن االنشــقاق بــن الكنائــس خاليــا مــن

االنشقاق األول

غـرات التاريخيــة
كمــا لــم يتــم ق ـبـول هــذه املت ـ

غـرب -مــن طــرف مؤسســات
الدينيــة – لــدى ال ـ

صدامــات واتهامــات متبادلــة بالهرطقــة والكفــر.

شـرعية إال
كتجــارب روحيــة تطالــب بحقهــا يف ال ـ

يف ســنة  1520م كان االنشــقاق العظيــم

غـرب ولكنــه انفجــار
متنازعــة بــن الشــرق وال ـ

سـرجاعه
الدولــة لســلطتها عــى الدينــي بعــد ا ـ
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والدولــة الحديثــة ،يف مقابــل زوال مجتمــع

اعتبار الحكم منصبا مقدسا يمنع مناقشته أو

بعد تضحيات جسيمة وصراعات دامية انتهت

الثالــث ،وهاتــه ا ـملـرة لــم يكــن بــن كنائــس
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مارتــن لوثــر املعــروف بمقاومتــه الشرســة لتجــارة

الدينيــة .تعتــر تلــك الصراعــات مــن العوامــل

بح ـلـول عصــر النهضــة األوروبيــة واســرداد

توصــف الخالفــات التــي دارت بــن املســلمني عــر
البدايــة يف تقديرنــا كانــت مــع ســلطة األمويــن

الجماهــر اإليمــان بالقــدر اإللهــي والعصيــان أو

صــارت الخالفــة منصبــا سياســيا مســتقال عــن

لقــد تعاملــت الســلطة يف دمشــق مــع حركــة

املذاهــب الفقهيــة ،وجهــود جمــع الحديــث

الخارجــن عــن اإلج ـمـاع القائــم عــى االختيــار

سـرة النبويــة واملدونــات الضخمــة يف مجــاالت
ال ـ

مقــام املتديــن وحيــاة الزهــد ،تتنــازع ألجلــه
القــوى العشــائرية .لقــد صــار الحديــث عــن أمــور

الســلطة غــر مبــاح للمســلمني ومــن األســئلة

التابــو التــي يمنــع عــى العامــة تداولهــا بالنقــد
مثلمــا كان الشــأن زمــن الخالفــة الراشــدة.

يف مقابــل ال ـقـراءة العلميــة ملــايض التجربــة

الحاكــم – يف تصــور األمويــن -ليــس خليفــة

أكاديميــة مختصــة ،نجــد املــؤرخ واملتديــن

ويفصــل يف كل القضايــا وســلطته تعلــو ـقـرار

العربــي يحدثنــا بتحفــظ كبــر عــن تاريــخ الفــن

واالنقســامات الداخليــة التــي م ـيـزت املراحــل

األوىل مــن التاريــخ املؤســس لإلمرباطوريــة

التصــورات م ـيـزت الخالفــة الراشــدة يف الثالثــن

عصيــان الحاكــم ،يختــار اللــه مــن يمثلــه ومــن

لرسول الله ،بل حاكما بأمر الله يقرر ما يشاء

سـرة
الجماهــر .ليــس مطلوبــا منــه اعتمــاد ال ـ

النبويــة أو الفقــه مرجعــا يف تقريــر مــا ينبغــي
اختيــاره ،كذلــك لــم تصبــح الســلطة اختيــارا

التمــرد هــو كفــر وجحــود.

الطالبيــن والخــوارج عــى أنهــا موجــات مــن

ضـاء اللــه وقــدره ،وجــب
اإللهــي وكفــر بق ـ
محاربتهــا والتنكيــل بأتباعهــا .إن ســنة  661م
هــي ـفـرة حاســمة تم ـيـزت بميــاد إســام جديــد،

مختلــف جذريــا عــن اإلســام املحمــدي واإلســام
الرا شــدي.

االنشقاق الثاني

لم يتغري الوضع كثريا يف زمن العباسيني بداية
مــن منتصــف القــرن الثامــن للميــاد ،بــل اســتمر

ويســهر عــى تنفيذهــا ومحاربــة املارقــن .يف
املقابــل هــي ـفـرة تاريخيــة مهمــة عرفــت بظهــور
النبــوي واآلراء الكالميــة واالشــتغال بكتابــة
معرفيــة عديــدة .إذن االنشــقاق التاريخــي األول

كان مــع االختيــار الســيايس ومــا تبعــه مــن تبنــي
مل ـقـوالت الهوتيــة تضــاف إىل املنظومــة املعرفيــة
التــي هــي يف بدايــة التشــكل.

االنشقاق الثاين أيضا بدا سياسيا ليصري الهوتيا

ثــم عقائديــا ،حــدث ذلــك مــع أنصــار آل البيــت
ليتــم عــى يــد اإلمــام جعفــر الصــادق تأســيس
املذهــب الشــيعي ( نظريــة اإلمامــة) يف منتصــف
القــرن الثامــن للميــاد – أيضــا – ويتوقــف نســبيا
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مقال

مــع مــوت اإلمــام العســكري ،إذ تــم خــال هاتــه

إليهــا عــى أنهــا كيانــات تهــدد وجــود مؤسســة

يحــدث ذلــك -دائمــا -يف وقــت يتطلــب صناعــة

الفقيــه يف انتظــار ظهــور اإلمــام املهــدي.

والشــريعة املحمديــة وترســيم املعنــى الواجــب

يطلب اليوم وبشكل مستعجل ،التفكري جديا

ال ـفـرة تبنــي م ـقـوالت جديــدة ت ـقـول بواليــة
إن تقرير ما يتناســب والشــريعة املحمدية ليس

إتباعــه يف ســبيل فهــم الحقيقــة ،باالعتمــاد عــى

بــل هــو شــأن ميــز اللــه بــه األئمــة مــن آل

ألربعــة مذاهــب فقهيــة ،وتبنــي أحاديــث

مــن اختصــاص الخليفــة األمــوي والعبــايس،
البيــت .نفــس اإلرادة اإللهيــة التــي اختــارت

محمــدا نبيــا لهاتــه األمــة اختــارت بعــده األئمــة
ليفســروا الشــريعة ويســهروا عــى تطبيقهــا

شـرحها« .اإلمام» منصب مقــدس لــه مــن
و ـ
غـره مــن البشــر .بوجــوده
القــدرات مــا ليــس ل ـ

تســتمر األمــة وتضمــن بقاءهــا موحــدة آمنــة.
إنهــا ـفـرة تم ـيـزت أيضــا بجهــود ك ـبـرة يف مجــال

سـرة
الالهــوت وتدويــن الحديــث النبــوي وال ـ

والفقــه ،وكلــه وفــق العقيــدة الشــيعية .بدايــة
مــن هــذه الحقبــة نجــد القامــوس الدينــي يعــرف

شـرات مــن املفاهيــم وكلهــا يف عالقــة
ميــاد الع ـ
مــع املتغــر التاريخــي (العصمــة ،الواليــة،

اإلمــام املخفــي ،إىل جانــب الكثــر مــن طقــوس

العبــادة.)..

شـرعية
طـاء ال ـ
تصــور منتقــى يف علــم الــكالم وإع ـ
البخاري ومسلم .يف مقابل ذلك عمل الشيعة

تدرجــا يف الزمــن عــى ب ـنـاء املذهــب الشــيعي
باالعتمــاد عــى جهــود ابــن بابويــه القمــي يف

الالهــوت ومدونــات الحديــث لإلمــام الكلينــي.

إذا كان التعــدد الكنــي – يف عصرنــا -يعــد

غـرب أ ـمـرا طبيعيــا ،يعــر بطريقــة مــا عــن
يف ال ـ
تعــدد القناعــات واالنت ـمـاءات الفكريــة ذات

صـول التاريخيــة ،فإنــه يف املقابــل ال ـيـزال
األ ـ
التعــدد املذهبــي– إســاميا -أ ـمـرا منبــوذا وال ـقـرار
بشــأنه غــر قابــل للمراجعــة لــدى الهيئــات
الدينيــة األكــر اعتــداال .فــكل طــرف متمســك

بتصوراتــه منغلــق عــى اآلخــر ،الــكل مقتنــع بــأن
اإلسالم واحد ،وليس تجارب بشرية متعددة.

املؤسســة الســنية كمــا املؤسســة الشــيعية

اإلمامــة ليســت فقــط اختيــارا فقهيــا وسياســيا

واإلباضيــة ،تــزداد انغالقــا عــى ذاتهــا .الجميــع

بــل هــي ن ـتـاج تاريخــي النغــاق الســلطة أمــام

عليهــا صفــة املطلــق ويجردهــا مــن طابعهــا

جـاء لتقويــض ســلطة األمويــن والعباســيني،
ـ

الواقــع املتعــدد عقائديــا وإثنيــا وتعصبهــا إىل
االختيــار القبــي ،ممــا أنتــج خطابــات متعصبــة

ومنغلقــة عرفــت بهــا كل الفــرق.

اإلنشقاق الثالث

االنشــقاق الثالــث الكبــر الــذي ســيرتك أ ـثـره

يتصــور العالــم وفــق مقوالتــه الخاصــة ليضفــي
التاريخــي.

ُ
بحثا عن االنفتاح

الســني بتبنــي النظريــة األشــعرية يف الالهــوت
وترسيم األنساق الفكرية التي انتقتها السلطة

باالعتمــاد عــى مرجعيــة مدروســة يف فهــم
النصــوص وتأويلهــا ،نقيضــا لتصــورات املذهــب
الشــيعي واملع ـتـزيل والخارجــي التــي كان ينظــر

aljadeedmagazine.com

الصــارخ الــذي يميــز نمــاذج الدولــة الوطنيــة

أو دول الريــع النفطــي .يجــب أن يعــي املواطــن
العربــي املعــاين الصحيحــة لجملــة مــن املفاهيــم

املتداولة« :الديمقراطية «« ،التعدد يــة»،

«الدولة»« ،الدســتور

والتشــريع»« ،الرتبية

والتعليم»..يصعــب ك ـثـرا تقديــر الفائــدة
مــن ب ـقـاء الوضــع كمــا كان عليــه منــذ قــرون،
والخســارة تتضاعــف تصاعديــا يف الزمــن .مــن

الضحيــة ومــن املســتفيد؟ الــكل ضحيــة وال أحــد

سيســتفيد .مــن املهــم أن نتعلــم ـقـراءة واقعنــا
بعيــدا عــن الرؤيــة األيديولوجيــة التــي تنتمــي إىل

القــرون الوســطى ،ومــن الضــروري أن نؤمــن
بأننا لســنا نســخا عن بعضنا البعض ،بل نحن

أب ـنـاء عصرنــا.

مــن املؤســف أن يفكــر أب ـنـاء هــذا الجيــل يف

منطقتنــا العربيــة واإلســامية بنفــس امل ـقـوالت

املذهبيــة واألحــكام التــي اعتمدهــا النــاس منــذ

زمن بعيد يف معالجة إشكاالت الرأي والتعبري.

فــإذا كان التعــدد يف ا ـلـرأي جنايــة يف القــرون

مجمــل تيــارات املعارضــة بالضــال والتيــه .فإنــه
منفتحة» تصنعهــا الجماهــر الواســعة لتعـ ّـر
فعليــا عــن تعددهــا املذهبــي والفكــري ،لتحــدث

بذلــك االنشــقاق الــذي يتطلبــه واقعنــا العربــي

واإلســامي املعاصــر.

األفــواه.

ليست عيبا ،بل العيب أن نعجز عن بناء إطار

تشــريعي يحمــي بعضهــا مــن بعــض ،باالعتمــاد
عــى م ـقـوالت العقــل الحديــث .مــن دون شــك
فــإن الدولــة الوطنيــة لــم تصنــع هــذا الواقــع،

ولكنهــا تتحمــل املســؤولية يف تركــه يتعفــن مــن

صـراع ألجــل ضمــان
خــال انغماســها الــكيل يف ال ـ

بعــض املكاســب ،يف وقــت يطلــب منهــا اعتمــاد

التعصــب املذهبــي هــو مــن أهــم م ـيـزات التجربــة

معايــر حديثــة يف ترتيبــه.

كان غرينــا قــد تنبــه إىل مخاطــر اســتمراره،

أسس املذاهب الدينية ،فإن عصرنا هو الفضاء

الروحيــة لإلنســان يف القــرون الوســطى ،فــإذا
فإنــه إســاميا ،ال ـيـزال قائمــا ويحظــى بوصايــة

املؤسســات السياســية الوطنيــة واإلقليميــة،

ضـاء الــذي
إذا كانــت القــرون الوســطى هــي الف ـ

نعامت بدوي

هاتــه ال ـفـرة تقعيــد األســس العقديــة للمذهــب

بهــا أنصــار اإلســام الســيايس ،وتجــاوز الخلــل

وتبني «عقيــدة وانســاق فكريــة مغلقة» تجــر

الســلطة يف مواجهــة تحديــات ك ـثـرة .لقــد بــدا

إىل غايــة القــرن الثــاين عشــر للميــاد .تــم خــال

جـاء
مــن أجــل تجــاوز نظريــات الكنتونــات التــي ـ

التعدديــة يف ا ـلـرأي أو يف االنت ـمـاء املذهبــي

الوســطى اإلســامية واملســيحية هــي صناعــة

مــن املطلــوب إســاميا – اليــوم – تبني «عقيــدة

حــدود منتصــف القــرن التاســع للميــاد ليســتمر

بتشــريعات حديثــة تلغــي الفــوارق املوروثــة،

إذا كانــت غايــة الســلطة يف القــرون

البالــغ عــى العقــل وكل املنظومــة العقائديــة

زمــن امل ـتـوكل الخليفــة العبــايس العاشــر أي يف

يف صنع الدولة عىل النموذج األوروبي الناجح،

الوســطى ،فــإن الجريمــة يف عصرنــا هــي تكميــم

الرعيــة عــى االنتســاب إليهــا مقابــل وصــف

وإىل غايــة عصرنــا ،كان باختيــار محســوب عــى

28

الخالفــة .إنهــا مرحلــة تبنــي رؤيــة معينــة للديــن

مواطــن الغــد.

الــذي أســس القانــون املــدين والعقــل الحــر.

كاتب من الجزائر
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بورتريه

المفكر الذي لم يودع االشتراكية
سمير أمين المثقف بمواصفات كونية
سمير مرقص

فقــد العقــل املص ــري والعربــي واإلنســاين ،قامــة علميــة ك ـبـرة ،هــي عالــم االقتصــاد الســيايس الدكتــور ســمري أمــن (1931ـ .)2018والــذي

ظـرا دائــم التجــدد ،عــى مــدى ســتني
تجــاوز بإبداعاتــه علــم االقتصــاد إىل مســاحات ممتــدة مــن الح ـقـول املعرفيــة والثقافيــة .مــا كرســه من ـ
عامــا ،لقضايــا جوهريــة تمـ ّ
ـس البشــرية يف عالقتهــا بواقعهــا االقتصــادي واالجتماعــي والســيايس والثقــايف.

لم

يكــن االقتصــاد إال مدخــا لفهــم جوهــر

الالمتكافئ يف العديد من القطاعات واملجاالت

سـوحا
ســمري أمــن مســحا بحثيــا شــامال /م ـ

وتداعياتهــا ،واألهــم مســتقبلها .ويف هــذا

االرتباط بني املركز الرأسمايل املهيمن واألطراف

االقتصــادي /االجتماعــي ،التطــور الدولتــي

ثقافيــا ،وتجاريــا ،وماليــا ،وتكنولوجيا..إلــخ.

وبريوقراطياتهــا (أجهزتهــا اإلداريــة) ،وطبيعتهــا

هــذه العالقــة ومســارها وتحوالتهــا

الســياق أنجــز الراحــل ســمري أمــن أطروحــات

مع ـتـرة ارتبطــت بــه وعــرف بهــا .ذلــك ألنــه نجــح

يف فــك شــفرتها ليصبــح مرجعــا كونيــا معتمــدا

الخاضعة للهيمنة واملتخلفة واألخطر التابعة:

وقــد ســاهمت اجتهاداتــه النظريــة يف أن تضعــه

يف مــا يتعلــق بتطــور النظــام الرأســمايل العاملــي،

بــن مصــاف كوكبــة مــن الع ـقـول التــي ســاهمت

الرأســمالية وما قبل الرأســمالية ،والتشــكيالت

مــن القــرن العشــرين وإىل اآلن ممــن عرفــوا

والرتاكــم

االقتصــادي،

وأنمــاط

اإلن ـتـاج

االجتماعيــة للرأســمالية يف البلــدان املتقدمــة:
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وأوروبــا الغربيــة،

واليابــان تحديــدا ،مــن جهــة ،ويف البلــدان
املتخلفة من جهة أخرى.

بجهــد تنظــري معتــر منــذ مطلــع الســتينات
بأنهــم رمــوز مدرســة التبعيــة وآ ـبـاء نظريــة

طـراف مثــل:
التنميــة الالمتكافئــة بــن املركــز واأل ـ
سلســو فرتــادو ،ودوس ســانتوس ،وإيمانويــل
والرشــتاين ،وأنــدر فرنــك ،وكاردوســو.

ومثلــت دراســاته امليدانيــة لــكل مــن مصــر،

وأن تشــر املوســوعة الربيطانيــة إىل أطروحاتــه

عـاج ،ومــايل ،وغينيــا
والســنغال ،وســاحل ال ـ

كمــا يــي :أوال :نقــد نظريــة وتجــارب التنميــة

غـرب،
والكثــر مــن دول أفريقيــا مثــل :امل ـ
والكونغــو ..إلــخ ،رصيــدا ثريــا لكشــف الطبيعــة
املركبــة لثنائيــة التقــدم والتخلــف .تقــدم القلــة
وتخلــف ال ـكـرة .مــا دفعــه ألن يمتــد بدراســاته

إىل مســاحات جغرافيــة أخــرى يف قــاريت أ ـمـركا
الالتينيــة وآســيا ،باإلضافــة إىل أوروبــا الشــرقية.

اب ـتـدع ســمري أمــن الكثــر مــن املفاهيــم
واملصطلحــات

مثــل:

املركــز

طـراف،
واأل ـ

املتخلفــة

وتطورهمــا

ورأســمالية املركــز املتقــدم واملهيمــن والرأســمالية
املحيطيــة
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بحثيــة شــاملة لهــذه الــدول مــن حيــث :تاريخهــا

(نســبة إىل الدولــة وتطورهــا الســيايس)،
الطبقيــة ،وأنمــاط إنتاجهــا ،وأصولهــا الثقافيــة.
فاتســمت كتاباتــه باملوســوعية ،والشــمولية،

واملقاربــة متعــددة املســتويات.

كمــا ســاهمت حياتــه العمليــة ،بدايــة بانخراطــه
املبكــر يف السياســة ثــم عملــه يف املؤسســة

االقتصاديــة املصريــة التــي أسســها جمــال

عبدالناصــر يف  ،1957وهــي تجربــة هامــة للغايــة
وثقهــا ســمري أمــن يف كتابيــه مذ ـكـرايت وخروجــه

من مصر إىل أوروبا واطالعه عىل جديد العالم

النظريــة وتصنفهــا تحــت أربعــة عناويــن رئيســية

الغربــي والشــرقي كأســتاذ لالقتصــاد يف جامعــة

الســائدة .ثانيــا :ا ـقـراح بديــل فكــري جديــد -غــر

اقتصاد يف جامعة دكار ،وثانيا :كمدير للمعهد

املعتــاد -لتحليــل النظــام الرأســمايل القائــم.
ثالثــا :إعــادة ـقـراءة تاريــخ التكوينــات االجتماعيــة

الراهنة .رابعا :تأسيس ملنهج قراءة املجتمعات

تحــت عنــوان املجتمعــات مــا بعــد الرأســمالية.

باريــس ،ثــم عملــه يف أفريقيــا :أوال :كأســتاذ
األفريقي للتخطيط والتنمية االقتصادية التابع

لألمم املتحدة .وثالثا :كمدير للمكتب األفريقي

شـرافه عــى برنامــج
ملنتــدى العالــم الثالــث وإ ـ
سـراتيجيا للمســتقبل األفريقــي»
بحــوث «ا ـ

وقــد أتاحــت دراســته للتشــكيالت االجتماعيــة

التابــع لجامعــة األمــم املتحــدة عــى قــدرة رفيعــة

والرأســمالية ،ســواء يف الــدول املتقدمــة (يف

متجنبــا التجريــد املطلــق ،وواعيــا بضــرورة ربــط

للمجتمعــات يف صورتهــا مــا قبــل الرأســمالية

طـراف) إىل أن يحقــق
املركــز) ،أو املتخلفــة (يف األ ـ

املســتوى يف أن يصيــغ اجتهاداتــه بصــورة حيــة،
أطروحاتــه بالواقــع وتصــور كيفيــة تغ ـيـره.
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صناعة التاريخ

ذاتهــا .فهنــاك إذن عالقــة وثيقــة بــن هــذه

إىل بلورة واقع جديد تحكمه أفكار جديدة ،إال

التاريــخ والتــي نكــرر ،يعنــي بهــا :تغيــر الواقــع،

بأنهــا أصبحــت مفهومــا تخطــاه التاريــخ بقولــه

املطــردة .مــا يعزلهــم عــن تاريــخ البشــرية ويمنــع

تقــع ضمنهــا والخيــارات العمليــة التــي ســلكتها.

مــن ســياق « »Contextثــايث األبعــاد يح ـتـاج

فهــم األفــكار الحاكمــة للواقــع اآلين ونقدهــا

ذلك ألن تعريف الحداثة هو :أن يصنع اإلنسان

التطــور.

قــدم ســمري أمــن ،نموذجــا فــذا للمُ نظــر

التحليالت واللحظة التاريخية والسياسية التي

أو مســتقرا .وإنمــا دائــم الفــوران بالتفاعــات

ومقولــة ماركــس :بــأن املســألة ليســت يف فهــم

سـاكنا
املتفاعــل مــع الواقــع .فالواقــع لديــه ليــس ـ

والصراعات االقتصادية والسياســية والثقافية.

ولــم يؤمــن يومــا بــأن هنــاك واقعــا أو أفــكارا
عصيــة عــى التغيــر .ودور املنظــر الحقيقــي

هــو القــدرة عــى النفــاذ إىل عمــق عالــم األفــكار

العالــم وحســب ،بــل هــي يف تحويلــه؛ شــكلت

دائما ،ومازالت ،الخط املوجه لحيايت»( .سرية

ذاتيــة فكريــة – .)1993

الحاكمــة للواقــع مــن جهــة .ومــن جهــة أخــرى

سـرته بكلمــات
دفــع أحــد الباحثــن أن يوجــز م ـ
عـرة كمــا يــي «ســمري أمــن :جــدل
قليلــة م ـ

الواقــع والنظريــة».

لــم تكــن هــذه العمليــة الجدليــة بــن عالــم
األفــكار ودنيــا الواقــع؛ التــي مارســها ســمري

أمني يف أطروحاته الغنية املتعددة واملتجددة،

هدفــا بحــد ذاتــه .وإنمــا كان يضــع نصــب عينيــه
كيــف يمكــن أن تســهم األفــكار الجديــدة التــي
تأسست عىل نقد األفكار القديمة التي حكمت
ضـاع البائســة :التابعــة واملتخلفــة،
تشـ ّـكل األو ـ

للمواطنــن ،يف الكثــر مــن ب ـقـاع العالــم يف
دفعهــم إىل «صناعــة تاريــخ جديــد :متكامــل/

متشــابك األبعــاد :اقتصاديــا ،وسياســيا،

واجتماعيــا ،وثقافيــا.

كان واعيــا بحتميــة وضــرورة أن يقــوم اإلنســان
بصناعة التاريخ باعتبارها مهمة حياتية دائمة.

ولــن يتــم هــذا مــا لــم يتــم نســج عالقــة وثيقــة
بــن عالــم األفــكار ودنيــا الواقــع .بــن الدراســات

والتحليــات مــن جهــة والنضــاالت واملواجهــات
مــن جهــة أخــرى ،حيــث يُصنــع التاريــخ نتيجــة

الجــدل بينهمــا.

حـول هــذا ي ـقـول «لــم تكــن اهتمامــايت الفكريــة
و ـ

عىل اإلطالق اهتمامات جامعية باملعنى الضيق

قدم سمير أمين ،نموذجا
للمنظر المتفاعل مع
فذا ُ
الواقع .فالواقع لديه ليس
ساكنا أو مستقرا .وإنما
دائم الفوران بالتفاعالت
والصراعات االقتصادية
والسياسية والثقافية.
ولم يؤمن يوما بأن هناك
واقعا أو أفكارا عصية
على التغيير .ودور المنظر
الحقيقي هو القدرة على
النفاذ إلى عمق عالم
األفكار الحاكمة للواقع
من جهة .ومن جهة أخرى
كشف الواقع المادي
بمالبساته المتشابكة.
والتعبير عن العالقة الجدلية
بينهما

شـراكية ولتحــرر الشــعوب ،واضعــا
مناضــا لال ـ

بالنسبة يل مواقف وخيارات سياسية .ومازلت

إىل اآلن أحمــل وجهــة النظــر الجوهريــة هــذه
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الثالثــة :االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.

االعتراف بالرأسمالية

بيــد أن صناعــة التاريــخ ليســت ممارســة تقنيــة/
فنية وإنما هي فعل ناقد نضايل مركب ،يهدف

وتأســيس حيويــة فكريــة جديــدة يحملهــا
الواقــع الجديــد الــذي ينقــل املجتمــع والدولــة
إىل تاريــخ جديــد متحــرر مــن القيــود االقتصاديــة

ويتكون كل بعد من جملة من العناصر نرصد

والسياســية والجمــود الثقــايف والفكــري يف آن

أوال :الطبيعة االقتصادية بعناصرها املختلفة،

بلغــة أخــرى لــن يتــأىت للمواطنــن أن يكتبــوا

بطبقاته وشرائحه الرتاتبية املختلفة .وتحديدا:

مركــب «االســتغالل :االقتصــادي ،والســيايس،

أهمها كما ييل:

وضعية تراكم رأس املال وتوزيعه ونوعيته.

واحــد.

عـزال :يف املايض/عــن جديــد
والثقــايف .واالن ـ

ثانيــا :الطبيعــة السياســية مــن حيــث التطــور
عــى الحركــة يف املجــال العــام ببعديــه الســيايس

ومتاحــة بالرغــم ممــا يبــدو لنــا مــن صعوبــات.

مــدى اســتقاللها.

خالل قوانني موضوعية ظاهريا ،تعمل بمثابة

الديمقراطــي ،والوضعيــة املواطنيــة وقدرتهــا

واملــدين ،ومــدى الفصــل بــن الســلطات كذلــك

يؤكــد ســمري أمــن أن صناعــة التاريــخ ممكنــة
حـول ذلــك ي ـقـول «يبــدو التاريــخ محكومــا مــن
و ـ

ثالثــا :الطبيعــة الثقافيــة مــن حيــث منظومــة

قوانني الطبيعة .ففي الرأسمالية يصبح املجال

رجعيــة ،كذلــك مضمــون الفكــر والخطــاب

ك ـبـرة مــن االســتقاللية الذاتيــة تجعــل قوانينــه

القيــم الثقافيــة الســائدة وهــل هــي تقدميــة أم

الدينــي الســائد ومــن ثــم مواقفــه املجتمعيــة،
واملســار التاريخــي الثقــايف لهــذه املجتمعــات.

االقتصــادي ألنــه مهيمــن ،مجــاال يتمتــع بدرجــة

ت ـفـرض نفســها فرضــا ،كمــا هــو الحــال يف مجــال

الطبيعــة .وعليــه يدعــو الخطــاب املهيمــن إىل

وتبــدأ عمليــة صناعــة التاريــخ بنقــد هــذا الســياق

اإلذعــان لهــذه القوانــن التــي يقــال إن تحكمهــا

يف هــذا املقــام إىل أن «نقطــة االنطــاق النقديــة

املبتذلــة لهــذا الخطــاب يقــال إن قوانــن الســوق

املجتمعــي بأبعــاده الثالثــة .ويشــر ســمري أمــن
تبــدأ باال ـعـراف بــأن العالــم الــذي نعيــش فيــه

قــد أصبــح تدريجيــا ـ ابتــداء مــن القــرن الســادس

عشـرـ رأســمايل الطابــع يف جو ـهـره ،شــئنا أم
أبينــا .وبالتــايل ينبغــي أن يقــوم تحليلــه العلمــي
انطالقا من هذه املعرفة»( .نحو نظرية للثقافة
– .)1989

قائــم ال محالــة وال مفــر منــه .ويف الصــورة

ال مفــر منهــا» هــذا هــو االســتغالل بعينــه.

التحرر االقتصادي

لكن أمني يطرح رؤية متكاملة من أجل التحرر
مــن االســتغالل االقتصــادي نوجزهــا يف عبــارة
مر ـكـزة مفادهــا ضــرورة ســيطرة املواطنــن عــى

وقــد فرضــت هــذه الرأســمالية نموذجــا

مقدراتهم .أو بلغة ســمري أمني «الســيطرة عىل

طـراف
بدرجــات متفاوتــة – يف كل مــن املركــز واأل ـ

قــوة العمــل .وثانيــا :الهيمنــة الذاتيــة عــى تمركــز

أيديولوجيــا يبقــي األمــر عــى مــا هــو عليــه يف

مستقلة .وثالثا :السيطرة الوطنية عىل السوق

ديمقراطيــا لــم يحقــق العدالــة وال املواطنــة –

أيديولوجيــا – معكوســا – دينيــا وثقافيــا

«ماضــوي الجوهــر»؛ أطلــق عليــه ســمري أمــن
شـراق املعكــوس».
«االست ـ

ومن هنا تبدأ لدى ،سمري أمني ،عملية صناعة

تاريخــه .وهــو أمــر ال يمكــن تجــاوزه با ـملـرة .ســواء

بالــردة نحــو املــايض ،أي قبــل الحداثــة .وهــو مــا
يتبنــاه الســلفيون ويقدمــون مــن خاللــه نمطــا
متطرفــا لهــذا الوضــع ،حيــث عــى البشــرية أن

يلفت أمين النظر ،إلى أن
اإلصالحات الجزئية ،حتى
أكثرها جرأة ،لن تتمكن
من تقليص مدى الدمار
الذي يحدثه التراكم الذي
بلغ حدي حصاره التاريخي
اإليجابي .يجب التجرؤ
للتفكير بنظام اجتماعي
قائم على المساواة
والتضامن ،والعالمية
المؤسسة عليهما والمتحررة
من االستالب السلعي .إنه
نظام ال أجد له اسما آخر إال
االشتراكية .وهذا االنتقال
ال يبنى إال على المبادئ
والممارسة الديمقراطية،
بالمعنى القوي الكلمة

التكنولوجيــا بعناصرهــا.

عـزال ،وذلــك
ومــن جانــب آخــر ،يشــر إىل االن ـ
عندمــا ينتقــد ـهـؤالء الذيــن ينتقــدون الحداثــة

التالزم القسري بني الديمقراطية والسوق التي

سـرا منــذ أن اســتباحتنا الليرباليــة
تــم تطبيقهــا ق ـ
الجديــدة نهايــة الســبعينات مــن خــال العوملــة.

ضـوع الكائــن اإلنســاين
الطبيعــة التــي توجــب خ ـ

فرديــا واملجتمــع جماعيــا .حيــث ي ـفـرض علينــا
اإليمــان بالســوق ،ألنهــا وحدهــا تقــدم القيمــة
الحقيقيــة للهمربغــر والســيارة ،وللمــر املربــع

يف وســط العواصــم ،ولهكتــار األرز ،وبرميــل
النفــط ،وقيمــة صــرف الــدوالر ،وأجــر العاملــة

اآلســيوية أو املضــارب يف نيويــورك.

ويلفــت أمــن النظــر ،إىل أن اإلصالحــات

جـرأة ،لــن تتمكــن مــن
الجزئيــة ،حتــى أكرثهــا ـ
تقليص مدى الدمار الذي يحدثه الرتاكم الذي

بلــغ حــدي حصــاره التاريخــي اإليجابــي .يجــب

التجــرؤ للتفكــر بنظــام اجتماعــي قائــم عــى
املساواة والتضامن ،والعاملية املؤسسة عليهما

واملتحــررة مــن االســتالب الســلعي .إنــه نظــام ال
أجد له اسما آخر إال االشرتاكية .وهذا االنتقال

ال يبنى إال عىل املبادئ واملمارسة الديمقراطية،
باملعنى القوي للكلمة ،أي بناء األطر املؤسسية

التــي توســع مــدى اإلدارة املواطنيــة لالقتصــاد
والسياســة والحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة،

وتســمح للمتخيــل االجتماعــي الحــر بتصــور
سـراتيجيات املرحليــة الفعالــة واقرتاحهــا.
اال ـ
يمكــن يف هــذا األفــق الطويــل ،تحضــر برامــج

مــن أجــل التقــدم يف االتجــاه املطلــوب .ال
الديمقراطيــة املنخفضــة التوتــر ،ديمقراطيــة

الفائــض املحــي مــن خــال مؤسســات وطنيــة

املــوارد الطبيعيــة .وخامســا :القــدرة عــى إبــداع

املجتمعي إىل ضرورة فك االرتباط بني منظومة

إصالحــات متســقة تتيــح ربــط املراحــل املتعاقبــة

عمليــة الرتاكــم مــن خــال :أوال :إعــادة تكويــن

املحليــة .ورابعــا :تعظيــم الهيمنــة الذاتيــة عــى

ويضيــف ،ســمري أمــن يف إطــار نقــد الســياق

وينبــه إىل خطــورة «اســتحضار الســوق يف
الخطاب الســائد مثلما ُتســتحضر قوى ما فوق

تاريخــا جديــدا أو يتقدمــوا مــا لــم يتحــرروا مــن

العصــر».

طـراف نموذجــا
املركــز .ومــن جانبهــا خلقــت األ ـ

صـول
بخدمتهــا كل املعرفــة التــي أســتطيع الح ـ

التحليــات التــي اعتقدهــا صائبــة تســتوجب

لفهــم وإدراك هــذه املجتمعــات بأبعادهــا

عــى الســواء .كمــا خلقــت الرأســمالية نموذجــا

للكلمــة ،بــل اع ـتـرت نفــي دائمــا ،باألحــرى،

عليهــا مــن خــال تكوينــي الفكــري .وكانــت

مــن الجاديــن والصادقــن ألن يصنعــوا التاريــخ

وأثرها عىل كل من الدولة والجسم االجتماعي

كشــف الواقــع املــادي بمالبســاته املتشــابكة.
والتعبــر عــن العالقــة الجدليــة بينهمــا .وهــو مــا

أن األمــر ليــس ســهال ،ألن املجتمعــات تتشــكل

والعمــل عــى تجديــده ورســم تحوالتــه شــريطة

إن هــذه العبــارة «ال معنــى لهــا مــن حيــث املبــدأ».

ب ـنـاء أي جســور مــع العالــم الجديــد الدائــم

املستهلكني السلبيني بدالء املواطنني الفاعلني،
وال الخضوع ملنطق األسواق الوحيد يستجيبان

لهــذه املتطلبــات .مــن ي ـقـول ديمقراطيــة،

تتنــازل عــن طموحاتهــا يف صنــع القوانــن التــي
تريــد أن ُتحكــم بهــا ..ويتســاوى مــع دعــاة املــايض

بهــذا املعنــى الــذي يســتبعد اإلج ـمـاع الفــارغ

وثبــات ســماتها يف مواجهــة العصــر وتحوالتــه

القــوي.

ّ
يتحصنــون بالخصوصيــة الثقافيــة
ـهـؤالء الذيــن

واملصطنــع ،فإنمــا يعنــي التعدديــة بمعناهــا

العدد  - 44سبتمبر /أيلول 2018

33

بورتريه

صـول
ال يهــم هنــا ك ـثـرا مــا إذا كان طريــق الو ـ

حـوالت مــع
هــذه األنشــطة؟ وهــل تتفــق هــذه الت ـ

لتيسر إعادة إنتاج الرتاكم املتوسع ،ثمة
فعلها ّ

الناتجــة عــن عصــر األنــوار ونقــده املاركــي ،أو

أم تبعــد عنهــا؟

الخطــي .فالتاريــخ يبــدو يف هــذه اللحظــات كمــا

إىل إرادة تغيــر العالــم ُيشــق بــاألدوات الفكريــة

عــن طريــق التأمــل يف البعــد الروحــي الخــاص

تصــورات صانعــي التاريــخ وأهدافهــم األصليــة؟
وتشــر هــذه األســئلة املفتوحــة إىل أن الحداثــة،

لــو كان يتجــه ال لضــرورة نحــو هــدف طبيعــي ال

وليســت منظومــة مغلقــة محــددة نهائيــا أو

نحــو ب ـنـاء نظريــات كليــة ،أطلــق عليهــا ناقدوهــا

بالكائــن اإلنســاين ،عــى ـغـرار مــا يقرتحــه الهــوت

التــي يؤمــن بهــا ســمري أمــن ،هــي حركــة دائمــة

ذاتــه .وتعدديــة يف الفاعلــن التاريخيــن ،الذيــن

ســلفا .وبالتــايل فــإن عمليــة صناعــة التاريــخ هــي

التحرير .فهذه كلها روافد تصب يف النهر الكبري

يشــكل تالقــي نضاالتهــم الضمانــة الوحيــدة

املســيطر ،أو مــن جانــب الثقافــة املاضويــة.

خـرا تعدديــة تنطلــق مــن ت ـنـوع اإلرث
وأ ـ

التاريخــي ،واإلبداعــات املرتبطــة بالتمفصــات

املمكنــة بــن موجبــات العامليــة مــن جهــة
واملســاهمات الخاصــة بالشــعوب املختلفــة مــن

جهــة ثانيــة.

ويف كل مجــاالت هــذه التعدديــات ال يتعلــق
األمــر بت ـنـوع متوجــه نحــو املــايض ،يعــر عــن

نفســه عــادة بطريقــة انفعاليــة وعصبيــة ،بــل
ت ـنـوع متطلــع إىل املســتقبل ،ولهــذا الســبب،
م ـبـدع وتغيــري فعــا.

يفــرد ســمري أمــن جانبــا مــن كتاباتــه للحديــث
عــن عمليــة صناعــة التاريــخ مــن حيــث :أوال:

القائمــن عليهــا ،وثانيــا :الكيفيــة .وثالثــا:

طبيعتهــا .فبالنســبة إىل القائمــن عليهــا يســأل
أمــن األســئلة التاليــة« :مــن هــو الفاعــل الــذي

يصنع هذا التاريخ :األفراد كلهم ،أم بعضهم،

الطبقــات االجتماعيــة ،الجماعــات أو الفئــات
ذات الهويــة املحــددة املتباينــة الوضــع ،األمــم،
املجتمــع املنظــم يف إطــار الدولــة السياســية؟».

القراءة العلمية تؤكد أنه
ال يوجد وضع مستديم
في التاريخ .أو باألحرى
نهائي وأنه مهما تكيف
اإلنسان مع واقعه غير
العادل والتابع والمحكوم
باألساطير فإنه سوق يخرج
عليه ليبدأ عملية صنع التاريخ
بعقالنية تامة شريطة
فهم القوانين الحاكمة
للواقع والمطلوب تغييرها
تتفق مع مقتضيات منطق
مشروع مجتمعي يتجلى
من خالله معنى واتجاه
حركة التاريخ الجديد .إن
عمل اإلنسان ،عندئذ ،يضفي
معنى محددا على التاريخ

الحداثة هي الحركة

املشــروع الربجــوازي الديمقراطــي ،أو املشــروع

إطار األطروحات النظرية الكلية ،أو عىل األقل

سـرا».
يبــدو ذلــك متي ـ

ثــم تــأيت لحظــة األزمــة فتنحــل التوازنــات التــي

كانــت تضمــن ســابقا إعــادة إن ـتـاج الرتاكــم ،دون
أن تحــل محلهــا فــورا توازنــات جديــدة .والتأخــر

خـرة يفضــح نقــاط النقــص يف
يف تبلــور هــذه األ ـ

النظريــات الكليــة الســابقة الســيادة ،فتنهــار

مصداقيتهــا .وبالتــايل تتســم املرحلــة بصفــة
التشــتت يف الفكــر االجتماعــي ،األمــر الــذي

يتجــى أيضــا يف ظواهــر ا ـنـزالق تعــوق إعــادة
تركيــب فكــر عــام متجانــس مجــدد يســتفيد مــن
عـ َـر التاريــخ ويعمــل حســابا صحيحــا لتقــدم
املعــارف الفرعيــة فيدمجهــا يف بنائــه العــام.

ويقــاوم ،ويدحــض ســمري أمــن ،املقولــة

اإلنسان .ويقول التاريخ إن اإلنسان قد خاضها

مواجهة الهزيمة

يف «تثبيــت األمــر الواقــع لصالــح الســوق،

جديــدا وواقعــا جديــدا.

من االستســام لالســتغالل والقبول باالنعزال.

التــي دأب عــى ترويجهــا كل مــن لــه مصلحــة
والســلطة ،والثقافــة املاضوية/املنعزلــة»؛ بــأن
اإلنســان ال يصنــع تاريخــه .ويقــال إن التاريــخ

مفــروض عليــه يف واقــع األمــر وأن هــذا التاريــخ

ناتــج قــوي خــارج عــن إرادتــه.

التاريــخ؟ مــا هــي الوقائــع التــي يقــوم صانعــو

قيــاس فعاليــة عملهــم مــن خاللهــا؟ ومــا هــي

بعقالنيــة تامــة شــريطة فهــم القوانــن الحاكمــة

حـوالت التــي يتــم إنجازهــا بالفعــل عــى إثــر
الت ـ
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عمليــة دائمــة ومســتمرة وممتــدة وال نهائيــة

منطــق مشــروع مجتمعــي يتجــى مــن خاللــه

التاريــخ ي ـقـول «يف مراحــل التقــدم الهــادئ

اإلنســان ،عندئــذ ،يضفــي معنــى محــددا عــى

واملســتديم ،عندمــا تفعــل التوازنــات املالئمــة

يف أن يجــد طريقــة عادلــة لتوزيــع الــروات قــدر

العــدول عــن تشــخيص أســباب الهزيمــة،

الــروات العامــة مــن احتــكارات القلــة .ويجتهــد

اإلمــكان .و ـمـرة يكتشــف أن النظــام االجتماعــي

وأنــه مهمــا تكيــف اإلنســان مــع واقعــه غــر

للواقــع واملطلــوب تغيريهــا تتفــق مــع مقتضيــات

يطورونهــا وملــاذا؟ ومــا هــي املعايــر التــي يمكــن

ـمـرة يســقط الســلطة املســتبدة ،و ـمـرة يحــرر

وبلغة سمري أمني «التنازل عن صناعة التاريخ

الح ـقـول املعرفيــة .والقــارئ لــه ســوف يلحــظ أنــه

أن تقبــل بعضهــا البعــض يف إطــار تعــددي يتــم

وضــع مســتديم يف التاريــخ .أو باألحــرى نهــايئ

أمــا بالنســبة للكيفيــة التــي يصنــع بهــا التاريــخ،

وال ســقف لهــا .ويف شــرح دقيــق لطبيعــة حركــة

نخلــص إىل أن التنــازل عــن صناعــة التاريــخ ـنـوع

ذلــك أن ال ـقـراءة العلميــة تؤكــد أنــه ال يوجــد

ســوق يخــرج عليــه ليبــدأ عمليــة صنــع التاريــخ

سـراتيجيات التــي
التاريــخ بتعبئتهــا؟ مــا هــي اال ـ

ـمـرارا صانعــا يف كل ـمـرة تاريخــا جديــدا ووعيــا

معنــى واتجــاه حركــة التاريــخ الجديــد .إن عمــل
التاريخ ..كما أنها محاولة جديرة بأن يخوضها

للســوق) ،واالســتقطاب تاريــخ جديــد نحــو زمــن
أكــر إنســانية وأكــر عــدال ومواطنيــة وعقالنيــة.

ليــس قــدرا راســخا أو ناتــج قــوى ميتافيزيقيــة،

العــادل والتابــع واملحكــوم باألســاطري فإنــه

فيطرح سمري أمني األسئلة التالية :كيف يصنع
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املحدثــون تســمية الخطابــات الكــرى مثــل

هــذه الظــروف تنــدرج املعــارف الجزئيــة فعليــا يف

حـول مواضيــع جزئيــة،
االجتماعيــة القائمــة ـ
الحتمــاالت التالعــب بهــا مــن جانــب الرأســمال

محالــة .ويف هــذه املراحــل نجــد إذن ميــا قويــا

شـرايك أو املشــروع الوطنــي للتحديــث ،ويف
اال ـ

حـركات
لفعاليــة االنتقــال؛ ألن تفتــت ال ـ

واملم ـيـزة ألوقــات األزمــات ،يفتــح البــاب واســعا

ميــل قــوي يدفــع الفكــر نحــو نظريــات التطــور

بــل ناتــج فعــل ومنطــق قــوى اجتماعيــة عليهــا
تشــكيل مالمحــه بديمقراطيــة .حيــث ال ت ـفـرض

قــوة مــا عــى اآلخريــن قانونهــا خاصــة إذا كان
مقدســا .وإنمــا ضــرورة صنــع القوانــن بالتوافــق.

قوانــن موضوعيــة تحكــم تطــوره .وهكــذا
توالــت املغا ـمـرات اإلنســانية لصناعــة التاريــخ،
وســتتواىل املغا ـمـرات طاملــا وجــد االســتغالل
االقتصــادي واالســتبداد الســيايس واالســتفراد
الثقــايف.

هــو هزيمــة تاريخيــة كــرى للشــعوب ،تخفــي
والهــروب أمــام التحديــات الحقيقيــة التــي
يواجههــا املجتمــع ،العــدول عــن واجــب اإلبــداع

مــن أجــل التغلــب عــى الوضــع ،إنهــا دعــوة
للخــروج مــن التاريــخ لــن تنتــج إال املزيــد مــن
التدهــور والتهميــش يف العالــم املعاصــر».

املشــروع الفكــري لســمري أمــن كبــر ومتعــدد

يتسم بفضيلة إعادة النظر .فقد كان واعيا بما
حـوالت .فــكان حريصــا
طـرأ عــى الواقــع مــن ت ـ
ي ـ

حـوالت .فلــم يكــن
دومــا عــى مواكبــة هــذه الت ـ
جامــدا وقــادرا عــى التعاطــي املــرن دون تصلــب

حـوالت بإبــداع .لــم يعــزل
فكــري مــع هــذه الت ـ
حـرك
نفســه يف برجــه عاجــي ،فقــد كان دائــم الت ـ
ودائــم االشــتباك ،بتواضــع مــع املختلفــن معــه.

وال مفــر مــن مواجهــة البــؤس املتزايــد ألغلبيــة

ظـرا ومف ـكـرا لقضايــا
رحــم اللــه ســمري أمــن من ـ

يف املجالــن الســيايس واملــدين ،والتمــرد عــى

لصناعــة التاريــخ .مــا أهلــه ألن يكــون ر ـمـزا مــن

مواطنــي الكوكــب ،وإعــادة ب ـنـاء مــا تفــكك
االحتــكارات الكــرى العا ـبـرة للقــارات ،إال

بصناعــة تاريــخ جديــد بتضامــن املتضرريــن ســواء

طـراف معــا ،وتحريــر اإلنســانية
يف املركــز أو األ ـ

مــن االســتالب االقتصــادي الســوقي (نســبة

وإشــكاليات كــرى ،وممارســا تنمويــا ومحرضــا
رمــوز ص ـنـاع التاريــخ اإلنســاين.

كاتب من مصر
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رنا سمري

اإلسالميون الجزائريون يعودون
أصوات

يتسرب الظالم
من بوابة الثقافة
ّ
أمين الزاوي

ا ـقـراب موعــد االنتخابــات الرئاســية يف الجزائــر واملرتقبــة يف ربيــع

لينظموا تجمعات مطالبني بتوقيف هذه األنشطة ،واسرتاتيجيتهم هي

حـزاب عــى اختــاف ألوانهــا ،دخــل
السياســية لزع ـمـاء األ ـ

وبالفعــل فقــد حشــدوا الكثــر مــن نشــطائهم واملتعاطفــن معهــم

مع

 ،2019وغمــوض املشــهد الســيايس تمامــا ،وتــردي الخطابــات
اإلســاميون يف الجزائــر مرحلــة «تســخني» العضــات ،بإطــاق

بالونــات اختبــار يف الكثــر مــن املــدن ،انتظــارا لــرد فعــل الســلطة ،وقــد

خـرا لضربــة قويــة يف مــا يســمّ ى
عـرض أ ـ
والغاضبــن عــى النظــام الــذي ت ـ
بقضية البويش وهي «قضية تهريب سبعة أطنان من الكوكايني» والتي

ح ّرك اإلســاميون هــذه ا ـملـرة مــن بــاب «الثقافــة» ،والعالقــة العدائيــة مــا
ت ـ

طـرة االســترياد
تــم حجزهــا يف مي ـنـاء و ـهـران ،والتــي يقــف وراءهــا أحــد أبا ـ

العربــي واملغاربــي واإلســامي ،منــذ أزيــد مــن ســنة انطلقــت الحملــة

اإلســاميني والنظــام ،ويقــال إنــه ســاهم يف ب ـنـاء الكثــر مــن املســاجد يف

بني ثقافة التنوير واإلسالميني لها تاريخ طويل يف الجزائر كما يف العالم
اإلســامية ضــد الكتــاب والفنانــن يف مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة مــا بعــد

العشــرية الســوداء ( ،)2000-1990حيــث قــام أحــد الســلفيني واملدعــو
عبدالفتــاح حمــداش بتكفــر الــروايئ واإلعالمــي كمــال داود عــى خلفيــة

شـره روايــة «مريســو تحقيــق مضــاد» والتــي عرفــت نجاحــا أدبيــا الفتــا يف
ن ـ

والعقــار يف الجزائــر ،والــذي يبــدو أنــه كان قريبــا مــن بعــض أطيــاف

الجزائر ،ويف خطة لرتقيع بكارة عذريتهم السياسية فقد بدأ اإلسالميون

يف التخطيــط إلســماع صوتهــم مســتفيدين مــن وضــع النظــام الــذي أربكتــه
«قضيــة البــويش» وذلــك مــن خــال منــع الحفــات الفنيــة يف بعــض املــدن

الجزائريــة كورقلــة وســيدي بلعبــاس وغريهمــا وإذا كان «الشــعار» الــذي
سـرا وراء املطالبــة بتحســن
حملتــه حملــة منــع الحفــات الفنيــة مت ـ

أوروبــا وأ ـمـركا ،وطالــب هــذا الســلفي ـبـرأس الــروايئ ،وهــو مــا جعــل
الطبقــة املثقفــة تتج ّنــد إىل جانــب الكاتــب ،وقــد حكمــت محكمــة و ـهـران

األوضاع االجتماعية ،فإن أداءهم للصالة جماعيا يف الشارع ويف قاعات

املخيب آلمالهم عاد اإلسالميون إىل جحورهم وبدأوا يف مراقبة الساحة

ضـاءات العموميــة
اإلســامية لإلنقــاذ) وبأســاليبها يف التجمهــر يف الف ـ

فــكان يــوم «تمثــال نافــورة مدينــة ســطيف» يومــا آخــر مــن أيــام اإلســاميني

اإلسالميون شعار محاربة التبذير وتحويل األموال املعتمدة للثقافة إىل

لصالح الروايئ كمال داود وأدانت الشيخ السلفي ،وبصدور هذا الحكم

واختيار فرصة أخرى الستعراض عضالتهم ولتذكري الشارع بوجودهم،

الحفــات هــي رســالة سياســية ،تذكرنــا بممارســة الفيــس (الجبهــة

وبمعاداتها لكل ما هو إبداع من أدب ومسرح وسينما وموسيقى .ورفع

وفيه هاجم أحد املتطرفني تمثاال المرأة منصوب وسد الساحة التاريخية

مشــاريع تنمويــة وهــي شــعارات فارغــة وذر رمــاد يف العيــون ،فميزانيــة

املدينة ،وتمكن من تحطيم بعض أجزاء التمثال بحجة محاربة العري،

حتى إىل الواحد باملئة .ويهاجم اإلسالميون ثقافة التنوير ألنها تدعو إىل

لهــذه املدينــة ،وهــو يمثــل رمزهــا وفخــر مواطنيهــا ومقصــد كل زائــر لهــذه
جـاء عــى لســان وزيــر
ولكــن املوقــف الرســمي مــن قبــل الســلطة والــذي ـ
الثقافة كان واضحا وحاسما ،حيث تم ترميم التمثال وأعيد إىل مكانه،
ومــع ذلــك لــم ينــم اإلســاميون ،وهــم الذيــن ال ينــام لهــم جفــن إال يف

السجون أو املنايف ،ومع آخر صيف قبل االنتخابات الرئاسية  2019بدأوا
يرتبصــون باملشــهد الســيايس محاولــن ـمـرة ثانيــة تســجيل حضورهــم

خاصــة وأن االصطفــاف الســيايس بــدأ يتضــح بــن مؤيــد لعهــدة خامســة

للرئيــس بوتفليقــة وبــن معــارض ،وألن اإلســاميني ال يركبــون القطــار إال
وهــو يف منتصــف الطريــق ،كمــا حــدث يف مصــر مــع اإلخــوان املســلمني
والثــورة ،و ـمـرة أخــرى عــادوا للتكشــر عــن أنيابهــم ضــد الفــن والفنانــن

وقــد اغتنمــوا فرصــة الصيــف ومــا تنظــم فيــه عــادة مــن حفــات فنيــة
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نقــل «الخــوف» إىل معســكر القــوى التنويريــة ،وبــث الرعــب يف املجتمــع،
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الثقافــة يف الجزائــر تقــدر بــ 73مــن امليزانيــة العامــة للدولــة ،أي لــم تصــل

قيــم التســامح والعقــل والفــرح وحــب الحيــاة ،وهــم يقفــون عــى النقيــض

مــن ذلــك ،فعقيدتهــم تقــوم عــى أيديولوجيــا القتــل والعنــف والكراهيــة.

وهــم يهاجمــون ثقافــة العقــل ألنهــم يدركــون أنهــا هــي التــي تعيــد التــوازن
إىل اإلنســان وهــي التــي تكشــف «دجلهــم» ،وتعــري حقيقتهــم الدمويــة

التــي خربهــا الشــعب الجزائــري يف عشــرية ( )2000-1900ولــم يجــن منهــا
خـراب والــدم والد ـمـوع ،وهــو ال يريــد أن يعــود إىل هــذه التجربــة
ســوى ال ـ

الطاهــر جــاووت والفنــان التشــكييل أحمــد عســلة واملغنــي الشــاب حســني

سـرحيني وموســيقيني
املـ ّرة ،واســتهداف الثقافــة واملثقفــن مــن كتــاب وم ـ
ّ
وإعالميــن ليــس جديــدا عــى تجربــة اإلســاميني يف الجزائــر ،فقــد خلفــت

واالقتصــادي عبدالرحمــن فــار الذهــب والقائمــة طويلــة ،وهاهــم يعــودون

سـرحيني عبدالقــادر علولــة وعزالديــن مجوبــي والكاتــب
التنويريــن :كامل ـ

التنوير والعقل والفرح واألمل يجعل صوتهم يصل عرب اإلعالم الداخيل

خـرة الفنانــن والكتــاب
العشــرية الســوداء املئــات مــن الشــهداء مــن ـ

والشــاب عزيــز واملوســيقي رشــيد بابــا أحمــد والناقــد بختــي بــن عــودة
مــن بوابــة الثقافــة والفنــون واألدب ألنهــم يدركــون أيضــا أن املــس بص ـنـاع

والخارجــي ،وبالتــايل يعلنــون عــن وجودهــم ويرســلون يف الوقــت نفســه

رسالة سياسية إىل النظام بحثا عن تموقع قادم.

كاتب من الجزائر
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حكاية شعبية

ابراهيم برميو

تد
البرنس
والو ْ
ُ
َ
حسونة المصباحي

الســهرة يف حانــوت بوال ـعـراس .جميــع املدمنــن عــى
ليلتهــا انتظمــت ّ

لعــب الــورق كانــوا حاضريــن :العربــي ،واألخضــر ،واملولدي «الفــأر»،

مثــل ســكارى بــن الهضــاب ،وســروون حكايــات وخرافــات تطــرد عنهــم
ـي ،ســيهيج الفتيــان ،وســوف
الكســل والنــوم .وعندمــا يحمـ ّر ال ّتــن الوحـ ّ

اللذيــن يو ّزعهمــا املنتصــرون يف نهايــة ّ
كل شــوط مــن أشــواط اللعبــة كانــوا
الض ّيــق .لــذا ّ
ـص الحانــوت ّ
هنــاك أيضــا .بهــم جميعــا َغـ ّ
فضــل بوال ـعـراس

بخطــوات راقصــة يف انتظــار العريــس الجديــد…
الســهرة بلعبة «الرونــدة»ّ .
تحلــق الالّعبــون األربعــة وســط الحانــوت
بــدأت ّ
ّ
متخلــن عــن برانيســهم لــي ال تعيــق حركاتهــم .الذهبــي العصفــور

والعــرويس ،والطيــب ،وحســن ،وعابد «البوهــايل» ،وحميد»األعــور»،
وعشــاق ّ
ّ
الشــامية والحلقــوم
والذهبي «العصفــور» .أح ّـبـاء الفرجــة،

يرقصــون عــى أنغــام الط ـبـول واملزامــر ،وســوف تنــزل الصبايــا إىل العــن

إب ـقـاء البــاب نصــف مف ـتـوح رغــم الــرد الـاّذع…
الوقــت بــن الربيــع والشــتاء .ألســبوعّ ،
جـاء تهـ ّز
ظلــت العواصــف الهو ـ

واألخضــر ،ضـ ّـد العربــي والعــرويس .واألربعــة هــم مــن أمهــر الالّعبــن

العميقة ،كان الشــتاء يزأر غاضبا ،مثقال الدنيا بوحشــة قاتمة ،محاوال

ّ
بغصة
العبون من قرى بعيدة ليمتحنوهم ،غري أنهم عادوا إىل بيوتهم

القريــة ،ممزوجــة أحيانــا بالـ َـرَد ،أو بأمطــار غز ـيـرة .ويف األوديــة والوهــاد

يف القريــة ،ومــن أكرثهــم درايــة بفنّ «ال ّرونــدة» .وكــم مــن مـ ّرة جاءهــم

َ
صـ ّـد ربيــع يتقـ ّـدم بح ـيـاء وهــدوء .وبأصابعــه الدافئــة ،يزهــر أشــجار اللــوز،
السهول املنخفضة ،ويلوّن الزيتون ،وال ّزرع بخضرة
وينبت األعشاب يف ّ

الخســارة .تابــع اآلخــرون اللعــب باهتمــام يف البدايــة .فلمّ ــا طــال ،انصــرف
اهتمامهــم عنــه ليخوضــوا يف أمــور شـ ّتى ،متبادلــن ال ّنــكات والطرائــف،

عابد «البوهايل» كان أوّل الواصلني إىل الحانوت .تكوّم يف برنسه ،مبديا
تشـوّقا واضحــا لســماع رأي ّ
كل قــادم يف لحــم العجــل الــذي باعــه إيّاهــم

عىل أسئلتهم برصانته املعهودة.فجأة ضرب العربي بقبضته عىل األرض

داكنــة.

يف الظهرية ،وذبحوه ابتهاجا باألمطار .وضع بوالعراس الكانون أمامه،
راجيــا منــه إعــداد الشــاي:

-أريده لذيذا مثل لحم عجلك يا عابد العزيز!

واألخبــار .ومــن زاويتــه ،كان بوال ـعـراس يراقبهــم ،مل ّبيــا طلباتهــم ،مُ جيبــا

وصــاح مزهـوّا «زغــردي يــا حليمة(حليمــة هــي أمــه) ..فأنــت ال تنجبــن إال
الرجــال الصناديــد الذيــن ال يعرفــون طعــم الهزيمــة!» ..وكان ذلــك إذانــا

صـره عــى األخضــر والذهبي» العصفور» اللذيــن
ـايئ هــو ون ـ
بانتصــاره النهـ ّ
ّ
ّ
وتفصــد
أسـ َن َدا ظهريهمــا للحائــط ،وقــد لطــخ عــار الهزيمــة وجهيهمــا،
ْ

انبســطت أســارير عابد «البوهــايل» ،ويف عينيــه رقصــت بهجــة طفول ّيــة.

جبينيهمــا عرقا،وغــارت عيونهمــا .و ـمـرة أخــرى ،صــاح العربــي وقــد ملــع

طـول
ثــمّ لــم يلبــث اآلخــرون أن راحــوا يمتدحــون لحــم عجلــه ،داعــن لــه ب ـ

 -أنا س ّيدها ..أصيبها يف املقتل وهي طائرة!

فتلــك إشــارة بــأن الجميــع راضــون عــن لحــم عجلــه ،وعنــه بطبيعــة الحــال.
العمــر ،وبالخــر والربكــة ،وبالرحمــة للوالديــن الفقيديــن .وســعيدا بمــا
كان يســمع ،ظـ ّـل هــو يتأمّ ــل الوجــوه الطافحــة بالبشــر ،راغبــا يف ســماع

املزيــد مــن املديــح .ويف الحقيقــة كان جميــع الحاضريــن ســعداء يف تلــك

وجهــه بفرحــة الفــوز:

ازداد وجهــا األخضــر والذهبي»انقباضــا ،وتج ّهمــا .ســاد صمــت ثقيــل.
فالهزيمة يف لعبة «الروندة» يشء منكر .واملهزوم فيها يشعر كما لو أنه
جـ ّرد مــن رجولتــهُ ،
وطعــن يف صميــم كرامتــه..

الليلة الباردة ،ليس فقط بسبب العشاء ّ
الدسم ،وإنما أيضا ألن العام

 -أصيبهــا دائمــا يف املقتــل حتــى وهــي تطــر عاليــا ..فأنــا ولــد حليمــة التــي

السهول باألغاين
القمح والشعري والفول والحمّ ص والجل ّبان .وستضجّ ّ

صاح العربي مرة أخرى قاطعا ّ
الصمت الثقيل..

الســقف بأكيــاس
ي ـلـوح أخضــر ،والصابــة و ـفـرة .وســتمتئل البيــوت حتــى ّ

والزغاريد ،وستمتزج أصوات نساء القرية بأصوات نساء القرى املجاورة
جـران املوجــع للــروح
مــر ّددة أغــاين الحــب ،والفــرح ،والخيانــات ،واله ـ
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ّ
والصغــار عــى ضــوء القمــر وهــم يتهــادون
والقلــب .وسيســهر الكبــار

aljadeedmagazine.com

يهابهــا أســياد الرجــال!

ساعيا لـ»تطييب الخواطر»ّ ،
مد بوالعراس رأسه ،وقال باسما:

»-الروندة» يــا رجــال مثــل الدنيــا ليســت وف ّيــة ألحــد ..ويف ا ـمل ّرة القادمــة قــد

يكــون االنتصــار مــن نصيــب مــن ـهـزم الليلــة!

سـأكون أنــا سـ ّيد «الروندة» دائما وأبــد! ..قــال العربــي وقــد
 -مســتحيل ..ـ

ازداد زهــوا واع ـتـزازا بنفســه..

ســاد صمــت ثقيــل ـمـرة أخــرىّ .
الصمــت الــذي يســبق العاصفــة .فقــد بــدا

واضحــا أن نحيلــة وجــد الفرصــة إلثــارة غضــب األخضــر ،ونبــش الجــرح
القديــم .فالجميــع يعلــم أن العالقــة بــن الرجلــن اللذيــن أشــرفا اآلن عــى
األربعــن ،وبــان الشــيب يف مفرقيهمــاّ ،
متعكـرة منــذ ـفـرة
ّـ
ظلــت دائمــا

الشــباب .وقبــل ذلــك كانــا صديقــن متالزمــن ال يــكادان يفرتقــان .غــر أن
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ســاملة ف ّرقــت بينهمــا .وكانــت ســاملة صغــرى بنــات األشــهب املهــاب الجانــب

صدره .وحتى عندما تويف والده ،رفض حضور جنازته .فكيف إذن يقبل

« -نعم..أنت تخاف الظالم ..والجميع يعرفون

ّ
الســائر
الظلمــة شــديدة بحيــث يصعــب عــى ّ
أن يم ّيــز مــا حولــه .العاصفــة تهـ ّز الدنيــا هـ ّزا

ضـرب وهــو يف أشـ ّـد
األرض .وباملطرقــة راح ي ـ
طـراب واالرتبــاك .غــر أن الوتــد ظــلّ
حــاالت االض ـ

أن صوتهــا يذيــب قلــوب الفتيــان .صــوت فيــه يشء مــن نعومــة الحريــر،
ونضارة الزهرة التي تفتحت لل ّتوّ ،وهديل الحمام ،ووشوشــة الســواقي

ـب عندهــم إمّ ــا محـ ّرم وإمــا مفقــود!
آه..يــا لرجــال الزمــن القديم! الحـ ّ

جفا النوم العربي ،وأصبح نفورا من الناس ،عزوفا عن األكل .ألسابيع

 -أنت سفيه!ر ّد األخضر حانقا..

كمــا لــو أن األرواح الشــريرة تقيــم هنــاك مآتــم

وتعــاىل لهــاث األخضــر كمــا لــو أنــه لهــاث دا ّبــة

بحب ساملة من دون أن يعلم
ساملة يف صوتها» .واألخضر والعربي هاما
ّ

صديق .ولم يكنْ هذا الصديق غري األخضر…

سـاء بالخصــوص ،ويربكــه،
حيائــه الشــديد .ح ـيـاء يلجــم لســانه أمــام الن ـ

 إذا لم أتزوّجها فسوف تصبح حيايت م ّرة مثل حياة املنبوذين واملهانني!َس َرح األخضر بذهنه يف أرجاء القرية بحثا عن تلك التي ّ
يعذب ح ّبها أع ّز

مــن الجميــع بســبب ســاطة لســانه ،وقدرتــه الفائقــة عــى إجبــار خصومــه
متوســطة الجمــال ،نحيلــة ،ســمراء ،غــر
مبكـرا .وهــي
عــى االنســحاب ّ ـ
ّ

خـرة بهــا «جمــال ابنتــي
سـاء .لذلــك كانــت أمهــا ت ـقـول مفت ـ
عــى األحجــار املل ـ
الواحــد منهمــا باآلخر .واألخضــر لــم يجــرؤ عــى ال ـبـوح بح ّبــه لســاملة بســبب

فيحم ّر وجهه ،ويتص ّبب عرقا ،بل قد يصيبه ّ
الدوار فيسارع باالنسحاب

كالهــارب مــن مواجهــة يعلــم ج ّيــدا أنــه ســيهزم فيهــا .وهــذا الح ـيـاء الــذي

عـ ّـدة وهــو عــى هــذه الحــال .ويف النهايــة ،ضاقــت بــه الدنيــا فلجــأ إىل أ ـقـرب
جلس بجانبه .أشعل له ولنفسه سيجارة.تنهّد عميقا ،ثم قال:

صديق له فلم يعرث عىل أثر لها..

تل ّبس به منذ فرتة الطفولة ،والذي ال تزال آثاره تربز من حني آلخر حتى

 -ح ّبها يكويني مثل نار حامية! أضاف العربي

األخضــر يعــاين مــن الح ـيـاء فقــط ،بــل كان يخــاف الظــام ،ويخــى املــرور

 -ساملة يا صديقي

الليل مسكون بالسحايل ،واألغوال ،واألرواح الشريرة ،وبكائنات غريبة
تك ُتــمُ أنفــاس الســائرين يف الظــام فيعــر النــاس عــى جثثهــم يف الصبــاح

بخطوات ثقيلة نحو وجهة غري معلومة .عندئذ أدرك العربي أن صديقه

يســبق للقريــة أن عرفــت أحداثــا مــن هــذا القبيــل ،غــر أنّ ـكـرة الحكايــات

ولم يتزوّج ساملة ال األخضر وال العربي .فعندما تكاثر عدد طالبي يدها،

شـاكل وإحراجــات ك ـثـرة .ولــم يكــن
بعــد أن تقــدم يف العمــر ،سـ ّبب لــه م ـ
بال ـقـرب مــن املقابــر وحيــدا حتــى يف النهــار .ومنــذ صبــاه ،وهــو يعتقــد أن

وقــد تو ّرمــت ،وتشــوهت بحيــث يصعــب التعـ ّرف عــى أصحابهــا .ولــم
عنهــا جعلــت األخضــر يحجــم دائمــا عــن التشــكيك يف صحّ تهــا..

أمــا العربــي فلــم يــر ّدد يف أن يهمــس بح ّبــه لســاملة وهــي تســر وحدهــا يف
الـ ّـدرب الض ّيــق الفاصــل بــن بيــت عائلتهــا وبيــت خالهــا .فعــل ذلــك ذات

 -ومن تكون؟ سأل األخضر

انطفــأ نــور النهــار ،واه ـتـزت األرض مــن تحــت األخضــر فــكاد يغمــى عليــه.
ّ
بصعوبــة نهــض .وبمالمــح مــن ّ
يتوقعهــا ،مــى
حلــت بــه مصيبــة لــم يكــن
ـب ســاملة..
واقــع مثلــه يف حـ ّ

وقــف والدهــا يف ســاحة القريــة يف يــوم الســوق األســبوع ّية ،وأقســم ثالثــا
أنهــا لــن تكــون إالّ البــن خالتهــا الــذي يعيــش يف العاصمــة .وتزوجــت ســاملة

بحســب ـقـرار والدهــا ،ولــم تعــد تــزور القريــة إالّ يف األ ـعـراس ،واملآتــم ،ويف

عنيفا .من األودية والوهاد يتعاىل عويل ونواح

 -إذا مــا كنــت ســفيها كمــا أنــت ت ـقـول ،فعليــك

لضحاياهــا .حتــى الــوادي الفاصــل بــن القريــة

أن تراهــن لــي تثبــت خطــأ مــا قلــت..
ّ
شــعر األخضــر أن غريمــه َن َ
ـب لــه فخــا قــد
صـ َ
يفشل يف النجاة منه .لذا ّ
ظل صامتا ،مشوّش
ّ
الذهــن ،ســاعيا للعثــور عــى الطريقــة املثــى
ّ
تدخــل بوال ـعـراس ،وســأل العربــي:
للنجــاة.

 وما هو الرهان؟ّ
شـرط أن يــدق هــذا الوتــد
 أعطيــه مئتــي دينــار ـعند قرب ول ّينا الصالح ســيدي أحمد بن ســعيد!

جـاء باملئتــي دينــار وهــو
ابــن العا ـهـرة! مــن أيــن ـ
الفقــر الجوعــان؟! واضــح أنــه يرغــب يف جعــي
ّ
ـأتحداه ،وأحبــط
أضحوكــة القرية..غــر أننــي سـ

جـره عــى دفــع القديــم
مؤامرتــه الدنيئــة أل ـ

والجديــد ..وبذلــك أرتــاح منــه ومــن شـ ّره..
هكــذا ّ
فكــر األخضــر يف سـ ّره ،ثــم قــال وقــد بــدا
متحمّ ســا للمواجهــة:

-إعط املئتي دينار إىل بوالعراس

امتثل األخضر لطلبه..

قيلولــة قائضــة هجعــت فيهــا القريــة ،وســكنت حركــة النــاس ســكونا تامّ ــا.

املناســبات الك ـبـرة األخرى.غــر أن الــو ّد كان قــد انقطــع بــن الصديقــن.
صحيــح أنهمــا تج ّنبــا القطيعــة ،غــر أنّ ّ
كل واحــد منهمــا أصبــح نفــورا مــن

لــه زوجتــه أوّل الخريــف .أمســك بالوتــد،

دأب العربــي عــى مالحقــة ســاملة يف املســارب ،مفاجئــا إيّاهــا وهــي تمــأ

واصــل العربــي االفتخــار بنفســه وبمهارتــه يف لعبة «الرونــدة» .محــاوال

الظــام والعاصفــة.

سـرعت الخطــى وقــد اشــتعل وجههــا بح ـمـرة
ولــم تقــل ســاملة شــيئا ،بــل أ ـ
الخجــل..

ج ّرتهــا يف العــن أو هــي تتجـوّل يف حقــل الزيتــون ليهمــس لهــا بكلمــات

يرتعــش لهــا قلبهــا ،ويحمـ ّر وجههــا فتغمــض عينيهــا نصــف إغماضــة

وكأنها تشتهي أن تغفو عىل وقعها .وشيئا فشيئا النت ساملة فسمحت

للعربي بلمس يديها ،ثمّ بتقبيل شفتيها .بعدها تركته يداعب خصرها،

اآلخــر ،متحاشــيا اإلن ـفـراد بــه ،وإظهــار ولــو القليــل مــن الــو ّد نحــوه..

زمــن طويــل.

ا لطر يــق !

لحــن وجــم الرجــال وصمتــوا .ثــم قطــع العربــي
 أنــا عــى يقــن أنــه ســيعود قبــل منتصــفيهـ ّز

تقـ ّـدم الليــل ،وازدادت العاصفــة هيجانــا .أخــذ األخضــر يتملمــل راغبــا

تغرب خلف الهضاب العارية»:أتمنى أنت تكوين حالال يل يف أقرب وقت

بعــد العربــي مرافقتــه .غــر أن هــذا األخــر أزعجــه إلحاحــه ،فصــاح فيــه:

والــدي فلــن أمانــع!».
ّ
عــاد العربــي إىل البيــت مهمومــا ،ملتاعــا كمــن يتوقــع شـ ّرا بعــد أوقــات

يمكــن أن أض ّيعهــا ،قــال العربــي يف سـ ّره ،ثــم صــاح ســاخرا وقــد احتـ ّـدت

فســوف أقطــع نهائ ّيــا عالقتــي بــه!»
ســار األخضــر ّ
باتجــاه امل ـقـرة بخطــوات واثقــة،

ممكن! ،أجابته وقد تورّد ّ
خداها ،وملعت عيناها بندى الحب« :إن ريض

سعيدة .فهو يعلم أن والد ساملة يكنّ لعائلته حقدا دفينا بسبب خالف

قديم نشب بينه وبني املرحوم والده .وقد نيس هو سبب ذلك الخالف،
ور ّبمــا نســاه الجميــع .أمّ ــا األشــهب ،والــد ســاملةّ ،
فالثابــت أنّ الخــاف ال

شـوكة .وهــا قــد ـم ّرت ســنوات وســنوات ،ورحــل نــاس
ـيـزال يف قلبــه مثــل ـ
ّ
ّ
جـاء إىل الدنيــا آخــرون ،غــر أنّ الضغينــة القديمــة ظلــت مشــتعلة يف
و ـ
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«أتركنــي ..أال تســتطيع أن تعــود وحــدك إىل بيتــك؟!» ..هــذه فرصــة ال
رغبتــه يف تعكــر ـمـزاج صديقــه القديــم:

الذهبي «العصفور» بغصــب

جســده ،فقــال يف سـ ّره« :إذا مــا خســر الرهــان

وصدره يغيل بال ّرغبة يف االنتقام..ابن الفاجرة..
الليلــة سـ ّ
ـألقنه درســا لــن ينســاه أبــدا ..بعدهــا

 -أنــا عــى يقــن أن األخضــر ال يســتطيع العــودة وحــده إىل البيــت ألنــه

ســيميش يف القريــة ذليــا مهانــا ..حتــى األطفــال

انتفض األخضر غاضبا ،وصاح وقد ملعت عيناه بربيق من يو ّد االقتصاص
من عد ّو لدود ال ّ
يكف عن إذالله وإهانته أمام الرجال:

الوتــد ثــمّ أعــود إىل الحانــوت أل ـبـول عليــه وعــى

يخــاف الظــام!

 -أنا أخاف الظالم؟؟

معركــة مصرييّــة .لكــن وهــو يقطــع الــوادي خ ّيــل

إليــه أنــه يســمع فحيحــا كفحيــح األفاعــي فــرد
جســده ،وثقلت خطواته ،ووقف شــعر رأســه،

وتســارعت ضربــات قلبــه ..يــا للــوادي اللعــن!..

منــذ الطفولــة وهــو يخــى الســر فيــه حتــى يف

عــى ســطح األرض ..تص ّبــب العــرق غز ـيـرا بــاردا،

ضـرب
طـراب ،ـ
مُ جْ َهـ َـدة .وبســبب الخــوف واالض ـ

باملطرقــة ركبتيــه مرتــن مسـ ّببا لنفســه أملــا حــا ّدا.
ـس أن الوتــد أخــذ ينــزل إىل أعمــاق
لكــن ملـ ّـا أحـ ّ
األرض ،اســتعاد القليــل مــن توازنــه ،ونهــض

سـرعة
راغبــا يف العــودة إىل الحانــوت بأقــى ال ـ
ليحتفــل بانتصــاره الباهــر عــى غريمــه .وهــو

يتأهــب ليخطــو الخطــوة األوىل ،شــعر أن شــيئا
مــا يشـ ّـد برنســه إىل األرض .جذبــه بقـوّة غــر

أن الربنــس أبــى أن يطيعــه .أعــاد جذبــه ـمـرات

ضــوء النهــار ..والكبــار يشــيعون أنــه كان مكمنــا
لقطـاع الطــرق ،وفيــه زهقــت أرواح ك ـثـرة ..أوف
ّـ

و ـمـرات لكــن مــن دون جدوى.عندئــذ لــم يعــد

بعــد أن اجتــاز الــوادي ،اســتعاد األخضــر شــيئا

وأفــواه ســوداء ،وعيــون كالكهــوف ،وأيــاد

يــا للــوادي اللعــن!

سـرعان
مــن هدوئــه وتوازنــه .غــر أن الخــوف ـ
مــا اسـ ّ
ـتبد بــه مــن جديــد .فقــد خ ّيــل إليــه وهــو

ي ـقـرب مــن امل ـقـرة أنــه يــرى أشــباحا بــرؤوس
ّ
متوعــدة..
غريبــة تتدافــع نحــوه مهـ ّـددة،
ثقلــت خطواتــه .جـ ّ
ـف ريقــه ولــم يعــد يم ّيــز
شــيئا ..هــل يرفــع صوتــه بالغ ـنـاء تحديــا للظــام

ال يحفظهــا ..فليكتــف إذن بالبســملة إىل أن

وباملطرقــة ثــمّ اندفــع نحــو البــاب ليختفــي يف

الصمــت قائــا:

يف العــودة إىل بيتــه طالبــا مــن الذهبي «العصفــور» ،صديقــه املفضــل

بنفســه مثــل محــارب واثــق مــن االنتصــار يف

التــف األخضــر يف برنســه الجديــد الــذي نســجته

لجمــه ،ن ـهـره بوال ـعـراس بلطــف قائال»:عيــب عــى املنتصــر املبالغــة يف
االفتخــار بانتصاره!» .صمــت العربــي مكرهــا .فقــد كان يرغــب ّ
حقــا يف

إغاظة صديقه القديم خصوصا وأنه لم يواجهه يف لعبة «الروندة» منذ

وامل ـقـرة ،ســار األخضــر خفيــف الخطــوة ،مزهـوّا

والخــوف؟ ولكــن أي فائــدة مــن الغ ـنـاء يف قلــب
جـاء ..ثــم ّإنــه ال يحفــظ ولــو أغنيــة
عاصفــة هو ـ

شــعر

ويلتصق بها حتى يالمس عضوه ما بني فخذيها .وكانت تعود إىل البيت
وهــي دائخــة بعطــر أنفاســه ،وبعذوبــة همســاته .وملـ ّـا قــال لهــا والشــمس
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بتزويــج ابنتــه البــن غريمــه القديــم .وإن هــو تجاســر ،وتقـ ّـدم لطلــب يــد
ســاملة فســوف تكــون العاقبــة وخيمــة .لــذا مــن األفضــل أالّ يفعــل ذلــك..

ذلــك!» قــال العربــي بهــدوء الواثــق مــن حقيقــة
ال تقبــل الشـ ّ
ـك أو االختــاف

واحــدة ..األفضــل أن يتلــو آيــة ال ـكـريس ..ولكنــه
يف ّرجهــا اللــه..

ـس األخضــر باالختنــاق حتــى
أمــام امل ـقـرة ،أحـ ّ
ّ
يتوقــف عــن الخفقــان ..يــا ول ّينــا
أنّ قلبــه كاد
ّ
الصالــح ..يــا صاحــب ا ـلـركات ..أع ّنــي وخــذ

خـرة،
يــرى مــن حولــه غــر جماجــم ،وعظــام ن ـ

ضـاء تجذبــه إىل أعمــاق األرض حيــث الظلمــة
بي ـ
ّ
األبديّة ،وحيث زبان ّية جهنم بسياطهم الناريّة.
تخـ ّـى عــن الربنــس مُ طلقــا صرخــة عظمــى،
ثــم ركــض وهــو يو ـلـول طالبــا النجــدة .وكان
بوالعراس أوّل من سمعه»:اســمعوا يا رجال..
ّ
ـتغيث» .جــروا باتجــاه
يبــدو أن األخضــر يسـ

املقربة .اعرتضهم األخضر وهو يركض من دون
أن يكـ ّ
ـف عــن الصيــاح والولولــة .وعندمــا أحاطــوا

بــه مستفســرين عــن حالــه ،قــال لهــم وهــو يــكاد
يجهــش بالبكاء»:األمــوات يطاردوننــي ..وقــد
افتكــوا برنــي!» ..رافقــه البعــض إىل الحانــوت

وهــو عــى أســوأ حــال .أمــا اآلخــرون فقــد واصلــوا

ســرهم باتجــاه امل ـقـرة يتقدمهــم العربــي .عنــد
وصولهــم إىل شــجرة الخـ ّروب ،أشــعلوا عيــدان

ثقــاب ـفـرأوا عــى ضوئهــا الشــحيح الراجــف يف

سـأكون دائمــا
بيــدي ،وامنحنــي القــوة والصــر و ـ
يف طاعتــك ،ولــن يكـ ّ
ـف لســاين عــن شــكرك ..يــا

الريــح ،الوتــد وقــد ثقــب الجنــاح األيمــن للربنــس

مــى األخضــر بــن القبــور مبســمال مســتغيثا

مغتــاظ مــن صاحبــه الــذي فـ ّر مهمــا إ ّيــاه ه بــن

عــن الفواجــع قبــل وقوعهــا .ثــمّ الحــت شــجرة

قهقــه الرجــال ،ورقــص العربــي بــن القبــور يف

ول ّينــا الصالــح ..أنــر طريقــي وال تخذلنــي!..

ـويل ّ
الصالــح الــذي قيــل أنــه كان يخــر النــاس
با ـل ّ

ـويل ّ
الصالــح نومتــه
الخـ ّروب التــي ينــام تحتهــا ا ـل ّ

األبد ّيــة .ويف الظلمــة الحالكــة بــدت هائلــة

ســيضحكون عليــه ..الكلــب ابــن الكلــب ..كيــف
يبيــح لنفســه إهانتــي أمــام الرجــال؟؟ ..سـ ّ
ـأدق

الحجــم ،مخيفــة مثــل ـغـول الخرافــات .ا ـقـرب

أجــداده..

يقــف عاريــا يف بــرد العاصفــة .وضــع الوتــد عــى

األخضــر مــن القــر وهــو يرجــف كمــا لــو أنــه

قبــل أن ينفــذ إىل األرض .وبــدا الربنــس وكأنــه
األمــوات..

جـاء!
العاصفــة الهو ـ

كاتب من تونس
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عماد عبدالرازق

هناك

حقيقــة قــد يغفــل أو يتغافــل عنهــا الكثــرون ،وهــي أن الفلســفة

يف نهضــة الشــعوب وتقــدم املجتمعــات ،ولــم ال والفالســفة هــم مــرآة

تقوم بدور حيوي ومحوري يف تقدم األمم والشعوب ،كما أنها

شـاكل مجتمعاتهــم ،بــل
عصرهــم وضمــر مجتمعاتهــم ،واملنظــرون مل ـ

جـاء ـقـول ديــكارت يف كتابــه «مبــادئ الفلســفة» إن حضــارة
هنــا ـ

خـول مصطلــح الفلســفة إىل الثقافــة العربيــة اإلســامية ،ســوف نــرى
ود ـ

األســاس الــذي تبنــى عليــه نهضــة األمــم وتقــدم الحضــارات .ومــن

األمــة وثقافتهــا إنمــا تقــاس بمقــدار شــيوع التفلســف الصحيــح فيهــا .ويف

يضعون الحلول لهذه املشاكل .وإذا ما رجعنا إىل الوراء قليال لرنى ظهور

أنهــا دخلــت إىل هــذه الثقافــة عــر تعريــب الفلســفة اليونانيــة وخصوصــا

هذا السياق نشري إىل أن الفلسفة العربية يف عاملنا العربي املعاصر تعاين

يف عهــد املأمــون ،وكانــت تســمى يف ذلــك الوقــت علــوم األولــن .ومــن هنــا

تعــاين املــدارس والجامعــات العربيــة مــن تراجــع ملحــوظ لتدريــس

علــم الــكالم والفلســفة والتصــوف .ومحنــة الفلســفة العربيــة بوجــه عــام

شــيطان شــديد الغوايــة تغــوي النــاس وتجعلهــم يرتكبــون األفعــال

مــن هنــا يطــرح ســؤال جوهــري ومحــوري يفصــح عــن هــذه املحنــة التــي

من محنة حقيقية يدركها كل من يعمل يف مجالها.

الفلســفة ،بــل ومــن الوقــوف ضــد الفلســفة بوجــه عــام ،وكأن الفلســفة

تبلــورت ثالثــة مجــاالت للنظــر العقــي يف الحضــارة العربيــة اإلســامية هــي

صـراع بــن الديــن والفلســفة.
تتجــى يف ال ـ

املرذولة ،أو أنها عقبة يف ســبيل التقدم والرقي الحضاري .وإذا ما ألقينا

تعيشــها الفلســفة العربيــة؛ مــا هــي عالقــة الديــن بالفلســفة؟ هــل هــي

ســنجد أن أحــد أهــم األســباب هــو الرتاجــع الواضــح وامللحــوظ لتدريــس

عــى هــذا الســؤال توضــح كيــف أن هــذه القضيــة شــغلت أذهــان الفالســفة

الضــوء وتأملنــا بعمــق محنــة الفلســفة العربيــة وأســباب تراجعهــا ،فإننــا
الفلســفة يف العقــد األخــر ،ومحاولــة اســتعمال ســلطة الديــن لتديــن
سـاع
املناهــج التعليميــة العربيــة ،وتكريــس النهــج املضــاد للفلســفة وات ـ

صـراع وتناقــض؟ أم عالقــة تعاضــد وانســجام؟ واإلجابــة
عالقــة تضــاد و ـ
عـرب ،لــذا حاولــوا التوفيــق بــن الفلســفة والديــن ،ولعــل
املســلمني وال ـ

أشــهر ـهـؤالء هــو الفيلســوف ابــن رشــد يف محاولــة إحــداث منهــج توفيقــي

العلــوم الدينيــة مقابــل تراجــع الفلســفة .وإذا كان هــذا يحــدث يف الوطــن

بــن الشــريعة والحكمــة .ويف هــذا الســياق يجــب أن نطــرح ســؤاال مهمــا

غـرب
مســتوى تطبيقهــا يف املناهــج التعليميــة .بــل ال نبالــغ يف ال ـقـول إن ال ـ

تصادميــة وليســت تفاعليــة انســجامية؟ ومــا الــذي دفــع العديــد مــن

غـرب عــى
العربــي ،فإننــا نشــهد يف ذاك الوقــت تطــورا للفلســفة يف ال ـ

يحاول أن يجعل من الفلسفة منهجا تربويا يف املرحلة االبتدائية ،وهذا

إن دل فإنمــا يــدل عــى أهميــة ومكانــة الفلســفة يف حيــاة هــذه الشــعوب

واملجتمعــات.

ملــاذا تظهــر العالقــة بــن الديــن والفلســفة يف العالــم العربــي وكأنهــا عالقــة
الفق ـهـاء يف اإلســام إىل تحريــم الفلســفة؟ ال بــد هنــا أن نســتدعي فتــوى

حـرم الفلســفة واملنطــق واالشــتغال بهمــا.
صـاح الشــهرزوري الــذي ـ
ابــن ال ـ

ي ـقـول الشــهرزوري يف فتــواه إن الفلســفة أس الســفه واالنحــال ،ومــن

مــن كل مــا ســبق يجــب أن نلفــت االنتبــاه يف هــذا الســياق إىل أن محنــة

مــن كل مــا ســبق نــرى أن مــن الواجــب االهتمــام بالفلســفة عــى جميــع

وقد شخص املفكر فؤاد زكريا تلك العالقة بني الفلسفة والدين وأرجع

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والدينية .وهنا نطرح هذا

فهي تكون وتشكل رؤية نقدية ،وتكشف عن بواطن األمور ،وتساعد يف

ا ـلـرأي اآلخــر ،أمــا الديــن فبارتــكازه عــى الحقيقــة املطلقــة يــرى أن ا ـلـرأي

العقــل األشــعري كمــا اســتخلص البعــض قــد أدخــل الفلســفة العربيــة

مــن هنــا نلفــت االنتبــاه إىل أن أزمــة الفلســفة يف العالــم العربــي هــي أزمــة

تفلســف فقــد عميــت بصريتــه عــن محاســن الشــريعة املط ـهـرة.

الفلسفة ،والوقوف ضد من يقوم باالشتغال بها ،بل محاربة الفلسفة

هــذا الصــدام بينهمــا إىل أن الفلســفة ت ـفـرض مقدمــا تعــدد اآلراء وتقبــل

اإلنســان العربــي بوجــه عــام ،فاملجتمعــات العربيــة مســكونة بضديــة

عــى مختلــف األصعــدة ،بــل األدهــى مــن ذلــك ســاد انط ـبـاع عــام لــدى
معظــم الشــعوب العربيــة أن كل مــن يشــتغل بالفلســفة هــو إنســان بــه
مــس مــن جنــون ،ويســكن برجــا عاجيــا ،بــل هــو منفصــل عــن الواقــع،
ويعــزف لحنــا ال يفهمــه اآلخــرون ،ويعيــش يف جز ـيـرة منعزلــة.

وب ـنـاء عــى ذلــك توجــد فجــوة واســعة بــن مــن يعمــل بالفلســفة وبــن

مجتمعاتهــم ،وهــذه هــي الطامــة الكــرى واملصيبــة الفادحــة ،ألن

الشــعوب العربيــة ال تــدرك أهميــة الفلســفة ،ومــا تقــوم بــه مــن دور كبــر

42

أكرم زايف

محنة الفلسفة محنة اإلنسان

aljadeedmagazine.com

اآلخــر مروقــا وزندقــة .وللخــروج مــن هــذا املــأزق الــذي تعيشــه الفلســفة

صـراع بــن الديــن والفلســفة ،يدعــو فــؤاد زكريــا إىل
العربيــة يف قضيــة ال ـ
االهتمام بما يسمى فلسفة الدين التي تتناول طبيعة التجربة الدينية،

والســمات املم ـيـزة لإليمــان الدينــي بالقيــاس إىل أنــواع اإليمــان ،وطبيعــة
اللغــة الدينيــة.

الفلســفة العربيــة تؤكــد واقــع املجتمــع العربــي املــأزوم عــى كل املســتويات

الســؤال ملــاذا هــذا املوقــف الســلبي مــن الفلســفة يف الوقــت الراهــن؟ وهــل
اإلســامية يف أزمــة؟ ولقــد أجــاب بعــض املختصــن عــن ذلــك بال ـقـول إن

الفلســفة عمــل عقــي نقــدي شــاق يبحــث يف عمــق األشــياء والظواهــر
ملعرفــة العالقــات والروابــط الجامعــة بينهــا ،وهــذه الســمات والخصائــص
ليســت مــن خصائــص املجتمعــات العربيــة ،وال ثقافتهــا التاريخيــة،

مجتمعاتنــا العربيــة ال تحــب العمــل ،وت ـكـره النقــد ،فمــن الطبيعــي أال
تحظــى الفلســفة باهتمامــات هــذه املجتمعــات.

املســتويات ،وإدخالهــا يف مناهجنــا الدراســية يف املــدارس والجامعــات،

تحقيق نهضة األمم والشعوب ،وإذا أرادت مجتمعاتنا العربية التقدم

والرقي وأخذ مكانها الالئق بني األمم فعليها إعطاء الفلسفة وتدريسها
املزيــد مــن االهتمــام ،فالفلســفة هــي الحلــم الــذي يجــب أن نســعى

لتحقيقه يف حياتنا ومدارسنا وجامعاتنا ،من أجل نهضة شاملة .ورأينا
كيف اهتم الغرب بالفلسفة يف كل مناهجهم التعليمية مما ساعد عىل
تقدمهــم.

باحث وأكاديمي من مصر مقيم في اإلمارات
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هكذا تكلمت شهرزاد
أصوات في الحب والحرب والبحث عن الحرية
منــذ أن صــدرت «الجديــد» وهــي تعنــى ،بصــورة مر ـكـزة ،بمــا يصــدر عــن ا ـملـرأة مــن أعمــال فكريــة وإبداعيــة ،وذلــك

انطالقا من بيانها التأســييس الذي أكد عىل أهمية إفســاح املجال واســعا لالهتمام الجدي بما يصدر عن املرأة وما

مـاع
يصــدر يف اتجاههــا .وإتاحــة الفرصــة للمراجعــة النقديــة لواقــع ا ـملـرأة ومكانتهــا داخــل الثقافــة العربيــة ويف االجت ـ
العربــي.

وقــد أفــردت «الجديــد» خــال ســنوات صدورهــا ،حتــى اآلن ،العديــد مــن امللفــات الفكريــة واألدبيــة ،تناولــت مــن
ّ
مهمــش ،ومكانــة ا ـملـرأة يف ا ـلـراث العربــي
خاللهــا ظواهــر تتصــل بالتفكــر بــإزاء األنوثــة واملؤنــث كحيــز اجتماعــي وثقــايف

صـرة ،وبطبيعــة التفكــر العربــي بــإزاء املؤنــث ،وأخ ــرى تتصــل باإلبــداع الصــادر عــن ا ـملـرأة.
والثقافــة العربيــة املعا ـ

مـام األصيــل مــن جانبهــا ببعــض الظواهــر املتصلــة بإبــداع ا ـملـرأة وتفكريهــا،
يف هــذا العــدد تواصــل «الجديــد» هــذا االهت ـ
ونتاجهــا األدبــي ،وذلــك مــن خــال شــهادات يف الكتابــة ،ونصــوص شــعرية ،وأفــكار وإبداعــات يف الفــن التشــكييل.

سـام ،هــي بمثابــة لوحــات تعكــس جانبـ ًـا مــن املشــهد اإلبداعــي للنســاء العربيــات اليــوم،
ينقســم امللــف إىل أربعــة أق ـ

حـوار مــع الروائيــة هــدى ـبـركات» ،و»مقــال عــن ثــاث
شـاعرة» « ،ـ
هــي« :شــهادات يف الكتابــة» 24« ،قصيــدة لــ 24ـ
فنانــات تشــكيليات».

غـرايف ،وإنمــا هــو بمثابــة
ليــس القصــد مــن هــذا امللــف أن يكــون شــامالً وال حصريـ ًـا ،وال عاكسـ ًـا لتمثيــل نســوي ج ـ

حـرة عــى جانــب مــن املشــهد اإلبداعــي لكاتبــات ومبدعــات عربيــات.
إطاللــة ـ

قلم التحرير

وليد نظامي
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ة
هكذا تكلمت شهرزاد أصوات في الحب والحرب والبحث عن الحري 

مقال

صفوان داحول

كتابة المرأة في مجتمع أبوي

ـراو أنثــوي لتصبــح ا ـملـرأة
عمليــة ســرد األحــداث ـل ٍ
ســيدة النــص.

جـرأة
 2تتصــف الشــخصيات النســائية بال ـواالســتقاللية والتحــدي واملبــادرة ،مؤمنــةً
خ ً
ـرة بأنوثتهــا ،رافضـ ًـة
بقدراتهــا الذاتيــة ،متفا ـ

السرد النسوي العربي

تبعيتهــا ألحــد ،مصـ ّر ًة عــى تحقيــق هويتهــا
األنثو يــة.

صبحة علقم

 3-ال ينغلــق ســرد الكاتبــة النســوية عــى

قضاياهــا الذاتيــة الخاصــة ،بــل ينفتــح عــى

ك ـثـراً مــا يج ــري الخلــط بــن «الســرد النســايئ»  ،Women’s Narrativeو»الســرد النســوي»  ،Feminist Narrativeيف حــن أن
األول يشــر إىل الروايــات والقصــص التــي تكتبهــا النســاء تحديــداً ،مــن دون أن تنطــوي عــى رؤى خاصــة با ـملـرأة ،لكــن بعــض الباحثــن

قضايــا تاريخيــة ،سياســية ،دينيــة ،حضاريــة،
وإبداعيــة لتؤكــد عنايتهــا بهمــوم شــعبها وأمتهــا

عـرض عــى ذلــك ،وي ــرى أن الروايــة النســائية ال تعنــي بالض ــرورة أن ا ـمـرأة كتبتهــا بــل إن موضوعهــا نســايئ ،كمــا ت ـقـول أحــام معم ــري
ي ـ

سـره.
والعالــم بأ ـ

يف دراســة لهــا بع ـنـوان «إشــكالية األدب النســوي بــن املصطلــح واللغــة» .أمــا املصطلــح الثــاين فإنــه يشــر إىل الروايــات والقصــص التــي
تحمــل وجهــات نظــر نســوية بحتــة ،أو رؤى نســوية للعالــم ،وتشـ ّـكل محــاوالت لتحــدي التقاليــد الســردية (الذكوريــة) ،التــي تســعى
إىل تنميــط ا ـملـرأة ،وتهميشــها .وليــس صحيحـ ًـا ،كمــا ي ــرى بعــض الدارســن ،أنهــا محــاوالت تهــدف ،بالدرجــة األوىل إىل مقاومــة الرجــل

األدبــي ،أبرزهــا :أســلوب اليوميــات واملذ ـكـرات

لنيل الدكتوراه «شعرية السرد النسوي العربي الحديث» .2008 ،ويف معظم الحاالت تكون هذه الروايات والقصص املناهضة لقهر

الســرد ،وتأكيــد ســعة فكــر الكاتبــة النســوية

 4-يتــئ الســرد النســوي عــى أســاليب وتقنيــات

فنيــة عديــدة تحقــق لــه تقويــض حــدود الجنــس

ّ
وتكثــف مــن حضــور الصــور الســلبية لــه لتسـ ّـوغ موقفهــا العــدايئ تجاهــه ،حســبما يــورد محمــد قاســم صفــوري ،يف أطروحتــه
ورفضــه،

سـرجاع والتنــاص لكســر أفقيــة
والرســائل واال ـ

املرأة من إبداع نساء خرجن من معطف الحركة النسائية ،ويف حاالت نادرة من إبداع رجال مناصرين لقضايا املرأة ،أو يتبنون الوعي
النســوي.

من

الواضــح أن تحديــد هــذا املصطلــح

يســتند إىل مــا يحــدث داخــل املــن

الســردي ،أو مــا يحمــل مــن خطــاب ذي طابــع

الســردية منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر ،ذلــك

مغلقــة وجــدن يف الســرد وســيلتهن التمثيليــة

الســردية وســارداتها مــن ناحيــة ،وموضوعــات

ظـراً للرجــل
النســائية بوصفهــا كيانــا إنســانيا ن ـ

األعمــال الســردية :أعمــال ســردية «نســائية»،

بكيانهــا العقــي والحــي والنفــي.

سردية «نسوية» ،أي تلك التي تحمل وجهات

أن «الحديــث عــن الســرد النســوي العربــي لــم

املعاصــر ،وأنمــاط مــن التهميــش التــي تعرضــت

ومثيــا لــه] ،وتجســيد تجربــة ا ـملـرأة املتعلقــة

نسوي .ويف هذا السياق تفرق الناقدة والروائية

ويضــع الناقــد ســعيد يقطــن الفرضيــة اآلتيــة

نظــر نســوية بحتــة تكشــف القهــر التاريخــي أو

سـاء» ،بــن الكتابــة
العربيــة تســلم قيادهــا للن ـ

النســوية» ،حســبما تــورد الكاتبــة ســميحة

وتتعرض لها املرأة ،وهي تجارب خاصة ببعض

ســعيد يقطــن يف دراســة لــه عنوانهــا «الروايــة
جـاء عالــم نموذجــاً»،
النســائية العربيــة :ر ـ

سـاء ،كونهــا باألســاس اصطفــاف
بــن جميــع الن ـ

التســعينات مــن القــرن العشــرين املــايض ،عقــد

لنا عبد الرحمن ،يف مقال لها بعنوان «الرواية

النسائية والكتابة النسوية ،فالكتابة النسائية،

مــن وجهــة نظهرهــا ،هــي كل مــا تكتبــه ا ـملـرأة،

بينمــا الكتابــة النســوية هــي التــي تعــي وتتبنــي
قضية املرأة.

أمــا الناقــدة اعتــدال عثمــان فــرى أن الروايــة

النســوية هــي الروايــة التــي «محورهــا النزعــة

النسوية التي ترمي إىل نقد الرتاث الذي يهمش
ا ـملـرأة… ،وهــي تمثــل ردة الفعــل الطبيعــي
الــذي يجســد الوعــي النســوي بصــورة إيجابيــة،
وتتميــز يف نماذجهــا الجيــدة بجســارة تناولهــا

للتابوهــات االجتماعيــة واألدبيــة املســتقرة،
وتربــط التجربــة الحياتيــة لل ـمـرأة بمــا هــو عــام
عــى مســتوى الواقــع املعــاش بقضايــاه وهمومــه

وأزماته ،ما يشري إىل موقف له بعده السيايس

واالجتماعــي ،يتيــح تقديــم منظــور الشــخصية
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آنــف الذكــر ،يف تســعينات القــرن العشــرين،

النســوية العربيــة إىل «أن ك ـثـرا مــن الكاتبــات

مــن الداخــل» ،مبنيــة عــى املعايشــة ،والعالقــة

رغــم أن ا ـملـرأة العربيــة انخرطــت يف الكتابــة

سـاء ،وأعمــال
أي تلــك التــي أنتجتهــا كاتبــات ن ـ
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للتفريــق بــن «الروايــة النســائية» و»الروايــة

خريــس يف مقــال لهــا بعنــوان «الناقــد املغربــي
ســعيد يقطــن :األدب النســايئ تســمية مــن
خــارج النــص»« :يمكننــا أن نســمي الروايــة

شـركة
سـاء ،بمعنــى أنهــا ليســت تجــارب م ـ
الن ـ

يتبناهــا بعضهــا اآلخــر» ،كمــا يذهــب عبــد النــور

جيل جديد من الكاتبات العربيات ،عملن من

األطروحــة النســائية» ،ونضــع مــن بــن أهــم
أسســها االنطــاق مــن ا ـملـرأة باعتبارهــا ذاتــاً
وموضوعــاً للكتابــة ,أمــا الروايــة التــي اليتحقــق

إدريــس ،يف كتابــه «النقــد الجنــدري :تمثــات

فيهــا هــذا األســاس فيمكــن التعاطــي معهــا

خــارج روايــة األطروحــة النســائية ,وبذلــك تغــدو
روايــة األطروحــة النســائية نوعــاً مــن األنــواع
الروائيــة التــي يمكننــا الكشــف عــن خصوصيتهــا
ومالمحهــا وتشــكلها وتطورهــا وعالقاتهــا

املختلفــة بباقــي األنــواع الروائيــة العربيــة».

يف ســياق هــذا التمييــز يمكــن تحديــد نوعــن مــن

ويؤيــده الناقــد مفيــد نجــم بقولــه « ُيعـ ّـد عقــد

«رؤيــوي (اجتماعــي ،ســيايس) ،وأيديولوجــي،

النسائية ذات املالمح املتميزة ,وامليثاق السردي

الخــاص بهــا ,والتجســدات املختلفــة «روايــة

يتبلــور إال يف التســعينات» ،كمــا ي ـقـول الناقــد

فــورة الكتابــات النســوية ،ال ســيما يف مجــال

وجندري «يمكن أن يتبناها بعض النساء ،وال

الجســد األنثــوي يف الكتابــة النســائية».

الروايــة والنقــد» ،ويربــط نجــم ذلــك «بظهــور
خالل إدراكهن لخصوصية وضعهن كنساء يف

مجتمــع أبــوي ،ولبالغــة االختــاف عــى تطويــر

وال شــك يف أن هذه التجارب تتســق يف توجهها

ممارســة الكتابــة النســوية ،وإغنائهــا ،وتثمــر

الفكــر الذكــوري بكشــف زيفــه ومحاولــة ب ـنـاء

بمــا يعمّ ــق فاعليــة هــذه املمارســة ،ويــري

«مــع أفــكار النقــد النســوي الهــادف إىل خلخلــة
خطــاب جديد»(أحــام معمــري ،املرجــع
الســابق).

السرد النسوي العربي

تشــكل الســرد النســوي العربــي ،وفقــا للمنظــور

وثقافتهــا الرفيعــة.
 5-يميــل الســرد النســوي إىل أن يكــون «كتابــةً

معناهــا وتطويــر أفقهــا النظــري والجمــايل

العربيــات اللــوايت يعشــن يف مجتمعــات شــبه
حـول دون التعبــر
املناســبة التعبــر عــن عالــم ي ـ

املباشــر عنــه» .ويف حــوار آخــر ي ـقـول إبراهيــم:
«شــهد اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ﺻﻌودا ﻻﻓﺗﺎ

ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ .وﻟم ﯾﺣﺻل ذﻟك ﻲﻓ ﻣﻌزل ﻋن

اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻲﻓ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،إﻧﻣﺎ ﺟﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠوﻋﻲ اﻷﻧﺛوي
اﻟذي ﻋرف طــوال اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺑﻌﺎداً ﻻ ﯾﻣﻛن
تجاهلــه ،وﺗﻣﯾﯾزاً ﺿده ﯾﺻﻌب إﻏﻔﺎلــه».

مظاهر السرد النسوي العربي

املعرو ضــة.

 6االســتخدام الواســع لضمــر املتكلــم،وأســلوب املونو ـلـوج (الحــوار الداخــي) لتأكيــد

التصــور الــذايت لل ـمـرأة عــن وضعهــا الوجــودي،
ورؤيتهــا الخاصــة للعالــم.

 7بــروز األســلوب ،أو الخطــاب الشــعري،وارت ـفـاع درجــة حرارتــه ،مــن خــال االســتغراق

يف اســتخدام جمــل وصــور وتعابــر شــفافة ذات

تقنيــات ،أو أنمــاط تعبرييــة عــى أغلــب األعمــال

الســرد ( ،)Meta narrativeوهــي تقنيــة

العربــي عــى هيمنــة مظاهــر ،أو خصائــص ،أو

الســردية النســوية مــا يجعلهــا تتميــز عــن

النســوي» ،مجلــة نــزوى ،العــدد .)2009 ،42

 1الحضــور الطاغــي للشــخصيات األنثويــة يفعالــم النــص الــروايئ أو القصــي ،بطلـ ًـة أكانــت

الحــوارات التــي أجريــت معــه ،ازدهــار الروايــة

للتعبــر عــن أدق تفاصيــل القضايــا النســائية

يجمــع العديــد مــن داريس الســرد النســوي

تقاليدهــا وقيمها»(«الكتابــة النســوية :إشــكالية

ويعــزو الناقــد عبــد اللــه إبراهيــم ،يف أحــد

حكيهــا مــن ناحيــة أخرىــن إلتاحــة فرصــة أكــر

إي ـقـاع أو موســيقى شــعرية.

األعمــال الســردية الذكوريــة ،ومــن أبــرز هــذه

املصطلــح ،التأســيس املفهومــي لنظريــة األدب

الحميميــة القائمــة بــن بطــات األعمــال

املظا هــر:

أم غــر بطلــة ،رئيسـ ً
ـية أم ثانويـ ًـة… وإســناد

 8توظيــف تقنيــة «امليتاســرد» أو مــا وراءأســلوبية تقــوم عــى ف ـكـرة التــوازي النصــويص،

وتكســر اإليهــام الســردي مــن خــال تدخــل
ا ـلـراوي للكشــف عــن عمليــة ســردية مقصــودة،
وخلخلــة قواعــد الســرد التقليــدي.

كاتبة من األردن
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ة
هكذا تكلمت شهرزاد أصوات في الحب والحرب والبحث عن الحري 

مقال

مرآة المرأة في أدب األطفال
سمية عزّ ام
ّ
ـي صــورة ا ـملـرأة مــن خــال نموذجــن نقيضــن يف قصــص األطفــال؛ فهــي تلــك الفتــاة الجميلــة الربيئــة والط ّيبــة،
تشـ ّـكلت يف وعينــا الطفـ ّ
أو ا ـملـرأة ّ
ّ
املتجســدة يف شــخصيّات الخالــة  -زوجــة األب – والغولــة واملشــعوذة .لطاملــا كانــت الرتبيــة ت ـقـول كلمتهــا مــن خــال
الشــريرة،
الحكايــات ،حكايــات الجـ ّـدة املتوارثــة مــن ّ
أم إىل أخ ــرى لتتشـ ّربها الفتــاة مــن طريــق الســرد؛ وللحكايــة ســحرها يف تخليــق املواقــف وبنــاء

الوجــدان .الرتغيــب والرتهيــب ماثــان يف ّ
أي حكايــة وعظ ّيــة ،كمــا الثنائ ّيــات املتصارعــة :الخــر والشـ ّر ،الجمــال والقبــح ،ا ـلـراءة والخبــث،
َ
مـرأة ،وإىل ّ
والحـ ّ
أي جــذور عقد ّيــة تعــود؟ لـ َـم
ـب والكراهيــة ...للهلــع املب ـثـوث فعلــه يف النفــوس! مــن أيــن تــأيت هــذه الصــور النمط ّيــة لل ـ
ّ
أغفلنا بعض الثيمات والصراعات يف فهمنا للمس ــرود؟ تأيت بعض اإلجابات من الحكايات نفســها ،كما يأيت الرد من حكايات طفليّة

الصــورةّ ،
صـرة قلبــت ّ
وبدلــت الكثــر مــن املفاهيــم.
معا ـ

ال أريد

العــودة إىل مــا قبــل جيــي يف
هــذه املقالــة ّإل ملامً ــاّ ،إنمــا

سأتناول بعض القصص التي تحوّلت إىل أفالم

كرتون ّيــة ،أمعنــت حفـ ًرا يف ذاكرتنــا وشــخص ّيتنا

األنثويّة .أقول شخص ّيتنا باملفرد ال شخص ّيات،
متجســد يف حالــة
ألنّ فعــل النمذجــة
ّ

مجتمع ّيــة ،حتــى باتــت كل ـفـرادة تخــرج مــن
ّ
املتوقــع واملسـ ّـلم بــه توســم بالغرابــة
دا ـئـرة

«بيــاض الثلــج» تلــك الشــخصية رمــز الجمــال

والحب الوفري
األنثويّ املقرون بالرباءة والطيبة
ّ
ّ
القــادر عــى التغيــر ،تغيــر األ ـقـزام الذكــور
ّ
التأنــس .اســتغرق
عــن موقفهــم مــن أشــكال
األمــر وق ًتــا وصـرًا ،وأمومــة مــن «بيــاض

طـرت عليهــا ،لتــزرع
الثلــج» لــم تختربهــا ،بــل ف ـ
روح التعاطــف والق ـبـول يف أنفــس األ ـقـزام

والج ـنـوح عــن األ ـعـراف والتقاليــد ،بــل االرتــداد
عــن الجماعــة التــي ،بهــذا املنطــقّ ،اتخــذت

مثــال األنثــى -األمّ  ،وأح ّبهــا بفطرتــه الطفل ّيــة

ظـرة .وســأنطلق
تضيــق حـ ّـد االختنــاق لتغــدو ح ـ

غــر القابــل للتغيــر .يف ذلــك إشــارة ب ّينــة إىل

ّ
خاص ّيــة القبيلــة ،ومــن فضائهــا دا ـئـرة
لنفســها

مــن ذايت يف ال ـقـول والكتابــة؛ هــذه الذات ّيــة
املرهوبــة الجانــب بفعــل الرتهيــب والتحذيــر مــن

الســبعة ،باســتثناء أصغرهــم الــذي وجــد فيهــا
ّ
وحاجتــه لالحتضــان األمومـ ّـي ،وبعُ نــت أكربهــم

غـراس األفــكار
أهم ّيــة املرحلــة العمريّــة ،وان ـ

صـراع
واملواقــف يف الوعــي يف ســنّ مب ـكـرة .ـ

بالخالة التي استحالت إىل عجوز انتزعت منها

صــورة الجســد الجميــل وبقيــت روحً ــا شــبح ّية
ســاقطة يف الهاويــة .تبقــى ثيمــة الحــب مرافقــة
للحكاية ،بقبلة من أمريّ ،
يفك «بياض الثلج»
مــن أســر النــوم والتهميــش ،ويعيدهــا إىل

تغييب
اليقظة والحركة .بفاعل ّية سلب ّية المرأة
ٌ

لبيــاض الثلــج الربيئــة ،وبفاعل ّيــة إيجاب ّيــة لرجــل
ٌ
ـتعادة لحياتهــا املرتهنــة للغيــاب .جوهــر
اسـ

الحكايــة يكمــن يف هــذه الثنائ ّيــة بــن الفاعل ّيــة
واملفعول ّيــة ،واألصــل واملهمّ ــش ،وال يفوتنــا

صـراع الطبقــي يف أيّ حــال.
ال ـ

البراءة والقوة

إفصــاح األنــا الفرد ّيــة عمّ ــا يراودهــا مــن أفــكار،
بل ينبغي أن ُتشــفع بذات جماع ّية ،متمظهرة

الرجــل -ا ـملـرأة بــن األ ـقـزام و»بيــاض الثلــج»،
ّ
نتوقــف
ـي لديهــم منهــا قــد ال
واملوقــف القبـ ّ

مقبولــة ،ومســموع مــا تعلنــه مــن مواقــف .كمــا

ســأرتكز عــى مــا انطبــع يف ذا ـكـريت مــن مفاهيــم
باتــت نســيجً ا يف ّالالوعــي ،وقــد اسـ ّ
ـتمدت قــوة

صـراع ا ـملـرأة – ا ـملـرأة بــن «بيــاض الثلــج» والخالــة
ـ

واملتح ّولــة إىل حــال اجتماع ّيــة أخــرى بمســعى

أو الشــعوذة ،وهــو تظهــر ملــا خفــي مــن ثنائ ّيــة

املثال ،الجسد وال ّروح مجتمعني .ولقوة القبلة

مصوّرة يف طفولتي؛ ذلك ألكون أكرث انسجامً ا

ـكايئ يوائــم بــن
للخالــة برنجسـ ّيتها .املنظــور الحـ ّ

بضمري الجمع – نا الفاعلني  -تعضدها لتغدو

تأثريهــا مــن حكايــات ســمعتها ،وشــاهدتها

ـذايت واملوضوعـ ّـي
مــع قض ّيــة ينجــدل فيهــا الـ ّ
ً
ويحيــل ّ
كل منهمــا إىل اآلخــر ،ألعــود الحقــا إىل
النقد الواعي.
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بياض الثلج

املتجسدة
واندحار الكراهية والغرور والجريمة
ّ

aljadeedmagazine.com

عنــده ،بــل نر ّكــز انتباهنــا عــى مــا يســبقه مــن

عــى ـعـرش الجمــال ،وســاطته املــرآة والســحر

التصـوّرات نفســها تتكـ ّرر يف حكايــة «ســندريال»
ّ
والطيبــة واملســلوبة الفاعل ّيــة واملكانــة
الجميلــة

االجتماع ّية بفعل امرأة ش ّريرة هي زوجة األب،
رجل ط ّيب وقوي ونبيل يرى فيها املرأة -األنثى

«ا ـلـراءة القاتلــة» لبيــاض الثلــج واألنانيــة املدمّ ــرة

املمنوحــة مــن قلــب رجــل شــجاع لل ـمـرأة ،دور

الجســد والنفــس بوصفهمــا وجهــن متالزمــن

الســعيدة يف حكايــة «األ ـمـرة النائمــة» ،بعــد أن
كان التــأ ّزم الدرامــي بســحر ا ـمـرأة حاقــدة .هــي

والحب وجمال
للجمال؛ ذلك بانتصار الطيبة
ّ

الــروح املتمثلــة بشــخص ّية «بيــاض الثلــج»،

صـول إىل الخواتيــم
فاعــل يف تبديــل املصائــر والو ـ

نفســها برمزيّتهــا ،ح ّولــت األمــر إىل وحــش يف

ـب مــن فتــاة
«الجميلــة والوحــش» ،وبســحر الحـ ّ

بريئــة اســتعاد بشــريّته ،لتكــون مكافأتهــا زوجً ــا
وقصـ ًرا وســلطة .إن ّ
تكشــفت فاعل ّيــة ا ـملـرأة يف
ّ
خـرة (الجميلــة والوحــش) بالــدور
القصــة األ ـ

املرســوم لهــا ،فاملفعول ّيــة واالنتظــار يســمان
الســابقة.
الشــخص ّيات النســائ ّية يف القصــص ّ

ـي
ف ـكـرة الــدور الخـ
ّ
ـايئ والتحويـ ّ
ـايص واإلحيـ ّ

للحــب ّ
تجلــل الحكايــاتّ ،إنمــا ملــن يُمنــح هــذا
ّ
املخلــص؟!
ظ ًرا الفــادي
الـ ّـدور ،ومــن يصمــت منت ـ

ومــاذا عــن الســذاجة مقابــل ّ
الد ـهـاء والخبــث
ّ
يف الشــخص ّيات النســائ ّية املتصارعــة؟ إننــا ال

نــرى تلــك «ا ـلـراءة القاتلــة» لبيــاض الثلــج ،أو
ّ
ـندريل أو األ ـمـرة التــي نامــت بفعــل الســحر
سـ
الشــرير؛ ذلــك ّ
ألنــه «ينبغــي أن تكــون ا ـملـرأة عــى

هذا املثال» ،هكذا اس ُتدخلت ثقافة مجتماعتنا

البطريرك ّيــة.

ويك أبقــى يف الثيمــة نفســها ،أنتقــل إىل حكايــة

«ليــى والذئــب» أو شــخص ّية «ذات الـ ّرداء

األحمــر» ،وللــون األحمــر الجــاذب صلــة ب ّينــة
ّ
والطهــارة والخصــب ،وإن غفلنــا عنهــا.
باألنثــى
ّ
ضلــت ليــى طريقهــا يف الغابــة – برمزيّــة الحيــاة
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مقال

ومســالكهاّ -
ألنهــا خالفــت أوامــر أمّ هــا ومــا

ضـول وخشــية يف آن .تكمــن اإلجابــة
يظـ ّـل مَ ثــار ف ـ

جمــال الغابــة ،وفضولهــا الكتشــاف دروبهــا،
ولـ ّـذة اللعــب ،نســيت خــط ســرها َ
ـي،
القبـ ّ

مرايا األنثى

رســمته لهــا نصائحهــا .ول ـفـرط دهشــتها مــن

وتاهــت ذاكرتهــا عــن املالمــح التــي ال تعرفهــا
للذئــب امل ـفـرسّ ،إنمــا ُ
صـوّرت لهــا .الذئــب
برمزيّــة ال ّرجــل ،ي ـفـرس؛ لك ّنــه مــن ي ـفـرس؟

وعــى مــن ينتصــر؟ ينتصــر عــى ذات الـ ّرداء
األحمــر التــي خرجــت يومً ــا إىل غابــة لــم تطأهــا

ّ
محصنــة بــأيّ معرفــة ،أو
مــن قبــل ،وهــي غــر
ّ
ّ
والدهــاة.
بالد ـهـاء
خـرة
ـ
ّ
وجدتهــا،
تمعــن الحكايــة يف تهميــش ليــى

وســلبهما القــدرة عــى املواجهــة ،باســتحضار
ّ
ّ
يهشــم رأس
الحطــاب الــذي
الرجــل الط ّيــب،
ّ
ّ
ويخلــص املرأتــن .وت ـقـول بعــض
الذئــب

ّ
الحكايــات إنّ
الحطــاب هــو والــد ليــىّ .إنهــا أســوأ
ُ
مثــال للرتبيــة؛ فلمــاذا تصـوّر ليــى -الرمــز بهــذه
السذاجة؟! وهي تحتاج دائمً ا إىل حماية وسند
ّ

مــن قريــب بمواجهــة الغريــب البعيــد الــذي ال
تعرفــهُ ،
وق ّيــض لهــا ّأل تعرفــه؛ وكل مج ـهـول
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يف مــا ســبق توصيفــه با ـلـراءة القاتلــة.

إزاء هــذه املرايــا العاكســة لصــورة األنثــى التــي
تنتظــر أمـرًا منقـ ًـذا ،يف تلــك الحكايــات ،تــرز

الســاعية بفاعل ّيــة إىل
صــور مشــرقة لل ـمـرأة ّ

التغيــر بنفســها ،وال تبتغــي امتــاك حاضرهــا

ومســتقبلها وحســب ،بــل تحمــل همًّ ــا جماع ًّيــا.
ّ
مؤخـ ًرا،
أعنــي القصــص املصـوّرة ســينمائ ًّيا
واملســتوحاة بغالب ّيتهــا ،مــن أســاطري لثقافــات

مختلفــة ،وهــي «موانــا»  Moanaو»فــروزن»
 Frozenو»بريــف»  Braveو»بوكاهنتــس»

 ،Pocahontasعىل سبيل التمثيل ال الحصر.
ّ
تبدلــت هــذه الصــورة النمط ّيــة لل ـمـرأة نتيجــة

منظومــة قيم ّيــة تزعزعــت يف مرحلــة تســمّ ى بمــا

بعــد الحداثــة ،وهــي ليســت حقبــة موســومة
بهــذه ال ّتســميةّ ،إنمــا هــي نمــوذج مــن التفكــر
ال يســتند إىل قواعــد قبل ّيــة ،بــل يخلــق قواعــده
مــن طريــق املمارســة؛ فالعمــل الف ّنــي ســمة

صـره« .موانــا» شــخص ّية
نفكـره ن ـ
الحــدث .مــا ّ ـ

ّ
وتمثــات اإليثــار وقدرتــه
ـب،
يتبـ ّـدل مفهــوم الحـ ّ

ّ
القصتــان يف
املرجعــي والتخييــي ،وإن تباينــت
الحقيقــة لــزوم ف ّنيــة الدرامــا املصـوّرة .مــا يعنينــا

فرديّتهــا إىل الهــمّ القومـ ّـي ،والــذي تحمــل عبــأه

تنتمــي إىل الحضــارة البولينيزيّــة يف الواقعــن

هــو الشــخصية النســائ ّية املغا ـمـرة والبحّ ــارة

والســاعية إىل إنقــاذ جزيرتهــا مــن
واملتمـ ّردة
ّ

الجــدب ،باســتعادة الحجــر األخضــر ،قلــب
إلهــة األرض ...تماثلهــا يف الشــجاعة شــخصية

«مِ ريــدا» صاحبــة القــوس والســهم ،يف ّ
قصــة

«بريــف» املســتندة إىل ا ـلـراث االســكتلنديّ ،

والتــي تتحـ ّـدى أحــد األ ـعـراف برفــض خطوبــة
تقليد ّيــة إنقـ ً
ـاذا لعالقــة تحالــف بــن والدهــا

وعشرية أخرى؛ فتعلن ّأنها البنت البكر ألبيها

الخالص ّيــة ،وهــي ف ـكـرة قديمــة لقيمــة إنســان ّية
ّ
تجليهــا يف األنــا املتجــاوزة
تســتعيد رونقهــا يف
امرأتــان.

ما قبل البطرياركية

هــل بالعــودة إىل ا ـلـراث األســطوري للشــعوب

الغا ـبـرة ،وللثقافــات التــي هُ مّ شــت ،اســتعادة

ـريك»؟ بوصــف
لوجــه ا ـملـرأة ،وللمجتمــع «املطر ـي ّ

املوقــف مــن ا ـملـرأة ،مــن منظــور ماركــي،
يحـ ّـدد املوقــف مــن اإلنســان ومــن املجتمــع ومــن

جـول بينهــا
سـره .مشــاهد تخييل ّيــة ن ـ
الوجــود بأ ـ

الحاكم ،وتنافس يف ألعاب ال ّرماية لطلب «يد

تحيلنا إىل القصص ّ
الديني ،ومفهوم الخطيئة

سـأكتفي يف
وابنتهــا عمّ ــا هــو متعــارف عليــه .و ـ
إل ـقـاء الضــوء ً
أيضــا عــى شــخص ّيتي األختــن «آنــا

إىل ا ـملـرأة -حـوّاء ،املتســاوية بالح ّيــة مــن حيــث
العقــابّ ،
ألنهــا اقرتبــت مــن «شــجرة املعرفــة»

نفســها» ،مــع لحــظ اختــاف العالقــة بــن األمّ

و»إيلســا» البطلتــن يف ّ
قصــة «فــروزن»؛ حيــث
ّ
تتبـ ّـدل مفاهيــم الخــر والشــر وصــورة فصلهمــا
متجســدين يف شــخص ّيتني نقيضتــن ،كمــا
ّ

األوىل ،فنفهــم هــذه القتامــة املتوارثــة يف الرؤيــة

املح ّرمة وأغوت بعلها -آدم ليأكل منها .لتتابع
القصــص املخيفــة التــي تديــن ا ـملـرأة يف «ســدوم
وعمــورة» و»لــوط» ّ
الضح ّيــة الثانيــة البنتيــه

بعــد «آدم» ضح ّيــة حـوّاء ،و»شمشــون» الــذي

الوســيط ،مثــل «شــهرزاد» ،إل ـبـراز وجــه ا ـملـرأة

الهــارب مــن وجــه زوجــة عزيــز مصــر ...وتتــواىل

شــهرزاد الفاديــة عــن ضــرورة وإرادة معً ــا،

وقــع صريعً ــا عــى يــد «دليلــة» ،و»يوســف»

القصــص يف املوروثــن الدينـ ّـي واألســطوري -
ّ
عبي ،وتتناوب الصور بني معتمة ومضيئة
الش ّ
للمرأة؛ يُنظر إليها ً
تارةّ ،أنها مخلوق ذو قيمة

اســتعمال ّية ال ذات لهــا؛ إذ إنّ «آدم» عــاش
ّ
مملــة ّ
جـاءت «حـوّاء»
ألنــه وحيــد ،ف ـ
ســعادة

للرتفيــه عنــه؛ وتتوالــد الكثــر مــن الحكايــات
عــى هــذا النســقّ .
وأنهــا ،تــارة أخــرى ،تمتلــك

الــذي نريــد ،وترســيخه يف ذا ـكـرة األجيــال.
واملغا ـمـرة بغــر تهـوّر ،واملقبلــة عــى الحيــاة مــن

طريــق تحـ ّـدي املــوت ،واملتحـ ّررة مــن ّ
الصمــت

ّ
واملحصنــة
بالكلمــة املنطوقــة وارفــة الظــال،

بملكــة اإلبــداع والتخييــل .بهــا جميعً ــا ،د ّونــت
ملحمــة عصرهــا.

أن نبــدأ ال ـقـول بذات ّيــة عمّ ــا بــات موضوع ًّيــا

وانهمامً ا جماع ًّيا ،لننتهي إىل تقديم املوضوع ّية
يف الحــي عــن الـ ّـذات الفرد ّيــة والجماع ّيــة عــى

سـ ّر «الوســيط املحـوّل» للعبــور مــن التوحّ ــش
إىل األنســنة ،وشــخص ّية «أنكيــدو» يف ملحمــة

ً
حد سواء ،لهو ّ
ّ
صدقا بتنظريه املستند إىل
أشد

«األنثــى الخالــدة» ،عــى ال ّرغــم مــن ّ
كل تصـوّر،

شـرك يف ّ
الدا ـئـرة اإلنســان ّية.
مــا هــو عــامّ وم ـ

«جلجامــش» خــر مثــال للتحـوّل إىل املدن ّيــة
عــى يــد البغــي «شــمخة» ...غــر ّأنهــا تبقــى هــذه

وترتبــط ،لرهافتهــا بــروح العالــم ،وترمــز إىل
الرغبــة املتعاليــة ،والحلــم الــذي يدعــو ال ّرجــل

إىل إدارة ظ ـهـره للواقــع.

التمظهــر الواقعـ ّـي يف الســلوك ّيات ،عــى قاعــدة
ّ
يخصني  -يفيض بي إىل
املحل  -وما
اإليغال يف
ّّ

ناقدة واكاديمية من لبنان

نحــن بحاجــة للعــودة إىل شــخص ّيات مــن

تراثنــا املــيء ،عكســت مــرآة العالــم يف العصــر
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ة
هكذا تكلمت شهرزاد أصوات في الحب والحرب والبحث عن الحري 

مقال
محمد الوهيبي

األنثوية بين االستعالء والتحجيم
ً
حمارا»
تمثيال في رواية «أحببت
نادية هناوي
ع ً
ـرة عــن تطلعاتهــا
قــد ال يكــون تح ّـيـزا ال ـقـول إن حقيقــة املش ــروع النســوي العربــي يف الكتابــة الروائيــة تتمثــل يف إثبــات ا ـملـرأة ألنثويتهــا ،م ـ

مــن خــال صــور رمزيــة فيهــا األنثــى ك ـيـان ثقــايف وقيمــي ،وليســت مجــرد رمــوز أو طالســم تخفــي كينونتهــا ،وتجعلهــا تبــدو مــن ثــم يف
إطــار مثــايل ورومانــي وأســطوري يســهل عــى األبويــة االســتحواذ عليــه .ومــن هنــا يصبــح مــن املهـ ّـم أ ـمـام ا ـملـرأة التعبــر عــن نفســها
بصــور واقعيــة ملموســة ،يك يكــون كفاحهــا مــن أجــل ذاتهــا هــو تمثيلهــا املنطقــي لحقوقهــا ،ومنهــا أنوثتهــا التــي فيهــا وجودهــا الحقيقــي،
ً
ـتعيدة حلمــا صــار غا ـبـرا يف مســار التاريــخ الســائد الضــارب يف األبويــة.
مسـ

وهذه

األبويــة هــي التــي تحــاول جعــل

جعلهــا يف موضــع اتهــام بالجنــون وفقــدان

الصــور الرمزيــة والواقعيــة للكيــان
املؤنــث مشــوهة أو ناقصــة ،واصفـ ًـة ا ـملـرأة

واضطهــاده ،واســتغالل طاقاتــه بشــكل منظــم
وصــارم ،من ـك ً
ـرة عليــه فاعليتــه اإلنســانية.

العقــل ،لتتوحــد هــذه الرمزيــة بالفنتازيــة يف

حالــة الالتــوازن والضعــف .وهدفهــا مــن وراء

بخاصــة لــه دوره يف مر ـكـزة كينونــة ا ـملـرأة

هــذا املشــروع مــن صــور ســاخرة ترمــز لحتميــة

املتحررة بأنها كيان منقسم عىل نفسه ،يعيش

وال يخفــى أن األدب النســوي بعامــة ،والــروايئ

ذلــك ،كمــا تذهــب ســيمون دي بوفــوار ،نســيان

بمقصديــة املناهضــة لإلعاقــة والجنوســة مــع

فطريــة يف طبيعتهــا ،وإنمــا إىل حالتهــا العامــة

عليهــا ،وينكــر دورهــا يف التغيــر .ويف مقدمــة

ا ـملـرأة لحقيقــة أن ضعفهــا ليــس «ألســباب
التــي يفرضهــا عليهــا املجتمــع منــذ حداثتهــا حتــى

أواخــر أيامهــا .وكل مــا يقــال عــن أنهــا ال تتمتــع
بالفكر الخالق املبدع إنما ينبع من خيال أعداء
تحرر املرأة» (الجنس اآلخر ،ص .)324

حـويل يتعــاىل
معــاداة كل مــا هــو اســتعماري وف ـ

الوســائل املحققــة لهــذا املطلــب واملدعمــة لهــذه
املقصديــة انت ـهـاج الكتابــة الواقعيــة مــع املراهنــة

عــى ســخرية املفارقــة ،مــن خــال صنــع عوالــم
ســحرية فنتازية ،ال تنتقص الرجولة فحســب،

وما موقف التحدي الذي تقفه بعض الروائيات

بــل وتتهكــم مــن األنوثــة نفســها ،حــن تكــون

ضـرة ،ال كمظهــر ســطحي،
عــى أن األنثويــة حا ـ

بطواعيــة ملمارســات القهــر ومحــاوالت إســكاتها.

العربيــات يف مرحلتنــا الراهنــة إال دليــل قاطــع
بل كفعل استغوار داخيل ،فيه األنثوية ليست

رديفــة ا ـملـرأة فحســب ،بــل هــي هويتهــا ومصــدر

فاعليتهــا وســاحها الــذي بــه ت ـفـرض وجودهــا،
وتثبــت إيجابيتهــا كصــرورة لهــا ســطوة ،وقيمــة

لهــا معطــى ،وكينونــة منتجــة يتعــدى تفســرها

التحليــل النفــي والتأويــل املــادي التاريخــي،
كمــا يتجــاوز الطروحــات الفلســفية والجنوســية

واألســطورية واألثنولوجيــة.

قابعــة يف الظــل ،راضيــة بالخ ـنـوع ،وقانعــة

هــذا مــا تحــاول رغــد الســهيل التدليــل عليــه

يف روايتهــا «أحببــت حمــارا» ،الصــادرة عــن

املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ببــروت،

 .2015وتظهــر مقصديــة مناهضتهــا للذكوريــة،
ومعاداتهــا الجليــة للفحوليــة مــن خــال ثيمــة

الروايــة املتمثلــة يف التحــرر بحثــا عــن الحقيقــة،
بــدءا مــن مفتتــح الروايــة املتنــاص مــع مقولــة

لفرجينــا وولــف مفادهــا أن مســتقبل الكتابــة

ولطاملــا ســعى األدب الذكــوري إىل إنــكار أن

الروائيــة يكمــن يف اســتعمال الخطــاب الحــر،

طـراف ،انطالقــا مــن نزعــة التسـ ّيد ودوافعهــا
لأل ـ

ف ـكـرة رمزيــة تتمثــل يف حــب البطلــة دكتــورة

يكــون لل ـمـرأة حضورهــا املحــوري املســتقطب
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االســتعمارية التــي تقــوم عــى احتــكار اآلخــر

«أمــل» للحمــار األبيــض ،وكيــف أن هــذا الحــب

aljadeedmagazine.com

وانت ـهـاء باملــن الســردي الــذي يقــوم عــى

سـاء إىل القمــر ،ومــا يرافــق
طـران الن ـ
مشــروع ـ

التحالــف النســوي ضــد الرجــال.

سـرب الســحري ال
وهــذا النهــج الواقعــي ذو امل ـ
يخلــو مــن تجريــب ســردي يتحــرى اإلرصاديــة
بقصتــن :األوىل إطاريــة هــي قصــة الدكتــورة

«أمــل» التــي تســردها ســردا ذاتيــا «هكــذا بــدأت
قصتــي مــع الحمــار أنــا ابنــة هــذه البــاد العجيبــة

وال أحــد قــادر عــى تجــاوز حكايتــي تحــت أي

ســبب أو ذريعــة ال أحــد يســتطيع فصــي عــن
بنــات حــواء بذريعــة حــب الحمــار .النظريــة

النســوية الحديثــة ت ـقـول إذا انشــققت عــن

اســم «الخاتــون» ،فــإن ذلــك التجريــب لــم يرتـ ِـق
بالروايــة إىل مرتبــة االشــتغال امليتاســردي ،ممــا

هــي مؤلفــة امللــف ،القصــة الضمنيــة ،الــذي

جـاء ،ال تســتهجن العبــارة ،وهــل
الضحــك ر ـ

يف شــخصياته املؤنثــة ،متأملــة لحكايتهــن.

الســاردة مــع الشــخصيات املؤنثــة ومــن ثــم

يف كشــف الخفــي ،وفضــح املســكوت عنــه ،أو

متهكمــة أو مواســية ،وديعــة أو متحاملــة،

يف التالعــب ببنيــة املســرود لــه ،الــذي حمــل

حــال دون أن تكــون النزعــة الرمزيــة أكــر توغــا

الحفــر يف مســارب املج ـهـول واملتــداري .ومــع

وباملسرود لها تدعم الساردة رؤيتها االفرتاضية

لهــا يف الســرد حتــى أنهــا ،أي املســرود لهــا

عــن بطلتهــا التــي أحبــت حمــارا مــاذا حــدث لهــا»

الشــخص الثالــث.

ولعــل أهــم اشــتغال ابتــكاري مــورس يف الروايــة

الفريــدة «تلــك الســيدة التــي تدعــى بالخاتــون

متمّ مــا لعمــل املســرودات ،لتكــون النصيــة

بقصتــي؟ لــم أخــر أحــدا بقصــة حبــي للحمــار»

الســردية التــي تســبق التلقــي ال ـقـرايئ اال ـفـرايض
الضمنــي والفعــي الخارجــي.

وعــى الرغــم مــن االشــتغال التجريبــي املوفــق

حـرة الســاردة ،والتــي هــي يف األصــل تعــاين
ـ

«الراويــة ال تــدرك مــا الــذي يحصــل وال تفهــم

تكاشــف وال تخاتــل ،وتنتقــم وال تهــادن.

«الخاتــون» تطلــق عــى الســاردة لقــب العاشــقة

الســردية نســوية بالكامــل ،محققــا الوظيفــة

فإنهــا تظهــر أيضــا مــن دون إذنهــا ،مــا يزيــد مــن

شـركها معهــا يف إتمــام الســرد واســتكمال
ت ـ

مــن النســيان ،األمــر الــذي يجعلهــا تشــعر بأنهــا

يف السيادة والهيمنة ،وهكذا تجعلها منافسة

هــو تأنيــث املســرود لــه ،الــذي جعلتــه الســاردة

وإذ تتبــع املســرود لهــا «الخاتــون» الســاردة،

تشــمل املســرود لهــا بعطفهــا أيضــا وتجعلهــا

ذلك تمكنت الساردة من مللمة شتات املناهضة
لآلخــر مقولبـ ًـة معاداتهــا يف شــكل قبضــة أنثويــة

الجماعــة ال يعنــي أنــك لســت منهــا» (ص ،)15
واألخــرى قصــة ضمنيــة ّ
تتمثــل يف امللــف مج ـهـول
املؤلــف ،وأوراقــه التــي يتــم ســردها بضمــر

كانــت قــد ـعـرت عليــه الســاردة ،وظلــت حا ـئـرة

لقبتنــي بالعاشــقة الفريــدة ،مــن أخربهــا

(ص  ،)43كمــا تتدخــل املؤلفــة يف الســرد مــن
خالل تمييز كالم املسرود لها عن كالم الساردة

بالخــط الغامــق ،وكأنهــا تلعــب معهمــا لعبــة
مســلية ليتضــح يف نهايــة الروايــة أن «الخاتــون»

لديــك مــا تســتهجنه» (ص  ،)13وتتعاطــف

منشــطرة يف ذاتها ،وهذا ما تدركه املســرود لها

سـاءل
عــم تضحــك املرأتــان املشــهد أمامهــا تت ـ

(ص .)158وباالنشــطار تتحقق دهشــة القراءة،
ضـوخ مجســدا يف الحمــار
ليغــدو التواضــع والر ـ
كمثــال للذكوريــة املهشــمة.

صديقــة ناصحــة وط ّيبــة مواســية حتــى أنهــا

نواقصــه ،وصنــع ترميزاتــه ،مــن دون ثر ـثـرة وال
ـغـرة ،مفنــدة النظريــة الذكوريــة التــي تــرى ا ـملـرأة

ثرثــارة تغــار مــن بنــات جنســها.
ومــا محموميــة بحــث الســاردة عــن حريتهــا إالّ

قريــن رغبتهــا يف اقتنــاص الحقيقــة املتمثلــة يف
الرجــل املثــال الــذي َّ
تخلــص مــن التعــايل ،وتنكــر
للتســيد واملركزيــة ليكــون الحمــار هــو بغيتهــا،
حـاء
فتحبــه وتظــل دا ـئـرة تبحــث عنــه يف أن ـ
مدينتهــا بغــداد ،وأث ـنـاء بحثهــا تصــادف مواقــف

وال شــك يف أن توظيــف ضمائــر الســرد الثالثــة

تعلن فيها عن تضامنيتها مع النساء ،مناصرة

توظيــف ضمــر املخاطــب الــذي توجهــه الســاردة

مــن الذكوريــة «نحــن األكرثيــة تســودنا األقليــة

يف الروايــة أتــاح مجــاال أكــر لل ـبـوح ،ال ســيما

للقــارئ الفعــي ،وليــس الضمنــي ،من ـكـرة عليــه

اســتهجانه لســردها «أيهــا القــارئ توقــف عــن

عـرة عــن وجهــة نظرهــن املتربمــة
قضاياهــن ،م ـ
ليــس هنــا فحســب بــل تمــادوا وغــروا اســم هــذه
البــاد مختطفــن أنوثتهــا التــي تحملــت الكثــر
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مقال

مــن حماقاتهــم .تبــي العراقيــة منــذ ذلــك اليــوم

املحاميــة التــي فقــدت عقلهــا فكانــت ضحيــة

واالكف ـهـرار» (روايــة األجنبيــة ،ص.)187

املفقــود» (ص .)16

وعــى الرغــم مــن هــذه املعانــاة ،فــإن بعــض

ثقايف توهم فيه الســاردة األنثى نفســها بتحقق

وهــذا مــا تعـ ّـر عنــه مقصديــة جعلتهــا متضــادة

قمعهــا الذكــر «ســأصحبه يف شــوارع بغــداد

بــكاء لــم ينقطــع وتــن أنينــا يشــبه أنــن حمــاري

سـاء للقمــر ،الــذي هــو
طـران الن ـ
أمــا مشــروع ـ

الشــخصيات ظلــت تواصــل ال ـبـوح غــر صامتــة،

القصصيــة «ســايكو بغــداد» للمؤلفــة نفســها،

مــع الواقــع ،فالجــدة «بســعاد» ،التــي تنقــل

صـرة تضمنتهــا املجموعــة
يف األصــل قصــة ق ـ

فإنــه تهويــم فنتــازي تتهكــم ـعـره الســاردة مــن

جـاءت بهــا الذكوريــة،
الحريــة الجو ـفـاء التــي ـ

مموهــة إياهــا بالديمقراطيــة يك تعــزز قبضتهــا

سـاء ،وتزيــد مــن مظاهــر التقييــد
عــى الن ـ
واالحتجــاب ،قامعــة حرياتهــن أكــر.

الســاردة عنهــا ك ـثـرا مــن الحكايــا مصابــة

امرأتــان تعيشــان يف ـقـاع املجتمــع ،حيــث املزابــل
واملطامــر ،لكنهمــا تظــان تبحثــان عمــا يديــم

حـول لهــم ،وإمــا أغــوال يســر
دمــى متحركــة ال ـ

األوىل شــخصية البقــال «زيك» الــذي قتلــه

انفجــار طــارئ ،وبمقتلــه يضيــع حمــاره لتقــع

الســاردة يف حبــه كمعــادل موضوعــي للذكــورة
الضائعــة ،والشــخصية الثانيــة املجنــون «بابــا
حـرب
نوئيــل» العراقــي الــذي وقــع ضحيــة ـ

طويلــة أفقدتــه صوابــه ،وجعلتــه معتوهــا
كرتميــز أليغــوري إىل أن الرجولــة الحقــة إمــا

قضــت نحبهــا فــا طائــل مــن البحــث عنهــا ،وإمــا
فقــدت وعيهــا وتاهــت ضائعــة يف خضــم واقــع
مريــر لــم ـيـدع للحقيقــة ،ممثلــة با ـملـرأة مــن بــدء
الظهــور أو االنكشــاف.

حبيبهــا وكل زوجــة عــن زوجهــا ســيكون إضرابــا

وبالجنــون ،وفقــدان العقــل تتمكــن الســاردة

تتكلم اإلنكليزية ،و»أم مظلوم» ،و»أم صابر»

حبيبهــا الحمــار بــا جــدوى ،وتعيــش حالــة
مــن التضــاد بالعمــى والتشـ ّتت ،وقــد انتابهــا

ذكوريتني تقف منهما الساردة موقفا إيجابيا،

سـاء منــي ..ســتتخىل كل حبيبــة عــن
ســتغار الن ـ

بالزهايمر ،والطفلة «لطيفة» الفاقدة للذاكرة

والنتيجــة أن الرجــال مازالــوا د ـيـوكا وطواويــس

الشر معهم أينما ساروا ،باستثناء شخصيتني

ا ـملـراد ،وهــو اســتعادة أنثويتهــا الضائعــة التــي

عامــا عــن حبهــم وســتبحث كل ا ـمـرأة عــن

حيــاة عائلتيهمــا.

فاقــدي اإلنســانية ،آذانهــم بالســتيك ،وهــم إمــا

وألن الســاردة تعــاين النســيان يظــل بحثهــا عــن

حمارهــا الخــاص» (ص .)263

من تجاوز اإلعاقة إىل ما ضدها بحثا عن أنثوية
جديــدة ،وتكــون مفارقــة اال ـعـراف والتبشــر يف

نهايــة الروايــة صادمــة برمزيــة عاليــة ،فاملثــال/

الحمار ،الذي أضرب عن الطعام ح ّبا للساردة
ومات لألبد ،سيتضح أنه مازال ح ّيا من خالل

االضطراب والتذبذب .وينعكس التضاد عندها

رســالة تبعــث بهــا املســرود لهــا «الخاتــون» إىل

سـرعان مــا تفنــده ،كاشــفة عــن زيفــه
حدثــا ثــم ـ

وتبشــرها بــأن الحمــار موجــود ،وهــو يــدور يف

يف شــكل تهويمات وأحالم فنتازية ،كأن تســرد
وعــدم مصداقيتــه ،محققــة بذلــك نوعــا مــن

االســتفزاز ال ـقـرايئ «أهــوى الشــعوذة الســردية.
سـاء ال لــم تكــن
هــل قلــت لــك إن جــديت خر ـ

كذلــك ..نصحتنــي أن أتوجــه نحــو الســرد كلمــا

الســاردة تعــرف فيهــا بأنهــا صاحبــة امللــف،
مــكان معلــوم تحــدده لهــا .ومــا اختيــار اســم

«أمــل» للســاردة إال دليــل عــى أن األمــل بوجــود

شـراف رؤيــوي
مثــال ذكــوري يظــل قائمــا كاست ـ

نســوي للفالــوس (رمــز العضــو الذكــري) الــذي
لــن يكــون فيــه الرجــل طاووســا ال ديــكا ،كمــا

سـاء لــم
شــعرت بخلــل يف املنطــق ألننــا نحــن الن ـ
تبــق لنــا إالّ ســلطة الرث ـثـرة بعــد االنقــاب الــذي

لــن نســتغرب أن يكــون حمــارا ،ويف هــذا دحــض

(ص .)23

ثقافية قمتها تعتليها النسوية وقاعدتها ترتبع

أحدثــه الذكــور علينــا يف املجتمعــات األموميــة»
شـرعا بإمكانيــة أن يحقــق
لكــن حلمهــا يظــل م ـ

لنظرية االستعالء واالنتصاب ،وتوكيد لهرمية
فيهــا األبويــة ،وإظهــار لنســقية كانــت مض ـمـرة،
وانفتــاح عــى خطــاب مــا بعــد كولونيــايل يهيمــن

وعــى الرغــم مــن أن الشــخصية النســوية

جـول عــى
بحثهــا جــدواه «ســأنتظر عودتــه ألت ـ
ظ ـهـره ،رافعـ ًـة العلــم ،وأعلــن لألقليــة أنهــا

ومتشــظية ،وضحيــة للذكوريــة ،تتحمــل

اآلخــر يف نظرتــه االســتعمارية املتعاليــة لــن
تتحقــق إالّ إذا ناضلــت ا ـملـرأة لتكــون مركزيــة.

النظريات النسوية املعاصرة ،إال أن الحاجة إىل

كلمــة «الجمهوريــة العراقيــة» ،وليــس التنكــر

موقعهــا ال تعنــي مصــادرة اآلخــر تطرفــا

غالبــة يف الروايــة وليســت هامشــية ،فــإن

بعــض الشــخصيات الثانويــة بــدت مقموعــة،
املنغصــات ،وتجابــه شــروخ الواقــع ومأســاويته

الضاغطــة عــى كاهلهــا ،مثــل «هيلــة» الفتــاة

التــي باعهــا ابــن عمهــا إلحــدى العصابــات
سـاء ،ومثــل «د ـمـوع» الفتــاة
التــي تتاجــر بالن ـ

الجمهورية العراقية» (ص ،)17وكأن مناهضة

وقــد ر ـمـزت املؤلفــة لهــذا بالتعريــف «أل» يف

عـراق» ،وهــذه الف ـكـرة متناصــة
«جمهوريــة ال ـ

مــع عبــارة وردت عنــد الروائيــة عاليــة ممــدوح
يف روايتهــا «األجنبيــة» ،وفيهــا ت ـقـول «فبعدمــا
كان البلــد يعــرف باســم الجمهوريــة العراقيــة

شـرة ،و»شــهرزاد» التــي
ضـاء لتقاليــد الع ـ
إر ـ
ُكسرت ذراعها فظلت صامتة .علما وأن بعض

بمســحة مــن الغنــج األنثــوي الزاخــر بالتوريــات

الواقــع العراقــي الراهــن ،كشــخصية «لهيــب»

الطاقــة الذكوريــة املكهربــة بالعبــوس والتزمــت

الشــخصيات النســوية تســتدعيها الكاتبــة مــن
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عـراق ذات
الســرية عدنــا إىل جمهوريــة ال ـ

فيــه النظــام األمومــي عــى النظــام األبــوي مفــككا
إمربياليتــه.

صحيح أن هذا يظل واحدا من تطلعات بعض

التــوازن ضروريــة ،فالهيمنــة للمؤنــث ومركزيــة
واســتعالء ونبــذا ،وإنمــا املشــاركة التــي تســتبدل

صـرة،
االســتقطاب بالتــوازي والتطــرف باملنا ـ

تعاضــدا ومســاندة.

ناقدة من العراق

محمد الوهيبي

سـولة التــي قضــت نحبهــا بشــكل مأســاوي،
املت ـ
ُ
وكذلــك «شــروق» التــي قتلــت عــى يــد أخيهــا
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الذكور يــة.

ويعمــل توظيــف االســتباق عــى تحقيــق تلفيــق
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مقال

السرد المؤنث
الكاتبات السوريات والحرب
وارد بدر السالم
هـرة تفرزهــا املطابــع قبــل أن يفرزهــا
حـرب ،بــل هــو ظا ـ
الجيــل النســوي الجديــد يف الســرديات الســورية هــو األكــر التصاقـ ًـا بموضوعــة ال ـ
الواقــع ،والحضــور النســوي يف ميــدان الســرديات هــو البــارز يف املشــهد الثقــايف الســوري طبقـ ًـا ملوجــة االنتشــار الروائيــة التــي اجتاحــت

حـرب.
العالــم العربــي ال ســيما العواصــم التــي تعــاين مــن وطــأة ال ـ

الكتابات

الشــابّة يف هــذا التأنيــث

ملــلء ال ـفـراغ الســردي الحاصــل ربمــا ،بــل هــو

ال ـقـراءة بهــذا التضمــن والحصــر باإلشــارة

حـرب
صعيــد الواقــع الــذي يعــاين مــن ال ـ

وزر الكتابــة ال ســيما الفــن الــروايئ القائــم عــى
َ
املطاولــة الســردية وتأثيــث األحــداث وإيجــاد

الــروايئ يشــر إىل أنــه خــرج إىل املــن العــام

السردي لها ما يسوّغها عىل

وضغطها النفيس وإرهاصاتها الكثرية ونتائجها

الوخيمــة عــى مســتوى البنيــة االجتماعيــة

شـرة
والنفســية ومــا تركتــه وترتكــه مــن آثــار مبا ـ
شـرة عــى الحالــة العامــة ويفــرز فيهــا
وغــر مبا ـ
الكثري من السلبيات ويفتح العديد من األنفاق

نأملــه أن يكــون قــد ســاهم بقســط جيــد يف رفــد

ســابقة  /غالديــس مطــر – مهــا حســن – ســمر

ما قرأناه هو سرديات الحزن والفراق والعودة

املعروفــة التــي أنتجــت الروايــة يف مراحــل

يف سلوكها اليومي .وهذا أم ٌر طبيعي يف أجواء

حـوالت الكارثيــة أمــام جيــل جديــد
هــذه الت ـ

يف الكتابــة النســوية الروائيــة  /هالــة مرعــي،

يتنفس املأساة ويعيش تضاعيفها ومنعطفات

الحيــاة فيهــا ،وليــس أشــق مــن هــذا عــى ا ـملـرأة

شـرة بواقعيتهــا
التــي تعيــش التجربــة املبا ـ
حـوالت
املأســاوية يف ظــل غمــوض وترقــب وت ـ
سياســية ونفســية واجتماعيــة وعســكرية بــدا
الزمــن فيهــا طويـاً؛ فقــد تكــون ا ـملـرأة أكــر
حساســية يف مثــل هــذه الحيــاة الصعبــة

يف ســرديات ا ـملـرأة الجديــدة؛ ســواء أكانــت

شـاء َ
ـواز للواقــع
املك ّونــات الالزمــة إلن ـ
عالــم مـ ٍ
بصيــغ جماليــة وفنيــة مطلوبــة ،فمــع األســماء

يزبــك – شــهلة العجيــي – لينــا هويــان الحســن

حـرب ،وليســت الثقافــة بمعــزل عــن
ملبــدة بال ـ

 /عــى ســبيل املثــال  /فهنــاك جيــل جديــد
هفــاف ميهــوب ،ناديــن أحمــد ،نســرين أ ـكـرم

خــوري ،إينــاس ـعـزام ،ســمرا ،إيمــان أبوزينــة،

ملــى إســماعيل ،ل ـيـزا خضــر ،نجــاة عبدالصمــد،

ابتســام الرتيــي ،ســندس برهــوم ،روزا
ياسني ،ديمة ّ
ونوس ،سوسن حسن ،وغريها

يف داخــل الخريطــة الوطنيــة أم يف خارجهــا؛

املشــهد األدبــي العــام ،مــع أن الطابــع العــام يف
إىل املــايض برفقــة الحــب كمعــادل موضوعــي

للنــص األنثــوي الــذي انغمــر فيــه إىل حــد كبــر،
مع اإلشارات املتتالية لطبيعة املجتمع السوري

املؤسس عىل التعدد الديني والقومي واملذهبي
بمــا يشـ ّـكل أرضيــة تاريخيــة وجماليــة يتشــبث

الســوريون بهــا بالرغــم مــن كل مــا حــدث يف

توصيفــات ســردية يتفــق الجميــع عليهــا مــن
طـراف كلهــا.
األ ـ

من األسماء الجديدة التي تضفي نكهة سردية

الكاتبــة الســورية الجديــدة التــي تواجــه

التأنيــث الســردي الــذي نطالعــه يف املشــهد

إىل سرد نسوي خارج عن التوصيفات الرقابية

جديدة يف مواجهة سرديات الخراب الواسعة.

مضاعفات الخراب ونتائجه تؤسس إىل حد ما

األدبــي الســوري ،ســواء إن كان يُطبــع يف ســوريا

جـرأة غــر معهــودة ،ومــع تشــابه الكثــر مــن
يف ـ

ويف مطالعاتنــا املوســمية لظا ـهـرة الكتابــة

النقديــة واملتابعــات الجديــة لكشــف الصــورة

الروايــة العراقيــة  /إال أنّ التأنيــث الســردي

أكــر مــن ـغـره ،بســبب انتشــاره بشــكل الفــت

يوثق أحرج املراحل يف الحياة السورية العامة،

للحيــاة العامــة بــكل مــا فيهــا مــن عــذاب وفقــدان

لهــا أكــر مــن تأويــل ومعنــى ،ويف العــادة فــإن

كاتب من العراق

الروائيــة يف ســوريا يشـ ّـدنا هــذا املظهــر املؤنــث
لألنظــار كمــا لــو هــو البديــل عــن الســرد الذكــوري
ٌ
ـاب مــا ،ال
الغائــب نســبيا ،أو هــو اسـ
ـتكمال لغيـ ٍ
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أم يف خارجهــا يح ـتـاج إىل الكثــر مــن املراجعــات
الفنيــة والجماليــة يف هــذا اإلن ـتـاج الغزيــر الــذي
ال ســيما مــا أنتجتــه ا ـملـرأة ،فهــذه قضيــة اعتباريــة

الروايــات يف املوضوعــة ذاتهــا  /كمــا يحصــل يف

داؤود داؤود

بالفقدان والغياب والهجر واملوت وما فيها من
تداعيــات إنســانية ك ـثـرة وك ـبـرة بمــا يشـ ّـكل ردة
فعل مفهومة عىل صعيد الكتابة.

56

تجربــة م ـثـرة وصعبــة أن تتحمــل ا ـملـرأة الســورية

طـره بالفــن
إىل مثــل هــذا التأنيــث األدبــي وتأ ـ

الســوري لــه شــأن اعتبــاري بوثائقيتــه وتوصيفــه
وغيــاب قســري.
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ة
هكذا تكلمت شهرزاد أصوات في الحب والحرب والبحث عن الحري 

مقال

المسرح النسوي العربي
وتحدي القهر الذكوري
عواد علي
شـوائب
عـام  ،2003ســناء صليحــة ،يف تقديمهــا لــه إىل أن ـ
هـرة ـ
تشــر مرتجمــة كتــاب «نصــوص مــن املس ــرح النســايئ» ،الصــادر يف القا ـ
ً
حـول الدراســات النســوية عمومــا ،ومس ــرح ا ـملـرأة عــى وجــه التحديــد .وقــد اكتســب مفهــوم
هـان الكثرييــن منــا ـ
عديــدة علقــت يف أذ ـ
ً
ً
ً
ً
«النســوية» ( )Feministســمعة ســيئة ،نتيجــة لســوء الفهــم ،وعــدم تكامــل املعلومــة ،بوصفــه وجهــا آخــر مــن وجــوه العوملــة ،والغــزو
سـرة وترابطهــا ،ويحــث ا ـملـرأة عــى التخــي عــن أدوارهــا ورســالتها.
الثقــايف ،يهــدد املجتمــع وك ـيـان األ ـ

لكن

ســناء صليحــة ،شــأنها شــأن العديــد

خشــبة املســرح ،أو مــا ُيقـ َّـدم عليهــا مــن خطــاب

ا ـملـرأة ،وخاصـ ًـة حينمــا تعيــش حيـ ً
ـاة منفتحـ ًـة.

تســتخدم مصطلحــي «املســرح النســايئ»

يف إطــار هــذا التمييــز يمكــن تحديــد نوعــن

وكأنهــا تنويعــات لشــخصية واحــدة هــي

«نســائية» ،أي تلــك التــي أنتجتهــا كاتبــات

وجوهــا مــن محطــات زمنيــة« :هــل أن القطــار

عـرب،
مــن نقــاد املســرح والباحثــن ال ـ

و»املســرح النســوي» دون تمييــز ،يف حــن أن

األول يشري إىل النشاط املسرحي الذي تقوم به

سـاء ،حتــى وإن كان
سـرحية تديرهــا الن ـ
فــرق م ـ
ً
تكوينهــا وجمهورهــا خليطــا مــن الجنســن،
وتغلــب عــى إنتاجاتهــا العــروض التــي تؤلفهــا
وتخرجهــا كاتبــات ومخرجــات متمرســات.

ويســتند هــذا التحديــد إىل منهــج تلــك الفــرق

سـرحية يف العمــل واإلدارة ،أي إىل مــا يحــدث
امل ـ

وراء خشــبة املســرح ،ال إىل مــا ُيقـ َّـدم عليهــا .أمــا

املصطلــح الثــاين فإنــه يشــر إىل التجــارب

سـرحية التــي تحمــل وجهــات نظــر نســائية
امل ـ

بحتــة ،أو تنطلــق مــن النظريــة النســوية (أو

سـرحية
سـرحية :تجــارب م ـ
مــن التجــارب امل ـ
سـرحية
سـرحيات ،وتجــارب م ـ
ومخرجــات م ـ

«نســوية» ،أي تلــك التــي تحمــل وجهــات نظــر

نســائية بحتــة .وتحــاول هــذه املقالــة الوقــوف
سـرحية عربيــة ّ
تمثــل ال ـنـوع
عــى ثــاث تجــارب م ـ

شــخصية العجــوز املركزيــة ،ذلــك ألنهــن يمثلــن
واحد؟ هل أن االتجاه واحد؟ هل هن من امرأة

واحــدة؟».

سـرحية ،الــذي قــدم يف
وقــد أدخــل ـعـرض امل ـ

سـرحية الســابعة عــام ،2000
أيــام عمّ ــان امل ـ

الثــاين ،وهــي «ثــاث نســوان طــوال» لرنــدا

متلقيه يف حميمية خاصة كانت أبعد ما تكون

يف ســري» ،لعــز درويــش.

خـراج نضــال األشــقر
أو املخــرج ،إذ أســهم إ ـ

األسمر ،و»حيك نسوان» للينا خوري ،و»كالم

ثالث نسوان طوال:
تنويعات المرأة واحدة

عــن حضــور الرجــل يف النــص ،الرجــل املؤلــف
يف وضــع اليــد عــى جــرح ا ـملـرأة املف ـتـوح تجــاه
عمرها ،وتجاه رجلها الذي طواه الزمن ومات.

النــص األصــي ،الــذي أطلــق عليــه النقــاد وصــف

املحرمــات :مالمــح نســوية عربيــة يف النقــد

شـرة لوحـ ًـة تباعــاً يف
وانجــو ريحــاين) ،اثنتــي ع ـ

حــال ســبيله» كأنــه لعنــة أو شــتيمة.

الجســد كحامــل لرؤيتهــا البصريــة واإلخراجيــة،

شـرة قصــة لواقــع األنثــى يف
حـاكاة إلثنتــي ع ـ
يف م ـ

كل مونو ـلـوج بقالــب يضفــي الكثــر مــن الجديــة

سـرحي» إىل أنّ نضــال األشــقر اعتمــدت عــى
امل ـ

ضمــن مــا أطلقــت عليــه «صناعــة مســرح
الحــواس»… ،ومــا اهتمامهــا بالجســد إالّ

تحصرهــا يف األدوار الثانويــة والتابعــة ،أو تــروج
لها بوصفها «قطعة تزيينية» أو «شيئاً جميالً».

تصور رحلة حياة امرأة تتوزع عىل ثالث مراحل

مــع مشــكالتنا ومــع أنفســنا باســتخدام تلــك

تفتحهــا األوىل عــى الحيــاة وعــى جســدها ،منــذ

بالتبنــي ،وعــن اســتبدادها الــذي لــم يطقــه يف

املناهضة لقهر املرأة من إبداع نساء خرجن من

يف عهدتهــا ا ـملـرأة يف كل محطاتهــا وهمومهــا:

تحديــد هــذا املصطلــح يســتند إىل مــا يحــدث عــى

واملــوت ،لتكشــف عــن مــدى األىس الــذي تحملــه

ا ـملـرأة ،وتعكــس األبنيــة االجتماعيــة التــي

ويف معظــم الحــاالت تكــون هــذه النتاجــات
معطــف الحركــة النســائية .ومــن الواضــح أن
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(املــايض ،والحاضــر ،واملســتقبل) ،منــذ لحظــات
األفــكار التــي انهالــت عليهــا والقيــم التــي نشــأت

سـرة واملدرســة واملجتمــع والــزواج
الطفولــة واأل ـ

التجربة .وقد ذكر ألبي أنه كتب النص عن أمه

يــوم مــن األيــام .ورغــم تجســيده صــورة قبيحــة

ـورات للمجتمــع يف تعاملــه مــع ا ـملـرأة.
عـ ٍ

حتــى وإن كان هــذا الــدور لرجــل.

الواقــع النســوي ـيـراوح بــن ذروة الرتاجيديــا

حكي نسوان:
المرأة وعورات المجتمع

(الذكوريــة) ،التــي تســعى إىل قولبــة صــورة

املونولوج عىل لسان إحداهن تشاركها املمثالت

عـرض لتجربــة
العــادة الشــهرية عنــد ا ـملـرأة ،والت ـ

ألبــي ،وأخرجتهــا نضــال األشــقر ،ومثلتهــا روال

حمــادة ،وكارمــن لبــس ،ورنــدا األســمر .وهــي

بجرأة وصلت إىل حد القسوة عىل الذات وعىل
ـرآة م ـك ً
املشــاهد ،وكأنهــا تحــاول أن تضــع مـ ً
ـرة

سـرحية عــى خلفيــة لعبــة
جـاء الســرد يف امل ـ
و ـ

سـاء ،ويف كل مرحلة يتحدث املؤلف بواقعية
ن ـ

يصــور مــن خاللهــا األســلوب الــذي نتعامــل فيــه

صـول إىل اإلحســاس
البحــث عــن الوعــي والو ـ

سـرحية اللبنانيــة
قدمــت الكاتبــة واملخرجــة امل ـ

ضـاءة واملوســيقى التصويريــة ليوحــي بــأن
اإل ـ
وامللهــاة التــي تصــل إىل الكوميديــا الصــرف.

سـرة ،وأ ـعـراض
ســن الطفولــة عــى يــد صديــق األ ـ
حـرش
الو ـقـوع فريســة ملثليــة الجنــس ،والت ـ

سـرحية بهجــوم صاعــق للممثــات
تنطلــق امل ـ

التجميــل وأثرهــا النفــي عــى ا ـملـرأة ،واأل ـمـراض

األربــع عــى املشــاهدين بالــكالم عــن األســماء

لها اعرتف ،يف الوقت ذاته ،بأن التجربة كانت

الفصحــى والعاميــة لعضــو ا ـملـرأة التناســي،

تخلــص وط ـفـاء حمــادي يف كتابهــا «ســقوط

أبوخالــد ،وزينــب عســاف ،وكارول عمــون،

تجاهــل هــذا العضــو مــن جســدها «وتركــه يف

العــام ،مــن خــال أداء أربــع ممثــات (نــدى

األخريــات يف لعــب الــدور الــذي يكمــل املشــهد

الجنــي يف العمــل ،أو عــى الطريــق ،أو يف

سـرحية «حــي نســوان» ،بعــد
لينــا خــوري يف م ـ
ً
صـراع طويــل مــع الرقابــة اســتغرق عامــا ونصــف
ـ

بمثابــة التعزيــة بموتهــا.

عـرض .وعندمــا ينطلــق
ا ـمـرأة مــا ملخرجــة ال ـ

من القضايا التي تثريها املسرحية االغتصاب يف

بالهويــة الجماعيــة والفرديــة.

سـاء فارعــات» إلدوارد
عــن نــص «ثــاث ن ـ

سـرحية ،يبــدو وكأنــه يتحــدث عــن ثــاث
ألبــي امل ـ

املجتمع اللبناين .وقد تميزت هذه املونولوجات

عليــه عــر اإلشــارة إىل أنــه روايــة حقيقيــة قالتهــا

عىل الخشبة لرتي املتلقني من خاللها ما ّ
تعده

سـرحية
اقتبســت اللبنانيــة رنــدا األســمر هــذه امل ـ

مبــادئ الحركــة النســائية املنظمــة التــي تســعى
صـرة ا ـملـرأة يف جميــع املجــاالت) ،وتشـ ّـكل
إىل ن ـ

شكل مونولوجات ،أو حوارات من طرف واحد

عـرض تقــوم إحــدى املمثــات بتقديــم
يف هــذا ال ـ

داللــة عــى الرغبــة يف إظهــار ا ـملـرأة بــكل كيانهــا
وأحاسيســها ،إضافـ ًـة إىل مــا تقــوم بــه مــن

اإلنجــاز األكــر دقــة وبراعــة يف تجربــة إدوارد

سـرحية
محــاوالت لتحــدي املواضعــات امل ـ
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مسرحي ذي طابع نسوي.

تبدو الشخصيات النسوية الثالث يف املسرحية

وينتهــن إىل نتيجــة تتلخــص يف الدعــوة إىل

وســائل النقــل العــام والخــاص ،وعمليــات
النســائية ،واألشــكال املتعــددة التــي تظهــر فيهــا
سـاء يف املجتمــع ،وطريقــة التعامــل فيمــا
الن ـ
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مقال

شـاكل ا ـملـرأة ،يف مصــر خاصـ ًـة،
الذكــر ،م ـ

والهمــوم التــي تحملهــا يف رحلــة حياتهــا منــذ
الطفولــة إىل املمــات مــن خــال وجهــة نظــر ا ـملـرأة

عـرض ،بشــكل أســايس ،عــى
ذاتهــا .ويســتند ال ـ
ثــاث شــخصيات نســائية (راقصــة ومغنيــة
وممثلــة) ،مثلتهــا املخرجــة نفســها ،ورانيــا
زكريــا ،وياســمني ســعيد ،إضافــة إىل شــخص

رابــع م ـفـرض بــن املتلقــن ،يف ســرد إيقاعــات

أحــداث حيــاة كل منهــن ،ومــا يتعرضــن لــه منــذ
الطفولة من إجحاف وتهميش متعمدين ،عن
سـاء
طريــق الــكالم والحركــة اإليمائيــة .ـهـؤالء الن ـ
الثــاث يمثلــن الجانــب الال ـمـريئ لحالــة النفــور

لتفرغ كل واحدة منهن مكبوتها النفيس .تتخذ
شـراكه يف
الشــخصيات الثــاث أحــد املتلقــن إل ـ

أن يــرى مــن ا ـملـرأة ســوى أنهــا جســد للجنــس،
ويحاســبها عــى أســاس هــذه النظريــة.
ُ
سـرحية -التــي تبــدو لوحاتهــا يف
وتختتــم امل ـ
الظاهــر كوميديــة ،لكنهــا تختــزن يف باطنهــا

االستئثار به لنفسها ،فتنكسر الذوات النسائية

لتكشــف عمــا يــدور يف أذهانهــن مــن القضايــا
النفســية ،وفجــأة تنــزل دميــة تشــر إىل الرجــل

سـرعن
سـاء الخطــاب إليــه في ـ
الــذي وجهــت الن ـ
ً
إىل جلدهــا انتقامــا (ناجيــة الســمريي« ،كالم

يف ســري ..خطــاب مــأزوم لقضايــا مغلوطــة»
(صحيفــة الصحافــة ،تونــس.)2007 /12/7 ،
يمكن القول ،مجازاً ،إن هذا العرض كان نوتةً
موسـ ً
ـيقية حزينـ ًـة عزفــت عــى أوتــار أحاســيس

ـمـرارة قمــع ا ـملـرأة يف املجتمــع الذكــوري -بصرخــة

إيــاف اإللكــروين 6 ،شــباط /فربايــر .)2007

غـرة ضاعــت منــا
صرخــة إعــان عــن أشــياء ص ـ

املجتمع رؤيته إىل األمور الحميمة للمرأة ،كما

تقول ليىل بسام يف قراءتها للمسرحية (موقع

يتنــاول ـعـرض «كالم يف ســري» ،للمخرجــة
املصريــة ريهــام عبدا ـلـرازق ،واقتبــاس عــز
سـرحية «حــي نســوان» اآلنفــة
درويــش عــن م ـ
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عنــه ،والكامــن يف عالقــة الرجــل /الذكــر با ـملـرأة/
ً
ً
ومجاوزة
وقاحة
األنثى ،تعرية جريئة قد تبدو
لــآداب املرعيــة ،أو خدشــاً للح ـيـاء ،لكنهــا يف
جـرأة محمــودة ت ـفـرض عــى املجتمــع
الواقــع ـ

أن يواجــه نفســه يف مراياهــا املمكنــة ،ولــو ـكـره

يف نفــس اإلنســان ،كالم بدايتــه همســة ونهايتــه
لتخلــق هفــوة ك ـبـرة بيننــا.

وقد أجمع أغلب النقاد الذين شاهدوا العرض

عــى أنــه ـعـرض نســوي جــريء قـ ّـدم مقاربــة

منعمــن فيمــا يبنونــه يف أخيلتهــم مــن صــور

شـونه يف الحيــاة اليوميــة».
الواقــع الــذي يعي ـ
ً
وكتب ناقد آخر قائال «إنه عرض جسور لفتيات
متمــردات نجحــن يف إســعادنا بالفــن الجميــل،
ويف إصابتنــا بغصــة يف الحلــق ،يراهــا البعــض

مــن منظــور أخالقــي فيتأفــف ،ويراهــا البعــض
اآلخــر مــن منظــور ـتـرايث تجــاوزا للخطــوط

الح ـمـراء فيخفــي عينيــه عــن الحقيقــة ،ويراهــا

البعــض الثالــث ،وأنــا منهــم ،جســارة إبداعيــة
تكشــف عــن أن شــباب اليــوم قــادر عــى مواجهــة
ســحابات الظلمــة الصحراويــة ،وغمامــات

األفــكار املتخلفــة ،وقــادر مــن ثــم عــى تحطيــم

صمــت القصــور بالصــوت العــايل».

عـرض نقطــة فارقــة يف تاريــخ املســرح
هــذا ال ـ
املصــري ،حســب رأي الناقــد كمــال يونــس،
وخطــوة هامــة التجــاه يناقــش قضايــاه الســاخنة

بلغــة مســتفزة وجســد مقتحــم وعقــل مغامــر.
كاتب من العراق مقيم في عمان

صفوان داحول

كالم في سري:
جسد مقتحم وعقل مغامر
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سـرحي ،كل واحــدة تحــاول
عمليــة الســرد امل ـ

مجروحــة ومخنوقــة مــن الخــوف ـم ً
ـرة ،ومــن
ً
عديدة ،نوتة كانت بمثابة صحوة
الرتدد مرات
أبرزت جلياً بعض الغوامض والصغائر الكامنة

مدويــة مــن املمثــات األربــع يف دعــوة إىل تغيــر

عىل مستوى آخر من تعرية جريئة للمسكوت

يف بــؤرة الضــوء ،قــد يكــون ذلــك لشــعورهن

صـاء
تعانيــه ا ـملـرأة الشــرقية مــن التهميــش واإلق ـ

املجتمــع واقــع أســود ،وأن املجتمــع ال يســتطيع

تخلــو مــن تناقــض ومفارقــة لنفســها ،وال تخلــو

زائفــة ســواء عــن أنفســهم ومــا يفعلــون ،أو عــن

قضاياهــن ،وتجســيد تشــنجات املجتمــع ومــا

ـفة ،إشـ ً
ســوداء كاشـ ً
ـارة إىل أن واقــع ا ـملـرأة يف

النفســية ودقائــق املشــاعر واالنفعــاالت التــي ال

التي يبديها الرجل الشرقي تجاه هذه الشرائح

باملــأزق ،أو لتســليط األضــواء الكاشــفة عــى

ضـاء.
الحميمــة ،وتعاطــي املجتمــع مــع هــذه األع ـ
عـرض ،ثيابــاً
ترتــدي املمثــات األربــع ،طــوال ال ـ

التمتــع بمباهــج الحيــاة ولذائذهــا .ي ـقـول أحــد
النقــاد «يعــد ـعـرض ‘كالم يف ســري’ عرضــاً
سـرار والخبايــا
مفعمــاً بال ـبـوح والفضفضــة باأل ـ

الذيــن يؤثــرون أن يدفنــوا رؤوســهم يف الرمــال،

من املجتمع ،تتقدم كل واحدة لتجسيد دورها

بينهــن ،وتعاطــي ا ـملـرأة نفســها مــع أعضائهــا

شـرعي واإلنســاين يف
التــي تحرمهــا مــن حقهــا ال ـ

دراميــة لقضايــا ا ـملـرأة وعالقتهــا بالرجــل ،مــع
الرتكيــز عــى قضيــة القهــر الجنــي عمومــاً،
والتابوهــات والعــادات والفتــاوى املرتاكمــة
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قالت شهرزاد

فضاءات الكاتبة
سهير المصادفة

شهادات من كاتبات عربيات

ّ
تحتل في الغرب مقاعد كثيرة في الصفوف األمامية للمشهد األدبي،
فهي حرة ومشاركة رئيسة في بناء الحياة ،فلقد صارت رائدة فضاء

وشرطية وجندية وحاكمة والية بل رئيسة وزراء ورئيسة جمهورية
ً
أيضا ،وأكسبتها حريتها والمنظومات القانونية التي وُضعت لتمكينها

عل،
وحمايتها ،مساحات شاسعة جديدة لتلمَ بالمشهد كامال ً من ٍ

وتشتبك مع الحياة بأفكارها ونصوصها اإلبداعية الملهمة التي ينبغي
لها أن تكون حاملة لخبرات األنثى وخبرات الذكر كقطبين للحياة.

وليد نظمي

عندما

كاتبة من مصر

ٌ
أكتب أشعر بأنني إنسانٌ
مختلف ،يجمع قلمي بين

مشاعر المرأة ومشاعر الرجل .فقلم المبدع بال جنس.

ُ
يوجد ما يُسمى بلغة
وألننا نبدع ونفكر باللغة؛ فالمفترض أنه ال

ال تكوني ّ
بكاءة

المرأة ولغة الرجل ،وإال فنحن نفترض أن المرأة ال تستطيع التفكير.

آسيا عبدالهادي

بالتأكيد وضع المرأة في العالم العربي يسمح بطرح األمر على هذا
النحو .فمثال ً عندما تتوالد المشاهد واألحداث واألفكار أثناء كتابتي
رواية من رواياتي يعترضني افتقادي لبعض الخبرات الحياتية مثلما
ً
إنسانا
يفتقد الرجل بعض الخبرات .مثالً ..مشاعر الجندي وهو يقتل

آخر في معركة ،أو السير في شوارع القاهرة بمفردي في الثالثة فج ًرا،

أو تجربة الهروب من البيت والعائلة والقبيلة ورعاية األطفال ،من

أجل تجربة التشرد ورؤية المدن والشخوص والحكايات ،أليام طويلة
ً
أحيانا أن تثور بعض
دون ضمانات ودون التفكير في العواقب .يحدث
الصفحات البيضاء في وجهي ،ألنها تعرف أنها ستظل بيضاء إذا لم
أختبر ولو بالمشاهدة ما أكتب عنه مثلما يفعل الكاتب .تعرف

الصفحات البيضاء ً
جيدا أن بعض الفضاءات التي تتحرك فيها الكاتبة

مسدودة ومحدودة ،ولذلك فبعض إبداعات المرأة العربية رديئة

ألنها تدور فقط حول ما تعرف ،حول الصراخ عمَّ ا تعرف ،حول المتاح
لها ،حول الهامش االجتماعي المتروك لها ،أي حول هذا الحاكم /

الرجل الذي لم يسمح لها بالمشاركة وهو يش ّيد األسوار والبيوت
والمدن والقرى والقوانين التي تخصها ،ثم يضع لها عالوة على ذلك

خرائط الخروج منها أو الدخول إليها.

الكاتبة في العالم العربي ليست لديها حتى رفاهية استعارة لغة

الرجل مثلما استعار الشاعر العربي الكبير نزار قباني لغة المرأة في

حنان بيروتي (األردن) ،آن الصافي (السودان) ،مريم الساعدي (اإلمارات) ،دينا نسريني (سوريا)،
آسيا عبد الهادي ،صابرين فرعون (فلسطين) ،سهير المصادفة ،مروة مختار ،حال المطري ،تيسير
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ال

فرق بين ما تكتبه النساء وما يكتبه الرجال ،فاألدب أدب أيا
كان كاتبه ..لكنني أتصور أن المرأة -وأنا أتحدث عن نفسي هنا-

تكتب تجاربها لتنبه إلى بعض الخلل في سلوكيات المجتمع تجاهها

روايتي “الشتاء المرير” و”سنوات الموت” ..حيث يجد
كما جاء في
ّ
القارئ في الروايتين ما ين ّبه لما تتعرض له النساء من خذالن.

أما بالنسبة لثقافة المرأة والرجل فأنا أعتقد أن المرأة أكثر استجابة

للتطور من الرجل في تبني بعض ما يطرأ على المجتمع من تغيرات.
أما ما يجب على النساء فعله فهو أن تخرج من كونها ّ
بكاءة على
نفسها وبنات جلدتها وأن تنطلق إلى فضاءات المجتمع الفسيحة

فمثال روايتي “غرب المحيط” انطلقت من معاناة الجالية العربية في
الغرب وصراعها مع التقاليد ما بين ما تعودت عليه في وطنها وبين ما

هو تجده في مجتمعها الجديد كجالية وليس كنساء فقط.

وفي روايتي “بكاء المشانق” عبرت إلى تاريخ القضية الفلسطينية

معظم قصائده ،فمفردات لغة المرأة ـ في الكثير من الحاالت ـ أقل
غزارة من مفردات لغة الرجل ً
وفقا لتجارب كليهما العملية وسبق

العالمية األولى ..ولغاية يومنا هذا.

الكاتبة ارتداء قناع الرجل  /الكاتب إال وهي متلبسة بسرقته ،سرقة

وتغوّل فئات بعينها واستنزافها لخيرات البالد ..والواسطة

حدة التلصص على حياته.

الجشع لبعض المتنفذين.

الرجل لكتابة فصول التاريخ قبلها بآالف السنين ،ومن ثم ال تستطيع
حياته التي لم تعشها وسرقة تجاربه التي لم تختبرها ،أو بتعبير أقل

النجار ،أمل جمال (مصر)

بينما على الجانب الموازي نجد أن سؤال التفريق بين لغة الرجل ولغة

أعد الملف :حنان عقيل

الحقيقي العام ،بعد أن اتحد رافدها المذكر والمؤنث .اآلن الكاتبة

المرأة قد تالشى في الغرب تمامً ا ،وعاد تعريف اللغة هناك إلى سياقه

ومأساة الفلسطينيين منذ عهد االحتالل البريطاني نهاية الحرب
في رواية “سعدية” تحدثت عن الفساد المستشري في المجتمعات
والمحسوبية وسرقة المال العام ..والتباين في الذمم الذي خلقه
في روايتي الجديدة التي صدرت قبل أيام بعنوان “ذكريات وأوهام”

تطرقت إلى المغتربين العرب في البالد العربية وما يواجهونه من
شقاء في سبيل الحصول على المورد المادي لمساعدة األهالي في
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البلد األصلي وتط ّرقت لكفاحهم وتع ّرضهم لالستغالل من أصحاب

المجتمعية بصياغة عالم يعبر عنها بوصفها كيانا مستقال بعيدا عن

بعض المغتربين بمستخدميهم.

وجودها بإقصاء اآلخر.

حالة التناحر المستمر الذي ظهر في بعض الكتابات التي تحاول إثبات

األعمال في البلد المضيف ..كما تط ّرقت إلى العالقة الطيبة التي تربط
وهكذا فأنني لم أحصر كتاباتي بهموم المرأة فقط بل بالمجتمع ككل..

فاآلخر/الرجل لن يتم اقصاؤه أبدا فهو الشريك ،لكن المرأة مطالبة

يتم نشره يشاركه الق ّراء هذا العالم الذي تف ّرد بصنعه.

عشية وضحاها ولكن يتطلب مزيدا من الوعي لدى الكاتبات بأهمية

عن طريق كتاباتها بتطوير الوعي المجتمعي الخاص بنظرته إليها بين

عندما يبدأ الروائي بكتابة رواية ما فإنه يصنع عالما من خياله وعندما

الدور المنوط بهن في زمن تتكالب فيها القوى لتكوين مركزية تسيطر
على وعي األجيال القادمة والحالية.

روائية من فلسطين

ضد قفص نون النسوة

أكتب صوتي

مروة مختار

ونحن

مريم الساعدي

نتحدث عن المرأة فإننا بصدد عوالم متعددة خفية

كل

وظاهرة ،والخفي منها أكثر من الظاهر للعيان ،يرجع

ذلك ألسباب ثقافية تتعلق بالتنشئة العربية للفتاة ،وثقافة التبعية

والذكورية المتفشية في عالمنا العربي ،ويجيء معين الكتابة عند

ما أعرفه أني أكتب صوتي ،ال أكتب ألختلف عن الرجل أو عن
أي أحد ،أكتب ألكون أنا .ألكون ذاتي .صحيح أنه يحصل

أحيانا وأض ّيع صوتي ،في خضم معركة الوجود ،فالمرأة في العالم

المرأة ليكشف لنا عن جوانب متعددة ألجمها الواقع العربي الثقافي

العربي عليها أن تخوض معركتين ،معركة الوجود األولى ،التي تقول
مساو تماماً ،إنها قبل أن تكون أنثى هي «شخص» ..إنسان
إنها شخص
ٍ
له رأي وكيان ،والكيان ال يتأتى لبني آدم إن لم يكن له رأي .ثم المعركة

بحكم سطوته ،وتأتي الكتابة بصوتها الهامس الكاشف لتع ّبر لنا عن
تجاربها وسط مجتمعات مازالت ُتستفتي في حل وحرمة قيادة المرأة
للسيارة.

الثانية وهي معركة اإلبداع بحد ذاتها بكل تحدياتها وصعوباتها

ال يمكننا بأي حال من األحوال حصر عوالم إبداعات المرأة تحت

إحباطاتها وعقباتها .المرحلة األولى تستهلك الكثير من الجهد

الشكل ،المرأة ال تكتب لونا واحدا أو تتخذ لنفسها بنية محددة ولكنني

منذ البداية ويقتحمن مباشرة كهف اإلبداع دون انتظار لالنتصار في

والطاقة ،وقلة هنّ النساء الذكيات الالتي عرفن كيف يتعالين عليها

مجموعة من العناوين يفهم من خاللها أنه قلم امرأة ،فعلى مستوى

أرى أن لديها جرأة أكبر على اقتحام ألوان الكتابة الجديدة وكأنها ترى

معركة الوجود األولى؛ حين أدركن بحسهن األقوى أن اإلبداع هو

فيها نوعا من التمرد على سطوة تقاليد الكتابة من جهة والقولبة

الوسيلة األقصر إلثبات الوجود األولي ،أن محاولة تغيير الواقع

المجتمعية التي رُسمت لها من جهة أخرى ،ومن هذه األشكال الرواية

بالدخول في المواجهة المباشرة لن يؤدي إال إلى ضياع جزء ق ّيم من
العمر كان يمكن أن يُستغل في عملية الخلق اإلبداعية .أكتب إذاً

الجديدة والكتابة عبر النوعية .وقد نجحت الكثير من الكاتبات في

ألحاول أن أكون ذاتي .اآلن لم يعد يعنيني شخصياً أي شيء سوى أن

تناغم وسالسة من بلورة عوالم المرأة في كتابتهن ابتداء من عوالمها

الشخصية ومرورا باألجواء المجتمعية ومرجعياتها الثقافية.

أظل قادرة على االنتباه .يفقد اإلنسان القدر هو الرغبة والفضول نحو

كتابات بعض المبدعات رسخت لذكورية مجتمعاتنا وأسهمت بشكل

االنتباه مع مرور الوقت بسبب طول آمال ال تأتي ورجاءات ال تتحقق،

وبعض الكاتبات صبت إبداعها في مضمون إيروتيكي فج ،وكثير من

سقوطه من إدراكه فيبادر اللتقاطه وإعادته مجددا إلى حيث مكمنه

مباشر في إبقاء نموذج المرأة بوصفها سلعة وإن ا ّدعت العكس،
المبدعات ع ّبرت عما بداخلها من ثورة بشكل متواز مع الربيع العربي
بشكل استلهم الثورات العربية كطوق نجاة للجميع ولها بصفة خاصة.
بعض الكاتبات الالتي يتمتعن بإجادة القراءة باللغات األجنبية
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لكن الكاتب ،ذكرا كان أم أنثى ،عليه أن يظل متيقظا لالنتباه حالة

أو يعملن بالترجمة أرى أنهن أكثر قدرة على اختيار عوالم جديدة
لكتابتهن بحيث تكون فكرة عملها اإلبداعي مصاغة في شكل يتمرد
على التبعية عن طريق الفانتازيا أو الكتابة العجائبية لكي تتمكن من

بث اعتراضها بشكل غير مباشر يمنحها الوقوف في ح ّيز األمان النسبي

في مجتمعاتنا.
ّ
اجتهدت بعض المبدعات حقا في التخلص من عباءة اإلمالءات

األصلي في عمق الروح .أحاول أن أظل منتبهة إلى أنني ما زلت على

قيد الحياة ،على أن ما يجري في الحياة يستحق التأمل ،وعلى أن
األمل هو في الضوء آخر النفق ،وعلى صوتي… أن أظل متيقظة تماما
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مثل ذئب ال ينام إلى حضور صوتي ،حين يغيب صوتي ..في ثقل

لسكير أو لمتعاطي مخدرات ،أو المعاكسات ومعادلة موازين
ابنة
ٍ

القوة بسالطة اللسان أو االسترجال ،أو حياتها كمُ طلقة أو بِكر،
وغيرها من المتغيرات الطارئة على حياتها التي تكتمها خوفاً من عيون

الوجود اليومي في خضم المجموع ،حين أفقد صوتي أفقد مالمحي،
عار ال ينبت فيه زرع .حين
أحس أني مجرد فزاعة قماشية في حقل ِ

وآذان وألسنة المجتمع ،وسيكون من السهل أن يتحدث األديب أو

أفقد صوتي ،صوت مريم ،أحس أني لم أعد هنا ،فيصير وجودي

الشاعر بلسان المرأة من ناحية نفسية ال أكثر ،كما فعل الشاعر عمر
كثير من قصائده متقمصاً دورها ليكتب لسان حالها ،هذه
الفرا في
ٍ
التفاصيل التي تتعامل وتحتك بها المرأة في حياتها اليومية ،تجعلها

علي حمل ثقله يوميا في كل صباح ،ويصير الصباح ضيفا
عبءا شامال ّ
غير مرغوب به في أمنية أن يستمر الليل حتى النهاية .ماذا يفعل

اإلنسان دون صوته؟ أنا إنسان ،هكذا أرى نفسي دوما ،هكذا اعتبرت

في اتجاهين ،أولهما أن تسمو بأمومتها وإنسانيتها وهي ابنة الوطن،

نفسي دوما ،لم أتعامل مع ذاتي كامرأة ،حتى المعارك األولية

ومفردة الوطن تنضوي على دالالت أدبية نتيجتها أن الوطن يحمل

خضتها كشخص ..كإنسان يريد أن يكون كما يريد ،كفرد يرى طريقه

هوية األم وال ينفصل عنها ككينونة ،االتجاه اآلخر هو إثبات أنها صنو
ٌ
حقوق وعليها واجبات ،لها أن تترك بصمتها في المجال
للرجل ،لها

الخاص حقه الفطري ،الحق الذي منحه الله لكل إنسان خلقه ،فكيف
يجرؤ أي إنسان على انتزاع هذا الحق اإللهي؟ من هذا المنطلق تعاطفت

الذي تبدع فيه دون قيود -ال أصل لها في الدين أو العادات والتقاليد-

الحقا مع النساء ،مع تعليم البنات ،مع حق االختيار .لكن التعاطف

والتعبير عن ذات األنثى وكتابتها في كل ما يخصها ..هذه التصورات

ال يفعل الكثير ،أليس كذلك؟

اآلن أريد أن أكتب ألقول كل شيء قبل أن أموت ،لكي ال أبدو كأي

تخرج لحيز الفعلية وديمومة اإلنتاج في حالة استعدت الكاتبة

أني أريد أن أعيش بكل إمكاناتي ،وال أجد غير الكتابة وسيلة لتحقيق
هكذا عيش في عالم يضيق يوماً بعد آخر .لذلك أكتب ،كي أرفع

أو اعتبار الرجل نداً لها..

كمثقفة وكاتبة ،ال يقتصر دورها على تحرير نفسها من عبودية الجهل

كي أظل مؤمنة بالخير والحق والحرية.

المواضيع ومن مناظير ورؤى مختلفة ،وإعالء صوت خطابها إلعطاء

والمثقفة أن تقف أمام مرآتها ومخاطبتها ،وتحدي ذاتها كما
مجتمعها ،وأن تكون جريئة في طرحها للواقع حداً ال يصل اإليروتيك

نملة مرت من هنا وانتهى األمر ،يزعجني هذا ..يسبب لي األرق ،ال
أقصد أني أريد أن أترك أثراً ،أعرف أن أي أثر قابل لالندثار ،لكن أقصد

والفوقية المجتمعية ،وإنما أن تؤثر في تلك العقول ،والكتابة في كل

السماء التي تطبق على األرض ،كي يتسع العالم ،ويمتد أمامي األفق..

شهادات متنوع ٍة وغني ٍة باإلدراك والوعي واإلرث المعرفي ،وتبادل
األدوار واآلخر في عوالم الكتابة ،كما فعلت الروائية ياسمينة صالح.

كاتبة من اإلمارات

اقتصرت كتابات المرأة على مدى عصور على التقيد بالحرام والعيب،
فبرعت بقرض الشعر وكتابته كما الخنساء وكتابة الذات في خواطر

ال جنس لألدب

وأتقنت كتابة الرواية ونافست فيها في محافل أدبية واسعة كجائزة

صابرين فرعون

وهذا حدث معي أنا بدأت بالكتابة باسم عنات ،حيث أني أنحدر من

البوكر ..كما تمردت فكتبت بأسماء مستعارة في بداياتها وما تزال،
عائلة متدينة ،رفض والدي اهتمامي بكتب خارج المنهج الدراسي ولم
تكن وسائل االتصال والتواصل من هواتف أو كمبيوترات متاحة حتى

بداية دراستي الجامعية ،ومع تشجيع صديقاتي وأساتذتي تق ّبلت

ً
واقعيا،

أسرتي هذا الواقع على مراحل ،مما عزز ثقتي بنفسي للتعريف باسمي
الحقيقي ،حتى جاء موعد نشر أول كتاب لي «ظالل قلب» ،حينها

اقترح ناشري الشاعر والروائي جهاد أبوحشيش أن يكون اسمي على

من الصعب إخضاع الكتابة للجندرية ،فاألدب ال يتبع

الغالف ،اليوم أنا أكتب في كل المواضيع ،وأوسع مداركي بقراءة
القرآن الكريم أوالً يليها الكتب األدبية والعلمية في حدود معاييري.

لجنس مع ّين وال حتى جنس كاتبه ،وهناك أديبات

وأدباء جعلوا دور البطولة «لآلخر» في خطوة لتوسيع أفق الكتابة

وإخراجها عن نمطيتها والتغلغل في فهم ومعرفة اآلخر ..الكاتب\ة
سواء كان ذكراً أو أنثى ،من واجبه\ا غربلة عاطفته\ا الكاملة عن

الكيميائية والهرمونية لألنثى تجعلها تحتكم لعاطفتها ،واستنطاق كل

توجهها وأيديولوجيتها واهتماماتها وتركيبتها كما هي ،وهي التي

متوازنة ،بمعنى أنها امتداد ومحاكاة للواقع ،النص أو العمل الكتابي

بشكل ما نعيش أدوار شخوصنا كما يعيشوننا ،وفي
هذا مؤكد ألننا
ٍ

لتجربتها أو تجارب األخريات ،وبذلك هي ال تنسى األذى بسهولة وإنما

اضطهادها كأنثى من منطلق أن فكرة العرب منذ القدم وحتى اليوم
هي وأدها كي ال يوصموا بالعار أو يطالهم يوماً ،كذلك هي أكثر قدرة

هي وصفاتها التي تكتسب شهيتها في الطهو ،هنا تكمن تلك البصمة
المميزة ،وصفتها السرية بمزيجه الفانتازي أحياناً والخيالي والواقعي

شخوص عمله\ا أو محاكاتهم ،ولكنهم يتركون إرهاصات من الذات
ذلك ترتسم خيوط العمل باعتباره العالم الذي تقتنص فيه المرأة

الكالم بأدق التفاصيل المسكوت عنها .من ناحية أخرى ،إن التركيبة
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ما تصمت عنه في امتداداه الواقعي ،عنها أو عنهن ،كمعايشة

تبلور السلبيات لصنع بديل للخنوع والخضوع .لن يستطيع كاتب
التعبير عن فسيولوجيتها مهما ك ُبر حجم ادعائه المعرفة بالطب أو

تصف مخاضها ،طمثها ،تمخضات روحها في األلم وفي الفرح،

عنف أسريٍّ كونها أم البنات المُ ع َنفة أو
على وصف ما تتعرض له من
ٍ

يرتكز على التشويق والمتعة وخطف نفس القارئ ،لذلك فإن نصوصها

في أحيان أخرى ،لنقول «يمييييييييييييييي» كما نستفيد من تجاربها
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القوة والضعف لمدرستهم واالطالع على التجارب العالمية المماثلة

في النهاية.
ُ
هو يحتويها ،إذ خلقت من ضلعه ،وهي تحتويه ،فهو الشريك الذي

من اﻷدب النسائي ذي االتجاه الديني.

وكر ٍّد على من اعتبرها مدرسة للنساء فقط ..فبعد بحث وجدت أكثر

يكملها ،وهما االثنان يهدما ثقافة السلطة الذكورية واستضعاف

من كتب في هذه المدرسة من النساء وإن لم يخلو اﻷمر من اﻷقالم
الرجالية فقد ّ
تمكنت رواية  sister sisterمن تنصيب eric jerome
 dickeyملكاً لألدب النسائي لقدرته الرائعة على سبر غياهب مشاعر

المُ حتوى بخطاب الهيمنة ،فإن كتبت فألنها تريد أن تع ّبر عنه بما يليق
به وهو يحيطها بكل الدعم والتشجيع ل ُتزهر في كل الفصول فتثمر.

المرأة والمشاكل التي تتعرض لها.
وفي نهاية البحث وجدت الفتاً ظهور مدرسة جديد ٍة موازية لألدب

كاتبة من فلسطين

النسائي وهي اﻷدب الرجالي تحت مسمى  lad litومن أشهر أعمال
هذه المدرسة األشد حداثة

my legendary girlfriend / mike gayle

مصطلح األدب النسائي

man and boy / tony parsons
ً
وأخيراً وليس آخراً ..أنهي مقالي هذا مطالبة أيا ممن يتكلم أو ينتقد

دينا نسريني

اﻷدب النسائي بأن يناقش أو ينتقد «عمال ً نسائياً» بناء على نقاط قوته
وضعفه اﻷدبيين كعمل غيره من اﻷعمال اﻷخرى على ساحة اﻷدب

كما أتمنى أن يزيل شيئا من اللبس ما بين األدب النسائي واﻷقالم

شهدت

النسائية.
ٌ
ٌ
أنواع عديد ٍة طالما أبدعت وستبدع
واحد من
فما اﻷدب النسائي إال نوع
ٍ

ساحات الجدال اﻷدبي عموما عدداً من الحوارات

اﻷقالم النسائية بالمشاركة فيها كتفا بكتف إلى جانب اﻷقالم الرجالية.

عن قلة اﻷقالم النسائية وضعف أدواتهن وأفكار عنصرية أخرى أنأى

كاتبة من سوريا

الحامية التي تبدأ بـ»اﻷدب النسائي» وتنتهي بالكالم

بنفسي عن الخوض فيها؛ ولم تقتصر تلك الظاهرة الغريبة على
محدثي اﻷدب أو حواريي الفيسبوك بل تجاوزتها لتطال أسماء أدبية
ذات قيمة وما راعني هنا كان الخلط بين مفهومين منفصلين تمام

األقنعة واألشواك

االنفصال.

حنان بيروتي

اﻷول أدبي «اﻷدب النسائي» واﻵخر عنصري «اﻷقالم النسائية» وما

بين الخلط بين هذا وذاك أتيح للكثيرين ممارسة اﻹساءة العنصرية
على الكاتبات وأقالمهن جهال ً باسم اﻷدب ..حوارات مطولة قرأت،

وأخرى تجاهلت ،ثم وجدت قلمي العنيد يزج نفسه في بعضها رافضاً

ً
مصممة على البحث
لـ ..chick litقطبت حاجبي ورفضت التصحيح

عن مفردتي اﻷساسية ..لتبتسم لي صفحات الويكيبيديا وتشرح لي

إطار تاريخي كرواية «.»waiting to exhale
النسائية من أعمال ذات ٍ
ً
ومن اﻷخطاء الشائعة التي وقعت أنا شخصيا فيها هي تصنيف اﻷدب

طرق أبسط للوصول لمعنى كلمة اﻷدب
لذا اسمحوا لي أن أبدأ بعرض
ٍ

كاختصار للتعريف عن اﻷدب النسائي وإن لم يبدأ هذا اﻷدب فعليا
ٍ

العامل اﻷقوى في العمل هو العالقات العاطفية في حين تتساوى

أكثرنا اليوم متابعٌ للسينما اﻷميركية ومسلسالتها ويصعب أن تتابعها

تايمز صديقاته الصحافيات بترك النزعة اﻷنثوية الكتابية ﻷدب النسائي
وبدأ هذا النوع يلقى رواجاً في عام  1999مع أعمال أدبية مثل sex

ً
أمر أراه بسيطاً واضحاً.
ومستغربا كمية التخبط أمام ٍ
النسائي.

دون أن تصطدم بمصطلح  ،chick movieوهو فيلم غالبا يتباكى

الرجال إن طلب منهم مشاهدته فهو فيلم موجه لشريح ٍة اجتماعية
محددة :النساء ،وال يقتصر اﻷمر على األفالم بل يطالها للمسلسالت

وأقرب مثال يوضح الفكرة هو مسلسل desperate housewives
ٌ
مسلسل يعالج قضايا المرأة ومشاكلها االجتماعية – العائلية
فهو

– المهنية والعاطفية ..وهكذا كانت الكلمة التي أدخلتها في محرك
علي محرك البحث التصحيح
البحث  ،chick litteratureفعرض ّ
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ببساطة كلمة  chick litالتي استخدمت للمرة اﻷولى في عام 1988

بالظهور حتى عام  1996كتصنيف حيث طالب أحد صحفي نيويورك

كفرع من فروع اﻷدب الرومنسي ،ففي اﻷدب الرومنسي يكون
النسائي
ٍ
العالقات العاطفية في قيمتها مع العالقات العائلية ،االجتماعية
والدينية ويهمني جداً هنا التركيز على تلك اﻷخيرة.

فمؤخراً في ساحة اﻷدب المصري القت بعض اﻷعمال رواجاً بين القراء

 and the cityوبدأ منذ ذلك الحين ينافس على قوائم اﻷكثر مبيعاً.
لنعد خطوة للوراء وننظر لتعريف اﻷدب النسائي ..هو ٌ
فرع من فروع
اﻷدب الروائي «تماماً كأدب الجريمة وما وراء الطبيعة والرعب

من الدراسة والتصنيف بسبب الغياب الغير مفهوم للنقاد والباحثين

العمل مشاكلها النسائية كجزءٍ أساسي في حبكة الرواية.
غالبا ما يتخذ العمل الزمن المعاصر إطاراً له وإن لم تخل اﻷعمال

اﻷقالم الشابة على تحيد مكانتها في األدب المعاصر واﻹلمام بنقط

وغيرها» ويكون عمال واقعياً « »fictionبطلته امرأة بحيث يعرض

وهي أعمال تتصف بطابع عاطفي ديني «الحب الحالل» وهو إن لم

أكن مخطئة أحد أوجه اﻷدب النسائي وإن لم تالق هذه اﻷعمال حقها
اﻷدبيين عن ساحة اﻷدب الشبابي على الرغم من أنها الساحة اﻷكثر
تطوراً
ً
وإثارة لالهتمام ،وهو خطأ أتمنى أن يتم تالفيه لمساعدة تلك

هي

أسئلة شائكة مستف ّزة ومشروعة ،هل تكتب المرأة بقلمها
وصوتها ومخيلتها تجاربها اإلنسانية؟ إلى حدٍ ما ،المبدع في

المجتمعات العربية بشكل خاص يختبئ خلف أقنعة كثيرة متكاثرة
بالكاد تشرق من خلفها ُ
ذاته النقية وضوءُ نفسه المتفرد ،فالقيود

ُتفرض عليه سواء أكانت داخلية أو خارجية وال يستطيع التفلت منها
فهي مغروسة في بنيته الفكرية منذ الصغر ،المجتمع المك ّبل ال ينتج

أفرادا أحرارا رغم أنّ مفهوم الحرية في الفن واإلبداع فضفاض ،من
هذا المنطلق أقول إنّ القيود المفروضة على اإلنسان العربي في

ُّ
أشد وأعمق على
إبداعه حاضرة وال يمكن التنصل منها لكن وطأتها

المرأة وكثيرا ما تصل -ببالغ األسف -لكسر مشروعها اإلبداعي وخنق
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صفوان داحول

ُ
المرأة المبدعة وراء األقنعة
ذاتها ومحو تفردها ،يحدث أن تختنق

وسط كوكب الرجال .هي ليست منافسة قد َر كونها إثبات
بصمتها
ِ

لذات وإثبات لقلم ووجود أدبي ،ففي الكتابة تختلف القوامة ،ولن
تكون القوامة للرجل ،سترفضها المرأة ً
رفضا تامً ا بقلمها وروحها ألنها

المجبرة على تج ّرعها وتحجم عما تريد قوله أو تقدمه منقوصا ومبتورا
أو باهتا ألنها في ظل المنظومة القيمية واالجتماعية العربية تتعرض

وليس بما يسمحه المجتمع لها ،من قال أنَّ
ستكتب بحروفها هي
َ

للوأد والتدجين واالستنزاف بشكل ممنهج ،فتسعى إمّ ا لنحر

حرف
حروف العرب ّية عند المرأة هي  28حرفا؟ بل ِزد على ذلك ألف
ٍ
َ
وألجلك ألف.
وحرف ،وألجلي ألف،

مشروعها اإلبداعي واالستسالم للتيار وإمّ ا لغربلة كتابتها والنأي

بحروفها من ِشباك القبيلة وأحيانا بازدياد وعيها وثقافتها وتجربتها
ُّ
تشف وال تكشف عن المخبوء من المعاني والرسائل
تسعى للبوح بلغة
ً
بعيدا عن سهام
العميقة والمخفية بمهارة وذكاء فتبدع وتحلق

كاتبة من مصر

القبيلة قصيرة النظر وسطحيتها وقاصرة الرؤيا.
َ
لتحقق اختالفها عن الرجل وتبدع نصا مائزا
ال أرى أنَّ المرأة تكتب
ذا سمات خاصة فهذه نظرة تؤطر إبداعها وكيانها اإلنساني في هدف

مراوغة مغرية

نسبي وفضفاض وجدلي ،لكن من البديهي أن يختلف ما تكتبه عمّ ا

تيسير النجار

يكتبه الرجل ليس ألفضل وال ألقل جودة ألنَّ كل نص إبداعي هو حالة

متفردة وخلق جديد بصرف النظر عن كاتبه  /كاتبته إذ ال يجوز الحكم
المسبق على النص أو النظر إليه من زاوية جنس مبدعه ،ووجود
َ
يصل األمر إلى حصر
فروقات في اإلبداع أمر إيجابي وطبيعي شرط أال

الموضوعات واللغة واألسلوب في موضوعات مكرورة تصب في قالب
واحد وحيد ،األصل في اإلبداع الشمول والتنوع والتحليق وتعدد

 -لماذا

التجارب وتف ّردها مهما كان جنس المبدع.

المرأة تبدع لغتها إلى حد ما لكنها ال تستطيع أن تنزع أشواك لغة

المجتمع وهيمنة المجتمع الذكوري ،والمبدعة الحقيقية تكتسب

هذا ما قاله لي أحد األدباء عند قراءة قصتي القصيرة التي بطلتها تعاني

القدرة على أن تختلق نوافذ وأمداء وآفاق للتنفس والبوح وبث

من االختالف ،تحمل ثقله حتى تتمنى الموت أو فقدان االختالف،

مشاعرها وأحالمها ومواجعها وهواجسها بطبيعتها القادرة على

دائمً ا يتم نصحي بالبعد عن المرأة ومعاناتها وعدم استنزاف قلمي

التحمل والتجدد والحلم وإرادتها الصلبة التي تقيها من االنكسار

في البكاء على الرجل الذي هجر قلبي أو المجتمع الذي نحرني إلرضاء

وتجعلها تنجو من الممحاة الخفية الموجهة ضد أية امرأة متميزة.

تطرفه المرضي.

هل نخلص إلى أنّ المرأة ال تكتب اختالفها كأنثى؟ اعتبره حكما عاما

أرى أن الكتابة ناتج إنساني وال يمكن أن تنفصل عن عالم كاتبها ،فهو
إله صغير يخلق ما يوازي عالمه أو بديال ً له قدر استطاعته حتى يرصده

فالتجارب اإلبداعية النسوية متباينة في طبيعتها واستمرارها وجديتها

بين الكاتبات وفي تجارب الكاتبة ذاتها ،والمبدعة الحقيقية تكتب
اختالفها كأنثى دون أن تتقصد ذلك وحين تتبع البوصلة األنثوية
داخلها التي تتميز بحساسية فائقة وقدرة على التقاط التفاصيل

وفيض العاطفة والحلم ،وهي تكتب المتاح لها أن تكتبه إال في ما

حروف األنثى

ُ
قلت ال يمكن أن تنزع من حروفها أشواك لغة المجتمع
ندر ،وكما

حال المطري

الذكوري والتي نجدها أيضا في حروف يبدعها رجال.

كاتبة من األردن

َ
حين
70

أو يجمله أو ينتقم منه ربما.

فطرة أن تستحض َر ً
ً
ثالثا ،قلبها ،روحها ،فؤادها ..أي أن تستحض َر ُل ّبها
ِنسق ُه
لتنثر ُه على الورق كزهور ّالليلك ،ليأتي رابعً ا ،عقلها ،ف ُيرت ّبه وي ّ

سوى في الماء وبعد االرتواء بإمكانه أن يشتهي العصائر واألطعمة

ً
خاصة .وهنا تتف ّرد المرأة
كل من يقرأها عامً ة ،ومن يقرأها من الرجال
ً
ً
ً
مقارنة بالرجلُ ،
وتث ِبت قِوامتها عليه أدب ًّيا -أحيانا-وأقولها أحيانا من

الحلويات مثال ،كذلك المرأة التي مازالت تعاني الغبن والنير ويؤلمها

فبال ّتالي يكون الناتج لوحة أدب ّية أنيقة ،لوحة ُتثبت أنوثتها في أيدي

باب العدل ،كي ال يثو َر إخواني في القلم «الرجال» .والقصد من قولي
ّ
َ
أنَّ المرأة تستعينُ
توكلها على القلم ،فوحدها العاطفة
بعاطفتها قبل
عار ،ليأتي دور الق ّراء بستر ِه
من تستحضر الصورة أو الحدث كما هو ٍ
بأحاسيسهم اتجاهها وال ّتوحد به أو تركهِ عاريًّا كما هو .وهنا تنجح

تكتب المرأة ،وال يهم إن كانت عرب ّية أو غرب ّية ،فبرأيي
ُ
الشرق أو الغرب هو
ال ّتكوين البنيوي للمرأة سواء أكانت من
ِ
ذاته ،فاألنثى هي أنثى في ِّ
ّ
كل األكوان والعصور ،فإنه يكونُ لزامً ا أو
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ال تخرجين من شرنقة األنثى وتكتبين عن العالم؟

ّ
كالصلصال
األنثى في زعزعة األحاسيس ،بل تكاد تكون قلوب الق ّراء
ُ
تفعل بها ما تشاء إلى آخر صفح ٍة وحرف .وهنا تكمُ ن سلطة
في يديها،

ْ
بدأت سط ًرا
أسر قارئيها ّكلما
المرأة األدبية وقدرتها الهائلة على
ِ
ً
ً
ُ
فتثبت
جديدا ،حينَ يكونُ اختيارها للكلمات اختيارًا دقيقا حذرًا

الكاتب الحقيقي مثل الظامئ لن يستجيب إال لما يلح عليه ولن يفكر
المختلفة ،لكن في وجود حالة العطش الشديد سوف يعجز ويصير
ّ
أترفع عن الماء وال حاجة لي بها وراح يمتدح
مدع ًيا إن قال إنني

احتكاك قيوده بمعصمها كيف لها أن تكتب عن شيء آخر؟ ال أنفي

عدم شعورها بمعاناة اإلنسان المعاصر لكن تلك المعاناة مثل
الجدران الخارجية للسجن ،تدرك وجودها لكن ما يخنق أنفاسها هو
الطوق الجاثم على عنقها كيف ستجري وتحطم الجدران قبل تخلصها
منه؟

قيل إن تكرار ذات الموضوع دليل على إفالس الكاتب ،جملة سمعتها
كثي ًرا لكنها فضفاضة قد يكون ذات الموضوع لكن الرؤية مختلفة فهذا

إبداع ال يمكن نكرانه ،ثم بالفحص الدقيق سنجد مركزا محددا لكل
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كل ما أريده هو تحطيم القوالب والقراءة دون أحكام مسبقة ،واحترام

ثقافياً وحضارياً؟ ما السبب؟ أهو اللغة أم أسلوب التفكير والتعبير؟
فلنترك العنان للمبدع أياً كان في التعبير كما يشاء طالما أن نصه

الكاتب وشخصه ومحاكمته باألخالق التي ّ
تتبدل من زمن إلى آخر،

والمجتمع .إن تأخر السرد في إقليمنا العربي عن تطوره ببساطة ال

كاتب يدور حوله إبداعه ،فلماذا يتم تصنيف معاناة المرأة مرتبة أقل

وحسب.

حر ويترتب عليها مستقبل الشعوب ،شعورها ليس بالشيء الهين
ً
إطالقا.

المرأة واحترام إبداعها وأتمنى القضاء على الظاهرة التي تربط بين

بالرغم من أهميتها حيث أن المرأة المقهورة ال تستطيع إعداد جيل

تسعى المرأة إلثبات وجودها وممارسة حقوقها الطبيعية التي حُ رمت
منها في بعض األحيان جورًا ،على سبيل المثال عندما تخبر شخصا
أنه فاشل سيكرر كلمة فاشل ليتم نفيها عنه (أنا لست فاشال ً – لماذا

تراني فاشالً؟ ما هو الفشل؟ أنت فاشل ً
أيضا وما إلى ذلك) ،كذلك

أنت أقل مرتبة من
(أنت عورة – ِ
المرأة ما إن تخرج للعالم حتى تسمع ِ

الكتابة خيال والخيال أن نطلق العنان ونحطم اللجام الذي يقيدنا،
حين نضع رقابة على خيالنا ونكتب ما يُراد منا نموت فعال ً دون أن
نشعر ،ولن نختلف عن الشخص الذي استعبدته العادات والتقاليد
وأوقف عقله وصار كائ ًنا مي ًتا يماثل ما مضى.

كاتبة من مصر

الرجل – ناقصة عقل…).

ربما تواجه العالم بمفرداته وقد تكون أقوى وتخلق مفرداتها وعالمها
متجاهلة حماقاته حتى يعترف بها ويكف عن إلقاء تهمه ،من يُحبس

سلطة الموهبة

في القفص يصطدم به حتى يخرج منه ،لذلك تتأثر المرأة بعالمها

آن الصافي

كأي إنسان إلى أن تبرأ منه وتصير هي كما تشاء ،ليس كل النساء
سواء فبعضهن يتخبطن في دوائره إلى االنتهاء وتمسى حروفهن
ً
مسوخا من كلماتهن األولى وأخريات يكسرن الطوق ويحلقن فوق

الجدران ويراقبهن من بعيد وتشمل نظرتهن الرجل شريكهن في
معترك الحياة وال يقتصر دوره على أنه الخصم الذي يجب أن نتحداه
أو ندهشه وحسب.

ال أعرف من الذي جعل من المرأة سبة ومن الذي قال إن الكتابة

اإلبداع

األنثى فهي مراوغة ..مناورة ..مغرية ..تجعلك أضحوكة إن ظننت أنها

حرف .الشيء يتيح التعبير المتميز سوى الموهبة الحقيقية والخلفية

النسوية دون المستوى وموضوع من ال موضوع له؟ الكتابة تماثل

لعبة بين يديك ،الكاتب بغض النظر عن جنسه طالما أطلقنا عليه كات ًبا

ال بد أن يتوافر به العديد من الصفات أولها إدراك واحتواء ما يكتب
عنه ،عندما كنت طفلة كتبت قصة عن الخيانة الزوجية مستوحاة
طبعً ا من األفالم العربية ،سألني معلمي:

ثيابك؟».
بشرتك أو
إحساسك بملمس
 «لماذا ال تكتبين عنِ
ِ
ِ

تعبير بأي وسيلة ينتهجها المبدع ،صورة ،رسمة،

أقول المرأة في حد ذاتها عالم ممتلئ بالحياة فهي أصل الوجود وهي
األصلح واألقدر في تمثيل وتوصيل ذلك لآلخر ،يجتهد الرجل ليتحد
معها فيكتب عن الوالدة مثال ً بعد مشاهدتها أو السماع عنها منها،

الكتابة النسوية موجودة وال يحزنني إن تم تصنيف عمل لي ضمن
ذلك لكن األهم هل كتبتها بشكل جيد؟ عبرت عما رغبت بالشكل الذي
اخترته؟ ما يغضبني هو تصنيف كل ما يصدر عن المرأة أنه أدب نسائي

يجب تجاوزه ألن اإلبداع موجود في عالم الذكور ،حيث أن الرجل
مهيمن على المجتمع فهو يمتلك كل المقومات بما فيها اللغة لكن
هناك نساء يكتبن على كل شيء وتخطن حاجز جنسهن فهن اإلنسان

aljadeedmagazine.com

تناول النص حتى النظريات النسوية .لكني هنا وبصدق شديد أعترف

ووضع الءآت عمياء تحدث ثقوب واهتراء في النسيج الثقافي وباله لن

الموروث الديني.استقباله لخبراتنا وآالمنا وتجاربنا التي توضع في

نحن في عصر الثروة والثورة المعلوماتية والتقنية .طالتنا تغ ّيرات

المنزل بل ربما يزدريها وتدفع فاتورة كتابتها حتى وإن كانت جزءا من

والتعبير ،واستجدت تغيرات جوهرية في مناحي حياتنا شئنا أم أبينا.

بدلوها .وهنا ال أخجل من اعترافي أن هناك مجتمعا يرصد ويحدد أطر

يطول اإلبداع والمبدع فحسب بل المجتمع بمجمله.

في التواصل والتلقي أثرت في أسلوب التفكير والفهم واالستيعاب
إن عشنا بمعزل عن هذه الحقائق فلن نجدنا إال أمام حلقة مفرغة
تحملنا للخلف حضاريا وفكريا.

النص حتى ولو بدرجة ما تشعل تراثه بأكمله تهدد صورة المالك في
تجربتها وليست كلها أو ربما لم تكن تجربتها على اإلطالق وأدلت

الكتابة .لدينا الكثير من التجارب التي صودرت على إثرها الكتب وربما
حوكم أصحابها وزج بهم في السجن،ال لشيء أكثر من انتهاك

في كندا خالل عشرينات القرن الماضي صدر بيان مهم حينها :تعتبر
المرأة كائن إنساني! في ثمانينات القرن الماضي أيضاً أصبحت المرأة

المهم وليس االصطدام ذاته لمجرد االختالف .حرفية التوظيف

في وطننا العربي ،فلننظر أين كنا وأين أصبحنا لنستوعب ما فعلناه

أراها في كتابة المرأة كمراحل الحمل والوالدة مثال أو عالقتها الخاصة

تتحصل على حقوقها المدنية وتساوى بالرجل.

وخدش حياء المجتمع .لقد تعلمت ببساطة أن توظيف التابو هو

وأهميته األدبية هي المعيار .بقي أن أشير أن هناك اختالفات فارقة

بحضارتنا! ال طريق للخالص إال بنبذ أسباب التردي ومنها بشكل
رئيسي أن يعامل الكائن اإلنساني أياً كان ككائن إنساني دون حدود

الحرير الشفاف الذي تربط به المرأة وعيها بألمه وفرحها مغزولين معا

الطاقات في ما هو غير مجد .باإلبداع نصل ألرقى عوالم اإلنسانية،

المرأة ليست كتابة ما يتيحه المجتمع لها وإن كنت مع تلك المقولة

جغرافية أو عرقية أو جندرية أو أي تمييز ال ينتج إال الفرقة وإهدار
باإلبداع تبنى حضارات وبمحاربته تفنى حضارات.

روائية من السودان

مع أطفالها .ربما يرصدها الرجل في كتابته لكنه حتما يفقد خيط
وهي تحتضن وليدها بعد معركة مع األلم الكبير للمخاض .كتابة
بدرجة ما في ما يتعلق بالتابو أقول بدرجة ما ألن وليمة ألعشاب البحر

وأبناء الخطأ الرومانسي وأخير أحمد ناجي أمام أعيننا .أن ما تحاكم
من أجله المرأة يحكم الرجل أيضا في كتابته .كل ما أستطيع قوله هو
أن الكتابة منذ البداية مجازفة ،وإبحار ضد مسيرة مالك البيت الطيب

المطبوعة في أذهان الناس عامة .الكتابة تأبى إال أن تكون مقدسة

سبيل المثال على ألسنة شخوص نصه وأسلوبه السردي وعرض

شيء يستحق وليس هناك ما نسمو عنه ،فكل شيء نؤثر فيه ونتأثر
الحرب ،نريد فقط أن يشعر بما شعرنا به ،لذلك فإن عالم المرأة بل

لشيء سوى نتاج التفكير الذي يجرف للتمييز :قبلي وجندري..الخ

أن الفارق الذي نراه جليا هو استقبال القارئ لكتابة الجسد مثال أو

أنثى أم رجل (أي مسألة الجندرة) ال يجب أن تكون اإلطار الذي يحد
المتلقي في تناول المنتج اإلبداعي أياً كان .كيف يعبر الروائي على

مضاف وليس لمجرد التذكير وفرض أناه دون إضافة مجدية للنص.

به يستحق الكتابة عنه ،نحن ال نكتب مواعظ وال نعد القارئ لخوض

به إضافة في عالم السرد بجماليات وعطاءات هادفة ومثمرة للفرد

المبدع تتسم بأسلوب ال يجب أن يشبه غيره .مسألة أن يكون المبدع

لم أجبه حينها لكني رأيت أن ما يقوله استخفاف بي واقتراحات أقل

كتابة الرجل حسبما أرى فالقواعد واحدة ونظريات النقد التي تطبق
عليها واحده .وهنا أعي جيدا أن لكل نظرية خصائصها وآلياتها في

الثقافية والذائقة الجمالية التي يعكسها العمل بحيث نجد بصمة

أفكاره ال يستوقفنا إال النص ،وكاتبه الحذق يجعلنا نرحل في عوالمه

من أن يتم معالجتها في قصة فهي ال تستحق ،أثبتت لي األيام أن كل
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حالة جمالية إنسانية ال يوجد فيها شروط حين لحظة

وخبرة حياتنا بنكهتنا الخاصة .ال يوجد اختالف بين كتابة المرأة وبين

كتابتي تشبهني
أمل جمال

دون أن يذكرنا بمن هو أو هي وإن حدث فليكن بأسلوب تلقائي وجمالي

والمقدس له من الطقوس ما قد يستوجب التضحية .ربما تصل
الكتابة إلى حد الخسران لكن تركها ال شك يصل بنا ّ
حد الجنون.

كاتبة من مصر

مفهوم أو مصطلح أدب نسوي وضع لسبب أكاديمي في التصنيف كان

نقول :أدب أميركا الجنوبية ،أدب الحروب.…،الخ ،كلها بغرض
تسهيل الدراسة لهذه النوعية من األدب .هناك تساؤل هل األدب

النسوي هو ما تكتبه المرأة أم الذي يُكتب عن المرأة؟ المهم هذه
المسميات خاطئة جداً إن أطرت كصنف جازم ومحدود بمسماه.

اإلبداع هو اإلبداع مجرداً من كل هذه المسميات الدارجة.
تكتب المرأة ألنها كائن إنساني؛ كما الرجل تماماً .هذا الكائن اكتسب
خبراته وله ثقافة ووعي وطاقة إبداعية حركتها دوافع محفزة لوضع
فكرة في نص عبر لغة هي وسيلة للتواصل .إجادة توظيف اللغة ال
يحدها جنس المبدع أياً كان .لغتنا العربية على سبيل المثال أنثت

وذكرت بأسس وقواعد ،هل قدم أو أخر هذا في تقدمنا أو تأخرنا

على

عكس كل ما يقال وبطريقة مبسطة أحبها في كل حاالتي

وتعاملي في الحياة كتابتي تشبهني ال شيء أكثر ،كتابتي

هي فعل الذات تجاه العالم وتأثير العالم على الذات .أقول العالم كل
العالم الذي أصبح قرية صغيرة ،تسوسها التكنولوجيا قبل األنظمة.

أكتب ال ألختلف مع الرجل ولكني أكتب ما أشعر به وما أريد كتابته

كذات تحيا في العالم ،أل أناصب كتابة الرجل العداء وال أضع كتابته
نصب عيني ألختلف معها ،الكتابة هي محصلة قراءاتنا المعرفية
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 24شاعرة
 24قصيدة
مـران (مصــر)،
مـان مرســال ،رضــا أحمــد ،شــهدان الغربــاوي ،هــدى ع ـ
إي ـ

أ ـبـرار ســعيد ،بثينــة اليتيــم ،ربــاب إســماعيل ،شــيماء العبدالجبــار،

هــدى املبــارك ،هيفــاء العيــد (الســعودية) ،رفيقــة مــرواين ،ســماح
البوســيفي ،منــى ال ّرزقــي (تونــس) ،ســكينة حبيــب اللــه ،عائشــة
غـرب) ،شــيخة حســن حليــوي ،نجــوى شــمعون ،نــداء
بلحــاج( ،امل ـ
يونــس (فلســطني) ،أروى أبوطــر (األردن) ،ب ـتـول حميــد (البحريــن)،
شـرف (ســوريا) ،شــهد الفضــي (الكويــت) ،فتحيــة الصق ــري
خلــود ـ
عـراق).
مـان) ،نســيم الداغســتاين (ال ـ
(ع ـ

قلم التحرير

أحمد جابر عامر
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حسني جمعان

 24شاعرة
 24قصيدة

عن كميات كبيرة

أبرار سعيد

من قماش الكلمات،
ً
قصيرة
تكون

شمس شاغال

وذات تصميم غاية

تخطر لي ّ
كل المشاهد ال ّزرقاء

ً
ً
عذبة
صرخة
أجد نفسي مستسلمة ألناشيد تطلق عبر حناجرها
كمصابة ،أفقد الحركة تدريجياً

ّ
أرض بعيدة
جذر
ما يُطلع ال ّرجفة اآلتية من أعماق
ممتد عبر ٍ
ٍ
ً
حقيقة
أفترض الحقيقة خياالً والخيال
ُ
أطفأت شمساً برتقال ّية في لوحة شاغال
منذ ساعات
ُ
كسرت نصفها

كالكأس التي ال ّ
بد من إفراغها
بطريقة وحش ّية.

شاعرة من السعودية

نفحتان
خلخال المعنى

في البساطة ،هذا
حتى تتأمل معي

هارفارد

مفاتن الفكرة

بوذيّة تقع في غرام مسلم

وخلخال المعنى.

لوليتا تحكي عن اللذة بعد وصولها لألربعين
بائعة هوى تشتري عروساً لطفلتها

***-

غمام المراوغة

جنديّة في جيش االحتالل اإلسرائيلي ،وعندها عطلة من القتل

ال يضيرني وجعك

أرملة هندية هربت بعد أن حرقوها

إن اجتاحك التتار

للسلطة
ملكة متخف ّية بعد وصول الجمهوريين ُ

ناجية من حرب البوسنة ال تنام وال تصحو

سنية صالح تبكي في الحمام حوالي السادسة صباحاً

ال يضيرني

على تفصيل فساتين
كتاباتي ،ال أبحث
بداخل مخيلتي
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السيدة داولي تلغي الحفل وتخرج وحدها للمشي
أمٌّ ّ
سلمت ابنها للمصحّ ة وعادت لتبكي بين ألعابه

ثم حطت بك الخرافة

خريف على غصن النحول
كورقة
ٍ

شيمبورسكا تدخن سيجارة بعد أن كتبت قصيدة

ثم أتــيتك أنا كذرة ملح

فالحة من الدلتا ،ماتت دجاجتها باألمس.
ربما يجب أن تكوني ّ
كلهنّ ،

باحثة عن النشوة

بين عويل جــراحك
وعلنا تماديت

أنت.
قبل أن تصبحي ِ

aljadeedmagazine.com

ثم أحبطت قواعد ترميمك
مطلقاً ال يضيرني وجعك.

شاعرة من األردن

أكثر من بحيرة راكدة
ُ
يحدث أن أتمرنَ على البالدة كأنْ ..
َ
حديثنا بابتسام ٍة بارد ٍة مفتوح ِة االحتماالت
أفتحَ

أوقات خارجَ سيا ِقها الزمني
اختراع
أعتا ُد على
ٍ
ِ
ً
ُ
أقترض من بنك حواسي المباالة ربح ّية
َ
ساعة حائط
موضع قلبي
أُود ُِع في
ِ
بأسنان بيضاء
أخدع وجو َه اللقاء
ٍ
ب ضوءَ الذكرى بروزنام ٍة سوداء
أحجُ ُ

واألفراح المتأخرة
الجنائز
وأقيس فساتين
ُ
ِ
ِ

يحدث أن أتمرن على البالدة كأن
َ
بكامل أناقتي
جثث حكاياتي
أحرس
َ
ِ

جدار ذاكرتي
أنزع مسما َر صورتِك من
ِ

تخفيف صارم
بنظام
أحافظ على لياق ِة عاطفتي
ٍ
ِ
َ
الشريط اإلخباري المسبوق بعاجل
أتجاهل

وأنشغل بأحداث فيلم هوليودي سخيف.
يحدث أن أتمرن على البالدة

كثيرة ووحيدة

إذ مزقت شباك صيدك

حين أعمل

هوية

أقل من تمثال إغريقي

صاحبة بار في أطراف المدينة ،زبائنه من سائقي الشاحنات
ّ
لتعلم القانون في
طالبة من الصومال ،حصلت على منحة

واستولوا على قــالع حكايتــك

أروى أبوطير

إيمان مرسال

بتول حميد

شعر مستعار
كأن أبد َد شوقي بتسريح ٍة عصريّة أو
ٍ

شاعرة من مصر

أخمش وجه إحساسي بأظافر مطل ّية
ُ
أغسل أر ََق خِ ذالنك بمُ زيل الماكياج

ُ
أستبدل ماءَ وجهي بكريم تفتيح مُرطب

وأرقص مع أنيني على وقع أغنية فاقعة.
يحدث أن أتمرن على البالدة ..كأن
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شعر

َ
ول
أريحي جديل َتك على وساد ِة ال َّن ِ
ُ
العنب
شفتيك على
ضمّ ي
ِ
ِ

رباب إسماعيل
علني ال أموت في الحرب

ليتخم َر

ريثما انتهي من الحصاد.

ٌ
كسل عظيم
في الحرب يصيبني
ً
إذ أعو ُد مني مُ نهكة ً
جدا

***

ال تق ّبلي القم َر

ً
ُ
طويل
أعمل
فأنا هناك
ّ
علني ال أموت.

خدك ناعساً
إن م ّر على
ِ

للماعز
نسي العُ ْش َ
ب الطريَّ
وال َت َ
ِ
كي ال ينسى الحليب.

حسني جمعان

في الحرب ً
أيضا،
ً
عاقلة ً
جدا
أبقى

***

علي رصاصة طائشة.
خشية أن تتع ّرف ّ
أُغ ّي ُر من سيرتي الذاتية

َ
األغصان
عارية
يا
ِ
ُ
التلص َ
ُّ
ص
يجيد
ثمَّ َة من

وهيئتي

الحلمات النافرة.
على
ِ

وصورتي،

***

َ
ك أحد ،أو يشي َر َ
يوقف َ
إليك من بعيد،
دونَ أن
َ
بنظرات مرتابة
يقذفك
أو
ٍ

أعطي دهشتي عقاقي َر منوّمة

أراقب نضجَ روحي وهي تبتلعُ خيباتي بصبر
ُ
َ
َ
ُ
وفاتورة هاتفي
تأجيل أرصدة وعودي
أتعمد

وينع َت َ
ك بالمجنون.
فكرة أن ي َّ
مرئي ،مُ ِّ
ُ
نف ً
ضا عن شغ ِف َ
ُقل َ
ك الغبار ،سار ًدا
مركب ال
ك
ٌ
ّ

َ
َ
ُ
قهوة الصباح
أرتشف
الحزن كما
مرارة
أرتشف
ِ
كحبات السكر
وأُبقي وهم األحالم
ِ
قاع الفنجان.
في ِ

شاعرة من البحرين

بثينة اليتيم

ً
لصم ِت َ
َ
حامل معه روحَ ك،
فوائد السفر،
ك الجامدِ
ُّ
َ
بات صوتِكَ ،
َ
ذات َ
ورغباتك المجهولة،
المتعددة،
ك
تقل ِ

ً
ّ
خالقا لجسدِ َ
الهش
ك

الخائف،
( المُ شتهي/
ِ

المَرمي على السرير ،كلوح ٍة فن َّي ٍة مُ خ َّربَة)
ِ/المقموع،
الثائر
ِّ
ِ
َ
َ
وآالف الصور.
العيون
آالف
ِ

شاعرة من السعودية

باتجاه بقعة أثيرة
خلود شرف

يلتفت َ
َ
إليك أحد.
دونَ أن
ُ
ُّ
ٍّ
خاص بك،
التنقل
فكرة
واختيار مَ قعدٍ
ِ

ُ
أزهار نادر ٍة جذب ْت َ
ك بعنف.
والنوم مع
السهر
فكرة
ٍ
ِ
ِ
ُ
َّ
العشاق،
الحدائق على طريق ِة
والغرق في
اللمس والتذو ُِّق
فكرة
ِ
ِ
ِ
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ك األولى
رَغب ُت ِ
ُت ُ
سيل ماءَ َ
ك.

ُ
تأكل تلك الشجرة.
ومرة أصي ُر نارًا
أخون ذاتي بذاتي

***

أخون طيشي بعقلي

كنت م ّني
لطالما ِ
ً
طرية َ
الرخام
فوق
ِ

ألعب «الغميضة» مع روحي
ُ

أتع ّرف عليها م ّرات وم ّرات
ّ
كلما م ّرت قربنا رفيقتنا «الطائشة».

فنامي هنيئاً

ظك.
وما إن ينامَ إل ُه
الحرب أو ِق ِ
ِ

ً
أحيانا -وبعد أن ُتنهي رقصتها المجنونة-

***
نفسك أمامَ المرآ ِة
نسي
ال َت َ
ِ

نتأمل جسدها الثاقب
نجس حرارتها الحارقة لكل هذ ِه السنوات واألحالم واألوطان.
ُّ

عارية

-يضع قوته في أصغر خلقه-

بجمالك.
طاك
ِ
فتتعث ُر ُخ ِ

منك يا صغيرة»
«كل هذا الطيش ِ

***

أقول لها بعد أن فاوضتها على رأسي
أقول لها ً
أيضا:

يدك
أخشى
عليك من ِ
ِ
َ
َ
تضاريسك الالهبة
تكتشف
أن

ُ
لست لي
إياك ،فأنا
«عليك أن تتفهمي جُ بني ،و ُكرهي ِ
ِ

بابك ُّ
لن َ
لم.
يدق
أدع ِ
ِ
لغريب الحُ ِ

ُ
مكان مزدحم
الس ْي ِر في
فكرة َّ
ٍ

تناسب مِزاجَ ك.
بالهيئة التي
ُ
ُ
تستلقي عاريًا َ
فوق
فكرة أن
عشب نديّ
ٍ
َ
َّ
مغطى بضوءٍ أزرق.

ً
شجرة
فمرة أصي ُر

هدية من عشتار
بنيتي

بالنور
قدميك
اغسلي
ِ
ِ
وتعالي.
***

ُ
لست لك،
وأنا
أي ُتها البلهاء

***

فنامي

أنا هناك
ً
ُ
طويل على ّأل أموت.
أعمل

قد تستيقظي يوماً َخمراً

لك بما فعلت ُه القرابينُ
فأبوحُ ِ
ّ
ثمّ ة ٌ
مرآتك
يتسل ُل من
غد
ِ
َك المقدس.
ال تضيعي ِه وجه ِ

شاعرة من السعودية

شاعرة من سوريا
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التي تكرهون

رضا أحمد
أخم ُن رائحتك
بعد انقطاع التيار ِّ
(مقطع)

شتائم تعلمتها في األزقة
وعلى ناصية المقاهي
ُ
لست نبية

كي تحمّ لوني مسؤولية

إلى جواري ليل نائم

حياء فاسد
ّ
يتحلل ِفي الزوايا العفنة

يشاركني سريري،

أمسح عن عينيه الكوابيس

أنا امرأة فاسقة

وأبكي دون أن أعرف

أقول أشياء بغيضة

ﻛﻴﻒ أﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ عجينة قلبي الرطبة..

وأفعل أشياء لعينة أيضا

ﺣﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻤﺮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﺬة

أمارس عادات سيئة كي أرضي نفسي
ّ
المُدللة

ﻓﻲ غرفتي اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ؟

ُ
أﺻﻌﺪ رﻫﺎﻧﺎت ﺧﺎﺳﺮ ٍة مع النوم،

بشكل يومي تقريبا
ٍ
ّ
أجلس ّ
كل ليلة على حافة العالم

أﺣﺰا أﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﺒﻪ في كل مرة

وﻗﻄﻌﺎن ﻣﻦ النجوم ﺗﺴﻴﺮ ﺣﻮﻟﻲ،

أرمي من عل ّو شاهق
ّ
كل سوءاتي ليحملها ع ّني ال ّنائمون

ﻓﺮاغ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺖ يندف غبارها ﻓﻮق رأسي؛

عيناه الضبابيتان تجذباني إليه

الموهومون بطيبتهم.

ينزع قناعي ،قميصي ،رائحتي

شاعرة من تونس

وصحيفة سوابقي

يسخر من اﺿﻄﺮاﺑﻲ وﺧﻮﻓﻲ،

أستنشق الزفير اﻟﺬي يتركه

ويرحل متعجال مهامه المعتادة في حفظ األمن.

رفيقة مرواني
يريدون امرأة
يُريدون امرأة الَ تتفوّه بألفاظ بذيئة

تحمل كاتم صوت
تحت لسانها

كلما انتابتها نوبات الغضب
ح ّتى ال َتخدش حياء أولئك المزيفين
ُ
أعترف بأني في أحلك حاالت غضبي

ال شيء ّ
ينفس عني حمّ ى الغضب
سوى ّ
الشتائم البذيئة
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سكينة حبيب اهلل
الخوف

شاعرة من مصر

ويتركنا
َ
خلفهُ..

أمتار قليلة،
بعد
ٍ

ُ
الخوف
بدأ ينظ ُر إلينا
ً
-ضاحكا-

عبر المرايا العاكسة للطريق.
َّ
توقعنا أيّ شيء،
ً
ّإل أنْ يُدي َر المُ ح ِّر َ
فجأة
ك

شاعرة من المغرب

وتتمدد في الطرقات،

الشوارع أبناء السنوات

ست سنوات يافعات يتمددن في مفترق المدينة الذي يؤدي
دائما إلى تونس الفتاة،

سماح البوسيفي

وصمت يمشي في مفترق الضجيج.

تونس الفتاة

كي ندفع حياتنا
التي ّ
توقفت.

كنا ندفع الحياة.

لتخرج الشوارع من صدورنا،

بال ّتراب.

وطلب منا أن نخرجَ

بكل قوّتنا

نفتح كل ليلة أبوابنا،

مغمورينَ

كنا جالسين في المقاعد الخلفية
ُ
الخوف
حين التفت إلينا

***

***

شاعرة من تونس

(مقاطع)

الشعب كله يمشي بصدره إلى األمام،

شهد الفضلي

يمر الوقت متأخرا عن عادته ست سنوات كاملة

ربما نلتقي

يأتي من الخلف ،مقعدا بالذكريات

(مقاطع)

من  2011ينمو الحلم ويمشي على أقدامه.
***

اآلن في صدر كل تونسي شارع يمشي عائما في دمه،

أَخلعُ وَجهي كمن يتخلى عن ماضيه

جروحا خضراء..

يصير بن ًّيا

نفتح كل يوم صدورنا ونغير الضمادات

أشمّر ُه على باب الحكاية الصدئة
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أنزل عليها الرب حصواته المدببة وقطع زجاجه المتكسر

كأوراق شجرة آخر أيلول،

ثم اعتمدها محمية طبيعية

يَصي ُر خش ًبا،
أهش به ّ
ُّ
ظل الوجوه القادمة.

وقرر لنا عليها ،أنا وأنت ،حقوق ارتفاق
فاخلع نعليك

***
ُ
تأهبت للهاوية،
مُ ْذ

ولج

ُ
أعيش في غرف ٍة مظلم ٍة تمامً ا،
ّ
أفكر في األشياء التي تذهب لزيارة الله

غير مباليين بأنسجة تتمزق

***

األلم ،يا صغيري ،شقيق اللذة

ِس ْر ورائي مثل كاهن سكندريّ
ودماء تسيل

وال تعود.

حسني جمعان

والصرخات خالص
تيسر من «كتاب الموتى»
ا ْت ُل على قلبي ما ّ

لفرط تشابهنا،

نسيت اسمي وناديتني َ
ُ
بك،

وتابع السير معي في محفل المحزونين

أيا الموت؛
ُ
ك ّ
ألحق َ
كل يوم في الطرقات وال أصل،

إلى أن نبلغ «جبل األوليمب».

سريع َ
أنت

ّ
تعلم األرض وضعيات الحمل السريع

شاعرة من مصر

وأنا متعبة،

ربما نلتقي على طريقة سيلفيا بالث.

شاعرة من الكويت

شيخة حسين حليوي
لم تكن صحراء َ
تلك التي وسمتني بألف خيمة
(مقطعان)

شهدان الغرباوي
ِسفر الخروج من «كاليثيا»
(مقطع من قصيدة)

في الطابق العلويّ

األبدية على األرائك ،حمراء
والنادل غائب مع الغائبين

علي أالّ أهرب من وجه الفالّحة
كان ّ

وأسخر من تقوّسها وهي تشمّ التراب.

ألوذ بالريح وألوّنها كما الفصول.
ّ
تشققات يديها أن تكسر مفاهيم
أخشى من

كتب الفلسفة وحنيني للمدن الكبيرة.
شممت وحل حذائي على باب ّ
ُ
الشتاء
لو

ّ
مدرسي مفتوح لريح زرقاء.
أصدها بكتاب
وأنا
ّ

الحي وهنّ يجمعن توت العين
نساء
ّ
ّ
ُ
الجافة.
يسيل على شفاههن
ولماذا يتركنه

والريح.

2

ُ
مضغت الكثير من الورود فاحم ّرت ذاكرتي.
خدي ،منذ صفعني أبي صباح العيدّ ،
ّ
ظل يعاني من عمى
األلوان.

ُ
العيد عصا األعمى.
من باب المجاز كان

فمسحوا ظالل جف َن ّي بـ(اليكاتهم) المائية
لق إليهم باالً
ال ُت ِ

ّ
َ
تحت األس ّرة
الحب
متأخرة عن معاني
(فرصة نادرة لمعرفة
ّ
كنت سأعترف للشجرة التي أصبحت أعلى من سقف بيتي
ّأنها ولو ٌد أكثر م ّني

وصارت السنوات عجافا

ولندع الطابق العلويّ وشأنه

وندع «كاليثيا» بروحها وريحانها
ونهبط أرضا ،ما وطئها آباؤنا
تلك أرض قاسية

aljadeedmagazine.com

 رأسي تدوخ ّكلما راقبت خصبها وذبول مواسمي.
مواسمُ كثيرة ضاعت والفالّحة

خطوات
(مقاطع)

وتهديني توتا أحمر ألوّن به فصولي.

ُ
شممت بخورا بلديّا لطرد الحسد والحقد والطائف ّية

الواسعة)

شاعرة من فلسطين

شيماء العبدالجبار

علي أنْ أتخ ّيل فالّحة تشمُّ التراب
كانَ ّ
وتسرق كتابي

دعك من «عرسان البحر»  ،الغارقين في أنهار شراب تجري من

علي أن أسألها وأنا أسرق
كان ّ
ُ
يحدث تحت سرير األرض؟
بازالء حقلها :ماذا

وقبرا مفتوحا على احتماالت الحياة.

علي أنْ ألقي التح ّية ولو م ّرة واحدة
كان ّ
ّ
أتعلم من وجهها ّ
باحي كيف أفهم غمزات
الص
ّ

لصارت ّ
الشهوة نبتة عنيدة للحياة.

تحت المناضد
حسبوني َخ َيالن تجلس إلى جوارك

82

1

وطقوس النشوة الكبرى

ولم تجد الع ّرافة في فنجاني سوى وردة م ّيتة

ُ
أضفت لقاموسي «احم ّرت
اللفظي
ونعم ،من باب التالعب
ّ
وجنتاي».

ات
قفزت من فوقه سبع م ّر ٍ
سبعٌ وعش ٌر…

ُ
لممت قشر الثوم

وقلبت السكين

لم تتعمد إيقاظ حلمي بقبلة
دعه ينعم بسطوة الخيال
ينسى الوقت والزمن

والمسافة التي تتالشى بضحكاتنا
دعه ينعم بقربك

القبل ال تزيد القرب
كما يفعل الحلم.
***

مقعدان

يتجاوران عند المنحنى
أحدهما لي

وال أدري إن كان اآلخر لك
أنت

تعد
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أج ِنحة

وال تأتي

وأنا المنتظرة المحكومة باألمل.

في حيا ٍة الحِ قة،

ممتنة للقدر

بنفس َّ
الد ِويّ
ِ
المعتاد.

ثم تقعُ

***

ترك لحنجرتي وتراً
أشد به قوسي

شاعرة من المغرب

كلما امتألت كنانتي
بالدموع.
***

فتحية الصقري

ممتنة للقدر

قصة قصيرة

يبق لي
لم ِ
ومعي
إالّي.

شاعرة من السعودية

عائشة بلحاج
نوتتان

الرجل َّ
ُ
ظنَّ
الطيِّب
أنَّ الخوفَ

هو السالحُ المناسب لحماي ِة فراشة ملوَّنة
من َّ
الضياع

بت أرى العالم فرنا ساخنا وأنا فيه

َّ
ظل يستخدمُ سالحَ ُه العجيب ألكث َر من عشرينَ
عاماً
َ
ووسائل َّ
عدة
بطرق مختلف ٍة
ٍ
ً
ً
لك َّن ُه لم يكنْ متابعا جيدا للنتائج

الرزقي
منى ّ
كم غابة أحرق الفتى

ُ
الطيب مات
الرجل
ُ
َ
مات َ
َ
قبل أنْ
يعرف

ِفراق
ُ
سننزل معً ا

إلى من قال لي :العالم غابة
(مقاطع)

ً
يدا بيد ،درج ال ِّنسيان

أنَّ الفراشة ضاعت
َ
مات َ
َ
قبل أنْ
أقول له

نفس َّ
الطريق
من
ِ
وتتان مُ فردتان
ُن
ِ

أفكاري ،صوتي ،مستقبلي المشلول

أصحو مهشمة كوعاء ُز َؤان مكسور فيما يقف أهلي

والنهايات الصادمة
ِ
ً
ُ
ظهر يدي:
طبعت وشما على
لقد
ِ
ٌ
فراشة سوداءُ

السرير -كما دوما -جوار النافذة،
ّ

ثم نعو ُد

تحبسان صوتهما ال َّنشاز
َ
مُرتجفتين ،وأصابع باردة.
فتين
ِ
بش ِ

**************
ُ
صعود
ُ
صعد
َت

ِّ
ستعد
بسرعة المُ
لل ّنزول ،ترفعُ
ُخطواتك َ

إلى أعلى
كما لو ّأنها مشروع
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أعدو في منامي محفوفة بأطياف نزقة

إنني أذ ِّك ُر نفسي
وأذ ِّك ُر الجميعَ باستمرار

وكقاطرة مكشوفة تفتح جوانحها لل ّريح
أفتح ل َِل ْيل الكوابيس خرائب روحي

ث والالجدوى
بصور ِة الع َب ِ

ُ
منتهية الصالح َّية
ْ
«ليست ملكاً ألحد».

عرشي يفوق بصيرتك».
ّ
عرش ّ
الحظ ّإنما
الشاعر خياالته وأوجاعه ،المجد ال يصنعه

تصنعه الحرائق

أدركت هذا وأنا أرقبك من بعيد فيما كنت منشغال بإشعال نار
هائلة في الفناء الخلفي من غابات خياالتك.
()...

إليك إذن تأويل ظالل منامي

كسحَ َرة معبد آمون عاجزين عن تأويل ظالل منامي
َ
شجرة الخوخ في فناء البيت لكن البيت َت َس َّلمَ ُه الغرباء

َ
َ
صوتك
قلبك ووديان

كأن ال يكسروا األصيص الذي زرعت فيه صدى ضحكتك في
ّ
الشتاء األخير.

سالم عليك وقد خانك الوقت مثلي

***

شاعرة من عمان

ّ
للحظ ما قاله المسيح ليهوذا َ
«ت َخ َّلف عني يا شيطان ،إنّ
أقول

َ
شعرك
أنا من يجدر بالرب أن يرمّ م خرابها بأحجار

لم أجد صوتا ألوصيهم بأشيائي ّ
الصغيرة خيرا

بأجنح ٍة مم َّزقة
ٌ
عبارة قصيرة
تزيِّ ُنها
قصيرة جداً
ٌ

علي
صرت أبحث عن لئام يكيدون لي هربا من أح ّبة يشفقون ّ
الشفقة أثقل من أن تحتمل
أنا ومعي الال َّ َش ْيء في َّ
اللمكان،

السرير الذي لم َتره
صرت أشتاق ذاك ّ
وتلك الوسادة التي لم ُترح فوق منامها رأسك

س في أنحائه تعبك..
وذاك الغطاء الذي لم َت ُد َّ

يجدر به أن يوفر بنائين يحملون جالميد الصخر من قيعان
ليبنوا بها خراب صوتي وأطالل قلبي
ال بيت ال حظ ال صحب ال لحظة ناعسة
تزوّجت في الهاتف الخلويّ مرارا

فأنجبت حلمين هَ َّدهما التعب.

شاعرة من تونس
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قلت :انتظرا حتى نصل.

هدى المبارك
ضبابية متعمدة في كاميرا آيفون

كنت أقدر أن أرفرف،
يدرك آخري أوله،

هل َ
أنت على قيد الحياة؟
نعم ،ما ْ
الحي الذي يموت،
زالت ُتقيدني! أنا
ّ

لكن كان في الفم ماء،

للماء في فيه المحب تأويل،

والميت الذي يبحث عن السالم بين األحياء!

هكذا فسر واحدنا الغرق.

***

شاعرة من فلسطين مقيمة في رام الله
حسني جمعان

نجوى شمعون
كالب ضالة في القصيدة
(مقاطع)

ُ
أحرقت غابة كاملة

كان لها الظن ،وللحديقة فعلها المنسي

في دمها الكالب الضالة في القصيدة،
وفي بحة صوتها النائم

أرق الحديقة في عينين هائمتين

ألتص ّيد الوقت

الكالب الضالة

نهشت القصيدة من ركبتها وهربت.

نداء يونس

***

الذئب الوحيد يلتهمه الوقت

تفسير الغرق

منتظرا بنافد الصبر

وليمة الدم المسفوح على غيمة.
الذئب الشريد في المعنى

يفترس الصبر ،وينام وحيداً.
الحدائق تزهر من جديد

كنت أقدر أن ألحق رائحة العسل

نمت فيها أزهار الصبار

أس ِقط من قلبي صوت القبيلة،
ْ

***

والغابة التي أحرقتها

إلى آخر الليل،

صارخة :تعال.

عطب في اتجاه الريح أوقعني.
ٌ

هنا الماء يصنع كمائنه في كل ركن

كنت أقيس المسافة إليه،

تنزع أظاف ُرها عن الماء رعش َته

ذراعاي تقوالن :لنا وظيفة واحدة،

***

هنا امرأة ذبلت زهورها،

لتدخل في الكمين بكامل شهوتها.
86

كنت أقدر أن أرى فيه النبع التمام،
َ
أغرق في التفاصيل الصغيرة،
لكنه انتهى مثل خبز الجائعين.
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أشد ثوب الطريق الطويل،

***

ّ
تشكل سعادة ،هناء،
روحي
ُت ُّ
صدق األمل بتفاصيله البسيطة.

وصية تولستوي
ّ

روحي ،كوكب س ّيار في أفالكك!

كل هذا كانَ َ
ُّ
قبل قليل

***

ماتت آخ ُر ه ّر ٍة ذهب ّي ٍة كانت تزيّنُ ِقالدتي

شاعرة من فلسطين تقيم في غزة

بداخلي مالك صغير يمارس الرسم في الخالء.
ّ
يتكفل ببعثرة وجعك من جسدي،
الهواء

محاولة فاشلة للهروب من وسوسات الغروب.

نسيم الداغستاني
***

أنسى النسيان،

تصاحب الضوء دون وضوح،
الساعات
ُ

سور حديق ِة جارنا
عنب إلى
زحف آخ ُر عنقو ِد ٍ
ِ

ضبابية متعمدة في كاميرا اآليفون.

بينما خرجَ ماركيز من عزلت ِه المئويّة
مع ّبراً عن سعادت ِه

لن يعرف ابني مالمحي ،ولن يفهم ما أكتبه!
***

مربتاً على كتفي ..متسائال ً أين ّ
الضفائر.

ح ّرك الحروف داخلك

***

ُ
يعرف َّ
َ
كل الجهات،
العربي يـَا صغيري
لسانك
ُّ

أجالس محارباً قديماً
بالملل وأنا
لن أشع َر
ُ
ِ
ّ
أكا ُد أجزمُ أنها ال ّنتيجة الوحيدة للحرب

تاريخ السنوات.
قصائدي فيك ،قمـَ ٌر لم يولد في
ِ

شاعرة من السعودية

يحذرني من كارنينا

وهذه الم ّرة ،القطا ُر أسرع ممّ ا أتصوّر
ُ
قال لي ّإنها
رفيقة سوءٍ

ٌ
الحصن
جاسوسة في
ِ
ُ
يملك نجوماً كثيرة
عشيقها

هدى عمران
أغنية لألرض

ُ
تهت..

ُ
أخرجت صندوق رسائلي ،استبدلت ُه بعلب ِة سكائر

ُ
وذرفت آخ َر دمع ٍة

على المسافرين التوجّ ُه إلى البوابة
ماتت اله ّر ُة أخيراً.

نحن حيوانات األب الطيبة ،نبت قديم من شتات األرض
أشجار يابسة في أرض المِ لح
قطعان وأسراب تغ ّني كل ليلة

شاعرة من العراق

لتضاجع الريح،

نتكاثر ليحط على رؤوسنا الطير
ثم نموت
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حينها فقط نعرف أن اآللهة تأكلنا

ُ
استطعت من وجهي
أُ ِع ُّد لها ما

فقط

وأطرافي

خصري النحيل

وأننا نولد من جديد

مع كل خريف تولد امرأة من جديد

وخمرة سوداء

قطرة تتعامد على قطرة

في رأسي امرأة
ُ
ً
دفعة واحدة
تسقط

وأدنى أدنى ارتعاشاتي.

إنسان يشق إنسانا
ركام من الجثث

وآالف من األحبة المغدورين

اليوم تضيعنا األرض فال تكف أبدا عن الوالدة

تنزف على أطراف المدن ثم تتكوم على الخرائب واآلالم
تضحك وتتكاثر في قفص الذات
ثم تلد طير الله

ُت ِف ُ
زع الليل

تجرحُ وجه القصيدة
ُ
وتعانق كل رجال األرض.
لك ّنما

 طيور المدينة ال بد جارحة -طيور الله ال بد جارحة

علقتني األماني الكاذبة وخدعتني األجنحة يا أمي

ها أنا اشتريت الوهم والسراب ،وضيعت ح ًبا خالدا
ُ
ُ
وتحجرت في البرية.
ضعت
ها أنا اآلن

كأوّل الماء
تستل ً
ُّ
لغة من غمد ال مألوف

شاعرة من مصر

هيفاء العيد

هي لغتي
ُ
ربيبة الشيطان

تفتنني وأفتنها
أرفعُ بها ّ
كفي لتبلغ فيهي

فال هي ترويني
وال هي كف ْتني شر البلل.

شاعرة من السعودية

القادمة من مجون الوقت
غير عابئة

بوقاحة السابلة

وفضول العابرين
ُتتهَم بالج ّنة
وتشهد للجحيم.

***
َّ
ُ
كيف تتسلل إلى الفضاء ليال ً يداها

كيف تكون فاتحة الرذائل
وتاريخ ملذات شه ّيات
وذنوباً لم ترتكب بعد

كيف ،وهي المرصودة دوماً من ح ّراس الجسد؟

حسني جمعان

***

القصيدة خطيئتي
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هدى بركات
رسائل المتاهة

منذ روايتها األوىل «حجر الضحك» استطاعت الروائية اللبنانية هدى بركات أن تحتل مكانة متميزة يف مسرية الرواية اللبنانية خاصة

والعربية عامة ،حيث تلتها برواية ال تقل جماال وثراء وهي «حارث املياه» التي فازت بجائزة نجيب محفوظ عام  2001لتتواىل بعد

ذلك رواياتها «أهل الهوى» و»سيدي وحبيبي» و»بريد الليل» و»ملكوت هذه األرض» التي حظيت باهتمام واسع بني املتلقني والنقاد
ً
وأيضا بفعل ّ
تمكن الكاتبة من رسم شخصياتها وابتكار
عىل امتداد العالم العربي لرثاء النص واكتناز الرؤى التي قدمتها الرواية

أحداثها ،وهو ما جعل هذا العمل الروايئ غنيا بعوالم متعددة املالمح والوجودات بكل ما تزخر به وما يتخلق فيه بفعل خيال
خصب.

العام املايض فازت الكاتبة بجائزة العويس يف دورتها الخامسة عشر ،وهو ما دل عىل طبيعة االستقبال الذي باتت تحظى به من

قبل النقاد والقراء عىل حد سواء ،وهو تأكيد عىل براعتها يف إبداع عمل روايئ متميز .جاء يف تقييم لجنة التحكيم للجائزة «أعمال

هدى بركات طافحة بالفقد والخسران والتيه والعنف والبحث عن معنى يف الفوىض العارمة حولها ،حيث تكتب بلغة عالية عن

الشخصيات والتواريخ ،وتنوع يف رواياتها بني فنون الكتابة الذاتية والسردية».
يف هذا الحوار مع بركات نتعرف عىل مالمح من تجربتها األدبية.

قلم التحرير
الجديد :هل تعتبرين روايتك األخيرة «بريد الليل» مانيفستو ضد كل

ما حدث في السنوات األخيرة في المنطقة العربية؟

هدى بركات :قد تكون روايتي األخيرة «بريد الليل» مانيفستو
عاطفي -قطعا ليس سياسياّ -إنها أقرب إلى الشكوى العميقة التي ال
تجد من تشكو إليه .فأحداث السنوات األخيرة ،كما تسمّ يها ،كشفت
أعطابا كثيرة في مجتمعاتنا العرب ّية ،أعطابا وجوديّة بالفعل ،وأكثر

من دفع الثمن هم الضعفاء المنكشفون دون حماية ،وهؤالء الذين
ازدادوا غربة على غربتهم.

الجديد :قصصك في «بريد الليل» تقطع األنفاس حتى ليخال القارئ

أنه لن يخرج حيا من مغامرة القراءة .هل من جدلية واضحة بالنسبة

لك بين الجلد «جلد القارئ» وتمتيعه عبر أدب يليق به هذا االسم؟
هدى بركات :أعتقد ّأنها المتاهة ،بتقن ّية الرسائل التائهة ،بحيث

الجديد :رسائل «بريد الليل» ال تصل ..هل هذا ألنك تعتقدين بأن

كات ُبها يأمل فعال بوصولها… لذا تتخذ الرسالة شكل الشكوى إلنسان

الفهم الفظيع الذي نخضع له كعرب في مجتمعات اللجوء والهرب.
ّإنها غربة مزدوجة ،عن بلداننا التي تركنا حروبها هربا ،وعن أمكنة

مستوحش ووحيد .يحمل الظلم كما يحمل البراءة عبئا .فترتجّ
ّ
وسلم األخالق ّيات .وكذلك بين
الحدود ،مثال ،بين الفعل اإلجرامي

الواقع والخيال.
ّ
ّإنها مرحلة الاليقين بامتياز ،كأننا في ليل بهيم فقدنا فيه القدرة على

فصل الخيط األبيض من الخيط األسود .وذلك من دون مراجع ثابتة
إلى أيّ نوع انتمت… شخص ّيات الرسائل ضائعة ّ
ألنها واقعة في يُتم
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فقط ،ربّما ،البحث عن األسئلة اآلن.

نخرج من تفاصيل النصوص الفرديّة إلى المشهد وهو مكتمل لنجد
ما يربط بين هؤالء جميعاّ .إنه انكسار حيوات ضاعت بضياع مراجع

األمل شبه معدوم بالنسبة لمجتمعاتنا العربية؟
هدى بركات :نعمّ ،إنها رسائل ال تصل إلى المرسل إليهم،
تعترضها أقدار وظروف ،ح ّتى نخال ّأنها ،حين ُكتبت ،لم يكن
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بلدانها ومجتمعاتها .هل نسمّ ي هذه الحالة يأسا؟ ّإنه تخ ّبط وضياع
ّ
ليتشكل األمل ،علينا
كبيران .وفي هذه الحال ليس هناك أجوبة

هوّياتها ّ
بحدها األدنى .وفي الفصل الثاني« ،في المطار» حيث تجتمع
ّ
مصائر ال يجمع في ما بينها سوى عبث الحياة ،يتأكد شيئا فشيئا سوء

اللجوء حيث ال يريدنا وال يقبل بنا أحد.

ليس هناك أحكام قيمة في هذه الرسائل .هذا ربّما ما يجعل منها عمال

أدب ّيا خالصا .ال أعتقد أنّ في ذلك «جلدا للقارئ» كما تقول .لكن نزع
ّ
يتطلب ولو القليل من الشجاعة على
الوهم والنظر إلى موضع األلم

مواجهة العري.
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شخصية أساسية؟
ّ
هدى بركات :هذا صحيح .والحقيقة أنه فاجأني فعال.
ّ
أتوقعها.
فـ»حجر الضحك» المست في نجاحها أبعادا لم أكن

وما فاجأني فعال ،وما يزال ،أنها لم تخضع أليّ نوع من الرقابة
رغم تداولها الواسع حتى اليوم .كنت أعتقد أنها ستواجه ّ
أقله بعض
ّ
خاصة في تناول شخص ّية المثلي
«المآخذ» في موضوعات جديدة،

من دون حكم قيمي سلبي ،وما يستتبع ذلك من صفحات جريئة في
تصريفات الحب من دون أن تكون جنس ّية أو بورنوغراف ّية.

لم تكن «حجر الضحك» الرواية األولى التي تناولت الحرب األهلية ،وال
أعتقد أن ذلك سبب نجاحها بأيّ حال.

ليس الموضوع ،أيّ موضوع ،هو ما يعطي األهم ّية لعمل روائي ،أو

فني عموما .بل كيف ّية التناول ،وبأيّ محمول ثقافي ،وبأي عمق لوعي
المبدع… وهي «شروط» صعبة للغاية ،ال يمكن ّ
ّ
التقصد
توقعها ،أو

فيها.
ّ
أنا شخصيا ال أفكر في «أسباب النجاح» وقد ال يقلقني بعض صعوبة
ّ
التلقي .هذا ليس شغلي .بل هو من ملحقات العمل التي تأتي بعد
في

االنتهاء منه… وقد تكون بعض ظروف الواقع إعاقة أمام نجاح عمل

الجديد« :ملكوت هذه األرض» هو كتاب العودة إلى منطقتك في

تقاضي.

الجديد :بداية هل نستطيع القول إنك تأخرت في إصدار عملك

كثيرة .ليس من شأن الكاتب طلب «ضمانات نجاح» ،أو العمل على

الكاتب مهما هاجر وتغ ّرب سيبقى ابن بيئته؟

الجديد :جدوديّتك تظهر في «ملكوت هذه األرض» ،بعد األمومة ما

هدى بركات :نعم هذا صحيح .لم أكن مستعجلة .لم يكن يهمّ ني
إضافة كم ّية من أوراق بال قيمة على الكميات التي ُتنشر .النشر مسؤول ّية

وغير متسلسل ،هل كان ذلك من جانبك بمثابة تقنية مناسبة في

شمال لبنان ،وهو برأي الكثيرين تحفتك ،هل هذا هو البرهان على أن
هدى بركات :روايتي «ملكوت هذه األرض» شغلتني لسنوات

طويلة ،وانتظرت من أجل البدء بكتابتها استعدادا داخليا .ليس
فقط ّ
ألنها «عودة» إلى المكان األوّل ،بل
بسبب ما استحالت إليه أحوال التف ّتت في

كافة المجتمعات العرب ّية .فلو استبدلنا لبنان

الشمالي بمناطق من سوريا أو العراق مثال

لوقعنا على معادل غير بعيد لبلدان فشلت
في تحقيق استقاللها ،وأضاعت طريق اللحمة
الوطنية والمواطنة لتغرق في لجج المذهبية
ّ
المتعصبة… العودة إلى مطلع القرن
والقومية

الماضي كانت بالنسبة لي الصعود إلى منابع

الفشل األولى .كيف حصل ما حصل ومن أيّ

نقطة أو موضع بدأ الشرخ؟

بالطبع عدت إلى ما أعرفه ،إلى بيئتي ،وقد
أقول لك إن الهجرة والتغ ّرب يزيدان من ّ
حدة
الرؤية ،ويثريان المسافة المكان ّية والزمن ّية على

السواء من شوق الغوص في البيئة التي يخرج
ّ
تمكنا من أدواته،
منها الكاتب ليعود أكثر
وأكثر ّ
تطلبا في نوع ّية ما يكتب… دون الوقوع

في نوستالجيا سخيفة طبعا ،تجمّ ل بدل أن
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ّ
وجدته… حصل ذلك مع روائع
ج ّيد ما ،وهذا ال يُنقص من جدارته
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الذي تضيفه الجدوديّة للكاتب؟
هدى بركات :أعتقد ّأننا أضعنا الجدود ،في ما أضعنا من
موروثاتنا الجميلةّ .
كأننا في لحظات غضب

لو استبدلنا لبنان
الشمالي بمناطق من
سوريا أو العراق مثال
لوقعنا على معادل
غير بعيد لبلدان فشلت
في تحقيق استقاللها،
وأضاعت طريق اللحمة
الوطنية والمواطنة
لتغرق في لجج
المذهبية والقومية
المتعصبة
ّ

ونكران أردنا إلغاء الماضي برمّ ته .اعتقدنا ّأنها

أوهام «الحداثة» ،وطبعا كانت لحظة عمى
سمّ يناها «ثوريّة» .اختلطت على جيلنا أمور

كثيرة ،وحين عدنا إليها لم نجدها .في حكايات
العائلة كما في بناء المدن وأحوال المجتمع

رمينا الطفل مع ماء الحمّام كما يقول المثل

ّ
الجد في الرواية كانت
الفرنسي .استعادتي

ركيزة انطالقها ،ومفتاح قراءتها األوّل.

اآلن أنا ّ
جدة .شخصيا هذا يضيف إلى معاني

حياتي ثراء كبيرا وفرحا بال حدود .لكن حزني
ّ
التكلم مع ياسمين
الوحيد هو عدم استطاعتي

باللغة العرب ّية ،رغم ّأنها باتت ترطن بها
ّ
قليال ّ
ّ
خاصة .أحاول
تتعلمها في مدرسة
ألنها

الروائي األولى «حجر الضحك»؟

كبيرة كنت أته ّيبها جدا .فقط حين نشرت مجموعتي «زائرات» التي
كتبتها كتمرين ،رحت ّ
أفكر بروايتي األولى

هدى بركات :ال تفرض الشخصية شيئا.

السرد أم هي صيغة فرضتها هوية بطل الرواية وديع؟

حوالي خمس سنوات أو أكثر .أوال بسبب

في رواية «س ّيدي وحبيبي» جاء شكل السرد

«حجر الضحك» .قضيت في كتابة ومحو

ظروف الحرب والتهجير ،وثانيا بسبب تجربتي
في الحياة التي كانت تتغير بسرعة ،وإلدراكي

أن الكتابة –وهي لم تكن من أولوياتي مع
ّ
وشاق
وجود طفلين صغيرين– عمل بناء جا ّد
ّ
بحد أدنى .وم ّرة
وعليه أن يحمل جديدا ولو
أخرى أقول ّإني لم أكن مستعجلة ،كما ما
زلت حتى اآلن ،وسأبقى أشتغل على إيقاعي

الخاص .فعدد اإلصدارات ال يهمني أبدا ،كما
ال يهمّ ني حضوري «االجتماعي» ككاتبة.

الجديد :على الرغم من أن «حجر الضحك»

التعويض قدر المستطاع ،بالحكاية واألغاني،
وبالطبخ أيضا ،وبالسفر إلى لبنان ّ
كلما سنحت

من قبل القارئ قبل الناقد هل كنت تتوقعين

جنسية أمّ ها.

األهلية اللبنانية من جانب واتخاذها لمثلي

الظروف… وبانتظار أن يسمح القانون بإعطائها

ذلك ،بل أن العكس قد يكون صحيحا.
الجديد :الكتابة في رواية «سيدي وحبيبي» جاءت سرداً متقطعاً

كانت روايتك األولى فقد حازت احتفاء كبيرا
ذلك ،وهل لذلك عالقة بكونها تناولت الحرب

جدة .شخصيا
اآلن أنا ّ
هذا يضيف إلى معاني
حياتي ثراء كبيرا
وفرحا بال حدود .لكن
حزني الوحيد هو عدم
ّ
التكلم مع
استطاعتي
العربية،
ياسمين باللغة
ّ
رغم أنّ ها باتت ترطن بها
ّ
تتعلمها في
قليال ألنّ ها
خاصة
مدرسة
ّ

بل هي من «ضمن» تقنيات الكتابة نفسها.

من موضوع الحكاية التي أرويها .لذلك أقول
إن لكل رواية روايتها ،أي تقنياتها الخاصة بها

تماما ،وال تنطبق على غيرها .فأنا ال أملك تقن ّية

واحدة ،لي ،لكتابتي الروائ ّية .تأتي تقنية السرد
عندي حين أصل إلى تكوين الجملة األولى ،أي
حين يتأ ّكد لي ّأني ُّ
بت قادرة على كتابة الرواية.

الجملة األولى هي أصعب ما في الرواية ،وهي

بداية اليقين من قدرة البدء بسماع «الصوت»،
أعني صوت السرد الحامل لمستوى التناول

اللغوي للحكاية .إن انتظار هذا الصوت الخاص
يعني استعدادا قد يأخذ وقتا طويال .قد أبقى
في نوع من البحث والتجريب لمدة طويلة قبل

أن أبدأ الكتابة .قد أنتظر طويال قبل «السيطرة»
ّ
والتمكن منه في يدي –أي تلك
على طرف الخيط

الجملة األولى -بعد ذلك تبدأ الرواية حياتها على
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حوار

الورق.

الجديد :لماذا تبدو شخصية الرجل في

مجمل رواياتك ضعيفة يتجلى هذا واضحا

في روايتيك «أهل الهوى» و»سيدي وحبيبي»؟
هدى بركات :هذا صحيح في مجمل
كتاباتي ،وليس فقط في هاتين الروايتين.

الرجل يبدو «ضعيفا» كما تقول ألن
شخصياتي ليسوا أبطاال .إنهم على األغلب

هامشيون ،أو هم يصارعون أقدارا غاشمة
أو ظروفا قاسية في مجتمعات مأزومة

وعنيفة… وتطلب من الرجل أن يكون محاربا

ليذود عن القبيلة رغم وعيه بأخطائها .فكيف
يستطيع الفرد أن يكون «قويّا» آنذاك ،وبأيّ

الجديد :هناك محطات فارقة في تكوينك

الثقافي والفكري واإلبداعي هل لك أن

تلخصيها لنا؟

هدى بركات :يصعب الر ّد على هذا

السؤال ألننا أنفسنا ال نعي ما هي تلك
ّ
المحطات المهمّ ة ..لنقل ـاختصاراـ إن تجربة
الحرب كانت تجربة شديدة العنف ،وهي
حد أقصىّ .
ّ
خضت وعيي بالعالم إلى ّ
كأنها
أعادت تربيتي ،و»دوّرتني» بشكل مختلف..
إلى ذلك أعتقد ّأنها الكتب .فبعض ما قرأت

وأقرأ يغ ّيرني عميقا ،يغ ّير في تكويني وفي

مفهوم للقوّة؟ ونحن نتخ ّبط في أمراض

كتابتي وفي نظرتي إلى كل ما حولي .حياتي

من الجماعة ،وبأي معيار ..نعم .شخصياتي

الجديد :كيف تتابعين المشهد الروائي

مزمنة من أين نخترع ذلك التماسك المطلوب

ضعيفة .وحين تنقلب إلى البأس تكون صارت

في اإلجرام.

الجديد :ما أبرز ما حملته من لبنان حين

خرجت منها عام  1989وما دوره في تشكيل
رؤيتك الروائية واختيار شخصياتك وأحداث

رواياتك ومواقفك من العالم؟

هدى بركات :ما حملته معي من لبنان
حين خرجت عام  1989هو ّ
كل ما أنا هو

اليوم ،مع إضافات قد أصفها بالهامشية.
ّ
أنا أعيش في فرنسا ّ
أطل منها
كأنها نافذة
ّ
خاصة في الكتابة .لم أكتب عن
إلى بالدي،

بسيطة جدا لكن قراءاتي ليست كذلك.

اللبناني اآلن وماذا تقرئين المنجز؟ هل هناك

إضافة لمسيرة الرواية والقصة؟

هدى بركات :أنا أتابع بالقدر المستطاع

توزيع الكتب في فرنسا ،ليس فقط الرواية
اللبنانية بل العربية عموما .لكن ليس لي رأي
أدلي به إذ أشعر ّأنه سيكون ناقصا ..الواقع

أن اإلصدارات أصبحت كثيرة وعديدة بالنسبة

للرواية ،وأعتقد أن الكالم عن إضافة لمسيرة
الرواية ما زال ّ
مبكرا نظرا إلى الكمّ الذي ينهمر.
الجديد :أخيرا ،كيف ترين المشهد الثقافي

عامة في لبنان ،هل ما يزال يملك زخما كذاك

فرنسا سوى بعض النصوص األدبية التي
ُطلبت مني ،أو بعض المقاالت الصحافية

من القرن الماضي ،وقد عايشت تلك الحقبة

صراحة ال يمكنني تقدير الفرق في مكوّنات

هدى بركات« :الزخم» موجود كما

من أجل مشروع أو هدف .أنا هربت مع ولديّ

والبصرية /السمعية وفي التشكيل ،زخم

والمساهمات التي كتبتها بالفرنس ّية.

وعيي لو أني بقيت في لبنان .أنا لم «أهاجر»
هربا من نار الحرب .وفي لبنان كانت ثقافتي
في مكوّنها الفرنسي موجودة ،ولم أكتشف

شيئا هنا غ ّير حياتي .حصلت على ما كنت
أسعى إليه أي األمان .هذا كل ما في األمر…

ربّما جعلت إقامتي هنا ،عن بعد ،نظرتي أكثر

ّ
حدة وأعمق نقدا لما نحن فيه ،إذ ال أخضع
هنا لمسايرات وتنازالت قد يفرضها التأقلم

94

مع واقع بالدي.

aljadeedmagazine.com

الذي عرفناه خالل السبعينات والثمانينات

عن قرب؟

الحظنا ،لكن الجديد هو في الفنون البصرية،
ّ
وجدة لم تعرفهما العقود التي ذكرت .أنا
فرحة بهذا ومن خالل متابعاتي هناك ما
ّ
يتحقق بالفعل .ربما عندي بعض انحياز
رسام بارع وموهوب.
بسبب أن ابني رضا ّ

أجرى الحوار في دبي :محمد الحمامصي
أحمد جابر عامر
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ة
هكذا تكلمت شهرزاد أصوات في الحب والحرب والبحث عن الحري 

فنون

تحية حليم

األرستقراطيات المتمردات

جاذبية رسي

ثالث رسامات من مصر
فاروق يوسف

سـؤاال ملحــا يقــض مضاجــع املصريــن منــذ
سـؤال «كيــف يكــون املــرء مصريــا؟» ـ
لطاملــا كان ال ـ

زمــن طويــل .لســت معنيــا هنــا بالبحــث عــن أســبابه أو دوافعــه أو الهــدف منــه .يف ســياق
سـؤال ـفـإن مــا حــدث يف الرســم كمــا يف األ ـنـواع اإلبداعيــة األخ ــرى لــم يكــن اســتثناء؛
ذلــك ال ـ
أنجي أفالطون

لــم تكــن الهويــة مشــكلة فنيــة خالصــة .وهــو مــا يعــد صفــة مصريــة؛ املصريــون ال يبحثــون
سـؤال .ال أحــد
عــن هويتهــم بــل إنهــم يعملــون عــى تأكيدهــا يف كل ـمـرة ُيط ــرح فيهــا ذلــك ال ـ
يف إمكانــه أن يغفــل عــن الهويــة املصريــة التــي يؤكدهــا الشــارع قبــل تمثــال نهضــة مصــر
ملحمود مختار .غري أن ذلك ال يعني شيئا بالنسبة للمصريني الذين تباغتهم مصريتهم
يف كل لحظــة نشــوة كمــا لــو أنهــا حــدث مفاجــئ.

أما

سـاء ،فــإن تلــك
وقــد تعلــق األمــر بالن ـ

الهويــة ســتذهب إىل الداخــل ،مــا ال

يعرفــه اآلخــرون عــن مصــر ،لذلــك لــم تكــن

سـاء يف مرحلــة الريــادة إعالنــات
رســوم الن ـ
ســياحية أو توضيحــات عقائديــة .كانــت ا ـملـرأة

ضـرة يف رســومهن بمــا يشــر إىل
املصريــة حا ـ
حـوالت
مهمــة صنــع الحيــاة يف بلــد يعيــش ت ـ
جذريــة وإن اختلفــن يف النظــر إىل النظــام

الســيايس القائــم يومهــا .كانــت إنجــي أفالطــون

عقائديــة بعكــس مــا كانــت عليــه جاذبيــة ســري

وتحيــة حليــم اللتــان انخرطتــا يف املشــروع
الوطنــي املصــري كمــا ُخيــل إليهمــا .وهــو أمــر ال
يمكــن الحكــم عليــه إال مــن خــال العــودة إىل
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شروط املرحلة التاريخية.

إىل املعتقــل يف املرحلــة الناصريــة بســبب كونهــا

سـرا يصــل
ســاعدها يف مــا بعــد عــى أن تقيــم ج ـ

النظــر عــن مذاهبهــن الفكريــة .لقــد ظهــرن يف

مايض الرســامة لتخلوا عن أحكامهم القاســية.

والســريالية .مــن خــال ذلــك االشــتباك منحــت

وكانــت املرحلــة الناصريــة اختبــارا شــعبويا

يســارية النزعــة غــر أنهــا يف األســاس رســامة.

قدر من عناد اليسار املصري    .

يف ســياق الفهــم املصــري للهويــة الوطنيــة يف

شــيوعية .لــو اجتهــد املحققــون يف البحــث يف

حليــم وإنجــي أفالطــون يعــد أساســيا مــن جهــة

صحيــح أن أفالطــون كانــت ناشــطة نســوية،

الرســم فــإن مــا حققتــه جاذبيــة ســري وتحيــة
ارتباطــه بالجوهــري الــذي يســتمد طاقتــه مــن

فكرةالخلق          .

نسوية بعناد عقائدي

ف ـكـرة أفالطــون عــن الرســم اســتلهمتها مــن
جماعــة «الفــن والحريــة» .الصبيــة التــي شــغفت

بأفــكار الجماعــة الســريالية التــي تأسســت عــام

ربمــا انفصلــت تحيــة حليــم عــن زوجهــا الــذي

 1938حظيــت بل ـقـاء كامــل التلمســاين وجــورج

مزاجيهما الطبقيني .ذلك افرتاض ليس إال .غري

ســري وحليــم فــإن أفالطــون حُ ظيــت بفرصــة

هــو معلمهــا حامــد عبداللــه بســبب اصطــدام

أن إنجــي أفالطــون وهــي ســليلة األرســتقراطية
املصريــة لــم يكــن لديهــا خيــار ســوى أن تذهــب

حنــن ورمســيس يونــان وفــؤاد كامــل .بعكــس

التعــرف عــن ـقـرب عــى اللحظــة الســريالية
النــادرة يف تاريــخ الثقافــة العربيــة .وهــو مــا

بــن هوياتهــا املتعــددة ،املصريــة والشــيوعية
صـرة ،فيهــا
أفالطــون الرســم املصــري هويــة معا ـ

رسامات كادحات

لحظــة االنتقــال مــن امللكيــة إىل الجمهوريــة
نجحــن يف اجتيــازه مــن خــال إخــاص كل

جـزء مــن الكينونــة املصريــة .مــا
ال ـكـدح التــي هــي ـ

إذا كان محمــود ســعيد ( 1987ـ  )1964يعتــر

يجمعهن يفتح قوســا لم يُغلق بعد عىل فكرة

الفالحــة هــي األصــل؛ بالنســبة للمصريــن فــإن

فنــون أخــرى؛ ذلــك ألن الصــورة تنطــوي عــى

هنــاك

مــا

الثالث؛ الكدح ،هو عنوان املرأة املصرية .كانت

ال ـفـاح هــو املصــري األصيــل .الرســامات الثــاث

صـول فإنهــن بســبب
وإن كــن أرســتقراطيات األ ـ

الرســم امتزجــن بالطبقــات الف ـقـرة ،بغــض

  جاذبية سري

واحــدة منهــن ألســلوبها يف الرســم .غــر أن مــا

الرســامات

يجمــع

مــن عــادات تلــك ا ـملـرأة يف نظرتهــن إىل الواقــع.

أرستقراطية في حي شعبي

حـول
يُدهــش يف الرســم أنــه قــادر عــى إحــداث ت ـ

بــن

املصرية غري أنهن يف الوقت نفسه اكتسنب الكثري

أبــا لفــن الرســم (التصويــر حســب التقليــد الفنــي

جوهري يف شخصية الرسام تعجز عن إحداثه

املصــري) الحديــث يف مصــر فــإن جاذبيــة ســري

مســتويات عديــدة مــن التعبــر ،لذلــك فــإن مــن

ســبعني معرضــا فرديــا عــر ســنوات عمرهــا

املستحيلاإلفالتمن تأثريها       .

ســري وحليــم وأفالطــون اخرتعــن صــورا لل ـمـرأة

هــي أمــه .فتلــك ا ـملـرأة التــي أقامــت أكــر مــن

املديد ،كانت حريصة يف تنوعها األسلوبي عىل

اخ ـتـزال املســافة التــي تفصــل بــن الرســم وبــن
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فنون

الحيــاة اليوميــة للمصريــن ،حرصهــا يف الوقــت

الجميلــة عــام  1948والثانيــة يف الرتبيــة الفنيــة

ذلــك التفكــر.

الفلكلــوري.

بعدهــا إىل رومــا ومــن بعدهمــا إىل لنــدن لتكــون

التوق إلى األلوان

نفســه عــى رقــي فنهــا وإبقائــه بعيــدا عــن املتــداول
لم تكن رســامة شــعبية ،غري أنها اســتطاعت أن

بعــد كل ذلــك الجهــد عــى يقــن مــن أنهــا صــارت

بهــا ،مــن خــال النفــاذ إىل حقيقتهــا الصافيــة.

تنويريــة شــاقة أخلصــت إليهــا ســري يف مختلــف

تقبــض عــى جماليــات اللحظــة الشــعبية لتعلــو
وهو ما انعكس جليا يف مرح الخطوط وصخب
املســاحات اللونيــة التــي كانــت صــدى للحكايــات
سـرتها ولألصــوات التــي ســحرتها وللروائــح
التــي أ ـ
التــي حلقــت بهــا.

مؤهلــة لتدريــس الفــن يف مصــر .وهــي مهمــة
املســتويات التعليميــة التــي ـمـرت بهــا معلمــة

للرســم .مَ ــن درس عــى يديهــا مــن الفنانــن
املصريني والعرب يشهد لها ال بالكفاءة وحدها

بــل وأيضــا بقدرتهــا الخالقــة عــى اكتشــاف ـنـوع

عام  2014أقامت الجامعة األمريكية يف القاهرة

معرضــا اســتعاديا لجاذبيــة ســري مادتــه تتألــف

مــن لوحــات كانــت جاذبيــة ســري قــد تربعــت
بهــا للجامعــة املذكــورة عــام  .2008كانــت تلــك

اللوحــات تمثــل بطريقــة انتقائيــة أربعــة عقــود
مــن الرســم ،كانــت ســري حريصــة مــن خــال
انتقائها عىل تقديم صورة صادقة عن تحوالتها

جاذبيــة ســري ( )1925وهــي ابنــة األرســتقراطية

وموضع موهبة طالبها .غري أن ذلك الدور الذي

عـرض «التــوق إىل
األســلوبية .كان عنــوان امل ـ

انتقلــت يف عمــر مبكــر مــن طفولتهــا مــن حــي

طـاء اســتثنايئ؛
سـرة فنيــة تم ـيـزت بع ـ
هامشــا يف ـ

روايــة الحكايــات ،وهــي شــبهة لــم تكــن جاذبيــة

املصريــة يف عــز ازدهارهــا وتألقهــا كانــت قــد

منيــل الروضــة ،حيــث بيــت جدهــا ألبيهــا إىل حــي
الحلميــة الشــعبي ،حيــث بيــت جدتهــا ألمهــا
بطبقاتــه الثــاث .فــكان ذلــك الحــدث بمثابــة

حـول
تمهيــد للحظــة وعــي ،كان قــد تمحــور ـ
الســؤال الــذي صــارت حياتهــا تــدور يف فلكــه «مــا
الــذي يعنيــه أن يكــون ا ـملـرء مصريــا؟».

كان لطبيعة تركيبتها االجتماعية تأثري واضح يف

خياراتهــا الفنيــة والفكريــة؛ فابنــة األرســتقراطية
كانــت قــد أجــادت يف وقــت مبكــر مــن حياتهــا

لغــة الشــعب ،بعــد أن تعرفــت عليــه عــن ـقـرب،

شـرة أو مــن خــال حكايــات جدتهــا الســاحرة.
مبا ـ
كانــت تلــك الحكايــات تســبقها إىل الرســم،
فكانــت تبــذل جهــدا ك ـبـرا مــن أجــل إيقــاف

تدفقهــا والتقليــل مــن ســطوتها .فالرســم الــذي
عرفتــه منــذ طفولتهــا كان بالنســبة لهــا فنــا يقــع

دائمــا خــارج حرفــة التوضيــح.

الشغف بالفن عائليا

لعبتــه يف تطويــر الحيــاة الفنيــة قــد ال يشــكل إال
فجاذبيــة ســري عــى ســبيل املثــال هــي أول فنانــة
عـرض أعمالهــا يف متحــف املرتوبوليتــان
مصريــة ت ـ

جـاء اختيــار املتحــف املذكــور
يف نيويــورك حيــث ـ
عــام  2010للوحتهــا «الطيــارة» املرســومة عــام

جـزءا مــن مقتنياتــه بمثابــة تكريــم
 1960لتكــون ـ
متأخــر ،غــر أنــه كان ضروريــا.

براءة التفكير

الحيــاة اليوميــة ،تمارســه فعــا يوميــا مــن غــر
أن تعــي ضرورتــه .وهــو مــا جعلهــا تلقائيــا تتجــه
إىل دراســته لتنــال شــهادتني؛ األوىل يف الفنــون

aljadeedmagazine.com

الفنانــة التــي ال ترغــب يف أن تغــادر الحلميــة يف

فنهــا كانــت قــد رســمت كل يشء؛ مــن املناظــر

الطبيعيــة حتــى الحيــاة الصامتــة مــرورا بالصــور
الشــخصية ،مــن غــر أن تتوقــف ك ـثـرا عنــد
التجريد .كان لديها كالم كثري ال يقوى التجريد

إال مــن جهــة تمثلهــا لتلــك الحكايــات .لذلــك

سـرتها األســلوبية عــى النحــو
تدرجــوا يف تجزئــة ـ

مقتنعــة باألســلوب الواقعــي؛ ربمــا ألنهــا كانــت

عـرض الجامعــة
يكــن محصــورا بمــا ـنـراه .كان م ـ
األمريكية حدثا استثنائيا يف حياة رسامة بلغت

التايل :الواقعيــة الزخرفيــة حــن اهتمــت بالخــط

التســعني مــن عمرهــا ،وهــي ال ـتـزال تقــوى عــى

والزخرفــة ،الواقعيــة التعبرييــة وهــي عبــارة عــن

أجيال من الرسامني ،كانت قد علمتهم الرسم

أساســا للرســم ،وكان الســطح مليئا بالتفاصيل
حــوار بــن التشــخيص والتجريد ،أمــا ال ـفـرة
الثالثــة فقــد ر ـكـزت فيهــا الفنانــة عــى البيــوت،

والتكعيبــي .يف املرحلــة الرابعــة انتقلــت الفنانــة
هــو يف حقيقتــه إنجــاز فنــي .وهــو مــا دفــع بهــا إىل

حـراء والبيــوت ،فتصنــع عاملهــا
أن تمــزج بــن الص ـ

املفكــر فيــه ســلفا ،وهــو عالــم تجريــدي انتهــت

إليــه الرســامة لتســتأنف رســالتها يف الرســم مــن

جديــد ،كمــا لــو أنهــا لــم تكــن ترســم مــن قبــل.
الطفلــة التــي تعلمــت الرســم مب ـكـرا صــارت تفكــر
بعــد التســعني مــن عمرهــا يف اســتعادة ـبـراءة

عـرض بمثابــة رســالتها إىل
الرســم .كان ذلــك امل ـ
بشغف من يتعرف عليه ألول مرة   .

مصرية في العالم

جاذبيــة ســري هــي ابنــة الرســم املصــري ،غــر

أن أهميتهــا تكمــن يف أنهــا كانــت متمــردة عــى
جـزء مــن تقاليــد ذلــك الرســم .لــم تكــن ا ـملـرأة
ـ
التــي تعرفــت عــى الحيــاة الغربيــة يف باريــس

ورومــا ولنــدن فرعونيــة بالتمــام .كانــت ابنــة حيــاة

غـرب قــد تعــرف عليهــا ،حيــاة
مصريــة لــم يكــن ال ـ
هــي مزيــج مــن األصالــة والحداثــة ،مــن الواقــع

جاذبية رسي

جـزءا مــن
غــر أن تشــغلها أســئلته .كان الرســم ـ

التــي اســتوحت مــن صخبــه خيــال لوحاتهــا.

حـوالت رســامة ك ـبـرة مــن ـنـوع جاذبيــة ســري
ت ـ

صــري ،وكان عمهــا الثــاين شــغوفا بتقليــد

فــكان ذلــك ســببا النغماســها يف الرســم مــن

إليهــا ،ألنهــا تذكرهــا بجدتهــا وبحــي الحلميــة

تع ـتـره خيانــة للواقــع ،فالواقــع بالنســبة لهــا لــم

بالحكايــات؛ لذلــك فإنهــم ال ينظــرون إىل

حـراء فــكان هنــاك تبســيط يف األشــكال،
إىل الص ـ

كان الهــواء مــن حولهــا ممتلئــا برائحــة الزيــت،

ســري تبعدهــا عــن نفســها ،بــل قــد تكــون محببــة

يهتــم املصريــون بالتفاصيــل التــي يملؤونهــا

نشــأت جاذبيــة ســري يف عائلــة تهــوى الفــن؛

اللوحــات العامليــة ،وهــو مــا درجــت عليــه أمهــا.

األلــوان» وهــو عنــوان يبعــد عــن الرســامة شــبهة

عىل أن يمثله .غري أنها يف كل ما رسمته لم تكن

فــكان أســلوبها مزيجــا مــن األســلوبني التجريــدي

كان أحــد أعمامهــا صديقــا للرســام الرائــد أحمــد
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عــام  ،1949بعدهــا ذهبــت إىل باريــس ومــن

املشــخص واملتخيــل الــذي يقرتحــه الفــن .كانــت

ســري ابنــة الرســم املصــري املنفتــح عــى الرســم
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ة
هكذا تكلمت شهرزاد أصوات في الحب والحرب والبحث عن الحري 

فنون

أنجي أفالطون

أنجي أفالطون

يف العالــم ،بــكل مــا يتميــز بــه مــن تنويــع يف

يف طفولتها أن تكون مخلصة للحكاية فإذا بها

حامــد عبداللــه لــم يشــكل تحديــا لطبقتهــا .وهــو

تلــك املوضوعــات مــن جهــة املعالجــة األســلوبية

كانــت تقــوم عــى أن يتلقــى األطفــال دروســا يف

الحياة .سعادتها بذلك العالم لم تعمر طويال

مغموســة بميــاه النيــل ،غــر أنهــا كانــت يف

لتصــل إىل تجلياتهــا اللونيــة .إنهــا الرســامة التــي

عــى موضوعاتهــا الشــعبية ،مــن غــر عقــد

الشــخصية التــي ال يمكــن أن تخطــئ اإلشــارة إىل

ما جرى لتحية إضافة إىل أنها تلقت دروسا يف

مــن الــزواج .وحــن عــادت إليــه بعــد وفــاة والدهــا

األســاليب واألفــكار .قيــل إنهــا ترســم بريشــة
الوقــت نفســه تنظــر إىل العالــم بعينــي فتــاة،

كانت تعرف أن قدرها يقع يف مكان آخر ،مكان

يمــزج بــن مصريتهــا وعامليتهــا .وكمــا أرى فــإن

مــن خــال الرســم تتخطــى حــدود تلــك الحكايــة

قدمتمصرإىلالعالم      .

تحية حليم

سـرة لــي تقبــض
مــا جعــل الطريــق أمامهــا مي ـ
مسبقة أو سوء فهم ،كان يف إمكانه أن يجعل

وجودهــا يف املــكان الخطــأ.

الشــخصية الشــعبية املصريــة ،ومــن هنــاك

منهــا الغريبــة التــي تســعى إىل تفســر أســباب

عامليــة جاذبيــة ســري وإن كانــت مســتلهمة مــن

العالقة بحكايات الفالحين

فهــي مــن خــال ت ـنـوع أســاليبها ال تعــر عــن
طريقة شعب يف العيش العام بقدر ما تجسد
ســلوكا فنيــا شــخصياُ ،قــدر لــه أن يكــون أســلوبا

لــم يكــن مــن الصعــب عليهــا أن تكــون ا ـمـرأة

الــذي جعــل منهــا واحــدة مــن أهــم الفنانــات

إىل ضفــة اجتماعيــة أخــرى قــد تطلــب منهــا

صـرة .وهــي مالمــح كانــت
املصــري مالمحــه املعا ـ

إىل العالــم .وهــو فــن يرقــى بالحيــاة املصريــة إىل

حليــم لــم تكــن يف حقيقتهــا ابنــة البيئــة التــي

يف العيــش .هــذه الفنانــة تعيــش فنهــا ليقدمهــا

مســتوى الخيــال .رســوم جاذبيــة ســري تمثــل
الخيــال املصــري وهــو يصــل بالحكايــة الشــعبية
إىل أقىص ما يمكن أن تصل إليه ،إنه خالصتها

وهــو كل مــا يمكــن أن تقولــه .كان حلــم ســري
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أخــرى ،ولــم يكــن انتقالهــا مــن ضفــة اجتماعيــة

الكثــر مــن الجهــد ،فالرســامة املصريــة تحيــة

جـزءا مــن شــبابها
عاشــت فيهــا طفولتهــا و ـ

وهــي بيئــة يغلــب عليهــا الطابــع األرســتقراطي.

لذلــك فــإن انحيازهــا ملــا صــارت تفكــر فيــه بســبب
ارتباطهــا بمعلمهــا ومــن ثــم زوجهــا الرســام

واســتعمال املــواد والتماهــي مــع التقنيــات

اليــد التــي اســتعملتها.

يف كل مــا فعلتــه مــن خــال الرســم كانــت

مصريتهــا ،فإنهــا ســتضعها يف إطــار مختلــف؛
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حليــم تقــف يف مكانهــا الحقيقــي؛ ذلــك املــكان

(الفنانــن أيضــا) اللــوايت وهــن املحــرف الفنــي
مستلهمة من محاولة وضع البيئة الشعبية يف

مكانهــا الصحيــح مــن التاريــخ املصــري.

عاشــقة النوبــة كانــت باحثــة يف طبقــات
اســتخرجت عصــارة أصباغهــا .لذلــك كان خيــال

تعليمهــا عــام  1943ليعلنــا بعــد ذلــك زواجهمــا

يديها غالبا ما يسبق ما تراه إىل سطح اللوحة.

خيط بين هويتين

الــذي أوصلهــا إىل حامــد عبداللــه الــذي بــدأ يف

ال يتعلــق األمــر باملوضوعــات ،وهــي متاحــة

طبقــا لتقاليــد األســر العريقــة ،وهــي تقاليــد

بمســتوى مزاجيهمــا يف الفــن فانفصــا عــام

حـول الــذي
كان ارتباطهــا بعبداللــه بدايــة الت ـ

الفنــان املتمــرد عــى قواعــد الرســم والقواعــد

فنــا أكــر مصريــة مــن فنــه.

والدهــا يــؤدي واجبــه باعتبــاره واحــدا مــن ضبــاط

املليك كان من الطبيعي أن تتلقى تحية تعليمها

وكمــا يبــدو فــإن مزاجيهمــا يف الــزواج لــم يكونــا

الحديــث ،غــر أن مــا يســجل لتحيــة حليــم أنهــا

أكاديميــة جوليــان بــن عامــي  1949و.1951

االجتماعيــة يف الوقــت نفســه مــن مجتمــع مصــر

وحني انتقل ذلك الضابط إىل العمل يف القصر

باريــس.

الــذي أخذهمــا معــا إىل باريــس ليدرســا يف

ولــدت تحيــة محمــد أحمــد حليــم يف مدينــة
دنقلــة بالســودان عــام  ،1919هنــاك حيــث كان

شـركة يف
كانــت عــى موعــد مــع مغامرتهمــا امل ـ

 1956بشــكل نهــايئ .كان حامــد عبداللــه ( 1917ـ

عاشــته تحيــة بــكل حواســها؛ لقــد انتقــل بهــا

كل مــا يف لوحــات تحيــة حليــم هــو مصــري

لــكل شــخص ،بــل بطريقــة النظــر الحديثــة إىل

الرســم عــى يــد راهبــة فرنســية .وهــي الــدروس
التــي اكتشــفت مــن خاللهــا شــغفها بالرســم

الجيــش املصــري الــذي كان يرابــط يف الســودان.

خا لــص .

املوسيقى واللغة الفرنسية داخل منازلهم وهو

إذ أنهــا انفصلــت عــن عبداللــه بعــد ســنة واحــدة

الجديــدة إىل ح ـقـول جز ـيـرة الروضــة ،حيــث

كان يقيــم والــده ا ـملـزارع ،يف بيئــة يغلــب عليهــا
الطابــع الريفــي .وهــي االنتقالــة التــي تركــت أ ـثـرا
عميقا يف طريقتها يف النظر إىل الرسم ،كما إىل

 )1985عالمــة فارقــة يف الفــن التشــكييل العربــي
-وهي التي تعلمت عىل يديه -كانت قد أنتجت

خرافتها في النوبة

كانــت ف ـكـرة زيــارة الفنانــن إىل أرض النوبــة عــام

حـرة ناصــر واحــدة
 1961قبــل أن تغرقهــا ميــاه ب ـ

مــن أفــكار األديــب والوزيــر ثــروت عكاشــة .يومهــا
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تعــرف الفنانــون عــى واحــدة مــن صــور مصــر

منــه جملتــه -لــم يلتفــت إىل رغبــة الفنانــة يف أن

األرســتقراطية لــم ترتــق الســلم إىل األعــى بــل

املصريــن التــي تتجــى يف طباعهــم األصليــة التــي

ال يزال يف اإلمكان استعمالها من غري أن تفقد

الف ـقـراء ،وحــن ذهبــت إىل املعتقــل بــدال مــن

التي ستختفي ،صورة تحمل يف طياتها حقيقة

لــم تســقط عليهــا اإلقامــة يف املــدن الحديثــة

شــيئا مــن تأثرياتهــا .يومهــا اهتــدت تحيــة حليــم
صـوغ مــن خاللهــا
إىل األشــكال التــي يمكــن أن ت ـ
أفكارهــا القديمــة عــن حيــاة الفالحــن وهــي
األفــكار التــي لــم تفارقهــا منــذ األربعينــات مــن

القــرن املــايض .كانــت تحيــة حليــم تحلــم بصيغــة

تحفــظ للرســم قدرتــه عــى مقاومــة الزمــن ،كمــا

خصائصهــا الســرية .كان جديدهــا يقيــم يف
القديــم الــذي تســحرها فيــه قدرتــه عــى اإلفــات

مــن زمانــه .لذلــك ســيكون عليهــا أن تبحــث عــن

عناصــر الثبــات لــي ال تقلــق هــدأة كائناتهــا،
وهي كائنات ال يمكن أن يخطئ أحد يف تحديد

هويتهــا.

أن تكــون يف قصــر عائلتهــا .تأكــد للكثرييــن أن

تلــك الفنانــة والناشــطة النســوية اختــارت أن
تمــي يف الطريــق الصعبــة .أمــا حــن تخلــت
عــن أســلوبها الســريايل يف الرســم واتخــذت مــن

الواقعيــة التعبرييــة منهجــا فنيــا لهــا فقــد كانــت
قــد صنعــت معادلــة متوازنــة بــن مــا هــو فنــي

املصريــة الخالصــة هــي ابنــة املرويــات الشــعبية

وإنســاين ،لكــن ضمــن إطــار ســيايس.

التماثيــل الفرعونيــة بخيــاء جربوتهــا .ســيكون

إىل التمــرد؛ فهــي التــي نشــأت يف بيئــة مغلقــة

هو حال اإلرث الجمايل الفرعوين ،لذلك مدت

ببســاطة ألغازهــا قبــل أن تكــون صريعــة

املصريــة يف حركتهــا بــن العاديــات ،كمــا لــو أن

عليها أن تجد ثغرة بني حكاية وأخرى لتتسلل

عــى مفاهيمهــا املتعاليــة عــى املجتمــع لــم تجــد

تحــت الســطح دائمــا مــن غــر أن تفــارق لذتهــا

طـاع القســري عــن املجتمــع
إال نوعــا مــن االنق ـ

بصرهــا إىل جمــال ال يُفنــى وهــو جمــال الــروح
تلــك العاديــات لقــى نفيســة .هــل كانــت تلعــب

دور املوثــق؟ وهــل كانــت قــد قــررت أن تضــاف
إىل الفــن وظيفــة توثيــق العــادات االجتماعيــة؟
لــم تكــن واقعيتهــا عــى هــذا القــدر مــن األمانــة
التــي يمكــن أن تقــود إىل الخــواء الجمــايل .كان

هنــاك ـنـوع مــن الخرافــة ،هــو ذلــك ال ـنـوع الــذي
اســتخرجته الفنانــة مــن واقــع العيــش .وهــو مــا
دفــع الناقــد صبحــي الشــاروين إىل أن ينســب

مــن خاللهــا إىل الف ـكـرة الجماليــة التــي تقــع
الشــفاه التــي تــروي .لوحــات تحيــة حليــم ال

تتشــبه بالروايــات مــن جهــة تعلقهــا باللحظــات
الشــعرية التــي تنطــوي عليهــا الصــور ،غــر أنهــا

يف الوقــت نفســه ال تخســر شــيئا مــن جمالهــا إن
تحولــت إىل روايــات ال تنســب إىل أحــد بعينــه    .

ال ـيـزال يف إمــكان رســوم تحيــة حليــم أن تــروي

فنهــا إىل «الواقعيــة األســطورية» وهــو مصطلــح

حكايــات عــن زمــن الفالحــن الــذي هــو مــن

كانت تحية حليم ساحرة يف استنطاق تفاصيل

ف ـكـرة تهــب مــن خاللهــا الفنانــة رســومها القــدرة

يمكــن أن يكــون رديفــا للواقعيــة الســحرية.
مشــاهدها الريفيــة وكلهــا مشــاهد كانــت ما ـهـرة
يف أن تلهــم طينهــا شــعورا حاملــا.

عىل مدى أكرث من ستني سنة من الرسم كانت

تحيــة حليــم تصــل بكائناتهــا إىل أقــى تجلياتهــا

يف البوح بأسرار ذلك الجزء الذي اختفى تحت
املاء ،النوية وهي عاشقتها.

فن خارج الزمن

«ال تجــري وراء الخــط الخارجــي أو تحافــظ

جـزء مــن ذلــك
عــى وحدتــه ،بــل ك ـثـرا مــا يضيــع ـ

الخــط بــن مســاحتني .بذلــك ال ت ـقـرب تحيــة
حليــم مــن أي فــن قديــم ،ولكنهــا يف الوقــت

الثالــث ،بــل إنهــا مــن خــال اتجاههــا إىل بعــدي
اللوحــة تــكاد ت ـقـرب مــن الرســوم الحائطيــة
التــي رســمت يف القــرون الوســطى» ،ولكــن

حســن ســليمان -وهــو رســام مصــري اقتبســت
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وجهــة نظــر الفنانــة يقيــم يف املســتقبل .وهــي

كان شــعورها باال ـغـراب مب ـكـرا ،وهــو مــا دفعهــا

يف انخراطهــا يف التعلــم يف مدرســة كاثوليكيــة

املصــري الــذي لــم تكــن هــي وســواها مــن صبايــا
النخبــة الراقيــة يعرفــن عنــه شــيئا .كان ســؤالها

الوجــودي الــريء يومــا أكــر مــن أن تطيقــه
أســس الرتبيــة املعتمــدة يف تلــك املدرســة

الصارمــة يف تقاليدهــا ،فــكان أن طــردت الفتــاة
بعــد ســنوات ّ
قضتهــا متمــردة.

فهــل اختــارت إنجــي حســن أفالطــون يومهــا أن

تســتبدل ســجن املدرســة بســجن البيــت؟

عــى أن تكــون موجــودة كمــا لــو أنهــا كانــت مــرآة

الفن والحرية

بالنســبة لرســامة بحجــم تحيــة حليــم فــإن عاملــا

وكان لديها ما تفعله وبشغف عميق؛ فالفتاة

أقرب إىل الحقيقة مما سرناه الحقا يف الواقع؛

العالــم مــن خــال الرســم يف ســن مب ـكـرة مــن

ينســجم مــع خيالهــا.

الفتــاة الطريــق إىل عالــم الفــن ســالكة أمامهــا؛

ســاحر ،وهبتــه الطبيعــة نبــوءة أحوالهــا.

تنشــئه مــن خيالهــا الغــارق يف مصريتــه ســيكون

ذلــك ألن الفــن يعيــد تعريــف الوقائــع بمــا
كانت تحية حليم التي توفيت عام  2003فنانة
الوقائع املتخيلة.

إنجي أفالطون

رسامة الثورة الدائمة

شـرة
كانــت إنجــي يومهــا يف ســن الخامســة ع ـ

التــي ولــدت عــام  1924كانــت قــد بــدأت اكتشــاف
حياتهــا .لــم يكــن للصدفــة دور يف أن تجــد تلــك
كان الفنــان املصــري الرائــد محمــود ســعيد
صديقــا للعائلــة ،فأذهلتــه رســومها حــن اطلــع
عليهــا ،ومــن خاللــه اســتطاعت أن تتعــرف إىل
املخــرج والرســام كامــل التلمســاين الــذي كان

صـرة وال ـتـزام إنســاين
يومهــا داعيــة تمــرد ومعا ـ
مــن خــال جماعــة فنيــة أسســها بمعيــة جــورج

حنــن ورمســيس يونــان وفــؤاد كامــل .كانــت

«لــم يكــن مــن الســهل تصنيفهــا» ،قيلــت تلــك

تلــك الجماعــة تحمــل اســم «الفــن والحريــة»

محاولة وضعها يف مكان بعينه؛ فابنة الطبقة

تلــك املعادلــة؟

الجملــة غــر ـمـرة يف محاولــة التملــص مــن

جاذبية رسي

نفســه ال تعتمــد عــى الظــل والنــور والبعــد
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يكــون فنهــا قديمــا ،كمــا لــو أنــه وصفــة ســحرية

فعلــت العكــس حــن هبطــت لتنضــم إىل رؤى

فهــل كان حلــم إنجــي أفالطــون يتخطــى طــريف
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فنون

صــارت املمارســة الفنيــة يومهــا بالنســبة للفتــاة
ـلوب التعبــر
التــي مــا زالــت ص ـ
غـرة يف الســن أسـ َ

عــن التــوق إىل الحريــة ،غــر أن اقرتابهــا مــن

صـرة.
الثوريــة املعا ـ

أ ـفـراد تلــك الجماعــة الذيــن كانــوا يجمعــون بــن

من القصر إلى المعتقل

طريقــة نظرتهــا إىل العالــم بأســلوبني ،يبــدوان

آمالهــا يف الحريــة ،بحيــث اســتمرت يف العمــل

الثقافتــن العربيــة والفرنســية كان قــد طبــع
اآلن متناقضــن ،غــر أنهمــا يف بدايــة أربعينــات

القــرن العشــرين لــم يكونــا كذلــك .كانــت إنجــي
أفالطــون ســريالية يف الرســم ،ماركســية يف
السياســة .ولــم تكــن تــرى تناقضــا بــن مــا تتمــرد
صـول إليــه مــن
عليــه يف الفــن ومــا تنشــد الو ـ
خاللالسياسة          .

الثورية النسوية

الســيايس املعــارض للتجربــة الناصريــة؟ بالرغــم

مــن نزعتهــا القوميــة فــإن إنجــي أفالطــون التــي

تشــبعت بالفكــر الشــيوعي لــم تكــن تــرى يف
املبــادرات الناصريــة حــا .وكمــا أرى اآلن فإنهــا

مثــل أي شــخص شــيوعي كانــت منفصلــة عــن
الح ـلـول املمكنــة التــي يقرتحهــا الواقــع؛ مــن

وجهة نظرها لم يكن الحل إال شيوعيا .وهو ما

أدى يف النهايــة إىل اعتقالهــا عــام  1959لتقــي

شـرايك .وهــو مــا
بوعــي غلــب عليــه الطابــع اال ـ

حيــث صــارت واحــدة مــن رائــدات الدعــوة إىل

غري أن واقعيتها لم تكن من النوع التسجييل،

الســجال التقنــي ،وهــو ســجال يعتمــد أصــا

النضــال .بالنســبة البنــة العائلــة األرســتقراطية

العمــل الســيايس املباشــر يف اتجاهــن ،النســوية

فكانــت الواقعيــة أ ـقـرب تلــك األســاليب إليهــا.

هــل خيبــت ثــورة العســكر يف يوليــو /تمــوز 1952

كان تأثرها بأفكار جماعة الفن والحرية قد هيأ

جعلهــا تنزلــق تدريجيــا وبقناعــة راســخة إىل

حـول األســاليب الفنيــة
ـغـرت الكثــر مــن آرائهــا ـ

القريــب ممــا يمكــن أن يقدمــه الفوتو ـغـراف.

يف الســجن أربــع ســنوات ،عاشــت حريتهــا

لهــا أرضيــة خصبــة للتفكــر يف قضايــا املجتمــع

سـرت لهــا اختالفهــا عــن رفيقاتهــا يف
بطريقــة ف ـ

كانــت حيــاة الشــظف أ ـمـرا ال تذ ـكـره الكراســات
الحزبيــة ولــم تتعلمــه ســلفا .لقــد اكتشــفت يف

ســجن القناطــر أنــه لــم يعــد لديهــا يشء تفعلــه

كانــت واقعيتهــا مــن ال ـنـوع الــذي ال يخلــو مــن

عــى اللعــب بــاألدوات واملــواد املســتعملة .ففــي
ســبعينات القــرن العشــرين اتجهــت الرســامة
إىل أن تســتعني بال ـفـراغ الــذي يتخلــل الضربــة

الفنيــة الواحــدة ،وهــو ـفـراغ كانــت الفرشــاة

التــي تــم قــص عــدد مــن شــعراتها ترتكــه عــى
جـزء طبيعــي منهــا.
ســطح اللوحــة كمــا لــو أنــه ـ
ومــع ذلــك فــإن أفالطــون لــم تنتبــه إىل ضــرورة
أن يكــون الفــن مســتقال عــن السياســة إال حــن

بلغــت الســتني مــن عمرهــا .حــدث ذلــك قبــل

أن تغــادر الحيــاة بخمــس ســنوات (توفيــت عــام

 .)1989يومهــا كفــت الرســامة عــن النشــاط

السيايس وتفرغت نهائيا للرسم .مَ ن تأخر عىل
اآلخــر ،إنجــي التــي انغمســت بشــكل أعمــى يف

سوى أن ترسم .يف البداية لم يكن ذلك اليشء

السياســة أم الرســم الــذي كان املعنــى الحقيقــي

كان كل يشء يجــري يف حياتهــا بطريقــة

لهــا يف مــا بعــد بــأن تعــود إىل حياتهــا الحقيقيــة،

اآلن يبــدو ســؤال مــن ذلــك ال ـنـوع مربــكا ،فهــو ال

وتكــون داعيــة تمــرد نســوي وحاملــة أفــكارا

للســجن .يومهــا صــار الحلــم بالحريــة واقعــا

تحريــر ا ـملـرأة ،واالرتبــاط الحزبــي حــن انتمــت إىل

حركــة إســكرا الشــيوعية عــام .1944

منســجمة ،كمــا لــو أن أفالطــون خلقــت لرتســم

سياســية تدعــو إىل العدالــة االجتماعيــة .وهــو

مــا جعلهــا تهتــدي إىل موهبتهــا يف الكتابــة،
حني كتبت منشــورين سياســيني اكتســبا شــهرة

يف مجــال التثقيــف الســيايس همــا « 80مليــون

مســموحا بــه ،غــر أن إدارة الســجن ســمحت
شـرط أن يكون كل ما ترســمه ملكا
أن ترســم ،ب ـ

شــخصيا يضغــط عليهــا فتوزعــت رســومها بــن

ضـاء الحيــاة التــي
ضـاء الســجن وف ـ
فضاءيــن ،ف ـ
سـاء الحاملــات
تقــع خارجــه وكانــت صــور الن ـ

بالحريــة وراء القضبــان هــي التــي جعلتهــا

امرأة معنا» و»نحن النساء املصريات» ،فيهما

تنجــز أجمــل أعمالهــا يف تلــك املرحلــة .صــارت

الجدليــة بــن حريــة ا ـملـرأة وتحــرر األمــة ،وهــي

القادمــات مــن الهامــش االجتماعــي.

قدمــت أفالطــون رؤيتهــا يف مجــال العالقــة
العالقة التي قادتها إىل أن تتخىل عن السريالية

أســلوبا فنيــا لتنضــم إىل الواقــع ،بطريقــة تهبــه

ابنــة القصــر الرثيــة تســتلهم أحــام رفيقاتهــا

عــام  1964غــادرت إنجــي أفالطــون الســجن

وما إن أطل عقد الخمسينات من القرن املايض

مــن الرســامني املصريــن املهمومــن بتطلعــات

فأقامــت العديــد مــن املعــارض الشــخصية يف

املجتمــع ونضاالتــه مــن أجــل التحــرر ،فكانــت
مشاركتها يف بينايل فينيسيا عام  1952تكريسا

طـراز خــاص ،كانــت الحيــاة
لوجودهــا فنانــة مــن ـ

aljadeedmagazine.com

يســتدعي إال إجابــات حزينــة غامضــة؛ كان مــن

املمكن أن تكون إنجي أفالطون أكرث اكتماال مما

ظ ـهـرت عليــه يف صورتهــا التاريخيــة ،باعتبارهــا

ناشــطة نســوية وحزبيــة معارضــة وســجينة
ورســامة ،ولكــن مــا حــدث يف الواقــع هــو الــذي

يهبنــا صــورة تلــك ا ـملـرأة املناضلــة بعطائهــا الفــذ
جـزءا مــن التاريــخ.
الــذي صــار ـ
       

   شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن

واقعية بشروط سحرية

ولــم تكــن محطمــة ،وهــو مــا جعلهــا تســتعيد

حتــى كانــت أفالطــون تقــف يف الصــف األول

لحياتهــا؟

موقعهــا يف صــدارة املشــهد الفنــي املصــري

أنجي أفالطون

القــدرة عــى التعبــر الراقــي عــن مشــكالته.

104

اليوميــة املصريــة تأخــذ عــى يديهــا طابــع املناجــاة

حـول الفــن املل ـتـزم وكانــت حيــاة الســجن قــد
ـ

مصــر والعالــم وكان لهــا أن تحقــق حلمــا قديمــا
عـرض يف موســكو ونيودلهــي .رســومها
يف ال ـ

ذات الطابــع الريفــي أثــارت الكثــر مــن األســئلة
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يوميات

محمود عبود

مشاهدات صادمة وظواهر محيرة
بغداد الحاضرة في اللحظة العصيبة
حياوي
محمد ّ
ّ
ّ
المُرتقة بالمح ّبة،
الممزقة بجدران الـ»ص ّبات»،
وأنا أو ّدع بغداد

ً
متخلفا من الطراز األوّل.

نحو األمل ،المتعالية فوق سخام الر ّدة ،انتابني شعور عابر مفاده بأن

اللواتي يتلون تلك النداءات وإنكليزيتهنّ المضحكة ،يكون االنطباع قد

المط ّرزة بالفرح ،الكاتمة أحزانها ،الخازنة تاريخها ،المشرئ ّبة بعنقها

تلك المدينة العظيمة أصبح قدرها النهوض من كبوتها المتعاقبة على

مر الزمان ،ولم تحل يوما أيّ غربان سود ،مهما حاولت ،دون نهوضها

المؤكد ،كما لو كان األمر ضرورة أو حتمية تاريخية ،لكن السؤال

اكتمل تمامً ا في الواقع.

شركات أمنية

لقد سيطرت شركات وأشخاص ومجاميع تابعة ألحد األحزاب

ّ
المعذب :متى سيحدث ذلك وكم سيستغرق األمر؟

اإلسالمية على عمل المطار والشركات الرديفة العاملة فيه ،ضمن

مطار بغداد :الصدمة األولى

الوضع كارثيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،إذ امتأل المطار بأنصاف

عملية توزيع الحصص واقتسام المغانم بين تلك األحزاب ،فكان

ّ
تحط في مطار بغداد ،حتى تدرك اإلهمال والتردي وتراجع
ما إن

األميين وتردت الخدامات وأبعدت أغلب الكفاءات والمتخصصين

أواخر سبعينات القرن الماضي ،ولوال الترميمات التي أجرتها القوات

األتاوات بواسطة الكثير من المشاريع المشبوهة مثل تاكسي المطار

مستوى الخدمات وعدم حدوث أيّ تطويرات أو إضافات منذ إنشائه
الماسة الستخدامها
األميركية للمدرجات ومسارب الطائرات لحاجتها
ّ

في عملياتها اللوجستية ،بعد أن تضررت بفعل القصف ،لكانت حالته
يرثى لها ،بينما بقيت صاالت استقبال المسافرين ومنافذ الوصول

والمغادرة على حالها واعتلت الرطوبة الجدران وأكل الصدأ المنحوتات
ّ
وتمثل مراحل من حضارة
النحاسية التي كانت تتصدر قاعة الوصول
وادي الرافدين.

وثمّ ة مؤشرات صغيرة قد تشكل في مجملها االنطباع األول الذي

يمكن أن يخرج به الزائر أوّل م ّرة ،تتمثل بالمستوى المتدني للنظافة

الذين ال يدينون بالوالء للجهة السياسية التي تهيمن عليه ،وفرضت
وشركة فالي بغداد الخاصة المملوكة لبعض المتنفذين ،بينما سجل

مستوى الطيران ودرجة األمان لدى الخطوط الجوية العراقية انخفاضا

مريعا أدى في المحصلة لمنع دخول طائرات الخطوط الجوية العراقية
األجواء األوربية قبل عام .وعلى الرغم من البنى التحتية الممتازة التي

أنشئت في مرحلة التأسيس ،من طرق التفافية وصاالت استقبال

ومغادرة وتعدد مستويات المباني والطريق العام الذي يربط المطار
بالعاصمة بغدادّ ،إل أن تلك البنى التحتية أصبحت خارج الخدمة اآلن
بسبب النظام األمني الغريب والمعقد الذي ابتكره األميركان عندما

وعدم استخدام التقنيات الحديثة في الحمّامات وسلوكيات موظفي

كانوا يسيطرون على المطار ،قبل أن يغادروا ويسلموا تلك المواقع

وغيرها الكثير ،وال يعدم الزائر الغريب أسباب االنطباع السلبي منذ
الوهلة األولى واإلحساس المربك الذي يوحي له ّ
بأنه يزور ً
بلدا من بلدان

أمنية تابعة للجهات السياسية المهيمنة ظلت تسير وفق نهج سابقاتها

االستقبال ورجال األمن وسذاجة التصاميم الداخلية والديكورات

ّ
الخاصة التي سرعان ما تحولت إلى شركات
لشركات الحماية األمنية
األميركية ،فاقترحوا ما يسمى بـ»ساحة عباس بن فرناس» وهي محطة

ً
العالم الثالث أو ً
متخلفا في الحقيقة ،فاألزياء المتفاوتة األلوان
بلدا

عشوائية تتوسط الطريق الرابط بين بغداد والمطار ،يُجبر المسافرون

واختراقهم صفوف المسافرين مع أقاربهم للتوسط لهم ومناداتهم على
بعضهم بالصياح أو الزعيق وكثرة الموظفات المس ّنات اللواتي يرتدين

المذل الذي يبدأ بإخضاع األمتعة ألجهزة الكشف وال ينتهي بفحصها

والتصميم لرجال الشرطة وتدخالتهم الفجة في عملية استالم األمتعة

أزياء شعبية سوداء مع أغطية رأس عشوائية ،جميعها مؤشرات سلبية
توصل على الفور رسالة مباشرة إلى الزائر مفادها ّأنه يدخل عالمً ا ثالثا
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على النزول فيها ليتعرضوا لشتى أنواع االستغالل البشع والتفتيش
من قبل الكالب البوليسية ،قبل أن يُجبر المسافرون من جديد على

إعادة رزم حقائبهم في السيارات بطريقة معذبة ،وعند الوصول إلى

المطار تخضع الحقائب نفسها للتفتيش ثانية وثالثة بأجهزة الكشف

اإللكترونية وتعريضها للكالب البوليسية مجد ًدا ،وقبل الدخول إلى

جديد.

وبطريقة معقدة ومذلة ،حتى يكفر المسافر بالساعة التي أنتوى فيها

تقطيع أوصال المدينة

صالة المغادرة يتعرض الركاب وحقائبهم آللية التفتيش نفسها
السفر عن طريق مطار بغداد.

ويعود تاريخ إنشاء المطار إلى عامي  1979و ،1982بواسطة شركات
فرنسية وبريطانيةّ ،
وكلف إنشاؤه أكثر من  900مليون دوالر ،وكان

مصممً ا لالستخدام المدني والعسكري ،وعقب حرب الخليج الثانية،

توقفت نشاطات المطار بصورة كلية باستثناء بعض الرحالت المحلية
والرحالت الخيرية لنقل األدوية والغذاء .وأثناء غزو العراق في العام
ّ 2003
تمكنت القوات األميركية في  3أبريل من احتالل المطار بعد
معارك ضارية استمرت ثالثة أيّام ،وبحلول منتصف  2003تحول
المطار إلى معسكر للجيش األميركي يضم ما يقارب  10آالف جندي.

في الطريق من مطار بغداد إلى قلب العاصمة يصادفك الطريق
الدولي الذي صرفت عليه مئات الماليين من الدوالرات من أجل إعادة
ً
طريقا تمأله الحفر والمط ّبات والالفتات
تأهيله ،لك ّنه بقي في المحصلة

العمالقة لبعض السياسيين مثبتة بطريقة عشوائية ،لكنه مع ذلك

يوحي للقادمين الجدد إلى بغداد بالراحة النسبية ،ال س ّيما منظر
النخل الحميم الذي أخذ ينمو على جانبي الطريق وفي الجزرة الوسطية

الفسيحة للغاية ،لكن ما إن تصل مشارف المدينة الكبيرة حتى تأخذك

الطريق إلى متاهة معقدة تتخللها نقاط التفتيش وكتل الكونكريت التي
ّ
تقطع أوصال بغداد.

قبل أن يسمح للطيران المدني بالعمل فيه ،لكنه تعرض بصورة متكررة

كان سائق س ّيارة األجرة يشكو طول الوقت من كثرة المواكب

نوفمبر  2004بأوامر من رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة

أمام السيارات ،األمر الذي يضطر السائقين إلى االلتفاف والبحث عن

إلى هجمات صاروخية من قبل الجماعات المسلحة ،فتم إغالقه في 8

آنذاك إياد عالوي في أعقاب أحداث الفلوجة ،قبل أن يتم افتتاحه من

والسرادقات التي بدأ البعض بنصبها لتتوسط الطرق العامة وتقطعها
طرق سالكة قد توصل المسافر إلى غايته.
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يوميات

وصلت فندق عشتار شيراتون في الساعة العاشرة صباحا حسب الحجز

المسبق الذي يفترض ترتيبه بواسطة اللجنة المنظمة لمعرض بغداد
الدولي للكتاب ،لكن موظف االستقبال أخبرني بعدم وجود حجز

باسمي ،ونظرا إلى كوني متعبا وأعاني من ارهاق رحلة طويلة امتدت

من أمستردام إلى دبي ثم إلى بغداد ،فقد طلبت منه حجز غرفة لليلة
واحدة ريثما أتأكد من الحجز الحقا.

دفعت ورقة مئة دوالر للموظف واستلمت غرفتي التي لم تكن

في النهار كأعضاء في األحزاب اإلسالمية ويتمثلون الورع واإليمان
ويسمون جباههم بعالمات السجود ،لك ّنهم في الليل يقرعون الكأس
ّ
ويعلقون أوراق الدوالر على خصور الراقصات وصدورهن ،بينما
ً
خوفا من
يقف أفراد حماياتهم خارجً ا يحرسون س ّياراتهم الخاصة

تفخيخها ،ويحرص أسيادهم على إرسال أطباق الطعام والشراب لهم
ً
وأحيانا يرسلون األراجيل كي ال
من المطاعم الملحقة بتلك النوادي،

يشعروا بالسأم .وليس بعيدا عن هذا المشهد ،يفترش الصب ّية وبعض

مج ّرد غرفة في الحقيقة بل جناح كبير فيه صالة مناسبة وغرفة نوم
ً
دوشا مريحا ثم عملت لنفسي فنجان قهوة
وحمّام واسع ،فأخذت

الفتيات المشردات األرض خلف الجدران الكونكريتية العمالقة طمعا

بمياهه البن َّية يسير متهاديا نحو الجنوب ،ومن بعيد لمحت المنطقة

يالحقهم عمال الخدمة النبغالديشيون بالعصي خوف أن يُفسد

نسكافيه ورحت أتأمل بغداد تحت شمس الظهيرة القائظة ودجلة
عيني
الخضراء وأبنيتها الكبيرة عبر النهر ثم استدرت يسارًا ألكحّ ل
ّ
بمنظر المنائر والنخيل المتطاول الذي بدا في تلك اللحظة غير عابئ

بما حوله ،يحتضن حماماته وطلعه الخجول ويتسامى وسط الهجير،
وما أن ّ
دخنت سيجارتي في الشرفة عدت للغرفة المكيفة وتمددت

في بقايا الطعام المتبقي من فضالت السواق وسط حدائق الفنادق

منظرهم المهلهل متعة الزبائن المهمين عندما يخرجون من سهرتهم.

مظاهر سريالية

في شارع السعدون ،ليس بعيدا عن منطقة الفنادق الكبرى ،تنتشر

على السرير محاوال النوم وتعويض اإلجهاد ،لكن النوم جافاني وراحت

محالت بيع المشروبات الروحية ،حيث يجد المرء شتى األنواع

الهاتف الداخلي ليخبرني موظف االستقبال بوجود صحافية ترغب

بينما يكتفي الباعة في التعامل مع زبائنهم من كوى صغيرة بالكاد

صور بغداد تضغط على مخيلتي ،وما إن غفوت لبرهة ،حتى رن جرس
بإجراء حوار معي.

أمنيات العاشقين

كان فندق عشتار شيراتون في الثمانينات من القرن الماضي أحد
عجائب بغداد المدهشة بمصعده الزجاجي الذي ّ
يطل على المدينة من
الطوابق العليا بمشهد ساحر ،لك ّنه اآلن فقد بريقه وتردت الخدمات

فيه وانخلعت أرضياته وبات مصعده العتيد يرتج كما لو كان عربة

واألصناف النادرة ،لكن أبواب تلك المحالت مغلقة بالحديد الصلد

تكفي لتمرير قناني البيرة وغيرها ،بعد أن شهدت تلك المحالت الكثير
ّ
المتشددة أدت
من الهجمات المسلحة على أيدي أفراد الميليشيات

لقتل الكثير من الباعة الذي غالبيتهم من المسيحيين واإليزيديين،
بينما ينتشر بائعو المازات بعرباتهم الخشبية المنارة باألضوية قرب
تلك المحالت عارضين بضاعتهم من الباقالء المسلوقة والحمص
والمخلل والليمون.
ّ
في شارع السعدون الشهير ما إن يحل الليل ،حتى ينتشر بائعو

قطار هرم ،لكن نافورة المياه الرقراقة ما زالت تنبثق تحت أقدام عشتار

األكباد واللحوم المشوية فوق األرصفة ناشرين طاوالتهم وكراسيهم
البالستيكية ،وإلى األمام قليال ً يخرجن بعض فتيات الليل فزعات

التي أفتقد أغلبها في منفاي ،فصحوت في الساعة السادسة صباحا
ونزلت لتناول الفطور قبل أن أمضي في جولة صباحية ّ
باتجاه حدائق

الذين يف ّرون بهن مسرعين ،بعد حدوث مداهمة من إحدى الميليشيات

النحاسية التي تتوسط باحة الفندق ذات السقوف الزجاجية الشاهقة.
وفي الصباح الباكر لم يبخل المطعم في توفير ش ّتى أنواع األطعمة

شارع أبو نؤاس ،إذ طالما أحرص على عدم تفويت صباحات بغداد

الرائقة قرب نهر دجلة حيث ترسم طيور الفواخت أقواسها اآلسرة

ويهدهد هديلها المهادن الروح الملتاعة .ففي تلك اللحظات أصغي

حتى الصباح في النوادي الليلية التي تتكاثر في منطقة الفنادق
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ضالتهم للتمتع باألكل والشراب المجاني في تلك السرداقات الكبيرة

تدلل على النزعة االستهالكية ،بعد أن تحولت الدولة برمتها إلى كيان

التي تمتد على مدى أسبوع كامل ،فيحظون بوجبات األرز ومرق القيمة
ّ
المعطر والماء البارد.
وبعض المشاوي والخبز الحار والشاي

على شكل رواتب وجرايات تقاعدية ،إذ بلغ أعداد الموظفين في الدولة

ّ
المقطعة
حصار الطرق

موظف غير منتج ومن دون أيّ خدمات يمكن أن يقدمها هؤالء للدولة،

ريعي غير منتج يعتمد بالدرجة األساس على مبيعات النفط وتوزيعها
العراقية حسب اعتراف بيانات مجلس الوزراء أكثر من أربعة ماليين

في بغداد يستطيع أيّ كان قطع الطرقات الرئيسة وعرقلة السير

األمر الذي رسخ ثقافة العطالت الكثيرة بمناسبة أو من دونها ،طالما

بل ويحظى بحماية رجال األمن الذين يعملون بتوصيات مباشرة من

تمامً ا والحركة االقتصادية في البالد تعتمد على االستيراد بالدرجة

والتسبب باالزدحامات الخانقة ،بمجرد نصب موكب أو سرادق عزاء،
وزير الداخلية قاسم األعرجي الذي ينتمي إلى منظمة بدر ،إذ يحرص

هذا األخير بشخصه على توفير كافة وسائل الراحة واألمان للزائرين،
حتى وإن أدى ذلك إلى ّ
شل الحركة في بغداد وتعطل الدوائر على مدى
أسبوع كامل ،بينما يكتم أصحاب المحال والمصالح وسائقو سيارات
ً
حب آل البيت،
األجرة تذمرهم
خوفا من العقاب أو االتهام بعدم ّ

وهي تهمة تكفي لزج صاحبها في السجن إن لم تؤ ّد إلى قتله وإباحة
دمه ،لهذا يميل أغلب سكان بغداد لقضاء تلك األيام في بيوتهم بعد

أن المصانع الكبيرة والمزارع المنتجة معطلة والقطاع الخاص مشلول
األساس ،بدءًا من الطماطم وانتهاءً بالسيارات اإليرانية والصينية ذات
الجودة المتدنية ،مرورًا باألجهزة االستهالكية والمواد الغذائية األخرى
والفواكه والسجائر والمشروبات ،بل حتى التمر الذي بات يستورد من

إيران والسعودية بعد أن كان العراق من اكبر المصدرين في العالم
لهذه السلعة الحيوية ،وإذا ما أضفنا إلى هذا الخليط المحبط ّ
كله

انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الحار وعدم صالحية مياه اإلسالة
للشرب وانعدام خدمات اإلنترنت األرضية ـ الكابل الضوئي ـ ندرك تمامً ا
األسباب التي حدت بمنظمات األمم والمتحدة الخاصة بقياس جودة

أن يستعدوا للتسوق بما يكفي لبضعة أيام تحس ًبا لقطع الطرقات
ّ
يشل قطع الطريق المدينة
وشحّ ة المواد الغذائية أو انعدامها ،إذ

الحياة ،اعتبار بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم.

من أقصى جنوب بغداد وحزامها وينتهي في أقصى شمالها ،مرورًا

األمل في التغيير

الكبيرة ويقسمها إلى نصفين ال يمكن التواصل بينهما ،ويبدأ القطع
في أبرز شوارعها الرئيسة كالكرادة والسعدون والجمهوري والوزيرية
واألعظمية وغيرها.

تقاتل بعض التيارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني وبعض

األحزاب الليبرالية لتخليص البالد من المأزق الذي دخلت فيه،

بواسطة تحقيق منجز ما في االنتخابات التي باتت على األبواب ،حسب
ّ
رسخها األميركان وأسفرت عن
أصول وقوانين العملية السياسية التي

اإلسالمية للملهى الذي لم يدفع صاحبه األتاوة لهم في تلك الليلة على

الخضراء ،وخلت الشوارع تقريبا من األشجار الوارفة التي كانت تسهم

ُ
ألقيت نظرة كاشفة
بساتين النخيل التي كانت تحيط المدينة ،وعندما

العملية السياسية وعدم الرغبة في المشاركة باالنتخابات التي ستجري

ما يبدو ،وفي الشارع الموازي ينشغل بعض الشباب بنصب سرادق

شهدت بغداد في العقدين األخيرين انحسارًا مهوالً للمساحات

إلى حدٍ كبير بتلطيف الجو في الصيف ،بينما امتدت األحياء السكنية على

عزاء كبير استعدادا لمواكب الزائرين الذين سيأتون مشيا من ضواحي
المدينة ّ
باتجاه مرقد اإلمام الكاظم ،وهو اإلمام موسى بن جعفر بن

من أعلى مبنى أمانة العاصمة ،هالني اللون البني ـ الترابي الذي طغى

من حياته في سجون الخليفة العباسي هارون الرشيد حتى مات تحت

مثل فيلة كسيحة وسط بحر من الغبرة الموحشة ،ولم تنجُ من مذبحة

ق ّبة السماء وترتفع درجات الحرارة ،أعود أدراجي إلى الفندق ألخذ
ّ
وأدخن سيجارتي األولى.
حمامي الصباحي واحتسي قهوتي

داخل الفندق ،تصدح الموسيقى الشعبية وتهتز خصور الراقصات

الغارقة في أكوام األزبال التي لم ترفع منذ سنوات بروائحها العطنة،

أمنية نسبية أدت إلى انتشار المطاعم الفخمة ومراكز اللهو بطريقة

والسني على مؤسسات الدولة والهيمنة على صنع القرار من دون دراية

التعذيب ،ويقع مرقده الفخم في منطقة الكاظمية التي سميت باسمه
شمال بغداد بعد أن ُلقب باإلمام الكاظم لقوة صبره وزهده وقدرته

ففي الوقت الذي منعت فيه السلطات تعاطي المشروبات الروحية

الماضية ،ويجد سكان األزقة الخلفية في منطقة البتاوين القريبة

إلى مخازن تجارية عشوائية ،وعلى الرغم من كل هذه الترديات يشهد
البغداديون إقباالً على المراكز التجارية الكبيرة والموالت إثر فسحة

بمالبس الرقص من أحد المالهي فيتناهبهنّ سائقو سيارات األجرة

لرقرقة المياه في السواقي الصغيرة وأشمّ رائحة التربة المنداة وأقرأ

في بغداد تجتمع النقائض كما لم تجتمع في أيّ مدينة في الدنيا،

يحرس الكثير من رجال األمن والشرطة المحلية مسار تلك الجموع
بحرص شديد ً
خوفا من التفجيرات التي طالما استهدفتهم في السنوات

مجازر النخيل

محمد ،اإلمام السابع عند الشيعة اإلثني عشرية ،قضى ردحا طويال

على لحاء األشجار الهرمة أمنيات العاشقين .وقبل أن تتوسط الشمس
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الكبرى ،تلك النوادي التي تزدحم بالمسؤولين الذين يسوّقون أنفسهم

الـ»مشاية» أو الزائرين الذي يسعون مشيا إلى منطقة الكاظمية ،بينما

السكنية ،بينما شهد شارع الرشيد العريق بمعماره التراثي المتميز
ّ
إهماالً
ً
المطلة وتحولت محالته
متعمدا واعترى الوهن بناياته وشناشيله

على كظم الغيظ.
ُ
في الصباح تختفي مظاهر حياة الليل تماما وتغلق محالت بيع الخمور

وتتكاثر السرادق الكبيرة التي يضع الرجال أمامها طاوالت الطعام
والمشاوي وأباريق الشاي وأحواض المياه المعدنية المثلجة بانتظار

على الشوارع والبنايات ،وبدت بعض البنايات الكبيرة ومقا ّر الوزارات

األشجار والنخيل تلك سوى أشجار شارع أبو نؤاس الشهير ،بعد أن

تصدت مجاميع من الشباب الناشطين في التيارات المدنية لمحاولة
قطعها وتحويل شواطئ دحلة إلى ساحات لوقوف السيارات في حومة

السياسات الطائفية وهيمنة أحزاب اإلسالم السياسي بشقيه الشيعي
أو خبرة تذكر في إدارة الدولة .ويشعر معظم العراقيين باإلحباط من

مطلع الشهر المقبل ،لقناعتهم المطلقة بعدم إمكانية حدوث تغيير

يذكر في ظل العملية السياسية الحالية التي صممت لبقاء أحزاب
السلطة مهيمنة على مقدرات البالد لسنوات طويلة.

كاتب من العراق مقيم في هولندا

االستثمار الهوجاء ،وبدل روائح ورود الرازقي والشبوا الشهيرة التي

كانت تمأل الساحات والحدائق العامّ ة وتطل من خلف سياجات البيوت

البغدادية ،انتشرت روائح القمامة العطنة المنتشرة في جميع األحياء

العدد  - 44سبتمبر /أيلول 2018
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مقال

ذاكرة العراق في السوق السوداء
التداول األميركي غير المشروع باإلرث الثقافي العراقي
عبدالسالم صبحي طه

طـوا مهــد
شـرقني ورحالــة أوروبيــن منــذ منتصــف الق ــرن التاســع عشــر .لقــد هب ـ
عـراق وترع ــرع عــى يــد مست ـ
بــدأ النبــش والنهــب اآلثــاري يف ال ـ

الحضــارات والديانــات القديمــة متأبطــن كتبهــم املقدســة بحثــا عــن تأصيــل لنصوصهــم .ويبــدو أن املشــهد لــم يختلــف إىل اآلن ،فنجــد
أحفادهــم اليــوم متواريــن بهيئــة را ـبـاي يهــودي متقمــص دور تاجــر أنتيــكات ،أو مســيحي متشــدد كمــا هــي الحــال مــع مالــك متاجــر «هوبــي
لوبــي» ،وهــو موضــوع هــذا املقــال ،والــذي سـ ّ
خـرا ،ونجــد لزامــا علينــا تب ـيـان الحقائــق ،ومــا ـتـوارى ربمــا
ـيفصل قضيــة شــغلت اإلعــام مؤ ـ
عــن األنظــار.

هوبي

لوبــي هــي سلســلة متاجــر أمريكيــة

بالكتــاب املقــدس (التــوراة واإلنجيــل) ،وبحســب

 1600ق .م) .وتوجــد إضافــة إليهــا مــا مجموعــه

تتعامــل بالتحــف الفنيــة ،يملكهــا

اقت ـنـاء و ـعـرض اآلثــار والشــواهد املاديــة املتعلقــة

العمــر اآلن  77عامــا) ،تشــاركه عائلتــه يف إدارة

تصريحات لغرين فهو مبتهج من هكذا خطوة

املليارديــر األ ـمـريك ســتيف غريــن (يبلــغ مــن
أعماله (وهم من الطائفة املسيحية اإلنجيلية)،

ويقــع مقرهــا يف مدينــة أوكالهومــا ،تقــدر ثروتــه
بــ 5.7مليــار دوالر ،وقــد افتتــح أول متجــر لــه يف
شـركة ونمــت بشــكل
العــام  ،1972توســعت ال ـ

مطــرد لتصــل إىل مــا مجموعــه اآلن  600فــرع
جـاء الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
منتشــر يف أر ـ

شـركة مســجلة ملــكا خاصــا للعائلــة ،وغــر
وال ـ
مدرجة يف البورصة.

متحف الكتاب المقدس في واشنطن

ثقافيــة تفتــح أبوابهــا للجميــع ،ال للتبشــر،
وإنمــا للهدايــة الشــاملة لجميــع النــاس ،بمــن

القصة

مــن كونهــا ربمــا تكــون مقتنــاة مــن مصــادر
تــداول مريبــة ،والكثــر مــن هــذه القطــع ربمــا
ســيتم التــرع بهــا إىل متحــف الكتــاب املقــدس

يف واشــنطن ،الــذي افتتــح أبوابــه للجمهــور

aljadeedmagazine.com

كونها ترصد انتقاالت مفصلية يف الفكر الديني

واملندائيــة العراقيــة ،ومــن ثــم املســيحية التــي

املتحــدة عــام  ،1970وهــذه خدعــة متعــارف

عليهــا يف أوســاط محــات األنتيــكات واملقتنــن،

عـراق يف القــرن األول امليــادي صعــودا
دخلــت ال ـ

حيــث يتــم اســتصدار وثائــق تملــك وتصديــر

شـراء املجموعــة كاملــة بمبلــغ
امليــادي .وقــد تــم ـ

أ ـقـرت اليونســكو قانونــا يحـ ّرم دوليــا االتجــار

فلســطني ،ســوريا ،األردن ومصــر) ،حيــث

مليون وستمئة ألف دوالر عىل شكل دفعات،

تمــت متابعــة البعــض مــن هــذه العمليــات

جـرت عمليــة الشــحن
القطــع يبــدو هزيــا ،وقــد ـ

تصريحهــا الــكاذب عــن طبيعــة املــواد املســتوردة

برعايــة شــخص أ ـمـريك أدخلهــا إىل الواليــات

شـراء
منــذ العــام  2009والســيد غريــن يقــوم ب ـ

املتاحــة بــا اســتثناء ( ـمـزادات وشــبكات اقت ـنـاء

ملقنت إسرائييل حصل عليها عام  ،1960وكانت

شـراة مــن تلــك
املبلــغ املد ـفـوع مقابــل الكميــة امل ـ

وتعازيــم ســحرية آراميــة ترقــى إىل ( 200ق.

باتجــاه انتشــار اإلســام يف القــرن الســادس

عـراق،
القطــع األثريــة مــن الشــرق األوســط (ال ـ

الــذي تــم تقديمــه للمشــرين آنــذاك ،وبحســب

ترقــى إىل العصــر الســومري ،وال عالقــة لهــا

املشــحونة إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة (مــا
بــن املد ـفـوع) و(املُصـ ّرح بــه) يف وثائــق الشــحن،

التحقيقــات الالحقــة ،أن هــذه املجموعــة تعــود

بحســب رأيــه ،إىل الوعــظ املســتمر!

بالكتــاب املقــدس بجزئيــه (التــوراة واإلنجيــل)،

حـول تفاصيــل تملكهــا شــكوك
املجموعــة تحــوم ـ

وأســطوانية وكرويــة ،وكذلــك صحــون تعاويــذ

آنــذاك ،مــن الزرادشــتية الفارســية إىل املانويــة

وكذا سياسيي البيت األبيض الذين يحتاجون،

مريبــة وتجــار ســوق ســوداء ومهربــن) ،وقــد

ورقيمــات طينيــة وألــواح حجريــة) ،وهــذه

 3300قطعــة مختلفــة مــا بــن اختــام مســطحة

فيهم أتباع الديانات األخرى وحتى الالدينيني،

لــدى ســتيف غريــن ،مالــك متاجــر هوبــي لوبــي،

وتقــدر بــ 40ألــف قطعــة (مــا بــن كتــب ولفائــف

إىل عصــور حضاريــة متباعــدة (مــا بــن – 2100

م –  600م) ،وهــي ـفـرة تاريخيــة مهمــة جــدا

مطبــخ التاريــخ الدينــي ،ومــن كافــة املصــادر

أحــد أكــر مجاميــع االقت ـنـاء اآلثاريــة التــي تتعلــق
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يف نوفمــر  .2017مــن ضمــن أهــداف املتحــف

عـراق) .البعــض مــن هــذه القطــع ترقــى
جنــوب ال ـ

وزعــت عــر  7حســابات بنكيــة لصالــح خمســة
أ ـفـراد.

مــا بــن عامــي  2010و 2011زار ســتيف غريــن

مدينــة خليجيــة رفقــة أكاديمــي مختــص بآثــار

مــزورة ترقــى إىل مــا قبــل العــام  ،1970حــن

بــاإلرث الثقــايف للشــعوب.

بأركيولوجيــا التــوراة املزعومــة ،إضافــة إىل أن

عــى وجبــات إىل ثالثــة عناويــن مختلفــة ملتاجــر

هوبــي لوبــي يف أوكالهومــا ،بزعــم أنهــا نمــاذج
بالطــات مصنعــة يف تركيــا ،وبمبلــغ ال يتجــاوز

 250دوالرا للشــحنة الواحــدة (إحداهــا كانــت

تحــوي مثــا  50قطعــة مــا بــن ختــم مســطح
ضـوع القطــع إىل
وآخــر أســطواين) ،لتجنــب خ ـ

جــرى إتمــام الصفقــة يف املدينــة الخليجيــة،

القانــون الك ـمـريك الــذي يحــدد الســقف األعــى

بكونها مسروقة من العراق (يقدر عدد القطع

بــ 2000دوالر أ ـمـريك.

جـزم
بالرغــم مــن تحذ ـيـرات الخبــر اآلثــاري الــذي ـ
عـراق ،منــذ عــام  1991وأعــوام
التــي نهبــت مــن ال ـ

سـاءلة للشــحنة
لإلع ـفـاء مــن الضرائــب وامل ـ

الشــرق األدىن وتاريخــه ،وكانــت املفاوضــات

شـرات اآلالف
الحصــار الــدويل التــي تلتهــا ،بع ـ

الصفقة-الفضيحة

القضيــة املثــارة حديثــا تتعلــق بــ 450لوحــا طينيــا

وتاجــر (أو تجــار) مــن إحــدى الــدول الخليجيــة،

ينطــوي عــى مجازفــة ك ـبـرة كونــه يتعــارض مــع

 ،2017بالرغــم مــن وجــود شــبهات ك ـثـرة أقــدم

(وهــي مركــز إداري لدويلــة «أومــا» ترقــى إىل

تقر ـيـرا يذكــر أن املتهمــن بالقضيــة هــم خمســة

املشــبوهة وعــى مــدار ســنوات والكشــف عنهــا
مــن قبــل دا ـئـرة الكمــارك يف نيويــورك.

مســماريا مــن مدينــة (إريســاجرج) الســومرية
عصــر دولــة أور الســومرية الثالثــة ،وتقــع يف

سـرائيليني
تجــري هنــاك مــع اثنــن مــن التجــار اإل ـ
خـرا
شـرت مؤ ـ
سـرائيلية ن ـ
لكــن الصحافــة اإل ـ
تجــار أنتيــكات فلســطينيني مــن القــدس .الطــرح

ضـوع
إن لــم تكــن املئــات مــن اآلالف) ،وهــو مو ـ
مقــررات الحكومــة األمريكيــة ،ومجلــس األمــن
الدويل الخاصة بحماية اإلرث الثقايف العراقي.

الغريــب يف أمــر الصفقــة أن بعــض هــذه القطــع

جــرى كشــف فضيحــة هوبــي لوبــي إعالميــا عــام
كانــت تحــوم حولهــا منــذ عــام  ،2012حــن

خـراء الكمــارك ،عــن طريــق الشــاحن
كشــف ـ

«فيد-أكــس» ،وجــود تالعبــات بمبالــغ القطــع

شـركة  3مليــون دوالر بســبب
وتــم تغريــم ال ـ
وأقيامها ومنشــأها ،مع مصادرة  3800قطعة

إلعادتها إىل العراق (العدد الكيل للقطع بلغ،

بحســب التحقيقــات 5500 ،قطعــة ،وبعــض
القطــع تخــص لفائــف البحــر امليــت التــي ُتعــرف
بـ «مخطوطــات ق ـمـران» ،وتمــت إعــادة 3000
عـراق بتاريــخ  2مايــو 2018
قطعــة رســميا اىل ال ـ

يف مبنــى الســفارة العراقيــة بواشــنطن)ّ .
وصــرح
سـرب الفضيحــة إىل اإلعــام ،بأنــه
غريــن حــال ت ـ
ابتلع طعما لم يكن بالحسبان ،وأنه نادم عىل
جـزءا
فعلتــه بحــق اإلرث الثقــايف العراقــي كونــه ـ

مــن ا ـلـراث اإلنســاين ،ووعــد بعــدم تكرارهــا.

أبعاد دينية

سـرة ونشــاطات ســتيف غريــن
مــن خــال تتبــع ـ

والجماعــات اإلنجيليــة التــي يتزعمهــا ،وذلــك

عرب النشرات التي يتم إصدارها عىل صفحاتهم
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مقال

الرسمية وأدبياتهم ،يبدو أن ثمة أبعادا دينية

 1991صعــودا باتجــاه ـفـرض الحصــار ،وانت ـهـاء

بينمــا القطــع التــي تخــرج بتنقيــب منهجــي

عـراق
النهــايئ بــأن تعــود هــذه الرقيمــات إىل ال ـ

شـرات الكنســية يف
كثري ،فقد أشــارت إحدى الن ـ

مواقعــه األثريــة.

نقلبــه وندرســه ونفهمــه).

أن يتــم االتفــاق مــع الحكومــة العراقيــة عــى

محركة ملوضوع االقتناء غري املشروع هذا وغريه
موقــع (املســيحية اليــوم )Christian today

السياق اآلثاري وخطورة النهب

أبعاد أكاديمية

السماح بدراستها ونشرها قبل إعادتها ،وذلك

ألن القناعــة املرتســخة لــدى األوســاط العلميــة

األخري) .وثمة طروحات أخرى كثرية أخطر من
هــذا ُتظهــر نوعيــة العقــل الــذي ينبغــي التعامــل

معــه والــرد عليــه.

إىل أن االقت ـنـاء غــر املشــروع ل ـلـراث العائــد
للمســيحية واملُعـ ّرض للخطــر أمــر مشــروع

إن بعــض األلــواح املســروقة ،كمــا أســلفنا،

املؤسســات األكاديميــة يف حالــة انقســام شــبه

واألكاديميــة هنــاك ت ـقـول بعــدم وجــود ك ـفـاءات

المؤسسة اآلثارية العراقية

حمايتــه ،لكــن األمــر املحـ ّـر يف هــذا التســوبغ أن

«إريســاجرج» تابــع لدويلــة «أومــا» ،وترقــى إىل

بالقطــع األثريــة املســتوردة ،وخاصــة التــي تفتقــر

بضعــف الثقــة باملؤسســة اآلثاريــة العراقيــة

صيغــة أخــرى الســتثمار رغبــة املؤسســات

بحــدود  2100ق .م) ،وتوجــد يف قســم منهــا

األصلية ،فمنها من يقف بشكل حازم يف وجه

ألنــه ـتـراث يخــص التاريــخ املســيحي وال بــد مــن

مــا تــم وضــع اليــد عليــه يرقــى إىل ألفيــات أبعــد
بكثــر مــن ظهــور املســيحية ،مــا يؤكــد تناقــض

الخطــاب الرســمي للجماعــة.

تعــود إىل مركــز إداري ســومري قديــم يدعــى

زمــن آخــر عصــر ســومري زاهــر (دولــة أور الثالثــة
تفاصيــل إداريــة واقتصاديــة تؤرشــف لتاريــخ

املنطقــة آنــذاك ،ويضعنــا خروجهــا بطريقــة

وهنــا يتبــادر إىل الذهــن ســؤال مفــاده :هــل أن

عشــوائية أمــام معضلــة الطبقــة التاريخيــة التــي

دينيــة تحلــل املح ّرمــات ،وتســمح بحيــازة قطــع

األخــرى ،ألنهــا ســتكون يتيمــة ،ويصبــح مــن

لهكــذا اقت ـنـاء غــر مشــروع جــذورا أو أسســا
مســروقة رغــم تقاطــع ذلــك مــع أخالقيــات
األديــان؟ فضــا عــن التغــايض ،مــع ســبق

صـرار ،عــن االل ـتـزام باللوائــح والقوانــن
اإل ـ

الرســمية التــي تصدرهــا الدولــة األمريكيــة

تخــص هــذه ال ُرقــم وعالقتهــا بالقطــع اآلثاريــة
الصعــب فهمهــا ضمــن ســياق آثــاري وتاريخــي

aljadeedmagazine.com

ودور ا ـملـزادات ،ومراكــز البحــوث ،ويطالــب
بضرورة مقاطعة أي جهد يصب يف خدمة من

يشــجع عــى االتجــار بــاإلرث املســروق مــن أرضــه
وأهلــه .وتوجــد مــن جهــة أخــرى مدرســة رأي ال
تقــل وزنــا أكاديميــا عــن األوىل ،تقــف بالضــد مــن

يف متحــف ربمــا ســيحافظ عليهــا ماديــا ،لكنهــا

رفعهــا املختصــون إىل املشــري كونهــا تدخــل

بعــد غزواتهــا العســكرية املتعــددة لــه منــذ

الســماح ألي تعامــل ،أو تعــاون مــع املقتنــن،

مخفي وإما علني ،بدفع من مؤسسات إما لها

إن وجــود القطعــة خلــف واجهــة زجاجيــة أنيقــة

حــاالت هكــذه ســيتم وضــع توصيــف لهــا معبــأ

الدولة األمريكية بنودا خاصة لحمايته ،خاصة

إىل الشــهادات التنقيبيــة ،أو وثائــق التملــك

واضح يسهم يف رسم تصور شامل عن عصرها.

عـراق؟ كل
جـرة بــاإلرث الثقــايف لل ـ
بخصــوص املتا ـ

شـرعت
تحــت بنــد إرث ثقــايف مســروق مــن بلــد ،ـ

صـراع مســتمر بخصــوص األمــور املتعلقــة
دائــم و ـ

الطــرح الســابق ،وتحــاول مــد يــد العــون لهكــذا

ســتفقد الكثــر مــن قيمتهــا الحضاريــة بوصفهــا

هذا جرى ،بالرغم من التحذيرات الكثرية التي
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باحتاللــه واســتباحة متاحفــه والعســكرة يف

ســتكون وثيقــة ضمــن أرشــيف نعلــم جيــدا كيــف

فســيكون مــن املهــم ،وبــل مــن الضــروري،

العراقــي املشــارك يف مؤتمــر اآلشــوريات العاملــي

وثيقــة تاريخيــة ضمــن ســياق زمنــي معــن (ففــي
بكلمــات مثــل «ربمــا» أو «يُعتقــد» أو «أغلــب
الظن» أنها ما بني فرتتني زمنيتني متباعدتني،

وقــد تكــون مــن منطقــة ال عالقــة لهــا باألصــل،

عمليــات اتجــار غــر مشــروعة ،عــى نحــو إمــا
أجنــدات دينيــة أو سياســية ربمــا تكــون خافيــة
عــن العامــة ،أو بدافــع الرتبــح املــايل البحــت

عراقيــة حاليــا تســتطيع القيــام بذلــك ،وكذلــك

الحاليــة بســبب البريوقراطيــة الشــديدة،
واإلدارة املتلكئــة بشــأن فتــح املجــال للدارســن
بالذهــاب إىل بغــداد ،ودراســة اآلالف مــن
عـراق ،والخشــية مــن أن
األلــواح املوجــودة يف ال ـ

يعلــو ا ـلـراب هــذه القطــع ويطويهــا النســيان إذا
شـراط
عــادت كمــا غريهــا الكثــر .لــذا ال بــد مــن ا ـ

الدراســة والنشــر قبــل اإلعــادة» .ويتفــق هــذا
الطــرح ،إىل حــد بعيــد ،مــع رأي هــذه املدرســة

عـراق رســميا
القائــل بضــرورة أن يســمح ال ـ
لألكاديميــن واملتخصصــن بدراســة وتحليــل

الرقيمــات املســمارية العراقيــة القديمــة ،والتــي
يُعتقــد بأنهــا منهوبــة أو مســروقة منــه ،وبــا
شــهادات تنقيــب أو وثائــق ملكيــة صريحــة ،وأن

كاملزادات .يف قضية هوبي لوبي ،مثال ،نجد أن

سـاءلة الجهــات املالكــة،
عـراق بعــدم م ـ
يل ـتـزم ال ـ

قســم الدراســات املســمارية يف جامعــة كورنيــل–

يف أقبيتهــم مــن خزيــن ال يعلــم أحــد بأ ـمـره (تــم

أكاديميــا يدعــى د .ديفيــد أويــن ،وهــو أســتاذ يف

نيويــورك* ،يجاهــر بال ـقـول «إن كان ال ـقـرار

خـراج مــا
يك يتــم تشــجيع ـهـؤالء املقتنــن عــى إ ـ

طــرح هكــذا مقــرح عــى نحــو صريــح عــى الوفــد

االستثمار العلمي الصحيح يف األمر عرب تدريب

الكــوادر العراقيــة ،وتشــجيع أقســام دراســات

اللغــات القديمــة وطلبتهــا عــى املســاهمة يف

هكــذا مشــاريع مهمــة ،وكذلــك نشــر الدراســات
والبحــوث يف املجــات العلميــة املحليــة ،أو

مشــاركة مــع املؤسســات األجنبيــة ،بــدال مــن أن

ب ـنـاء عــى مــا تقــدم ،نجــد لزامــا علينــا أن نقــرح

يتهمنــا األكاديميــون الغربيــون بعــدم القــدرة

البحثية الغربية املهتمة بدراسة اإلرث العراقي

املتحــف ،وعــدم الســماح للمهتمــن بدراســته
شـره ،وهــي ُتهــم ال أســهل مــن الــرد عليهــا،
ون ـ

القديم ،تتمثل بالسماح لها بأن تتربع للعراق
بالتقنيــات والتكنولوجيــا الضروريــة للقيــام
بمسح الرقيمات املسمارية (توجد مراكز خاصة

بمســح الرقيمــات املســمارية باألبعــاد الثالثيــة،

شـرة يف
والتقــاط صــور عاليــة الدقــة لهــا منت ـ
حـول العالــم)
مراكــز بحثيــة وجامعيــة متوزعــة ـ
ليتمكــن الباحــث مــن قراءتهــا وترجمتهــا ،ونشــر
شـراك مــع مجلــة
نتائــج الدراســات الحقــا باال ـ

عــى الحفــاظ عــى إرثنــا ،أو بتخزينــه يف أقبيــة

وتفويــت الفرصــة عــى مــن يقــف خلفهــا.

* لهذه الجامعة سابقة مشابهة ُعرفت بقضية

ألــواح جرســانا الســومرية ،ترتبــط باملقتنــي
األ ـمـريك جوناثــن روزيــن ،وجــرى تفصيلهــا يف

عـراق
ص  172مــن كتــاب «الكارثــة ،نهــب آثــار ال ـ

وتدمريهــا» الــذي حررتــه ،وصــدر عــن املؤسســة

«سومر» العراقية ،كما هو حاصل اآلن ما بني

العربيــة للدراســات والنشــر يف بــروت.2017 ،

عىل ذلك مما تقوم به الدولة املصرية بتشجيع

باحث من العراق

الكثــر مــن املراكــز البحثيــة يف العالــم ،وال أدل
هكــذا مؤسســات عــى التــرع باملعــدات الدقيقــة

للمصريــن والتفــرغ للبحــث داخــل مصــر ال
خارجهــا يف أقبيــة املقتنــن .ال بــأس مــن أن يفتــح
العراق أبوابه ومخازنه للعلماء ،لكن بشروطه

التــي تحقــق املصلحــة الوطنيــة ،وأولهــا أن يتــم
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أصوات

رضا األبيض

نشــعر بأنهــا تزوّدنــا بمــا يجعلنــا أكــر قــدرة عــى التحمــل

وتتساءل عن سبب هذه املفارقة التي صارت أكرث وضوحا بني ما نرغب

عادة

مــا تســاعدنا الفنــون واملوســيقى واألدب عــى أن نعيــش الحيــاة

استعرايئ بقدر ما هو عقيم ،ونصغي بال توقف إىل الزمة مضجرة من

إذ تمنحنــا قــوة ونشــاطا وســلوانا .فحــن ن ـقـرأ قصيــدة أو روايــة

أفعــال البشــر الدنيئــة».

طـاء ،ديمقراطيــة) ومــا نرغــب يف أن نســتهلكه
يف أن نحيــاه ( تضامــن ،ع ـ

والتشبث بالبقاء وباالستمرار لفرتة أطول.
إن الفنــون عامــة صيدليــةّ ،
ضـرب مــن األدويــة التــي نقــاوم
وكل ـنـوع هــو ـ
بهــا األ ـمـراض وتدفــع ع ّنــا املــوت أو تؤجّ لــه .فمثلمــا يتنــاول املريــض دواءه

ـال عــى ـقـراءة أدب املــوت والعــدم مــن جهــة ثانيــة.
مــن جهــة واإلقبـ ِ

يتنــاول «دواءه» اســتماعا أو ـقـراءة أو كتابــة أو نقاشــا.

مرحلة الحداثة ،وهي املرحلة التي تحررت فيها املرأة وتعلمت وصارت

حبات تؤكل أو شرابا يُشرب أو مراهم ّ
للدلك ،فإنّ
محب الفنّ واألدب
ّ

كثقافــة (انتهــاك ،عنــف ،عزلــة ،يــأس ) ..بــن اإلقبــال عــى عيــش الحيــاة
وتبي هيوسنت أن العدمية يف األدب والثقافة وُلدت بدخول اإلنسانية
ّ

وقد يكون من الصعب ّ
جدا ضبط تاريخ دقيق لفكرة كون األدب دواء.
ولكنها ال ّ
شك فكرة قديمة.

وبفقــدان ال ّرجــل ســلطته التقليديــة صــارت الحيــاة عبثيــة يف رأيــه فكتــب

 ،catharsisفالتطهري هو تنقية نفس املشاهد وتنظيفها بإثارة خوفها

اتجاهــا ضــدا للطوباويــة ،وهمــا إن بدتــا متناقضتــن فهمــا يف رأيهــا

يمكــن أن نعــود إىل أرســطو (ت  322ق م) وإىل ف ـكـرة التطهــر La

سـرحية ،أي تحر ـيـره وتفريغــه جســديا
وفزعهــا ممّ ــا حــدث لبطــل امل ـ
ونفسـ ّيا مــن الــداء.

إن هــدف الفــن حســب أرســطو إذن طبــي .فالفــن ُيفــرغ اإلنســان مــن

االنفعــاالت ومــن العنــف ويحرضــه عــى الســمو وعــى الفضيلــة ،بــل إنّ

تنافس الرجل ،فحرمته من احتكار الحياة الثقافية والفكرية.

جـاءت العدميــة ،وكانــت
مــا ســمّ ته «أدب اليــأس» .مــن هنــا ،ت ـقـول ،ـ

متفقتــان يف طبيعتهمــا «املطلقــة» .وذلــك هــو الســبب املهــم واألكــر،
حســب رأيهــا ،يف نجاحهمــا لــدى الجمهــور(ص.)18
ّ
ورغــم أنّ العدميــة حملــت معــاين ودالالت عديــدة ،إال أنهــا ،يف رأي

هيوســن ،صــارت تعنــي العزلــة واالشــمئزاز مــن األنثــويّ واحتقــار الحيــاة

عـاج تعــود إىل زمـ ٍـن أســبق مــن ذلــك ،إىل زمــن
عالقــة الفــنّ واألدب بال ـ

األرضيــة .وهــي رؤيــة تعــود إىل القــرن الســابع عشــر عصــر تركتنــا اآللهــة

والحقيقــة أن الفــنّ واألدب شــعرا وقصــة عــر تاريخهمــا الطويــل لــم

الحداثــة.
ّ
ورغــم النجاحــات يف الكثــر مــن املياديــن إال أنّ زوال «ســحر العالــم»

األســاطري والقصائــد األوىل ذات الوظيفــة العالجيــة.

يتخليــا عــن مطلــب العالجيــة ،وإنقــاذ الكائــن والعالــم حتــى يف كتابــات
مــن وُصفــوا بأنهــم «أســاتذة اليــأس» وهــو عنــوان كتــاب نانــي هيوســن

(منشــورات كلمــة أبوظبــي ،ترجمــة وليــد الســويريك 360 ،2012
ص) الــذي أشــارت يف آخــر تمهيدهــا لــه إىل أنّ مــا تريــد القيــام بــه هــو
اســتخالص الرســالة الفلســف ّية التــي يحملهــا ـهـؤالء الكتــاب ومحاولــة
فهــم ســبب ممارســة هــذه الرســالة ّ
الســحر وتلــك الســطوة يف
كل هــذا ّ
صـرة.
أوروبــا املعا ـ

ألنفســنا فتعاظــم خوفنــا و»وعينــا الرتاجيــديّ » .ذلــك هــو عصــر ميــاد

والشــعور بالســعادة كان أقــوى وأشــد خاصــة عنــد الرجــال الذيــن ظلــوا
مقتنعــن بــأنّ عليهــم «واجــب إثبــات الفحولــة».
إن ّ
تعلــم ا ـملـرأة وقدرتهــا عــى اســتعمال حبــوب منــع الحمــل ودخولهــا

عالــم األدب والسياســية جعلــت ال ّرجــل ،كمــا قالــت ،يعيــش القلــق

رأي هيوست ،أكرث قدرة عىل ذلك ألنّ الكتابة ليست غري عشق للحياة

وتحـ ّرر مــن األلــم والــداء.
ّ
ورغــم أنّ العالقــة يف مــا يبــدو معقــدة بــن األدب والصحــة إال أنّ ل ـقـراءة
األدب ،ح ّتــى ذلــك الــذي كتبــه «يائســون» أو «مجانــن» حاولــوا االنتحــار

إلدركــن  Ella Berthoudو Susan Elderkinكتابــا مهمّ ــا عنوانــه

عـاج بالكتــب» (  )2015لتأكيــد ف ـكـرة أن
«العالجــات األدبيــة ،ال ـ
األدب وال ّروايــة ـعـاج نافــع أل ـمـراض مثــل ارت ـفـاع ضغــط الــدم واإلدمــان

والشــيخوخة ..والحقيقــة أن هــذه األطروحــة ،كمــا ذكرنــا ،ليســت

أو انتحــروا ،وكتابتــه ال شـ ّ
ـك فضائــل صحيــة ونفســية وعقليــة وعضويــة.

شـرط
توســع الرؤيــة العدم ّيــة حتــى صــارت كأنهــا ـ
العيــش فيــه ،وازداد ّ

للتحـ ّرر وتصعيــد املكبوتــات وللتواصــل مــع الــذات ومــع اآلخريــن،

م ّيتــان وليســا مريضــن يحتاجــان إىل دواء.

حـرام املواعيــد واملحافظــة عــى
ـب ا ـ
ـب الحيــاة والنظــام ونحـ ّ
أنــاس نحـ ّ

الرســام ـبـول
إنســاين .ولكــن يف  1948كان البيــان النــاري الــذي كتبــه
ّ
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سـاء كان مــن الضــروري ،تبعــا لذلــك ،أالّ
املســتقبل .فــإذا كنــا مــن الن ـ
ّ
نخاف الجمع بني الوالدة والكتابة ،بل لعل املرأة «مانحة الحياة» ،يف

جـزءا مــن الحقيقــة؟
ـ
ّ
يف هــذا الســياق وتأكيــدا ألهميــة األدب عالجــا كتبــت إال برثــود وســوزان

الفرعونيــة مــن خــال تســميتهم املكتبــة «مــكان إنعــاش الــروح» ،روح

سـرحيات تومــاس
تالحــظ هيوســن بمناســبة حضورهــا ـعـرض إحــدى م ـ

العالقــات والتقاليــد العائليــة وعــى أشــيائنا الرمزيــة « ..ولكننــا ك ـقـراء أو
متفرجــن نفعــل العكــس :نم ـتـدح دعــاة العــدمّ ،
نبشــر بســلوك جنــي

ونكتــب األدب عالجــا ألمراضنــا ولهشاشــتنا ومــا حـ ّـل بالعالــم ومــا يتهـ ّـدد

وينــزع إىل «العدم ّيــة».
ّ
ويف خضــم الحــروب املتتاليــة واملدمّ ــرة وسياســات االســتبداد كــف معظــم
الكتــاب األوروبيــن عــن اعتبــار األدب مســاعدا عــى فهــم العالــم وعــى

برينهــارد ( Thomas Bernhardت  )1989أننــا يف حياتنــا الواقعيــة
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فادي يازجي

األدب عالجا

إيميــل بــوردواس  Paul-Emil Borduasالــذي دعــا إىل أن «نواصــل

بفــرح حاجتنــا الوحشــية إىل التحـ ّرر» ،وإىل أن نظــل نمــارس الفــنّ

فباإلضافــة إىل التثقيــف والتعليــم تمثــل كتابــة األدب وقراءتــه مناســبة

وإلعــادة اكتشــاف األشــياء وتجريبهــا ،وتعزيــز الثقــة يف النفــس والقيــم
واللعــب باللغــة وبالخيــال ..رغــم أنّ قصصــا وحكايــات ك ـثـرة يرويهــا لنــا
جـزءا مــن الحيــاة والقبــح
الك ّتــاب والـ ّراوة مؤملــة وقاســية .أليــس األلــم ـ

جديــدة فالوظيفــة العالجيــة لل ـقـراءة ف ـكـرة قديمــة عرفــت مثــا يف مصــر

األ ـفـراد واألمــم .ولنتخيــل فــردا أو جماعــة ال يقــرآن وال يكتبــان .إنهمــا

كاتب من تونس
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النص المستعاد

ابن خلدون ومكيافلي
ابن خلدون سبق مكيافلي إلى وضع علم النقد التاريخي
هل يمكن مقارنة ابن خلدون الفيلسوف وعالم االجتماع العربي وصاحب املقدمة الشهرية بمكيافيل ابن فلورنسا وصاحب كتاب األمري؟
ّ
وتبحــروا يف تحليــات ابــن خلــدون
سـوا املقدمــة
شـرقني وبحاثــة التاريــخ األوروبيــن الذيــن در ـ
سـؤال ليــس جديــدا ،فقــد خطــر ببــال املست ـ
هــذا ال ـ

شـاعر عبدالكريــم
«امل ـيـزان» الثقافيــة الجامعــة التــي أسســها يف دمشــق الناقــد واملرتجــم الفلســطيني أحمــد شــاكر الكرمــي األخ األكــر لل ـ

املــايض دراســة مقارنــة بــن شــخصيتي ابــن خلــدون ومكيافــي تحــت ع ـنـوان مقدمــة لدراســة ابــن خلــدون ســاق فيهــا أوجــه الشــبه واالختــاف بــن

يف األردن.

هـؤالء كان املستش ــرق اإليطــايل اســتيفانو كلوزيــو الــذي وضــع أواخــر الق ــرن
مـران وعالقــات املجتمــع .واألبــرز بــن ـ
وقراءتــه لتاريــخ األ ـقـوام والع ـ
سـوفني ،متوصــا إىل اعتبــار األول رائــدا لعلــم جديــد كان لــه قصــب الســبق يف ارتيــاده ووضــع أسســه ،واملقصــود بــه علــم النقــد التاريخــي.
الفيل ـ
ويأيت يف ذلك قبل قرون من ظهور كل من مكيافيل ومونتسكيو وفيكو وثالثتهم فالسفة أوروبيون اشتغلوا يف التاريخ ونقده ويف السياسة
سـوا مذاهــب ،وكا ـنـوا رؤســاء مــدارس يف هــذه املياديــن.
وعلومهــا ،فأس ـ

الكرمــي (أبــو ســلمى) ،واالبــن البكــر للشــيخ ســعيد الكرمــي رئيــس املجمــع العلمــي يف دمشــق ،ومــن ثــم وزيــر املعــارف يف أول حكومــة عربيــة

وكان أحمــد شــاكر قــد ارتبــط بصداقــات أدبيــة واســعة مــع النخبــة املثقفــة العربيــة واســتقطب إىل مشــروعه الصحــايف الطمــوح أبــرز األقــام

هـؤالء األديــب اللبنــاين عمــر فاخــوري مرتجــم هــذه الدراســة التــي ننشــرها هنــا لتكــون يف متنــاول القــارئ العربــي
املف ـكـرة واملبدعــة ومــن ـ
والباحــث املتتبــع للفكــر الخلــدوين.

طـرة التــي يتميــز بهــا فكــر ابــن خلــدون ممهــدا الطريــق لظهــور نمــط
كشــف املستش ــرق كلوزيــو برجاحــة فكــر ووعــي منفتــح عــن أبــرز النقــاط الخ ـ

سـوا هذا املفكر اإلســامي خالل القرن العشــرين ،وال ســيما يف النصف الثاين منه ،األمر الذي
وإذا كان الباحثون العرب واألجانب قد در ـ

شـرقيني يف الفكــر اإلنســاين ،وذلــك مــن خــال رمــوز فكريــة وعالمــات أساســية يف ثقافتهــم .فنحــن نجــد
سـاهمات الرفيعــة لل ـ
حـول امل ـ
الدراســات ـ
ّ
يف دراسة هذا املستشرق تقديرا قل نظريه للفكر الخلدوين وتفضيال له عىل كل من جاء بعده من مفكرين أوروبيني يف امليدان نفسه .فابن

عـرب املعنيــن بابــن خلــدون.
الدراســة أهميتهــا الرياديــة ورجاحــة فكــر صاحبهــا ،فضــا عــن كونهــا وثيقــة مهمــة للباحثــن ال ـ

جديــد مــن التعامــل مــع الفكــر الخلــدوين بكســر قاعــدة التجاهــل بصــدد ثقافــة أهــل الش ــرق ،ويتعــاىل عــى روح التعصــب التــي ســادت أغلــب
خلدون من وجهة نظر كلوزيو فيلسوف مؤسس وصاحب علم ال ّ
بد أن يرتبط ظهوره يف دنيا الدراسات التاريخية باسمه ،إنصافا للتاريخ

والحقيقــة معــا.
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عـام  1925عــى صفحــات أســبوعية
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مقدمة لدراسة ابن خلدون
استيفانو كلوزيو

ّ
يعد ابن خلدون يف نوابغ الرجال الذين كانوا نماذج تمثل األزمنة التي عاشوا فيها وذلك العتبارات ثالثة :القوم الذين ينتسب

إليهم ،البالد التي أنبتته ،الحضارة التي اتصل بها .ولد هذا العالمة يف البسيكولوجيا االجتماعية بربريا ،يف بالد قبائل ،ونشأ

يف حضارة حافظت يف صميمها زمنا طويال عىل خصائص قومه الواضحة وآثاره البليغة ،فبحث جميع الشؤون العائدة إىل حياة

الشعوب :كتب يف موضوعات املالكة واألجرة والعمل وامللكات والشرائع والقضاء والحياة الحضرية إىل غري ذلك بحرية فكر

ورجاحة عقل وسماحة ضمري ال يستطيع معها أكرث علماء االقتصاد املعاصرين أن يصموه بالنفرة من مبادئهم املقررة أو أن يزروا
بآرائه .وليس ألحد أن ينكر أنه استكشف مناطق مجبولة يف عالم علم االجتماع.

يمكن

أن يقابل ابن خلدون بمكيافلي من وجوه عدة ،فكالهما

في سيرهم إلى الحقيقة ،وبين بلوغ شطر عظيم من عوالم الفكر

الكتابة (السكرتيرية) فعرفا الدنيا والناس بالمظهر الذي ال ينفذ إليه

مدرسيات ( )Schslastiqueالقرون الوسطى التي ما برحت وهي

اشتغال في السياسة وخدما ملوكا كثيرين في منصب

ذكاء عامة البشر .وإذا كان الفلورنسي الكبير قد أرشدنا إلى المناهج

المسيطرة على فلسفة العصر تنمي بمغالطاتها قوة األكليروس ،لم

ومخاتال خداعا في آن واحد بينما العالمة التونسي استشرى بفكره في

قديمة يتحتم عليه هدمها قبل البدء في إقامة صرحه الممرد ،ذلك أن

المثلى في حكم األفراد فلقد فعل بصفته سياسيا صاحب دولة
سويداء الحادثات االجتماعية بصفته اقتصاديا وفيلسوفا ثاقب النظر

بعيد المرمى .فكان من هذا عونا له على وضع مؤلفه الجليل بسم ّو
خاطر وروح تمحيص ودقة فكر لم يعرفها زمنه.

يكن ابن خلدون ليجد أمامه ما يعوقه أو يقعد به .فليس ثمة صروح
العمران العربي خالل القرون التي توالت يتراءى لنا عمرانا جامدا في

تماسك النصوص السياسية واألوضاع االجتماعية وأخذ بعضها برقاب
بعض ،وذلك أن ابن خلدون لم يضطر بصفته باحثا وفيلسوفا إلى

أتانا مكيافلي في رسالة أرسلها إلى صديقه (فتوري) بموضوع الطرفة

بذل الجهود في هدم الملكات (السلطات) التي كانت في ذلك الزمن

اإلمارة وأنواعها في الماضي وفي كيفية التوصل إلى استالم زمامها

حين كانت التقاليد السياسية في األقطار الالتينية مبجلة ال تمس اتقاء

فعلمنا حينئذ من هذا الغرض المعين الثابت الذي رمى إليه المؤلف

بطبقاته المنتظمة من أعالها إلى أدناها في سلك واحد يسم بميسم ال

التي أخرجها للناس ،أعني كتاب األمير ،قال :بحث كتابي في ماهية

وفي وسائل صيانتها وحفظها وفي األسباب المؤدية إلى ضياعها.

اإليطالي في ذلك الكتاب وفي غيره من الكتب أنه يرتبط ارتباطا وثيقا

بعادات عصره وأحواله الفكرية.

قائمة في الغرب ،وأن األرض التي خطا عليها لم تكن أرضا عذراء ،على

لشر المحافظة أو الجمود االجتماعي ،وهذا السلطان اإلكليركي الهائل

يُمحى أثره .وإذا قدرنا من بعد أن نخلع نير المؤثرات الالهوتية فليس
لنا أن ننكر أن صبغة ال تبوخ من صنع ما وراء الطبيعة ومذهب النص

لكن الضالة التي نشدها ابن خلدون فغير ذلك وبيئته غير بيئة

المسيطر على العقول ،ما زالت ثابتة على صفحة أوضاعنا السياسية

األقوام واألجيال ناحية نحو التعميم بال خالف .ومن الثابت أن ابن

المتعاظلة.

االنتفاع بالمبادئ التي قررها في المقدمة وجعلها وسيلة الستنباط

ابن خلدون ومذهب الجبر االجتماعي

اإليطالي .ولهذا كانت بحوثه في المظاهر المركبة التي تظهر بها حياة

خلدون ،مؤرخا ،أدنى مرتبة من الفلورنسي ،فهو لم يهتد إلى وجوه

المركبة ذات الفروع المتداخلة وفي مجموعة شرائعنا المعقدة

العلل في الحوادث التاريخية التي سردها أو هو لم يستطع االنتفاع

في المؤلف الخلدوني الجليل مبدأ يتصل بمذهب نترجمه في العربية

جديد هو النقد التاريخي .أما القول إن المؤلف المسلم وجد السبيل

أحوالهم إنما هو باختالف نحلتهم من المعاش .ونراه إذ يتكلم عن

بها .بيد أنه على كل ،سبق مكيافلي ومونتسكيو وفيكو إلى وضع علم
موطأة األكناف خالية من العقبات التي تحول بين الكتاب والمؤرخين
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والحضر وسابق عليه ألن مطلب اإلنسان

يفل غرب الحضريين ويجردهم من كل ميل

المعاش ،ويتسع ويضيق بحسب الطبقة

مقدسا .ومهما يكن أصل األموال والمقتنيات

استيفاء حاجات يومه أم في تلبية دواعي

الضروري ال ينتهي إلى الكمال والترف إال إذا

إلى الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم :المذلة

الذين لم يكن أخذهم بأحكام الدين :بتعليم

على ذلك داخل على الناس في جميع أبواب

تنشأ عن العمران (الحياة الحضرية) من

انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها .فما

االنقياد للحاكم .فإذا بطل الدين أن يكون

والطور الذي فيه صاحبه ،فإن كان الجاه

تعليما وجدال ،كان علة فساد لألفراد وسبب

كان ضيقا قليال فمثله.

كان الضروري حاصال .ثم يذكر المفاسد التي

ضعف قوة المقاومة واالستخذاء على الضيم

واالنغماس في الترف وهلمّ ج ّرا .فعلى الناس
أن يفكروا في بقائهم ودفع الغارات عنهم،

وعلى األمم أن ال تكل أمر الذود عن حياضها

واالنقياد كاسران لسورة العصبية وشدتها فان

رئموا لمذلة حتى عجزوا عن المدافعة ومن

عجز عن المدافعة فأولى أن يكون عاجزا عن

المقاومة والمطالبة.

المدن الذين يعيشون بحال من عدم االكتراث

تحمل على القول إنهم أنزلوا منزلة النساء

والولدان.

فهذا المغربي مولدا المسلم تربية وثقافة

يؤثر حياة البوادي البعيدة عن الحكومات
ونشاط القبائل التي ال تفتأ ساهرة عاملة ،على

عكسها .وهو يزدري بأهل الحواضر الذين ال

يفتأون يلجأون إلى السلطان ألنهم ال يملكون
شيئا من أمر أنفسهم .وإليك اآلن تأويل حطة
المقام الذي يجعلهم فيه :سبب ذلك أن

اإلنسان ابن عوائده ومألوفه ال ابن طبيعته

ومزاجه فالذي ألفه في األحوال حتى صار
ملكة وخلقا تنزل منزلة الطبيعة والجبلة.

أليس ابن خلدون باستنباطه على تقدم

الزمن أن لمرافق الحياة ولشروط المعاش
ومقوماته ،فعال كبيرا في نشأة الطباع

واكتساب الملكات الجديدة داال على بعد

نظره ونفاذ بصيرته؟ وما هذه الحقيقة التي
نراها اليوم مبتذلة إال مبدأ أساسي في علم

االجتماع يعود الفخر في تقريره إلى المؤلف

المسلم قبل الفالسفة الوضعيين وعلماء

أليس ابن خلدون باستنباطه
على تقدم الزمن أن لمرافق
الحياة ولشروط المعاش
ومقوماته ،فعال كبيرا في
نشأة الطباع واكتساب
الملكات الجديدة داال على
بعد نظره ونفاذ بصيرته؟
وما هذه الحقيقة التي
نراها اليوم مبتذلة إال مبدأ
أساسي في علم االجتماع
يعود الفخر في تقريره
إلى المؤلف المسلم قبل
الفالسفة الوضعيين وعلماء
النفس العصريين بقرون
متطاولة

النفس العصريين بقرون متطاولة.

وظيفة الدولة ومفاسدها

ال تقع السلطات المحدثة أو الملكات على أثر

البأس فيهم فقد تبين أن األحكام السلطانية

والتعليمية مفسدة للبأس ألن الوازع فيها
أجنبي وأما الشرعية فغير مفسدة ألن الوازع

فيها ذاتي.

السلطات السياسية وطبقات االجتماع

يصيرون إلى الفقر والخصاصة في األكثر وال

تسرع إليهم ثروة.

نظرية ابن خلدون في المالكة
وتقسيم األموال

من درس مؤلف ابن خلدون أخذ منه العجب

يقول االشتراكيون إن تقسيم البشر إلى طبقات

ألنه يجد لدى هذا المفكر المسلم ذي المنبت

هذا المبدأ عدة آراء تتلخص على هذه الكيفية:

االجتماعية التي تثير األفكار هذه األيام.

اقتصادية عنصر جوهري ويستخرجون من

التونسي عدة مواضع يلتقي فيها بالمناحي

ليس درس التاريخ إال درس المشاكل القائمة

ويشتد عجبه ويحس في نفسه تطلعا إلى

بطبيعة الحال على االنتفاع بنفوذها والقضاء

المشتغل بهذه األبحاث قد عاش في بالد

بين الطبقات .فالطبقة األكثر ثراء تعمل
بما لها من سلطان على الطبقات األدنى منها
غنى .والسلطان السياسي الذي يعهد به إلى

أحد األفراد هو منحة الطبقة التي ينتمي إليها.
وكذلك الطبقات التي تستلم زمام الحكم
والطبقات التي لها بين رجال السلطان فئة

مخلصة أمينة على مصالحها فإنه ال همّ لها
إال حفظ غناها ودفع العاديات عن مرافقها.

درسه وفهمه وانجذابا خاصا نحوه ،إذا كان
ذلك الحكيم ،وسط العالم اإلسالمي.

يسهب ابن خلدون في مقدمته التي تذكرنا
بمؤلف األنسيكلوبيديين من عدة وجوه ،في

بيان مختلف مباحث علم السياسة ،واقفا
منها في موقف يجهله عصره .وهذا ما حدا
بالعالمة ميخائيل أماري مؤرخ اإلسالميات

بأسهم وتذهب المنعة عنهم لما يكون من
أيضا الذين يعانون األحكام وملكتها من

ضمناها هذه الرسالة والتي يصح اعتبارها أصال
الحياة الحضرية (العمران) .فلقد رأينا أن ابن

ببيان الفروق بين ذلك العمران الحضري وبين

ولالقتصاد السياسي.

من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم لها

والعلوم والديانات ينقص ذلك بأسهم كثيرا

قدرة على من دونها من الطباق وكل واحد من

من الوجوه.

الطبقة التي فوقه ويزداد كاسبه تصرفا في

وال يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه

ولي أن أقول إنه لم يشق أحد منهم له غبارا.

كونسيدران وماركس وباكونن بخمسة قرون

ما يسميه العمران البدوي :ثم إن كل طبقة

ّ
يستمد بذي الجاه من أهل
الطبقة السفلى

التي يتصرف اإلنسان فيها بحق ملكه (أو

بمالكته) ومهما يكن شأنها ووجوه االنتفاع بها
أو الكمية التي يكون التصرف فيها فإنها أموال
وال فرق بينها قط .والمشرعون الذين ضربوا

إلى استنباط عدة مبادئ للعدل االجتماعي

يسهب ابن خلدون في
مقدمته التي تذكرنا بمؤلف
األنسيكلوبيديين من عدة
وجوه ،في بيان مختلف
مباحث علم السياسة،
واقفا منها في موقف
يجهله عصره .وهذا ما حدا
بالعالمة ميخائيل أماري
مؤرخ اإلسالميات بصقلية
إلى القول إن ابن خلدون
سبق أفذاذ الدنيا إلى درس
فلسفة التاريخ والكالم
عليها ولي أن أقول إنه لم
يشق أحد منهم له غبارا

وبسطة ،فإن كل هذه العناصر داخلة في بنية
كلمة واحدة هي :المالكة.

بيد أن ابن خلدون يرى غير هذا الرأي إذ يعزو

لقد حفظت المالكة الخاصة التي أنشئت
في الحاضرة القديمة (رومة) لصالح اآللهة

العائلية ،ميزتها الدينية القدسية حتى هذه
األيام .أما المؤلف المسلم فقد نظر فيها من

وجهة الحقيقة المادية غير المجردة ،وال مراء
في أن هذه الوجهة أقرب للعدل االجتماعي
وأفيد في توزيع الثروة توزيعا حقا معقوال.

ولم يضطر ابن خلدون إذ سلك هذه السبيل

إلى إحداث ثورة أو انقالب ،وتقدم القول

إنه لم يكره على محاولة حطم النصوص
وقيودها ،أو دك صروح اإللهيات بل إنه

استطاع ،دون خروج على مذهب السنة
والجماعة ،أن يدرس موضوع األموال

والمقتنيات ،بادئا بأصلها ووجوه االنتفاع بها
والشأن الذي لها ،ألن ما يحسن التذكير به هو

أن العمران اإلسالمي نشأ ونما في تربة غير
التربة الرومانية ،وتأثر بمؤثرات غير التي أثرت

في الشرع الروماني ،فلم يبدأ حيث انتهى
تقليد الرومان وإن كان فيه ما يدل على تأثره
فطن الكاتب بالبداهة إلى خطورة الموضوع

صفحا عن العوامل االقتصادية واالجتماعية

الذي يبحثه .فهو لم يتكلم عليه صدفة واتفاقا

حدا وازعا لتصرف المالك المطلق بماله أو

تقرير النظريات الخاصة بالخدمة (العمل

وعملوا بنظام المالكة البقيريتية إنما وضعوا
بالشيء المتملك .قسم الرومان المالكة

فجعلوا فيها ثالثة عناصر )Usus( :أو حق

الموضوع الذي نحن بصدده .تحتوي الشرائع

التصرف بالشيء بجعله في تصرف إنسان آخر

صيانة المالكة ورعايتها خاصة .وهي قوانين

بها ويكسب قوته فقط أم كان له منها فضل

بذلك الشرع من بعض الوجوه.

يخ ّيل لي أن في ذكر نظرية المالكة في هذا

األوروبية على طائفة من القوانين يراد بها

ترفه وبذخه ،وسواء كانت كافية ألن يتبلغ

بجالء ما بين تلك النظريات من فروق.

استعمال الشيء )Fructus( ،أو حق التمتع

العصر كما أورثناها الرومان ما يفيد لفهم

أخرى .ولكن سواء كانت األشياء تساعد في

إلى كل من األنواع اآلنفة شأنا خاصا ويذكر

بصقلية إلى القول إن ابن خلدون سبق أفذاذ

خلدون يخص بضع نبذ من مؤلفه الجليل

أخذت منها االشتراكية الجماعية عقيدة
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االنقياد إلى األحكام نقصت بذلك سورة

الجاه واقتصروا على فوائد صنائعهم فإنهم

وأما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر

لدن مرباهم في التأديب والتعليم والصنائع

ويقول المؤرخ المسلم إن الخضوع للملكات

والتأديب ورجع الناس إلى الحضارة وخلق

في الغالب ،وأهل الصنائع كذلك إذا فقدوا

الحق الذي تحفظه لصاحبه حقا جوهريا

وآيبا في تنميته كأكثر التجار وأهل الفالحة

نشأت عنه نظرياتنا العصرية تطلق خاصة على

صدر غوستاف لوبون بغضا شديدا للدولية

المذاهب شيوعا.

الدين في الناس وأخذوا باألحكام الوازعة ثم

إال بمقدار عمله أو ماله ونسبة سعيه ذاهبا

والحقيقة أن المؤرخ المغربي الكبير سبق

التكاسل في النفوس المضطهدة ونجد

قومية شائعة في األمم الالتينية بل هي أكثر

اضطهاد من جانب الحكومة :ولما تناقص

وفاقد الجاه وإن كان له مال فال يكون يساره

وال يغرب عن بالنا أن اآلراء الخلدونية التي

للرحمة في فؤاد مؤرخنا .وليس ابن خلدون

وللقائلين بها .قال لوبون :إن الدولية التي

عاطفة أو شعورا ،أي قوة كامنة فينا ،وأصبح

متسعا كان الكسب الناشئ عنه كذلك وإن

الدنيا إلى درس فلسفة التاريخ والكالم عليها

والسطوة واإلخافة فتكسر حينئذ من سورة

ممن يصح رميهم بالشين الذي بعث في

صناعي وتأديب تعليمي وبين الذين ألفوا

صار الشرع علما وصناعة يؤخذان بالتعليم

إلى الحكام ،وليس عون الجيوش بنافع ألهل
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وابن خلدون يجعل حدا فاصال بين الصحابة

ما تحت يده على قدر ما يستفيد منه ،والجاه

يرضى عنها جميع علماء الشرع ويعتبرون

نتيجة عمل اإلنسان وسعيه وقد ينالها بوسيلة

بالشيء وتناول ثمره )Abusus( ،أو حق

واستهالكه إذا كان من المستهلكات وتنزيل
قيمته أو تخريبه إذا كان قابال لذلك .المالكة

بل خصه بفصل ضافي الذيل تقدم منه إلى
المأجور) والعمل الحر وناموس العرض

والطلب وهلمّ ج ّرا.

في الجزء الثاني من الفصل الخامس من

المقدمة وعنوانه وجوه المعاش وأصنافه

ومذاهبه ،ذكر ابن خلدون مختلف أنواع
األموال ويمكن حصرها في أربعة أنواع

أساسية:
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أ  -األموال باعتبار استعمالها النافع

العبد وقدرته سميت رزقا.

التذكير بأن هذا التقسيم خاص باللغة العربية

الكسب فاألكثر من طرقها ومذاهبها تحيالت

كان قادرا على كسب ما ينفقه بوسائله

الطوائف فبلغت الحضارة مبلغا لم تبلغه في

وإما بالتجارة وهي وإن كانت طبيعية في

ثم إن ذلك المقتنى أو الحاصل إن عادت

ومدلول كلمة رزق غريب يسترعي الذهن،

كان مما ينتفع به أو كان غير نافع .وهنا يجب

إنفاقه في مصالحه وحاجاته ،سمي ذلك

يوفق إلى ذلك ،على ّ
حد علمنا ،أحد.

وبالشرع اإلسالمي .وفي مؤلف دو كوروي

في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء

ضافية الذيول.

ويقول ابن خلدون أخيرا :فأما اإلمارة فليست

منفعته على العبد وحصلت له ثمرته من

رزقا .قال صلى الله عليه وسلم :إنما لك من

مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو
تصدقت فأمضيت .وإن لم ينتفع به في شيء

من مصالحه وال حاجاته فال يسمى بالنسبة

إذ ال نجد لها مقابال في اللغات الغربية ولم

ويرى ابن خلدون أن لوسائل الحصول على
عند رأي المعتزلة الذين يجوزون إطالق كلمة

إن نمو الصناعات الكبرى وانحصار الثروة في

بمذهب طبيعي للمعاش.

على الصناعات والحرف ،حادثات محدثة

الخدمة

المعاش ولطرق الكسب شأنا كبيرا .ويقف

المقتنيات التي تستوفى بها الحوائج .وهذا

ينبهنا إلى قولهم إن الشيء ال يكون مقتنى

ومتملكا بالحقيقة إال بشريطة أن ينتفع به
ويستخدمّ .
وإنا حيال هذا الرأي ال نجد سبيال
إلى عزو قيمة ما لنظرية المالكة الشرعية

بل نقصر النظر على وجه استعمال الشيء

واستثماره .ألست ترى في هذا الرأي طرفا
من المبدأ الحديث القائل :لكل بقدر حاجته؟
فابن خلدون إذ قال إن األشياء التي تقتنى

وتستملك هي بالحقيقة ما يستخدم لجلب
منفعة قد ضرب صفحا عن الصلة الشرعية

ووضع نصب عينيه الحقيقة االقتصادية ليس

إال.

ب  -األموال باعتبار كميتها

تكون تلك المكاسب له (لإلنسان) معاشا

إن كانت بمقدار الحاجة والضرورة ،ورياشا

قال ابن خلدون :إن
الخدمة ليست من المعاش
الطبيعي وهذا عنوان فصل
خاص من المقدمة ذكر
فيه أن ترك المرء العمل
دليل الحطة وأمارة ضعة
النفس .فإذا اتخذ اإلنسان
من يتواله (العمل) له ّ
دل
على أنه عاجز عنه وهذه
الحالة غير محمودة بحسب
الرجولية الطبيعية لإلنسان
وهذا ما ينبغي في مذهب
الرجولية التنزه عنه

ومتموال إن زادت على ذلك .وفي هامش

لنا أن نسأل مؤلفا عاش في القرون الوسطى

أن ينظر في المسائل االجتماعية بعين علماء
االقتصاد في القرنين التاسع عشر والعشرين.

نبذة شرح بها كلمة رياش العربية :كلمة

المعاش الطبيعي وهذا عنوان فصل خاص
من المقدمة ذكر فيه أن ترك المرء العمل

وإذا كانت ثمة مواضع تدان أو تماس بين

العصر فعبثا نبحث عن توافق أو تطابق في

الرجولية الطبيعية لإلنسان وهذا ما ينبغي

مؤلفنا المخصوص بهذه الرسالة وبين مؤلفي

النظريات ألن المشكلة االجتماعية في العمران
اإلسالمي حبست زمن ابن خلدون بنصوص

مسلم بها لسنا نجد لها اليوم أثرا .بيد أن ابن

عاجز عنه وهذه الحالة غير محمودة بحسب
في مذهب الرجولية التنزه عنه .إال أن العوائد

تقلب طبائع اإلنسان إلى مألوفها فهو ابن
عوائده ال ابن نسبه.

خلدون ،رغم صعوبة المشاكل االقتصادية

وبعد أن بين حال المخدوم ومقامه أتى على

كتاب خاص أو مادته ،نال قصب السبق في

إما مضطلع بأمره وموثوق في ما يحصل بيده

فطن إلى شأن العمل فأوضحه ،وهو من أكبر

في ما يحصل بيده أو موثوق غير مضطلع

المركبة التي لم تكن في ذلك الزمن موضوع

هذا الميدان وفي ميادين أخرى أيضا ،إذ

العوامل في االقتصاد االجتماعي.

ذكر أصناف الذين يتلون خدمته قال :الخديم
وإما بالعكس غير مضطلع بأمره وال موثوق
وإما مضطلع غير موثوق .ويفضل ابن خلدون

افتتح ابن خلدون الفصل الذي سماه وجوه

خدمة هذا (أي المضطلع وإن كان غير موثوق)

المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي

ويظهر أن عالمتنا ال يتكلم في هذا الموضع

على ذكر الوجوه الخمسة في تحصيل الرزق

كثيرين كما هم في زمننا .ولقد كان الصانع

المعاش وأصنافه ومذاهبه ،بهذا التعريف

ألنه يمكن التحرز من خيانته بتشديد مراقبته.

إال على الخديم ألن العمال لم يكونوا في زمنه

وكسبه :فإما أن يكون بأخذه من يد الغير

يومذاك مالكا أداة عمله وجانيا ثمرته وفي

ويسمى مغرما وجباية وإما أن يكون من

ابن خلدون بقوله :إن الخديم ينتفع بخيانته

الرزق على التراث مشترطين أن يكون مما

وانتزاعه باالقتدار عليه ،على قانون متعارف

رزقا ،وأخرجوا الغصوبات والحرام كله عن أن

الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه برميه من

مخدومه ألست ترى أنه نفذ بثاقب فكره

ولكن هذه أمور نظرية تخرج عن دائرة حاجات

د  -األموال إما أن تعتبر نافعة وإما أن تعتبر

وهي بسيطة طبيعية فطرية ال تحتاج إلى علم

وأصحاب األموال؟ وببيانه أن الخدمة (العمل

تلك النظريات.

ال يسمى التراث بالنسبة إلى الهالك رزقا بل

يقسمها إلى قسمين :فإما في مواد معينة

للوارثين متى انتفعوا به يسمى رزقا :هذا

وحياكة وفروسية ويطلق على متعاطيها في

تحصل به ثروة.

أما الشرائع األوروبية فتقسم األموال

نصح تملكه وما ال يتملك عندهم ال يسمى

منقولة ،وإلى مادية ومعنوية وهلمّ ج ّرا.

يسمى شيء منها رزقا.

والمقتنيات باعتبار طبيعتها إلى منقولة وغير

اإلنسان إذ ال اعتبار لهذه الحاجات في وضع
ج  -األموال باعتبار أصلها َ
ومنش ِئها

نظر ابن خلدون إلى األموال والمقتنيات من

وجهة ثالثة :إذا كانت المكاسب نتيجة سعي
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قيمة ليس إال

كسبا إذ لم يحصل به منتفع ،وبالنسبة

حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة .وبتعبير

البر والبحر ويسمى اصطيادا وإما بالفالحة

أعلى مراتب العمل من حيث توفره .لكن

إلى الخالف القائم هذه األيام بين العمال

وإما باألعمال اإلنسانية (اليدوية) وابن خلدون

المأجور) ليست من المعاش الطبيعي (غير

وتسمى صنايع من كتابة ونجارة وخياطة

بنحو خمسة قرون هؤالء االشتراكيين الذين

هذا العصر اسم العامل المتميز وإما في مواد

شأن عظيم .قال :ال يكون الرجل رجال إال إذا

الخاصة ودفع ما يضره .وهو لم يكن ذا بنية

كاملة إال ليعمل وليسعى.

وليس يدهشنا من هذا المفكر المحافظ على
مذهب السنة والجماعة جعله بين الدين

مالئمة للطبيعة البشرية) ألست ترى أنه سبق
يجهرون بقولهم :إن العدل يقضي بإلغاء

األجرة لحل المشكلة االجتماعية؟

الدولة وما قبلها من دولة وما بعدها من دول
قطر إال ما نقل عن العراق والشام ومصر لطول

آماد الدول فيها فاستحكمت فيها (األندلس)
هذه الصنائع وكملت جميع أصنافها على

االستجادة والتنميق وبقيت صبغتها ثابتة في
ذلك العمران ال تفارقه إلى أن ينتقض بالكلية.

العمل منتج للثروة

قال ابن خلدون :إن الخدمة ليست من

دليل الحطة وأمارة ضعة النفس .فإذا اتخذ
اإلنسان من يتواله (العمل) له ّ
دل على أنه

في تحصيله ،وهو مفعل من العيش .ثم أتى

ترجمة العالمة دوسالن لمقدمة ابن خلدون

(المتموَّل) العربية يقصد بها ما يغني أو ما

أيدي العدد اليسير واقتصار طبقة الفقراء

ولدت مذاهب اشتراكية جديدة .لهذا ليس

ينظر ابن خلدون هنا في األموال التي هي قوام
المعاش (بصرف النظر عن مَ نش ِئها) أعني

والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلة.

إن األئمة يخصون موضوع الكسب بفصول

إلى الملك رزقا.
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آخر إن المقتني (أو المتملك) يتبدل اسمه إذا

غير معينة وهي جميع االمتهانات والتصرفات

لعمل أرباب الصناعة الحر في نظر ابن خلدون

وما ذاك إال من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ

وليس يدهشنا من هذا
المفكر المحافظ على
مذهب السنة والجماعة
جعله بين الدين اإلسالمي
وبين نجاح العلم اإلسالمي
وعمرانه عالقة سبب مقدم
ونتيجة حاصلة .لكنه لم
يتردد قط في إيضاح ما
للصنائع أيضا من أثر بليغ
في عمران البالد التي نزلها
اإلسالم وفي االعتراف
بأن لها حتى في المدن
التي تناقص عمرانها رسوخا
وتأصال ال يستهان بهما

يعزو ابن خلدون إلى عمل اإلنسان شأنا
كبيرا ،عن تدبر وروية .ولقد بدأ فصل الصنائع

إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها بقوله :إن
اإلنسان ال يسمح بعمله أن يقع مجانا ألنه
كسبه ومنه معاشه إذ ال فائدة له في جميع
عمره في شيء مما سواه.

وهو يهدينا إلى سواء السبيل لمالحظات قيمة

تتعلق بالعمل وصالته بالصنائع ونسبته إليها،
بالعمل باعتباره غاية لذاته ،بالعمل باعتباره

مقياسا لتعيين قيمة المتمول أو المقتنى:

ال ّ
بد من األعمال اإلنسانية في كل مكسوب

ومتمول ألنه إن كان عمال بنفسه مثل الصنائع
فظاهر وإن كان من الحيوان والنبات والمعدن

فال ّ
بد فيه من العمل اإلنساني كما تراه وإال لم

يحصل ولم يقع به انتفاع.

اعلم أن ما يفيد اإلنسان ويقتنيه من
المتموالت ،إن كان من الصنائع فالمفاد

المقتنى من قيمة عمله وهو القصد بالقنية إذ
ليس هنالك إال العمل وليس بمقصود بنفسه
للقنية .وإن كان من غير الصنائع فال بد في

قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة

العمل الذي حصلت به وقد تكون مالحظة

اإلسالمي وبين نجاح العلم اإلسالمي وعمرانه

العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل لها

يتردد قط في إيضاح ما للصنائع أيضا من أثر

أال تذكرنا هذه الجملة األخيرة بمذهب عصري

عالقة سبب مقدم ونتيجة حاصلة .لكنه لم
بليغ في عمران البالد التي نزلها اإلسالم وفي
االعتراف بأن لها حتى في المدن التي تناقص

عمرانها رسوخا وتأصال ال يستهان بهما .قال:
ألهل األندلس حظ متميز من الصنائع بين

جميع األمصار وإن كان عمرانها قد تناقص

ألن الصنائع قد استحكمت فيها مع الزمن.

حصة من القيمة عظمت أو صغرت.

ينص بأن رأس المال عمل متجمع متراكم

ليس إال؟

كذلك فطن ابن خلدون بالبداهة بل نفذت
بصيرته إلى قانون العرض والطلب فأدرك

تأثيره في سعر المصنوعات وفي تكثير عدد
الصناع أو تقليله إذا كانت الصناعة (أي نتاجها)
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مطلوبة وتوجه إليها النفاق كانت حينئذ

لرأيت إذن جماعة المنافسين الراغبين في ج ّر
هذا الغنم المفاجئ إليهم يتهافتون بأنفسهم

الكنيسة وعلى نصوصها ،أي كنيسة علم

لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم.

الحترافها .ثم يعملون كلما كثر عرض هذه

قائمة على أركان واحدة .ولما كانت نفوس

الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها
وتجلب للبيع فيجتهد الناس في المدينة
وبالعكس إذا لم يكن نتاجها مطلوبا لم تنفق
سوق الصناعة وال يوجد قصد إلى تعلمها

وفقدت لإلهمال .ولهذا يقال عن علي (رضه)
قيمة كل امرئ ما يحسن بمعنى أن صناعته

على سلعتي قصد االتجار بها أو على حرفتي

السلعة على إعادة ثمنها إلى مستوى كلفة

اإلنتاج .وكذلك الخدمة بأنواعها .ويرى المسيو

جيد أن القانون الذي يعين قيمة محصول أو

وصناعته أشد من اعتداده بنتاجه وكسبه.

فهو أكثر ما يعني باإلنتاج ضاربا عن توزيع

النتاج صفحا.

أوضح ابن خلدون غامض أمرين :إذا كان

نتاج صنعة ما مطلوبا مرغوبا فيه سمت قيمة

هذه الصناعة ونفقت سوقها .إذا ازداد سعر

النتاج ازداد عدد أرباب هذه الصناعة وطارقي

بابها .ولهذا قلنا بلغة العصر إنه يبحث في

االقتصاد الصرف أي يفسر ويشرح وال يحكم
على ما يقره ويثبته من الوجهة العملية .وهو

قد وصف هنا طورين اثنين لحادثة اقتصادية

واحدة :العالقة أو الصلة المتينة بين طلبات

المشترين وبين مقدار نتاج إحدى الصناعات
عالقة علة ومعلول وصلة مقدمة ونتيجة
تهافت الناس على صناعة نتاجها نافق مرغوب

فيه ومتهافت عليه ،بينما يبحث اقتصاديو

فطن ابن خلدون بالبداهة
بل نفذت بصيرته إلى قانون
العرض والطلب فأدرك
تأثيره في سعر المصنوعات
وفي تكثير عدد الصناع أو
تقليله إذا كانت الصناعة
(أي نتاجها) مطلوبة وتوجه
إليها النفاق كانت حينئذ
الصناعة بمثابة السلعة التي
تنفق سوقها وتجلب للبيع
فيجتهد الناس في المدينة
لتعلم تلك الصناعة ليكون
منها معاشهم

والتدليل على أن قانون العرض والطلب ومبدأ
المنافسة سواء في موافقة العدل وعدم الزيغ

مقاسة بعدل غير قسري بالمبادلة الواقعة

يجذبنا إلى مركز األرض أو كالناموس الذي

في السوق أي بعقود حرة .ويقول هؤالء

عن الغبن وعدم التكافؤ اللذين قد تحدثهما

فالفرق الواضح الجوهري بين ابن خلدون

محاصيلي وقدرت خدماتي بمبلغ يجاوز الحد
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اإلنسانية -في كيانها المركب -تجعله في
أسمى مراتب الفالسفة المؤرخين فإن ما

يعزوه من شأن كبير إلى العمل والمالكة
واألجرة يجعله سلفا وإماما القتصاديي هذا
العصر .وإذا رأينا هؤالء مسوقين سوقا ال

يغلب إلى تمحيص نظم المجتمع الحاضر

ولزوم جانب العداء ألوضاعه وقوانينه،

فابن خلدون لم يضطر قط إلى وضع نظام

اجتماعي يناقض عمران العصر الذي نظر في
أحواله باحثا مدققا.

كذلك لم يخطر ببالنا أننا كشفنا عن تفكير
ابن خلدون في جميع مظاهره وبما ليس

بعده غاية ولكن ال بد من القول إن أكبر

ميزة لمؤلفه الق ّيم هي تعذر ربطه بطريقة أو

مذهب وحصره في أحد جوامع الكلم وأنه ال

يصح وضعه في دائرة محدودة ضيقة كالتي

شأن النواميس الطبيعية كناموس الثقل الذي
يجعل الشمس تشرق على األبرار والفجار

هذه الحالة وأمثالها إذ أنه لو اتفق فسعرت

إذا كانت آراء ابن خلدون في كيان الجماعات

خدمة ما قانون طبيعي .فهو إذن غريب عن

الرأي بقوله :إن هذا القانون (قانون العرض

االقتصاديون أيضا إن المنافسة تضع حدا وازعا

في الخير والشر ليتم لهم حفظ هذا الكيان

ترجمة عمر فاخوري

كل همّ أخالقي بعيد عن نظريات العدل،

والطلب) يعين قيمة المحاصيل وهذه القيمة

العظم واللحم فقد توسلوا بالنظريات الدينية

سياسي.

يبتغون إال تبرير اإلنتاج ودفع الظنة عنه

يوضح المسيو جيد العالمة االقتصادي هذا

التي دبت في حضارتنا الغربية وثبت منها في

تستلزمها نظرية اجتماعية أو يقتضيها حزب

العصر الحاضر في طوري هذه الحادثة وال

عن سبله.

هؤالء العلماء مشغوفة بالروح المسيحية

بجعله جنة اآلداب الرفيعة.

يبدو لنا من أسلوب ابن خلدون في بيان
هذه الحادثة االقتصادية انه يعتد باإلنسان

االقتصاد ونصوصه ،وهي ونصوص الدين

االجتماعي القائم على المادة والذي يطمعون

هي قيمته أي قيمة عمله الذي هو معاشه.
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الدفاع عن كيانهم ودحر طوائف الخوارج على

سواء.

وبين االقتصاديين المدرسيين هو أن هؤالء

وضعوا نظاما ال يحيدون عنه قيد شعرة في
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عرو

شا أبو

رسائ

خليل

ل ثق
افية

سا

ض
كتب،

يتأىت االشتغال األويل ،الذي ينطلق منه كتاب «نظرية األدب الرقمي :مالمح التأسيس وآفاق
ّ
التجريب» ،للباحث األكاديمي األردين أحمد زهري الرحاحلة ،الصادر حديثا عن دار فضاءات يف عمان،
بصيغة سؤال عن إمكانية املزاوجة بني األدب والتكنولوجيا ،وعن الجينومات التي سيحملها الجنس
األدبي الناتج عن هذه املزاوجة ،ومبدأ التساؤل ذاته ييش ضمنيا بأن الدراسة تق ّر بالرباغماتية القابلة

للتحقق عىل هذا املستوى ،وحق األدب يف املمارسة التجريبية ،واالنفتاح الحر عىل املستويات املعرفية
كافة .تقوم فكرة الكتاب عىل بواعث جمة أهمها الحاجة إىل مصادر ومراجع تنتسب انتسابا تاما لهذا

التطور املطرد يف النظرية األدبية ،إىل جانب العون واإلفادة للباحثني يف هذا الحقل الجديد ،من خالل
حشد اآلراء واألعالم واملصادر واألعمال املتصلة باإلبداعات الرقمية ،وكذلك من خالل استفزاز لرؤى

املشتغلني واملبدعني الرقميني حول األدب الرقمي عىل نحو يفتح بابا للحوار والنقاش حول قضاياه
وأسئلته التكوينية ،وهي واحدة من أهم الخطوات التي ّ
يعول عليها يف إطار التأسيس ملرحلة إبداعية

جديدة.
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ثالثية روائية ليبية

ونصف قرن من التحوالت العاصفة

محمود قرني

األدبي والتشكيك في فكرة التراكم النوعي

يارس صايف

ألف داحس وليلة غبراء

أظن

أن الحديث المسرف عن تحطيم الشكل

للتقاليد التي أرستها األنواع األدبية كان سببا في

االجتراءات النقدية التي وصلت حد السخرية من

الحديث عن فكرة تحديد خصائص ما للنوع األدبي.

مصدر ذلك كان غابة من الشكوك التي أثارها أكاديميون
ومتخصصون في فكرة جدة الرواية وقدمها وكذلك
مدى جدية التجربة االجتماعية واألخالقية في العصر

الصناعي ،لكن أهم عنصر في تلك الشكوك كان رصد

تزايد عدد قراء الرواية .وظلت اإلجابة عن أسئلة شائكة
لمعطيات مستقرة لها هذا الثبات والرسوخ انتقائية

بالضرورة ومن ثم غير مؤثرة.
ً
لكن ما يعنينا هنا أن الفن باعتباره واحدا من التعبيرات
المقطرة والنوعية عن عالقة الذات بالعالم سيظل

عصيا على التصنيف مهما تقادمت تقاليده ،لكنه
سيكون من السذاجة إغفال الضغوط التي ُتمارس على

النوع األدبي إن من جانب جمهوره أو من الرأي العام.

وإذا كان التعريف المثالي الذي قدمه كارل بوبر للرأي

العام باعتباره الصورة غير المسؤولة لمفهوم القوة،

فإن الرأي العام الروائي ،إذا جازت التسمية ،بات أيضا
صورة غير مسؤولة لفرض تقاليد قد تكون ضد النوع

األدبي نفسه.

فألن القارئ هو القادر دائما على تنصيب الكاتب األكثر
قراءة ،ففي المقابل ال بد أن يدفع الكاتب ثمنا وعلى

الذات ومحيطها اإلنساني ،وقد بدأت رواية

وسوف تكون تلك الصورة المدهشة ألبطال

ظل الحصان ينزف ويجري مخترقا شوارع

وإذا ما واجهنا رواية أحمد الفيتوري بتلك اإلشكاليات

ليكون أول خبر يواجهه هو موت األب .من

ألزمة الوطن الليبي بأسره ،ال سيما في

جماد أو بشر ،وظل هكذا إلى أن اختفى،

بشكل شديد التماسك والوعي.

األرجح سيكون مزيدا من المذلة لذوق قرائه ،ما يعني

مزيدا من الرضوخ لحاجاتهم.

سنجد أنها ال تقيم لها اعتبارا يذكر ،لدرجة يعتقد معها

ربما كان السؤال األول الذي يواجه قارئ تلك الرواية امللحمية هو

كيف تناسل من صلبها ثالث روايات ،فرواية «ألف داحس وليلة
غرباء» للكاتب الليبي أحمد الفيتوري هي االسم الجامع ملتوالية

روائية متداخلة تبدأ بـ»غابة األشجار امليتة» ،ثم «غابة القضبان

الحية» ،انتهاء بـ»غابة الرؤوس املقطوعة» وسيكون لكل اسم من

هذه األسماء داللته الخاصة عىل ما سرنى .فهل سيكون صائبا

النظر الذي يقيم اعتبارا خجوال لفكرة النوع األدبي يف التعامل مع
تلك الرواية باعتبارها ثالثية ملجرد تقسيمها إىل ثالثة أقسام؟

هذه اللحظة تتضافر رواية الذات مع محيطها

تحوالته الكبرى في تاريخه الحديث بداية من

االحتالل اإليطالي ثم ما بين الحربين وحروب

سيتحول األب الذي بات ذكرى بعيدة إلى

الحلفاء مع دول المحور ،ثم اكتشاف البترول

يسقط معايير النسق الكتابي لكن األدق أنه يعمل دون

كاتبها عن بطل زوربوي بامتياز .شخصية

وتولي القذافي لمقاليد السلطة.

يمكنها أن تسكنه .هذا ال يعني بالضرورة أن الكاتب
إمالءات.

رواية ذات

بؤرة للجزء األول واألكبر من الرواية كاشفا
قوية البنية ،قوية الشكيمة مهابة من
محيطها القبلي والعائلي ،ال تفارق الخمر،
مغامر يدهش الجميع دائما بسلوكه ،قوي

من حيث موضوع الرواية نستطيع الجزم بأنها واحدة

العزيمة ،كريم في عطفه على المساكين

المحنة الشخصية .لكن معالجات الكاتب ووعيه

تندد بالملك وتؤيد الثورة عليه ،غير متدين

من روايات الذات ،وهي من هنا تقف على حافة

صور الواقعية المؤلمة بعيدا عن رومانسية مقيتة

تفرضها روايات السيرة في حاالت غير قليلة .المعيار
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الفيتوري من لحظة خروج البطل من السجن

الرواية في تلك المدينة الصغيرة بذرة كاشفة

القارئ أن مؤلف الرواية معني فحسب بفكرة الحكي أو
السرد كفكرة ُغفل بغض النظر عن الشكل النهائي الذي

بحركة أبطاله وأدوارهم تأخذ الرواية إلى صورة من
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هنا هو قدرة الكاتب على الربط بين تفاعالت

البيئة القبلية.

الحصان ووضعه بجوار رقبة الحصايني.

منتهيا بانقالب الجيش على الشيخ السنوسي

في أجزائها الثالثة ،حتى أنها تنتهي بينما

البطل رهن القيود الحكومية ليسألونه فقط

عن حكاية الحصان الذي يظهر ليال محمحما
في المدينة ،وهي حكاية رواها العشرات من

ستبدو النهايات المفتوحة واحدة من ميزات
أحداثها غير المكتملة ،ليظل ملء فجواتها

الكاتب نفسه لم يكن باستطاعته أن يخدع

تلك الرواية ،وسنواجه ذلك في العديد من

ملكا للقارئ وحده .يرتبط ذلك بحدث مركزي

والمحتاجين ،ثوري يخرج في أول مظاهرات
على أي نحو ،زير نساء ،يدافع عن تعليم

العجيبة التي شهدتها المدينة عندما وجدوا

كأخويها الذكور ،على غير دين آبائه في تلك

ليتحول إلى أسطورة الزمت أحداث الرواية

الناس لكن أحدا لم يستطع أن يبرهن على

وبالعديد من األحداث الفرعية.

ابنته ويرعاها ويصطحبها إلى المدرسة

المدينة الصغيرة محطما ما يقع أمامه من

واقعية حدوثها.

قراءه بأكثر من تلك الحمحمة وأحيانا

الغبار الذي يُشاهد من بعيد بينما تجري

أما الحدث المركزي فيرتبط بتلك الليلة

أمامه الشابات والشباب مؤكدين أنه غبار

«الحصايني» صاحب اإلسطبل مقيدا على

حدث كهذا كخلفية مركزية لوقائع الرواية

حصانه مذبوحا بينما قطع القاتل قضيب

الحصان مقطوع القضيب .وربما كان استمرار
إشارة إلى أن المجتمع الذي تطاولت عليه
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التكنولوجيا وتغاير عليه المحتلون ،والذي

لكل من كان خارجها ،لكنها تبدو موطنا

الجزء الثالث «غابة الرؤوس المقطوعة» يبدو

أسيرا لميتافيزقاه ،ال سيما أنه لم يستطع أن

المحرم ،السالح ،المخدرات ،القتل .وربما

ليبيا في العشرين عاما األخيرة ،بداية من

تعتاش على أركانه كافة الجنسيات ال يزال
يفسر ظواهره االجتماعية تفسيرا علميا من

ثم سيكون التفسير الغيبي والعجائبي هو
من يجيب عن أسئلة الناس .من ناحية أخرى

يبدو الحصان مقطوع القضيب واستمرار
ظهوره حتى نهاية الثالثية تعبيرا عن هؤالء

الذين فقدوا ذكورتهم ففقدوا معها ملمحا
مهما من مالمح الرجولة ،وهي ما هي في

مجتمع قبلي.

ألنها مكان موحش ومخيف طاردتها حكومات

العقيد ،وكان رجال األمن يتصورون أنها
موطن لمتآمرين على النظام ،ولذلك كثيرا ما

أطلقوا النيران عليها بعشوائية غير آدمية.

بعيدا عن قبري والديه الراحلين ،بناء على

وصية إمام المسجد.

وتسليمه للواليات المتحدة.

الريس لبناء فرن آلي يعمل عبر الطاقة
الجديدة المكتشفة .وستتبدى صورة األزمة

وسيخضع كثيرون للتحقيق في األمر ثم

بسببها الريس بدعوى أداء فريضة الحج

ليبيا ،ثم تفكيك مصنع إنتاج السالح النووي

وأصدقائه ونفور الجميع منه خوفا من أن

ودخول التكنولوجيا وخروج أحد صبيان

إطار تضخم لألزمة المجتمعية .وهي أزمة

القضية التي سيتجدد النظر فيها وسيتوارى

فحادث لوكيربي الذي انتهى إلى حصار

ستتفاقم أزمة الفرن مع اكتشاف البترول

سيعقب قتل الحصايني قتل الكريك ،أبرز

تحفظ القضية وتقيد ضد مجهول ،وهي

تعرض منزل القذافي للقصف األميركي،

ستدهشنا تلك الغربة المقيمة التي يعيشها

في االضطرابات التي تصيب الريس بين

عمّ ال بطل الرواية «الرايس» صاحب المخبز،

الحين واآلخر حتى يغلق المخبز نهائيا ،في
ال يتحدث عنها أحد وال يجرؤ حسبما يقول

الراوي« :ال أحد يتحدث جهرا عن أي عيب».

الراوي بعد خروجه من السجن وسط أهله
يالحقهم األمن بسبب عالقتهم به .وسط كل

هذا يضبط الراوي نفسه متعاطفا مع العقيد
بعد قصف منزله ثم حصار الوطن كله.

لكنه يعود إلى تفسير تلك الظاهرة ليتهم
نفسه بأنه مصاب بما يسميه الطب الحديث

متالزمة ستوكهولم أي تعاطف الضحية مع

الجزء الثاني من الرواية «غابة القضبان

جالدها ،وهو نوع من الهروب النفسي من

يبدو من الوهلة األولى أنه الراوي نفسه.

في هذا العمل يقدم الكاتب أحمد الفيتوري

الحية» يمثل السيرة الذاتية البن الريس الذي

فكرة المقاومة.

سيندهش الجميع من رجل اعتاد مقاطعة

يتناول هذا الجزء سجن الراوي قبل أن يبلغ

ملحمة حقيقية تستعرض تحوالت ليبيا

تقليدي يقرر فجأة أن يذهب إلى الحج .لكن

القذافي لمدة عشر سنوات بتهمة االنتماء

األبنية المتماسكة التي لم تخذل صاحبها،

الفرائض بشكل ال يمكن تفسيره في مجتمع

الباخرة التي أقلته وعادت برفاقه لم تعد به.
سنصادفه بعد ذلك يتحرك ضمن األبطال

عائدا إلى مسرح األحداث ،لكن الكاتب لن

العشرين ،وسيبقى في سجون العقيد

إلى تنظيم ماركسي لينيني بهدف قلب نظام

الحكم .أما الحكم فكان اإلعدام الذي تم
تخفيفه إلى السجن المؤبد.

على مدار أكثر من نصف قرن ،عبر تلك

وعبر أبطال كانوا تعبيرا جازما على مدار

الزمن السردي عن تلك التحوالت .من هنا
فهي إحدى مالحم الرواية الليبية .لكنني،

سنتابع مع الراوي العالقة التي تنشأ بين

في الختام ،ال بد أن أتساءل عن اإلسراف

أيضا سنالحظ شيئا من ذلك في كافة

المتعلمين الثوريين .وسنشهد في هذا السياق

االستخدام خارج جغرافيتها ،ثم األخطاء

قريباته في منزله .تلك البنت الجميلة التي

المنفى بابتكار مجالتهم وأدبياتهم وأغانيهم،

يقول لنا لماذا لم يعد مع الحجاج ،ومتى عاد

بعد ذلك ،أو ماذا كان يفعل هناك؟

المشاهد التي يلتقي فيها الراوي إحدى

تتمناه زوجا لها لكنه في دنيا أخرى بعيدا
عنها ،ستبدو الجميلة في كل مشهد وكأنها

جاءت إليه ،لكن ثمة أشياء تمنع الراوي من
يقل.

المكان القاسي المظلم وبين سكانه الجدد
كيف يبتكر السجناء أشكاال عدة الختراق هذا
وسيتعاطف معهم حراس مناهضون لنظام

الحكم وسيسمحون لهم بقراءة الصحف

ومطالعة األخبار.

ولن تخلو تلك الحياة من طرائف ومفارقات
عجيبة ذات صلة بطبيعة الحياة القبلية .من

«غابة األشجار الميتة» هي العنوان الرئيس

قبيل أن يترك الحارس «سي دخيل» مفاتيح

للحي الذي يسكنه ،والتي يأتي منها الريس

متأكدا أن السجين لن يخون األمانة بإطالق

للجزء األول ،وتشير إلى تلك الغابة المجاورة

بالحطب والجذوع التي يشعل بها الفرن
يومياً ،وهي غابة تبدو كمستودع ألسرار
كبرى .وككل األماكن الصامتة تبدو مخيفة

aljadeedmagazine.com

في استخدامات اللغة الشعبية محدودة
اللغوية الرهيبة التي يبدو معظمها بسب

عدم مراجعة النص قبل الطبع ،ثم غياب

عالمات الترقيم ما يجعل جمال كثيرة ملتبسة
ويصعب الفصل بينها ،ومن ثم بين دالالتها.

شاعر وناقد من مصر

فادي يازجي

استكمال مشهده ليستودع قارئه سر ما لم

134

ألشياء ال تخطر عادة على البال :الجنس

استعراضا لألحداث الكبرى التي تعرضت لها

السجن للراوي ويذهب إلى سجن النساء
نفسه وزمالئه ،ثم يعود سي دخيل وقد
اغتصبته نساء السجن وتم إنقاذه من أيديهن
في اللحظات األخيرة وهن يعبثن بعضوه!
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نساء نوبل الفائزات في اآلداب

محمد عطية محمود

حقيقي يشهد على فتح الباب لتلك

ضياء الحموي

التفاحة الذهبية

وربما

كان هذا التتويج إمعانا في إنصاف

التوجهات اإلنسانية التي بدأت تتعامل مع قضايا المرأة
وقضايا العالم المحيط بها ،وعلى قدم المساواة مع

الرجل ،والتي نادت بها العديد من الدعوات التعبوية
للتحرر واالستقالل التي اجتاحت العالم -والجزء

الغربي منه تحديدا -على مدار التاريخ ،ومنذ فجر
القرن الماضي المعاصر للتغيرات العالمية والبيئية

وخرائطها السياسية والجغرافية والتشكيالت والتكتالت

واالنفصاالت الجديدة ،مع حدوث الكم الهائل من
الحروب والثورات على مستوى العالم ،فضال عن تلك

القضية األساسية وهي وجود المرأة وسط كل هذا

الخضم من التفاعل ،وهذه المعركة الممتدة إلثبات
الوجود والتحقق من تلك الهبات التي وهبتها المرأة
كشريك مساو في الحياة في ما بعد.

حيث يمثل عام  1909نقطة تحول وانطالق مهمة في

هذا التاريخ الخاص بالفائزات بجائزة نوبل لآلداب،
ليشهد أول استحقاق عالمي لنساء نوبل ،من خالل
سلمى الجرلوف السويدية الجنسية ،والتي كان

اختيارها لنيل الجائزة هو البوابة الذهبية لنون النسوة،
نحو تسجيل مجد أدبي وإنساني رفيع ،وولوج هذا

العالم السحري الموعود بالمتعة وبالعذاب :متعة
الفوز واعتالء منصة التتويج ،وانكسارات المعذبات
بفقدهن هذه الفرصة الغالية ،والتي استعصت على

التحقيق لدى كثيرين ،ولعل أبرز األسماء التي عانت
مرارة هذا الفقد على مستوى الكاتبات العربيات:

د .نوال السعداوي التي برغم ترشحها لنيل الجائزة
أكثر من مرة إال أنها لم تحصل عليها برغم كتاباتها

ربما حمل السجل التاريخي لجائزة نوبل يف اآلداب ،مكافآت

ومفاجآت سارة ومحزنة عىل حد السواء ،لنون النسوة عىل

دأبهن وخروجهن املتمرد ليغرين النسق الذكوري املعتاد ،منذ

فجر الجائزة ،ليكون حصولهن عليها تتويجا لتميز وعبق أنثوي،

ووجود زخم إنساين معرب عن قضايا وجودهن عىل اختالف ميولهن

ومشاربهن وجنسياتهن ،ومعاناتهن الشخصية واملجتمعية ،بما
أن اإلبداع وليد املعاناة ..ليكون الظهور الالفت مؤكدا عىل مدى
تفاوت ومصداقية الثقافات واملعرفيات والقضايا امل ُ َّ
لحة ،ومن ثم

تقديمها بصورة إبداعية أكرث وعيا وتفتحا ،وهي تمتح يف ذات الوقت
من كل تلك البيئات التي أتت منها وتشكل منها وعيهن وذواتهن

القادرة عىل التأثري وإحداث الفارق بوجودهن عىل الساحة اإلبداعية

العاملية.
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المناهضة للعنصرية بين الرجل والمرأة وهي القضية

األكثر إثارة في عالم النساء والرجال معا ،وكذلك على

الجانب اآلخر الشاعر العربي السوري أدونيس ،وأمير

مذاقا وحسا مميزين ،وتشابكا والتحاما مع

واإلنسانية التي تشكلها النشأة ،وتمتح منها

يحرك هذه الهالة من الشعور لترجمة واقع

السري للكتابة أو ما وراء الكتابة ،فالبداية

للتعبير عما يواجه اإلنسان ويخاطب اإلنسانية

جزء من تاريخ البشرية والشعوب واإلنسان

كل منهن هذه الرغبة في اختراق العالم

ذلك بالرغبة في تخطي العقبات والكبوات

التاريخية لعالقات الكاتبات مع فن الكتابة

في مختلف توجهاته وأزماته ،وارتباط

واالنتصار لالرتقاء واعتالء منصات التتويج.

السيرة الذاتية ،وصناعة المبدع

تأتي لترسخ القيمة من خالل ما يأتي ترجمة

عن حياة بطالتها المكافحات ..فالكتاب بداية

«بال أدنى شك لن يكون الحافز والمنطلق

يقدم في صورة «سلمى الجرلوف» السويدية

أساس الجنس على الرغم من أن معظمهن

عام  ،1909صورة اإلبداع الحقيقي الذي ال

للفائزات بنوبل في اآلداب دافع تميز على
ذقن مرارة التمييز والعنصرية ،ولم يشفع
لبعضهن أنهن نشأن في ظالل رفاهية ورقي

المجتمع الصناعي الذي تحكمه أسس

التي شقت مشيمة الشهرة النوبلية بجائزتها
ينبع من فراغ ،بل يأتي من خالل معركة مع
الحياة واشتباك مرير معها:

مرير ،والذي يعد انطالقا من الذات نحو الكل

في توجهها العام ذي التأثير والبقاء ،فالحالة
الدرامية أو الكيمياء التفاعلية مع واقع المبدع
وتحوالته النفسية واالجتماعية هي التي يبدو
تأثيرها في عمله اإلبداعي أثناء تلك الحالة

من التحول التي يكون فيها الكاتب قادرا على

التلبس بالواقع واالرتقاء فوقه وإنشاء الخيال
المؤطر لفكره المنطلق لتكون المعالجة التي
تتسق وتلك الطموحات المشروعة التي تعلو

«وال مراء أن المعاناة التي مرت بها كانت هي

على الواقع ،ربما لتجمِّ له أو تسجله أو تؤرخه

سبيكة الذهب ،فال يجعلنا عظماء إال ألم

«إن مواهب الجرلوف الملحمية فذة ،فهي

وتتمنى ما تتمنى إحداثه من أثر عبر الكتابة:

المساواة ،بل يعد الحافز األبرز لخوض هذه

النار التي صهرت موهبتها كما تصهر النار

من الضروري استقراء السيرة الذاتية لكل

عظيم ،فإذا استمر األلم والمعاناة لسنين

من هذا المنطلق يأتي كتاب «التفاحة الذهبية»[..]1

من خالل هذا الضوء الكاشف تكون السيرة

عبر الزمن غالبا ما تكون النتيجة هي اإلبداع

خالد محمد غازي ،ليكشف النقاب عن تفاصيل مهمة

الكتاب إلبراز هذا الدور الذي تلعبه التفاصيل

هذا الجنين الكامن في رحم المعاناة الذي

وهي بريئة وتلقائية في سردها» ص.33

المبدع /المبدعة أو مكامن اإلثارة اإلنسانية

التي تعاني األمرين حتى يحدث لها التحول

عنه الكتابة البريئة التلقائية -بحسب تعبير

القصة العربية يوسف إدريس ،وغيرهم من األسماء
الرنانة المبدعة؛ مما قد يضع عالمات متعددة لإلثارة

واالستفهام حول معايير الجائزة ،ومصداقية األحكام
المتعلقة بنيلها.

نساء نوبل الفائزات في اآلداب ،للكاتب والباحث د.
في حياة هؤالء المبدعات الالتي قررن اختراق هذا
الجانب الصعب من طريق اإلبداع والتميز والدخول في
غمار المغامرة والتجربة المغايرة التي تجعل لكل منهن

التجربة وتكبد صعابها وتألق اإلبداع ،لذا كان

منهن» ص.16

الذاتية هي المحطة الرئيسية التي ينطلق منها
الحقيقية أو ما وراء الكواليس في صناعة

الدالة على االرتباط بالروافد الثقافية

طويلة وتراكمت آثارهما وزادت ضغوطهما

أو التحول كما يسميه فرويد» ص.20

ينتج أدبا صافيا معبرا عن النفس البشرية

بالتعبير الفرويدي النفسي /التأويلي هو ما

تقص قصصها في قناعة وتوتر درامي يجلب

المتعة للمتلقي ،ولغتها فيها طبيعة القصص
الشعبية ،وهي تحسن أكثر من كل إنسان أن

تستخرج مناسبة درامية تبني عليها قصصها،
من هذا المنطلق المحلي /الشعبي الذي تعبر
الكتاب -لتنطلق إلى تلك الغاية من تبوء
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المكانة العالمية التي تتخطى بالكاتب حدود

هذا الواقع بالرغم من كون الطفلة /الكاتبة

فمثال لم يحصل عليها كاتب مهم مثل

تقريرها العجيب لفوزها بالجائزة:

سمة من السمات التفاعلية الدالة على مدى

العالم بكليته واإلنسانية بجوهرها جعلها

والمتغير ،في حين حصل عليها بعض الذين

بمناسبة منح ألفريدي يلينيك جائزة نوبل أن

محليته إلى براح العالم وبراح التلقي الذي هو

نجاح الكاتب في إيصال رسالته اإلنسانية
التي تتخطى الحدود والفواصل الجغرافية،

وتسم عمله المبدع المختلف بسمة التعانق

مع المفردات اإلنسانية ،فيكون الخطاب

اإلبداعي خطابا مفتوحا ،وهو ما قد ينبع
بداية من ذلك التأثير النفسي والتعلق بالواقع
المرتبط بتجارب الذات بداية.

نوبل ضد العنصرية!

تقف على مسافة تقربها من المعاناة واأللم

اللذين يعاني منهما اآلخرون بحسب نشأتها
وبيتئها األفريقية وتأثير الواقع والبيئة

والتوجه اإلنساني بداخلها ،وبأن الكتابة
رسالة سامية ال بد أن ترتفع عن التمييز

البغيض وتقف بها أمام معاوله الهادمة،
فالعدالة هي الميزان القسطاس الذي ينبغي

أن يسود ،والذي يستحق أن ندافع عنه حتى

وهو الخيط الرفيع الذي يأخذ أشكاال متعددة

ولو بتحقيق النسبة الكافية للشعور بوجوده

الذي تحدثه لتنتج أدبا مغايرا ،وهو ما

لتكون الكتابة شاهدة أمام العالم على تلك

لمواجهة تلك المعاناة من أجل هذا الصهر

نجده لدى نادين جورديمر الجنوب أفريقية
التي كسرت حاجز العنصرية ،وكانت وطأة
اإلحساس بها هي الدافع /المحرك الرئيس
لكتابتها التي عانقت هموم اإلنسان األفريقي،
ودافعت عن قضاياه األساسية الملحة من

اضطهاد ورق وعبودية وتمييز ،من حيث أن
األدب تعبير عن المعاني اإلنسانية أيا كان

لونها وسببها ودوافعها ،وما أدى إليها ،وما

أدت إليه من إحداث الفجوات بين اإلنسان

واإلنسان أيا كان لونه:

في ظل الضغط والشرور واألطماع المناوئة..
المأساة العنصرية التي تشطر اإلنسانية إلى
شطرين :أسياد وعبيد ،وهو ما يجسد– أيضا-

دور الكتابة في الفضح والتعرية والوقوف

ضد الظلم واالستبداد:

في جنوب أفريقيا بين عامي ،1994/ 1948
وفضحت تناقضاته وآثاره المدمرة ،عن طريق
سرد قصص الظلم العرقي والطبقي ومعاناة

العرق األبيض على نظيره األسود،
بتفوق ِ

إال أن نادين انتصرت للعدالة التي تؤمن بأن
الخير ال يكمن في عرق أو لون أو دين ،ولتعبر
عن مواقفها اتجهت نادين الطفلة إلى الكتابة
كعالم ترسم فيه معالم جديدة لعالم أكثر

عدال وألفريقيا أكثر سالما» ص.92

الجنوب أفريقي في كتاباتها التي كانت بلسما
والعنصرية» ص .93

ناحية المحور الغربي من ناحية ،وانحيازها

أيضا للمعسكر األوروبي إبان الحرب الباردة
ومحاوالت نيلها من االتحاد السوفييتي حيث

هنا تبدو البيئة المحلية للكاتبة إضافة إلى
وضاغطا على وعيها المختزن إلدراك كل ما

األساسية السامية للجائزة!

حولها بروح الطفولة التي تملك ذاكرة وملكة

للتعبير عنها وعن القضايا الملحة التي تكتنف
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للجائزة ،احتجاجا على منحها الجائزة عام

 ،2004فهي ابنة المتناقضات بحسب تعبير
الكتاب:

األدباء والمفكرين ،مما تراجع باألهداف

«كما أنها تتهم بتميز ظاهر للعيان لبعض

الكتاب اليهود وإهمال كتاب العالم الثالث،

أنها مثيرة لالضطراب ونقدية وعنيفة من

أشكال اإلبداع القصصي الذي يجمع التوثيق

حيث لغتها ومواضيعها ،وأن هذا االضطراب

والعنف هما السبب في خصوصية ما تكتبه،

تتحول لدراسة الموسيقى ،وتعزف بالمهارة
عدة آالت موسيقية» ص .155

حتى أن روايتها األكثر شهرة «الرغبة» توصف
وهي بذلك تبلغ قمة التناقض وإثارة الجدل

قبيل الغزل أو القرب العفيف من كيان من

إلى كتابتها المسرحية لتشملها باضطرابها

بيالروسيا ،وهذه الكاتبة الجادة التي تمثل

التي ربما انتقلت من مساحة كتابتها الروائية

على إذكاء نار الجدل في تكوين شخصيتها

حضور حفل تتويجها بالجائزة ألنها -بحسب

والزحام! ..لتكون الشخصية األكثر جدال
متضاربا فقد اجتمعت بداخلها كل عوامل

التشتت والتناقض والعمل على إثارة الجدل
على مستويي :اإلبداع والشخصية ،ودفاعها

المستميت عن توجهها الشيوعي الذي

هو ذاته كان مثار حنق واضطراب وغضب

وإشعال نار الصراع والوقوف ضده من خالل
كتاب حملوا لواء الدفاع عنه في أيام الحرب
الباردة كما أسلفنا ،وهو تناقض جديد
يضاف إلى سلسلة تناقضات الجائزة نفسها

وتوجهاتها ،وهو ما تضعه اللجنة الحكم في

تؤسس تمايزا واضحا بين الجسد والصورة

واللغة والتمثيل ،كي تعطي للمتفرج أرضا
من الحرية لتوقظ قدرته على المشاركة في
العمل المسرحي» ص .170

وجه الحرب غير األنثوي

تاريخيا ،يحمل تراثا دينيا بدأ بين القرنين
في أواخر القرن الـ 19وظهور العديد من الكتاب

السوفييتي سابقا) من ظواهر وتحوالت فهي

تعد– بحسب الكتاب« -من ألمع الكاتبات
الالتي كن مرشحات للفوز بنوبل طوال

بعيدا عن الرواية التي تكتسح الجوائز

حول كارثة تشيرنوبل وحرب أفغانستان
أعمال حُ ظرت في بالدها ،وغالبا ما تنأى لجنة

العالمية دون منازع ،كواحدة من صاحبات

ذوي التحيزات السياسية» ص .237

لم يكن في الحسبان أن تفوز بالجائزة

حياة وأدب الكاتبة التي ربما تشكل وعيها

االهتمامات والتكهنات بالفوز بالجائزة ،بل

نعم ..يشغل الحكي النسائي حيزا مهما في
خيالي ،أجد صعوبة كي أتموقع في الفضاء

الذكوري ..بوسع النسوة التكلم في المطابخ
.234

العديد من القضايا التي تمس األدب

الذي تكتبه المرأة ،بمختلف التوجهات
واأليديولوجيات ،والذي يعبر عن اإلنسانية
بعموميتها ،بحس قد ال يختلف تأثيره عما
تثيره الكتابة الذكورية بسلطتها األبوية التي
كانت مسيطرة على الوعي لفترة كبيرة ،إلى

وشكليا وما يحيط به وبالكيان (االتحاد

جائزة نوبل بنفسها عن ترشيح أشخاص من

بدرجة الشهرة الكافية لوضعها على قائمة

تردد الصوت المعشوق لجدتي األوكرانية..

وأنثى ،والتي تعطي واقعا أقرب تطابقا مع ما

في بيالروسيا ارتباطا ضمنيا وموضوعيا

لتتوج بالجائزة في  2015كواحدة من فارسات

المثيرة للجدل ،وكواحدة أيضا قد ال تحظى

داخل المطبخ ،ومازلت حتى اللحظة أسمع

أن تغيرت المرتكزات التي تأتي على أثرها

وتاريخ االتحاد السوفييتي وحروبه ،وهي

اآلراء السياسية الحادة والواضحة والتي

«كنت أسمع وأنا صغيرة حوارات بين نساء

وضاف
المميزين ..والكاتبة لها رصيد أدبي
ٍ
يعبر عن انتمائها لهذا الكيان الوطني المتمثل

من االتحاد السوفييتي القديم ،ومن

القصة القصيرة ،وكانتصار مستحق لها،

والبيئة المحيطة:

كيانات االتحاد السوفييتي القديم متمثال في

السنوات األخيرة بسبب مؤلفاتها المؤثرة

بيالروسيا تحديدا تأتي سفيتالتا أليكسيفيش،

الحكاية والتقرير اليومي عن تداعيات الحياة

أخيرا وليس آخرا ..يطرح الكتاب في جملته

رؤية مسرحية ترتكز على الرفض ،فابتعدت

مسرح الحقيقة ،حيث تجد نصوصها

من التقصي والتتبع اللذين تشيعهما روح

وهي الجائزة التي يرى البعض أنها من

الحادي عشر والثالث عشر ،وصوال لمرحلته

–»تسعى دائما في مسرحياتها وتبحث عن

يعمل على تكوين مخيلة نشطة قادرة على

عن الحرب ،لكن بطريقة مختلفة جدا» ص

وإثارتها ،فهي – بحسب رؤية الكتاب

تتجسد بالحوار ،ومن ثم استطاعت أن

في نهاية األمر إلى إعالنها عن عدم رغبتها في

جديدا ،محققة تفوقا واضحا ال يقتصر على

رافدا من روافدها ،والتي تعبر عن أدب،

لكن اعتناقها الفكر الشيوعي على أعتاب فترة

بالغة التناقض والتعقيد تلك التي دفعتها

مجهول’ استطاع أن ‘يقربك من كل فرد’

المحتوى فقط ،إنما في الشكل» ص .227

بشكل جذري عن المسرح التعبيري وعن

الشباب هو ما أثار تلك المتناقضات وعمل

باألدب ،ووصف الكتاب على أنه ‘تاريخ

وصراحتها الفجة ،في الدفاع عن بنات

ابنة ألب يهودي ،لكنها في نفس الوقت ابنة
تدرس علوما دينية والهوتية كاثوليكية خالل

العالمية الثانية ،هو أنه «شكل جديد من

وقد ابتكرت أليكسيفيش من خالله نوعا أدبيا

بكل وضوح أنها خادشة للحياء( ..ص )159

أم كاثوليكية تدفعها دفعا ورغم إرادتها ألن

عن مجموعة من المقابالت مع فئات من

في الوقت الذي يتعارض فيه هذا التقرير مع

«منذ صغرها وقبل أن تلحقها الشهرة كانت

هي الفتاة التي تجمع كل المتناقضات ،فهي

م ّيز صاحبة مؤلف «وجه الحرب غير األنثوي»

النساء السوفييت ممن شاركن في الحرب

جنسها التي تبلغ درجة التعبيرات الصريحة

الجائزة ،وتتناقض مع تبنيها /انحيازها الجلي

دأبت على أن تمنح لمعارضي سياساته من

نشأتها الطفولية المؤثرة ،ملمحا مائزا

أبرز أعضاء األكاديمية السويدية المانحة

من بين الكاتبات كونها تحمل ميراثا ثقيال

الشكوك والشبهات التي تؤكد توجهها سواء

الناس ،وتشل مقاومتهم للظلم الطبقي

الذي صدر عام  1985في إنكلترا ،وهو عبارة

إنتاج الحكايات وإعادة صياغتها على النحو

تظهر كيف تترسخ صناعة الترفيه في ضمير

النمساوية على الجائزة ،ما أثار استقالة أحد

ولعله تكمن هنا تلك المفارقة الالذعة التي

للمد العنصري ،حيث حامت حولها دوائر

هذه الكاتبة استطاعت من خالل مؤلفاتها أن

لكن على المستوى األدبي الطموح فإن ما

تدور في خلفية المكان وبين ظهرانيه ،ما

العديد من اآلراء النقدية التي ترى أعمالها

قولها -ال تحب الشهرة وتخاف من النجومية

تثيرها تلك النزعة اإلنسانية التي تغلف

«وتضيف األكاديمية في بيانها الصادر

هي نفس االنتقادات والتشكيكات التي
صاحبت حصول ألفريدي يلينك الكاتبة

للجائزة!

خاللها آثار الحرب واألحداث الجسام التي

البيوت والحانات والمطابخ التي تبدو من

هذه المفارقة من المفارقات المصاحبة

والسيطرة» ص .158

ضد نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا

توجهات عائلتها الدينية طريقا أو مسلكا

التفرقة العنصرية التي كانت تميز أو تؤمن

اتساع دائرة الشكوك

التي اشتهرت بها العازفات النمساويات على

وأصبحت كاتبة شابة سخرت قلمها للكتابة

لجروح السود ،وكانت رصاصة ضد الظلم

وعلى الرغم من أن بيئتها شهدت الكثير من

مثل الشاعر اإلسرائيلي عجنون».

«وعندما تخطت الكاتبة مرحلة الطفولة

«وبالرغم من كل ما أحاط بها من بيئة عائلية

وحيدا أو زاوية وحيدة للنظر إلى العالم،

ال يستحقونها – من وجهة نظر المنتقدين –

فترة طفولتها ،لكنها في مرحلة المراهقة

الوجود للسود رجاال ونساء في المجتمع

ودينية تشجع على العنصرية ،فلم تعتبر

138

نبتت من أصول أوروبية ،لكن توجهها نحو

بورخيس الذي يمثل ضمير النص الحداثي

حتى المعرفة على المستوى المحلي ..لتبدو

والقصص واألسرار وما يدور في كواليس

آليات التعامل األدبي التي ال تفرق بين ذكر
يدور على ساحة العالقات اإلنسانية ،والدليل
القائم عليه هذا االستنتاج هو هذه المجموعة

الرائعة من النساء الحائزات على الجائزة
األكبر في العالم– برغم ما لها وما عليها–

ووقوفها رأسا برأس وكتفا بكتف إلى جوار
الرجل من خالل محطات الكتاب التي كللت
جهدا بحثيا وببليوغرافيا مهما يرصد هذه
السلسلة من عبقريات الكتابة الالتي حصلن

على الجائزة ،وارتأينا أن نختص قراءتنا بتلك

ما يعد ملمحا من مالمح المفارقات في

النماذج الماتحة التي تعرضنا لها على سبيل

من خالل الوعي الجمعي المحلي /الشعبي

من القضايا الملحة التي يضمها الكتاب.

في إطار البيئة التي احتوتها وتربت بها

وتشربت بمآسيها لتكون مخزنا للحكايات

الذكر والتذكير ،ال الحصر ،لتعبر عن البعض

كاتب وناقد مصري

العدد  - 44سبتمبر /أيلول 2018

139

كتب

الفضاء المعماري
ومفهوم اإلنسان

يتجلى

تأثير العقالنية األوروبية على العمارة في
تبني األخيرة لثنائية عقل – جسد ،والتي

ُتترجم معماريا بفصل الكيان المعماري عن الموضوع
البشري ،واعتبار الفضاء غرضا ال ينتمي للجسد ،ومع

تطور الظاهراتية بدأت وحدة الجسد والعقل البشري

نموذج جديد للعمارة إلعادة فهم

بالظهور ،ما جعل العمارة تتحول إلى نشاط بصري يعكس

الظاهرة البشرية

الصادر هذا العام «Architecture in Abjection:

عمار المأمون
ّ

عين الناظر ،بصورة أدق عين الذكر النظيف ،وفي كتابها

 »Bodies Spaces and Their Relationsتسعى
الباحثة المعماريّة زوزانا كوفر إلى تقديم مقاربة جديدة
للنظرية المعمارية تصبح فيها الفضاءات واألجساد

موضوعات فاعلة بحد ذاتها ،تتالشى الحدود بينها،

ونكتشف شكال جديدا للنشاط البشري سببه إعادة تكوين
فضاءات التسريب واإلطراح.

استقالل الموضوعة

تسعى كوفر في بداية الكتاب إلى خلخلة مفهوم «األنا» ،إذ
ترى أن مفاهيم ديكارت المرتبطة بالمنطق تعيق اكتشاف
أوجه خف ّية من النشاط البشري ،وتعتمد في مقاربتها

الجديدة على مفاهيم جوليا كريستيفا وجيل دولوز ،إذ

تستعير من كريستفيا مفهوم « ،»abjectوهي نوع من
التغيرات التي تصيب اإلنسان وتدفعه للتشكيك بذاته

كموضوع وترسم حدود أناه ،أي أن الفرد العقالني يطرح
مُ فرزاته ليحافظ على وحدته ،هذه «العمل ّية» ال نراها

في المرحلة الـ»ما قبل أوديبية» ،فالفرد حينها ال يدرك

مساحات النشاط اإلنساين مرتبطة باستعراض ما هو نظيف

ومتماسك ،واستثناء كل ما هو وسخ ،كون العمارة الحديثة ترى
يف البشري كائنا ذو حدود تمنع تس ّرب مكوناته للخارج.

البشري لتكوين الفضاء اإلنساني من حوله ،ترسم هذه
األنا حدودها النفسية والمكانية ،إذ ينفصل جسد األم

إال سعيا إلغالق الثقوب والفتحات ،ومنع

منه ،بل إنتاج مكونات فاعلة ،بحيث ال

وتداخل دائمين ،أما مفاهيم النظافة ليست

ثقوبه وتمديداتها الخفية ،بالتخلص المباشر

يقترح الكتاب ثالثة «عقود» ،وهي فتحة

إلى مكان ال يمتلك صيغة ثابتة ،إذ يعيد

الفضاء األول مثال ،تقترح حماما غير مكتمل

معه عبر تداخل المفرزات وتبادلها أحيانا.

ذات الوقت ،كالحمام مثال ،الذي يسمح عبر

من الفضالت دون «توسيخ» الحمام أو

تعكس املساحات املعمارية بأنواعها املختلفة النشاط اإلنساين
وتحدد شكله ،إذ ُتعترب الجدران واألسقف حدودا خارجية،

كما تستعير من جيل دولز ،الذي يرى أن الموضوعة

فضاءات اإلطراح

تهدف إىل احتواء الفرد ،فهي االمتداد املادي لجهوده لسد فتحاته

دون أعضاء» ،أي ال حدود واضحة بين الوظائف الداخلية

التي ترتك الجسد عىل عالقة مباشرة مع الخارج ،كالفم واألنف
ّ
مصممة
والشرج ،فأشكال التسريب والتصريف يف العمارة،

للتخلص من السوائل البشرية الزائدة ،وانعكاس ملفاهيم النظافة

البشرية ال تمتلك تعريفا ثابتا ،ويقترح ما يسمّ يه بـ»الجسد

والخارجية ،وخصوصا أن المفهوم التقليدي يرى أن
عمليات اإلطراح ذات منتجات سلبية ،وال تساهم في بناء

الموضوع بل بتوسيخه.

التي يجب أن تبقى فضاءات إنتاجها مغلقة وغري مرئية ،بحيث ال
ّ
يتسخ الجسد وال الفضاء ،هذه الرؤية للعمارة مرتبطة باالنفصال

التكوين البشري والمكاني والتي تكشف الحدود الوهمية

ثنائية نظيف – وسخ ،بعكس العقل أو األنا العقالنية ،التي ال

البشري الم ّيت الذي يتطاير في الهواء ويندمج مع فضاء

الفلسفي بني العقل والجسد ،بوصف األخري قابال للتح ّرك بني
تعرتف إال بما هو صلب ومتماسك وخال من التسريب.

aljadeedmagazine.com

الفضاء.

الجدار وغرفة الحياكة والعيادة ،ففي
التنفيذ ،يتداخل فيه التراب مع المساحات

النظيفة ،وعلى من يشغله أو يريد استخدامه

توظف كوفر المقاربات السابقة معماريا ،إذ

أن يسعى إلى تجنب هذا «الغبار» ،ومحاولة

تحدد فضاء الفعل وآليات تنفيذ األفعال
ّ
متخيلة
خطوة بخطوة ،أشبه بسيناريوهات

والتصريف التي يحويها الحمام.

تقدم لنا مجموعة من «العقود» ،بوصفها

الحفاظ على ذاته نظيفا ،ضمن حفر التسريب

الذي يحويه كل عقد ،إذ نقرأ في جداول

واالستحمام وترك الفضالت في فتحات

دقيقة الخطوات التي يجب ات ّباعها ،بحيث

يحاول الكتاب طرح أفكار واحتماالت تشكك
في الموقف العقالني للعمارة ،بوصفها
جهودا إلنتاج حواجز تسعى إلغالق الجسد
وتكوين حدوده ،باعتباره نتاج مجموعة من

العالقات والفضاءات التي تصوغه بالشكل

كون من يخرج منه ،لن يكون نظيفا

يخلخل الحدود ،وتقترح أشكاال جديدة

للموضوع اإلنساني ،فالغبار يتكون بنسبة كبيرة من الجلد

تكوين ذاته مرارا على أساس التفاعل البشري

تسعى إلى جعل موضوعة اإلنسان وحدة

كل ّيا ،وخصوصا أن عملية تنظيف الجسد

لعمليات اإلطراح ،وهذا ما يرتبط بالبرنامج

البشري ،هذا «العقد» يحوّل فضاء الحمام

هذه المقاربة والتناقض الذي يخلقه الفضاء

في فضاءات واقع ّية وموجودة مسبقا ،إذ

نقرأ عن الغبار والفضالت والتسريبات بوصفها جزءا من

مفرزات الغرفة نفسها وما طرحه الجسد

الذي نعرفه ،هذه العالقات ال تحوي فقط

يسائل حدود الموضوع البشري العقالني،

تسعى لجعل فعل اإلفراز أشبه بحدث،

الغرفة ومكوناتها التي أيضا تتس ّرب وتتراكم على أجسادنا،

تقتصر العمل ّية فقط على تقليم وتكوين الفرد

الحمام تعيد تكوين الفضاء ذاته ،باستخدام

تتداخل المفرزات ،وخصوصا أن الفتحات في

النظيف ،بل إعادة تشكيل لجسده ضمن

والمكان والفضالت عن جسد الطفل ،ليتع ّرف بذلك على

جسمه الذاتي كموضوع ويدرك حدوده وفتحات إفرازه.

فقط على اإلطراح وإفراز ما يجب التخلص

فضاء الحمام امتدادا للجسد البشريّ  ،بحيث

التسرب ،وهنا تبرز الفضاءات المتناقضة
التي يكون الجسد ضمنها م ّتسخا ونظيفا في

الجسد.

وأغراضا منفصلة عن املوضوع البشري ،لكنها يف ذات الوقت

140

مفاهيم «داخل» و»خارج» ،ومع تطور العمارة أو النشاط

وكأن البشري والفضاء الذي يحويه في تغ ّير

تكون عمل ّية «التحلل» إيجاب ّية ،أي ال تعتمد

الفضالت كالمرحاض .هذه العملية تجعل

المقترحة ،تتضمن قص الشعر واألظافر
مخصصة ،ال في أجهزة مصممة لتخفي

العوامل الفيزيائية ،بل القوى الثقافية التي
معزولة عن الخارج.

كاتب من سوريا مقيم في باريس
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كتب
نارص حسني

األسطورة والتاريخ
في فضاء واقعي

كثيرة

تلك التقنيات الروائية التي استخدمتها آمنة

الرميلي في روايتها «توجان» ،فرغم أنها

بالضمير الشخصي ،وكأننا إزاء حالة من
استخدمت الراوي
ِ

حاالت السرد الذاتي ،أو السيرة الذاتية ،لوقائع تحاول أن

تقنيات الكتابة في رواية «توجان»

تتضافر لتسبك من نفسها إقناعا خاصا للقارئ بحيث
ّ
وكأنه يستعرض أحداثا واقعية جرت بالفعل ،إال
يشعر

آلمنة الرميلي

وكأننا وفق ما يقول روالن بارت إزاء حالة من حاالت إحالة

حمزة قناوي

أننا رغم ذلك نستشعر قدرا من تماهي الراوي مع المؤلف،

الوعي المادي لشخصيات الرواية إلى وعي المؤلفة ورغبتها
قديم واق ٍِع معين تصبح الشخصيات أسيرة محدداته
في َت
ِ
وأسيرة مكونات هذا الواقع المختلف ،الواقع الذي قوامه

العطش وبيئته الصحراوية القاسية تفرض على من
ً
ً
وشدةُ ،
وتص ِبحُ المياه هي الحياة ،بكل
غلظة
يعيشون فيه

معاني الحياة ،فمن يمتلكها أو استطاع إليها سبيال ً قاد ٌر
يش وعلى التفاخر والتباهي ،ومن ال يستطيع أن
على العَ ِ
يوفر احتياجاته من المياه ،هو في أزمة حقيقية في
مواجهة الواقع ،ومن ثم يصبح ال بديل وال مناص عن

مواجهة الطرف اآلخر الذي يمتلك المياه ،ومحاولة
الحصول منه على المياه نبع الحياة والضرورة التي ال بد

منها.
للقصة يجعل األمر يتخذ أبعاداً
ّ
غير أن البناء الميلودرامي

تحليل مبدئي للحبكة يتجه مباشرة لقلب

التعبير الجمالي عن التناحر بين فئتين أو «عرشين»

أي عمل أدبي هو «الكيفية» التي جاءت بها

َ
وفعل
عليه البعض!» ،فإنّ فعل الحَ كي
َ
ص َ
الق ِّ
ذات ُه يتخذ رمزية ،إنه سر البقاء

الحكاية ،طريقة تقديم األحداث ،العتبات

تقييم األحداث والنظر إلى األمور ،يظهر ذلك

متشعبة ،فاألمر ليس بهذا القدر من الوضوح ،فمحاولة
كما اختارت أن تسميهما الكاتبة ،ال تتم بهذه الصورة

المباشرة ،وإنما الطريف أن تأتي المواجهة -أو بمعنى

أدق يكون سبب المواجهة -عاشقا اسمه «سلطان» من
عرش بني الغزال ،ضد محبوبته «صحراء» من عرش

تعترب التقنيات التي يتبعها الكتاب يف رواياتهم وأعمالهم األدبية،

بصورة عامة ،عالمات مهمة عىل طبيعة الكتابة والرسائل التي

تريد الكتابة إيصالها ،كذلك عىل ميول الكتاب ومرجعياتهم

األدبية والفكرية .وقد شغلت هذه التقنيات نقاد األدب فدرسوها

وبحثوا يف دالالتها يف شتى الثقافات ،ولم يشذ نقاد األدب العرب

عن غريهم من النقاد الذين درسوا النصوص األدبية يف شتى

اللغات ،فقد شكلت التقنيات األدبية والفنية مادة مهمة للبحث.

الصفحة النهائية.

إذن منك ،أن أحكي ،أنا سلطان ولد الغزال،

على يد «سلطان» وهو واقع تحت تأثير العطش واقتراب

والده من الهالك دون وجود المياه لديه ،ليقتحم منزل
محبوبته «صحراء» ليهتك السر الذي استأمنته عليه،
ويكشف للناس جميعهم بأن منزلهم يفيض به الماء،
ٌ
بركة تستحم فيها محبوبته ،وجاء وقت اقتحام
حتى أن بِ ِه

منزلها وهي عارية في المياه ،ليسرع أحدهم بإلقاء شيء
ما على جسدها ليسترها ،ويحملها أخوها ليدخل بها إلى

وظروف الحياة ،يأتي تشفير رواية «توجان» لكن الشفرة
ال تعمل عند هذا المستوى البسيط ،وما ذكرته سابقا هو

حكايات توجان التي ال عد لها وال عدد ،أن

«عائشة» المباركة ،ربما أيضا لكن دون

عندما يقول الراوي «أضيف هذه الحكاية إلى

سلطتها الجبارة».

هذه الحكاية ،أن أقولها كما أحب أن أقولها،

الحب وتحوله إلى زواج ،إال أن نهايته الدرامية جاءت

والسر الذي يعتمد عليه التوجانيون في

استئذان الراوي/سلطان في أن يحكي القصة،

ومن العتبات المهمّ ة التي أوردتها الكاتبة

أن أنشرها للرياح تفعل بها ما تشاء» ،ولعلنا
نالحظ أن الكاتبة تلجأ إلى الرمزية بشكل

مكثف ،وأنها طوال الوقت تلجأ إلى الرمز

سواءٌ أكانَ هذا اللجوء عبر األحداث التي هي
رم ٌز ألشياءَ أخرى ،أو عبر الشخصيات ،أو
ُ
ُ
والقصة
فالحكاية
حتى عبر الحكاية ذاتها،

ُ
األسطورة أو أيَّا ما يُمكِنُ أن ُنطلِق ُه من
أو
ُ
َ
تسميات على ما يتوارث ُه ويقول ُه اآلباءُ لألبناء

واألجداد لألحفاد – السرديات الكبرى مثال –

أو حتى التراث «إن أردنا مسمى قد يعترض

تكرار التأكيد
للسنة والشيعة»؟ – خاصة مع
ِ

تناس ِل الحِ كاية واختالف الرؤية بين
على
ُ
الفريقين لجدة «صحراء» وجدة «سلطان»

أرمي بها في ذاك النبع الهائل الذي تتوالد
ُ
ُ
وتتناسل منه الحكايات لتستقر
القصص
منه

يقول «قررت ،بعد إذنك يا صحراء أو دون

بهذا القدر من المفارق ِة بينَ الواقع والمحب والمحبوبة
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التي نمر عليها حتى نصل إلى الختام في

التناحر بين العرشين ،فإنّ حبا ما قد
بني األحمر ،ورغم
ِ
ُّ
جمعهما ،ورغم معرفتهما مسبقا باستحالة تحق ِق هذا

المنزل وهي تكرر جملة واحدة« :غدرت بي يا سلطان».
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األحداث ،لكنّ ما يحقق المتعة في قراءة

«الغزال» و«األحمر»« ،هل هي أيضا رمزية

في قلوب التوجانيين وتبقى وتتمدد وتبسط

الوقت ذاتِه حول النظر لجدتها السادسة
في
ِ

تأكيد ،لكنَّ تداعي األسماء يستدعي هذا
َ
حول حقيق ِة
التشابه ،فهما كثيرا ما يختلفان
و ُكنهِ جدتهما «عائشة» فـ«صحراء» تراها
مباركة بينما «سلطان» يراها محبة للرجال،

وهكذا تدور الرمزيات في هذه الرواية بشكل

إدراك
ففعل الحكي نفسه رمز لما يؤثر على
ِ
ووعي التوجانيين ،الذين هم أنفسهم رمز

يستلهم الواقع العربي المعيش في تالمس

بني البشر بوجه عام ،أو غيرها من الرموز،

التوحّ د معا.

لألمة العربية بأكملها ،أو للمهمشين من
فمن يمكنه أن يصدر حكما مطلقا على معنى

الرمزية فكل التأويالت مفتوحة ،فالكاتبة
ترمز في روايتها للمركزية التراثية التي تؤثر
على إدراك العرب – ربما ،وللعداوة بين
بني الغزال وبني األحمر الذين ينتسبون

إلى جد واحد هو فارح الغزال ،ثم مع
الوقت ينقسمون إلى قسمين أو إلى عرشين

مع مشكالت العرب وعدم قدرتهم على

أضف إلى ذلك أن «بني األحمر» استطاعوا
منذ القدم أن يخدعوا «بني الغزال»
ويستولوا -دونَ أن يشعُ َر أحد -على النبع
األهمِّ من المياه -بتحويل ِه من مَ جرى الجبل

ومن عند صخرة النسر – الحظ التأثر بتحويل
أماكن الصحراء إلى أسطورةٍ ،وهو ما يذكرنا
كثيراً بـ«إبراهيم الكوني» ويستدعي فضاءاته،
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إلى منزل «صحراء» ،وعندما تقع في عشق

في اإلخالص والوالء للوطن ،إال أن الكاتبة
َ
نظر أخرى،
تستغل الموقف لتعرض
وجهة ٍ

فيه بمفردهم دون باقي بني األحمر ربما،

«فهد» من حلب؛ فتقول «اقتل الوطن فيك

«سلطان» وتخبره بسرهم حول الماء المحوَّل
من الصخرة ومن الجبل إلى منزلهم ينعمون

لكن دون باقي بني الغزال بالتأكيد ،لم
يتحمل «سلطان» األمر ولم يستطع التصالح
مع هذا الموضوع ،ليهتك سر حبيبته،
ويكتب الشقاء األبدي على نفسه ،ويتحول
إلى شخصية تراجيدية تجيد تعذيب ذاتها

بذاتها ،فيأتي القرار بالفرار والهرب من هذه
الصحراء ومن محبوبته أيضا «صحراء»
إلى النقيض تماما ،إلى بالد الجليد واألنهار

الفائضة واألمطار الغزيرة والشالالت وال َب َرد..

إلى كندا.
َ
َ
ال أعلم لماذا اختارت الكاتبة أن تجعل بطلهَا
يفر إلى كندا تحديداً ،ما الرمزية التي تحملها

ُ
المقصد
كندا دون باقي الدول ،إال إذا كان
دون
غرب
الغرب– لكنه هنا
هو أنها ترم ُز إلى
ٌ
ِ
ِ
ً
ُ
َ
استعمار– لتص ِبحَ دائِما المقارنة بين فضاءيْ

السرد على النحو التالي« :في شوارع المدن
الكندية المسطحة أستحضر أودية توجان
وااللتواءات الثعبانية الضخمة ،تسعى

حول الجبل وتزحف عبر أراضي هذا العرش

أو ذاك ،من وادي الرمل الرهيب الذي شقه

جدي الفارح الغزال بالطول حتى نبتت
صخرة توان ،تقطر بالسائل الحي أمام عينيه

المتوهجتين بالعطش والقحط والفناء ،إلى
أصغر تفريع عن أصغر شق مائي في أرض

توجان» ص .256-255
ُ
الحديث عن المقارنة بين النظام والفوضى
ربما ،لكن الحديث عن الغربة أكيد ،عمّ ن
خارج وطنه
تضطره الظروف إلى العيش
ِ

كمنفي ،أو حتى من حكمت عليه الظروف بأن

دون أمل في العودة أو الرجوع ،تقول
يخرج ِ
الكاتبة على لسان راويها «الغربة كذبة كبيرة،

ال أحد يخرج من وطنه يقول فهد ،نأخذ
الوطن فينا ونسافر ،الوطن هنا وهنا ،يقول
وهو يوجه سبابته الطويلة وإبهامه المعقوف
على شكل مسدس إلى رأسه ثم قلبه ،الوطن

هنا وهنا يا توجاني فلم البكاء؟» ص .264

ورغم أن هذِ ه الكلمات تحمل معنى عميقا
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ِّ
خصيات روايتها
تقدمُ ها على لسان إحدى َش
ِ
كما فعلت منذ انسلخت من حلب وطرت

هائما على وجهي هربا من بدل ِة العسكر
الرابضة على ضلوعي مذ خلقني الرب ،يشير

فهد مليا بسبابته وإبهامه المعقوفة :طاف!

طاف! مات الوطن! طلقة في رأسه وطلقة في

قلبه ،تجلجل ضحكته ،خلصنا! ذهب الوطن

إلى الجحيم» ص .264

مع الوقت أن تكون قوية ،وأن تصبح ذات
شأن ويخشاها الجميع وتحتفظ في اآلن

بأسرار العديد من الرجال والنساء من
ذاته
ِ
الجانبين ،من العرشين «بني الغزال» و«بني
األحمر».

تدور مسارات الحكي في الوقت الذي يعود
فيه «سلطان» من كندا إلى توجان بعد غربة
عشرين عاما ،وبينما هو يمضي في السيارة

إلى توجان ،وقد انتصبت أمامه محبوبته

القديمة «صحراء» فوق الصخرة األسطورية
«صخرة النسر» تلك الصخرة التي تحمل

لكن «سلطان» حالة مختلفة عن «فهد»

حسب
العطش والرواء في الوقت ذاتِه
َ

«صحراء» رغم أنه فعليا قد «غدر بها» عندما

اللقاء الذي يرتاب منه ،ويخشاه كثيرا ،وال

فهو المخلص لوطنه «توجان» ومحبوبته

كان في بلدته ،إال أنه يحمل لهما اإلخالص

مراحلها التاريخية ،وتدنو به السيارة إلى
يعرف كيف سيرد أو كيف سيواجه عيني
محبوبته «صحراء» بعد كل هذه الفترة ،في

والحلم بالخالص أيضا وهو في المنفى
الكندي ،عشرون عاما يصدر ّ
كل عام ديوانا

ثنايا هذا التقدم الدافق رويدا رويدا باتجاه

جهده لحل مشكلة المياه ،لمشروع متكامل

التي غدر بها وتقف له اآلن منتصبة على قمة

عن صحرائه – محبوبته /وطنه – يكرس
يستفيد من العلم الغربي يقومُ على إنشاءِ
َ
أسف َل «توجان» تحميهَا من
اآلبار
شبك ٍة من
ِ

العطش ،وتمنعُ التناح َر بينَ أبنائها ،العلم
الغربي وما تلقاه «سلطان» من دراسة في

الهندسة سيوقفان الصراع ،وربما يعيداه من
جديد بطال في عين محبوب ِته.

األسطورة المتمثلة في الصخرة ،ومحبوبته

هذه الصخرة.

وبين هذين المعنيين الرمزيين ،وهو الذي
اختار بنفسه أال يستمر في الغربة ويعود

لكي يحاول أن يفعل شيئا ما لتوجان ،شيئا

ما لــ«صحراء» محبوبته ،كأن بنا نستمِ عُ
َ
ِجاف قل ِبه من هذه اللحظة
طوال
الوقت الرت ِ
ِ

لم تكن الرواية بعيدة عن الهمّ النسوي ،ففي

تذهب
وهذا اللقاء ،وفي ثنايا هذا االرتجاف
ُ

تشير إلى معاناة المرأ ِة في المجتمعات

سابقة ،عوالم ما قبل «سلطان» و«صحراء»،

داخل ثناياها الكثيرة ،وتفاصيلها العديدة

بقدر من الرمزي ِة الكبير ِة
العربية ،وأيضا
ٍ
ترسمُ شخصية «صابرة الحمراء» – الحظ
ُ
تسميتها بصابرة ،فهي لقيطة ،وجدوها

جوف بئر ،وسمات الخطيئة
ذات يوم في
ِ
بمالمحها البيضاء وعينيها الزرقاوين تشي ُر

إلى «ماريو» الرومي ،الرجل األجنبي الذي
كنوزها،
م ّر من قبل بتوجان حتى يبحث في
ِ
ثم اختفى فجأة ليترك بصمته في توجان

بفتاة تحمل صفات الرجل األوروبي من زرقة
وبياض البشرة ،لتكون فتاة تعرف
العينين،
ِ

أبيها وال تعرف أمها ،وهي صورة عجيبة

ترسمها الكاتبة ،وتعرج في ثنايا روايتها
لما تتعرض له هذه الفتاة التي تستطيع

بِنا الحكاية إلى الوراء ،لتعود بنا إلى عوالم
ومرات عديدة يربط فيها الحب بين رجل من

بني الغزال ،وفتاة من بني األحمر.

ثم تقف الخالفات بين العرشين دون إمكانيةِ

الزواج ،حتى انتهى األمر بـ«حيزية» من بني

األحمر ،و«صالح» من بني الغزال ،وفي
يوم الزفاف لـ«صالح» تذهب «حيزية» لتلقي

التنافر والتناحر بين العرشين وبين الفريقين.
تأتي نهاية الرواية تراجيدية مفجعة ،على
خالف المتوقع تماماً ،وعلى خالف ما

قد نعول عليه من آمال يحاول الراوي –

«سلطان» أن يودعها في نفوسنا ،فبينما كان
يُم ّني النفس بهذا اللقاء وبأن ُه يمكن أن يكون
هناك ٌ
حل لهذا الخالف القديم ،لهذه األوجاع

تؤمن بذات السرديات الكبرى ،والميراثات

نفس ُه في بارات
مأساته ،ليتناسى ويؤسِّ ي
َ

التي تدور من حولها األحداث – توجان – والتي
الحكائية ،وتصنع لنفسها ذات القيم،

وذات االختالفات وذات االنقسامات وذات
الصراعات بين المتناحرين ،ينتظرهم ذات

المصير ،إما أن يقتلوا الوطن بداخلهم كما
المبهر بالملذات وشدة النظام ،وإما أن

المياه لمدينته العطشى ،ويعود لمحبوبته

الذي ال قبل ألبطال الروايات بأن يحدثوا فيه

كندا ،ها هو يعود من جديد بخطة لتوفير
وقد كتب فيها عشرين ديوانا.

ولم تنجح محاوالت «الكنديات» التي كانت

«أنجريد» أكثرهنَّ صبرا على تحمُّ ِل هيامهِ
بـ«صحراء» ،فقد تمكنت من أن تعرف مقدار
عمق تغلغل «صحراء» في قلبه ،وفي كيانه،

محاوالت
لترحل في النهاية من حياته بعد
ٍ
مستميتةٍ ارتضت فيها بأقل القليل منه ،لكنه

لم يستطع أن يوجد لنساء المنفى اللواتي

مكان فارغ في
تقاطعت مساراتهن معه ،أيَّ
ٍ
َ
مشاعره وفي قلبه ،ففجيع ُت ُه استولت عليه،

غمرة هذا االنتحار يأتي ما ال تحمد عقباه،
ً
حالة من
فتجف المياه ،وتدخل «توجان»

ومن الفجيعة إلى الفجيعة مرة أخرى ،وكأن
َ
الق َدر المنتظر لكل شخصيات هذه الرواية

عقاب على
الجفاف والعطش ،وكأن العطش
ٌ

.342-341

والنفس
لهمَ ت وأوجعت الروحَ
َ
التي اس ُت ِ
َ
طوال عشرينَ عاماً قضاها منفياً أو هارباً في

بنفسها في عين «عائشة» في
طقس انتحاريٍّ
ٍ
تو ِّد ُع به الدنيا ،والظلم الذي حال دون أن
تتمكن هي وحبيبها من التواصل معاً ،من
كل منهما ،وفي
اللقاء والزواج ،لينفطر ُ
قلب ٍ

َ
المنتظ ُر لكل من يسكن في هذه المنطقة

ولم يكن باليسير التخلص منها.

هو استمرا ُر المعاناة ،أو بمعنى آخر ،القد ُر

قال فهد ،ليسجنوا أنفسهم في سجن الغرب ِة

يعودوا ليواجهوا المزيد من القهر المصيري
أي تغيير حقيقي.

بينما هرب «سلطان» إلى كندا في مواجهة

المنفى ،وبين نسائها ،كانت «صحراء» الفتاة
في مواجهة الفضيحة والعار ،ورغم ذلك

حاولت قدر جهدها أن توحد بين التوجانين

وأن توجد قسمة عادلة للماء بينهما ،وفي
ّ
ابيضت عيناها من
غمار حزنها ومواجهاتها
ِ

الحزن ،عيناها السوداوان الواسعتان اللتان
كتب فيهما «سلطان» عشرين ديوانا ،واللتان
كانتا موضع افتتانه الدائم بها ،ابيضتا من

الحزن ،وأصبحتا ال تبصر «صحراء» بهما،

المشهد الختامي للرواية جاء ضاربا في

وبينما تقابله بلهفتها وعشقها الطويل ،وتمد

يقول «سلطان» «وها أنا واقف يهرسني العجز

في عتمة ال تراها إال هي كما يقول ،يجد

األلم ،ضاربا في تأكيد صيرورة المعاناة،
والقهر وأشياء كثيرة ال أعرف أسماءها ولكنها
مدببة وكاوية ،تخترق جلدي ودماغي في آن،

ووجهك في وجهي ،ويدك ممدودة من فوق
الصخرة تنتظر من يلتقطها ،واألخرى تضرب

في ظالم ترينه وال أراه ..وحدقتاك الواسعتان
يلمع في غوريهما شيء من البياض الشفيف

يغطي سوادهما المعهود ،ها أنا أقف أمامك

على أرض توجان بعد عشرين عاما من الغيبة
(…) تنادين سلطانا ليس أنا! وأنظر نحو الروح

والقلب والعقل إلى صحراء ال تشبهك!» ص

ضاربتان في البياض تعيش
له يدها وعيناها
ِ
نفسه عاجزا عن أن يمد يده إليها ،غارقا في
حزنه الذي ال يشعر به إال هو أيضا ،في غمرة

شعور عميق من العجز العميق الذي جعله
ٍ
يرى الصورة النهائية :ال هو «سلطان» الذي
كان ،وال هي «صحراء» التي كانت ،وال هما

معا قادرين على أن يوجدا لنفسيهما واقعا أو
مستقبال جديدا.

ناقد من مصر
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عبدالهادي شعالن

مروان قصاب بايش

الحكي البريء
في المولودة

هذه

رواية تقوم على المذكرات والتجارب الشخصية
لكاتبتها نادية كامل المُ ْخ ِرجة المصرية التي

ول َِدت في القاهرة عام َ .1961در ََست الكيمياء
اعدة
والميكروبيولوجيا َق ْبل أن تتجه للسينما .عملت َكمُ َس ِ
إخراج لعطيات األبنودي ويوسف شاهين ويسري نصرالله.
َّأل َفت وصوَّرت وأنتجت الفيلم الوثائقي «سلطة بلدي»
الذي لقى تقديرا كبيرا.

صدرت الرواية هذا العام عن «دار الكرمة» في القاهرة،
تقع في  551صفحة من َ
الق ْطع المتوسط.

اويَة حكايتها الشخصية منذ طفولتها ،وتكشف لنا
تروي ال َر ِ
التفاصيل الدقيقة للمجتمع المصري في ثنايا الحكايات،
إلى جانب أنها َتعْ ُبر بنا لشخصيات شهيرة ،تروي تفاصيل

من حياتهم التي شاهدتها بعينيها ،تحكي ببساطة وعفويَّة
ِّ
المتوقدة ،وهي المسؤولة
كل ما يَجُ ول بذاكرتها الح َّية
الوحيدة عما تحكيه ،فالكتاب ينتمي لفن السيرة الذاتية

ويدخل في باب التراجم.
َ
َ
والدها مصري يهودي ،وأمها إيطالية مسيحية ،تقابَل

والدها ووالدتها في مصر في عشرينات القرن الماضي،
ْ
عاشت في القاهرة
تزوجا وأنجبا ماري إيري روزنتال التي
ْ
ْ
دخلت
انضمت إلى الحركة الشيوعية والعمل السري،
ُثمَّ

ْ
وأحبت صحافيا ومناضال مصريا وتزوجت منه.
السجن

تحكي وهي في السبعين البنتها عن مصر أخرى ،ليست

التي ترويها ،أنه قد نشأت عالقة بينها وبين ابن الجيران
وهي طفلة ،كانت ال تستطيع أن ُتجْ ِري العمليات

تحكي عن ثالث سجينات ليست لهن أي

الحسابية فجاءتها فكرة جهنمية ،أن تستغل وجوده في
ُّ
الشرفة ،وكتبت بالطباشير على خشب الشيش مسألة

الغريبة ،ومنها ما يوحي باملسرح وشخصياته واصواته ،ومنها ما

يأخذك إىل التاريخ وحوادثه ووقائعه ،ومنها ما يحمل القارئ عىل

محمل البوح الشعري ،لكن من الروايات أيضا ما يحيل القراء
عىل فانتازيا الواقع يف صلته بالذاكرة األدبية والفكرية وعوالم

السينما .وهذه األخرية تنطبق عىل رواية الكاتبة السينمائية ناديا
كامل الصادرة مؤخراً تحت عنوان «املولودة».

عالقة بالشيوعية ،قابلتهن في سجن مصر،
تحية كاريوكا ،وعلية توفيق زوجة يوسف
ِص ِّديق عضو مجلس الثورة والثالثة زوزو
ماضي الممثلة.

ْ
وانتهت العالقة البريئة.
أمها

تحية كاريوكا في السجن

ْ
فأخبرت
نوعا آخر من الفاكهة ،حَ َّتى الحظت الجارة ذلك؛
تروي عن ذكريات المجتمع المصري في ذلك الوقت

والذي كانت أفراحه تنتهي دائما بمشاجرة تحدث ألتفه
األسباب ،وإذا َ
بالف َرح والرقص ينقلبان لمعركة شديدة
تنتهي في قسم الشرطة.
تتذ َّكر سينما «بارادي» على اعتبار أنها من أحلي المُ َتع التي

الموسم وعليها الصنوبر واللوز والبندق والتين المجفف،
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السبب ،وتم الحكم عليها بخمس سنوات
مع ُّ
الشغل ،وبدأت رحلتها في السجن.

الحساب  =6+2فكتب لها على الحائط « »8وظلت تنقل
اإلجابات في الكراسة ،كانت ُت ْل ِقي له بالفاكهة ويُلقي لها

كانت تشعر بها وقتها ،فقد كانت سينما «بارادي» ُت َق ِّدم
وقتها ما يسمى «خِ دْمة ُ
الخ َشاف» وهي خدمة مجانية
ُت َق َّدم لكل حامل تذكرة للسينما ،يجلسون على مناضد
عائليةَ ،ق ْبل العرض ،وتأتيهم أطباق ُ
الخ َشاف من فواكه
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السجن بعد تقديم
يدخل زوجها سعد كامل ِّ
ُ
قضية الجبهة الوطنية للمحاكمة ثمَّ يتم

اإلنسانية كلها وليس ضيوفها فقط ،كانت

إذا الشعب يوما أراد الحياة

المجاني يبدأ العرض.

القبض عليها بعد أيام قليلة ،وال تعرف

الموجودة اآلن ،بأحوالها وناسها ..من الحكايات الظريفة

من الروايات ما يوحي لك بالفن التشكييل بخطوطه وألوانه

وفور أن يتم االنتهاء من أكل طبق ُ
الخ َشاف

أصبحت تحية كاريوكا رئيسة السجن،

بالحماس ،تقول دائما ِشعرا وطنيا ،طوال

شاهدوا منها ما يؤكد أنها مسؤولة عن تغذية

تشتري األشياء من خارج السجن ،وهذا غير
مسموح به ،اشترت كاكاو ولبنا وكانت تعطي
السجينات عندما يذهبن إليها بعد
كل صباح َّ
أن تأمر بفتح الزنزانة.

كانت تتم َّرن يوميا ،وتؤكد أن التمرينات من
أجل ليونة العضالت التي ُربَّما جَ َّفت ،وهذا
يمنعها من الرقص ،والسجينات كن يمارسن
َّ
ويتعلمن حركات
التمارين الرياضية معها،
البطن الدائرية منها ،وفي أثناء ذلك تحكي
الحكايات ُ
وت ِجيب عمَّ ا يشغل بال السجينات.
تحية كاريوكا متماسكة ،لم تهتز ،على الرغم

تدخل تحية كاريوكا السجن فينقلب رأسا

من أن مفهومها السياسي كان عاما جدا،

قدم وساق ،المسجونات ،سياسيات وغير
سياسيات ،السجَّ انات بكل ال ُر َتب يحاولن أن

بسهولة.

على عقب ،كل األمور تصير مشدودة على

يَعْ ُبرن أمام زنزانتها ،فقط ليلمحن شكلها،

حتي الضباط ،بل أيضا مدير السجن نفسه
كان يأتي خصيصا إلى زنزانة تحية كاريوكا،
ليس فقط من أجل السالم عليها ،بل
ليعرضوا عليها خدماتهم وإن كانت في حاجة

لشيء.

وبفضلها مَ َّرت على السجينات أربعة أشهر

السجينة علية توفيق

كانت عكس تحية كاريوكا ،في الجسد
والشخصية ،فهي رفيعة ،قصيرة ،ب َْشرتها
رقيقة بيضاء ،شعرها خفيف مُ مَ وَّج ،تحية

كاريوكا تحب فنون التمثيل والرقص ،أما
علية فقد كانت تحب ِّ
الشعر ،كانت ممتلئة

الوقت ،وبالذات أبيات أبي القاسم الشابي:
فال بد أن يستجيب القدر

وال بد لليل أن ينجلي

وال بد للقيد أن ينكسر

كانت علية إذا تحمَّ ست في السجن لقضية

أو لفكرة سياسية تصعد فوق أي شيء
أمامها وترفع يدها وهي تهتف «إذا الشعب
… « بحماس وطني شديد ،كانت خبرة في
عالم ضباط الجيش والبوليس ،تفهمهم

جيدا ،عقلية مغايرة لعقلية تحية كاريوكا
تماما .تحصل على طلباتها بمنطق بسيط مع
الضباط ،كانت السجينات في حاجة للقطن،
َّ
الشهرية ،وقد
الستخدامه في العادة

منعه الضابط ألنه ال يعرف لماذا تستخدم
ْ
ذهبت
السجينات هذه الكميات من القطن،

علية توفيق للضابط وقالت له أن يسأل
زوجته لماذا تستعمل السيدات القطن،

اعتذر الضابط بعد ذلك وص َّرح باستخدامه.

لم يكن معروفا السبب الذي تم سجن
علية توفيق من أجله ،فقط ما سمعته عن

صراعات داخل الجيش أو داخل البوليس،
كانت علية الزوجة الثانية ليوسف صديق،
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وقد كتبت مذكراتها مؤخرا ،مذكرات عن

هذه الفترة وأيامها في السجن.

زوزو ماضي :سجينة من طراز خاص

لم تدخل السجن في قضية سياسية كتحية

كاريوكا أو علية توفيق ،فلم يكن لها في
السياسة ،كانت ُتهْمَ تها مخدرات أو آداب ،لم

اوية أبدا
تكن ال ُتهمة واضحة ،ولم تعرف ال َر ِ

ما انتهت إليه القضية.

أرادت السجينات السياسيات َع ْزل زوزو

ماضي عنهن فلم تسمح لهن بذلك،
ْ
أصرت أن تكسبهن ،وعرفت كيف تحتويهن
جميعا ،احتوت الضباط والمسؤولين بشكل

محسنة توفيق :السجينة الموهوبة

في سجن القناطر ،ومن عنبر المعتقالت
العنبر ،سجينة تغني للمسجونات أغاني أم

الحظر عنهم وانفتحت لهم إمكانية التعيين

الجديدات كانت تقعد هناك على طرف شباك
كلثوم ،كان الصمت يسود العنابر ساعتها

خمس عشرة سنة عن طريق رعاية النمر،

حداد ،ألنه متزوج وله ثالثة أوالد ،فؤاد حداد

لم تتع َّرف عليها إال بعد مرور ما يقرب من

وكان معهم وداد متري.

كتبوا على الجدران  – w v.e.r.d.iفيردي،

شعبي في مصر ،حاليا ،ليس معقوال أن

المحتل للشعب ،تروي عن الطالينة الذين

مؤلف أوبرا عايدة الشهيرة ،وحرف w
عاش فيردي ،ولكن الحقيقة أن كل حرف
سياسي وطني ضد االحتالل ،الشعار هو
«عاش فيتوريو إيمانويلي ملك إيطاليا (Viva
 )Vittorio Emanuele Re d’Italiaشعار

كان هناك شيء آخر م َّيز زوزو ماضي في
القلب ،تحكي للبنات عن قصص الحب

يفهم النمساويون أن هذا الشعار ضدهم إال

التي يرغبن فيها ،وتمثل القصص أمامهن،
لقد استخدمت مع السجينات السياسيات

الحكايات ،ولم تستخدم القدرة المادية
اوية تعتبرها حكاءة درجة أولى
حَ َّتى أن ال َر ِ
وسيناريست ممتازة .لقد َسحَ َرت الجميع

ْ
واستطاعت أن تتجاوز النظرة التي نظرن بها
إليها كسجينة مخدرات أو آدابَ ،سحَ َر ْ
ت
الجميع ،المسؤولين والسجينات .كانت لها

نظرية في الجسد ،تقول إن اإلثارة الجنسية
الجسد ،جسد اإلنسان كله من دون عري أو
تعر ،كانت تقول إن تأثير الجنس على شخص

عبارة عن كيمياء ليست لها عالقة بمقاييس

الجمال ،كانت تأخذ السجينات السياسيات

ْ
خرجت زوزو
لعالم ليس لديهن خبرة فيه،
ماضي من السجن تمثل ولم يعرفن هل
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متوَّج من الشعب والقوى الوطنية ،ولم
بعد مُ َّدة.

جمال عبدالناصر وتيتو

يشرح لسعد بمنهى الجديَّة :أنا أكبر شاعر
يعاملوني بهذه الطريقة .ولم يكن فؤاد حداد
يعلم أن سعدا نفسه كان عمله في األخبار

على كف عفريت ،فلم يستطع فعل شيء.

يوسف إدريس

أما أجمل الذكريات بالنسبة لها مع يوسف
إدريس ،عندما كانت هي حامال وكانت زوجة

إدريس حامال ،اقترح أن يذهبوا جميعا
للعين السخنة من َّ
الصباح الباكر لقضاء يوم

على البحر .ركبوا سيارة الفولكس ،بعد أن
وصلوا أحضر يوسف إدريس الشمسية وقام
بتهيئة المكان للصيد ُثمَّ لم يستطع الصيد

بسبب شقاوة ابنه ،فقد أهلكته متابعة

تتذ َّكر أن جمال عبدالناصر كان في يوغسالفيا

الصبي على الشاطئ ،وفي نهاية اليوم جَ مَ عَ

شخصا قد نجح في وضع ورقة في يد

وعادوا ،استغربت هي كيف استطاع إدريس

عند تيتو أوائل الستينات ..يقولون إن

إدريس أدوات الصيد ووضعها في السيارة
أن يبذل كل هذا المجهود ويظل متيقظا

تيتو وهو مع عبدالناصر ،مكتوب فيها
«واحد من الشيوعيين ُق ِتل في مصر داخل
المعتقل بسبب التعذيب» ُشهدي عطية،

كل األشياء بنفسه ،طاقة مرعبة.

أحد الشيوعيين مات في السجن عندكم.

الطويلة وثروت عكاشة وبهجت عثمان

قرأ تيتو الورقة ونظر لعبدالناصر وقال:
قال عبدالناصر :ال أعلم .كيف يكون بطل

من أبطال «باندونج» للسالم وعدم االنحياز
واالشتراكية ويقوم بعمل صفقات مع بلد

اشتراكي بينما المعتقالت مليئة بالشيوعيين

والتعذيب قائم ..عبدالناصر أرسل يعزل

بكامل طاقته ،يهتم بكل شيء حوله ،ويصنع
وتستمر الحكايات وال تنتهي عن عبدالستار

وزكريا الحجاوي وسيد مكاوي وصالح حافظ
وغيرهم الكثير مما يزخر به كتاب المَ و ُْلو َدة.

مروان قصاب بايش

موهبة تشبه كاريزما الكاميرا ،نوع من كاريزما

الحساس وهو يعي قدراته جيدا،
الموهوب
َّ

تسرد أيضا من ضمن ذكرياتها عن استغفال

وطني ينادي بمَ لِك إليطاليا الموحَّ دة ،مَ لِك

السجن ،كانت تحكي القصص بطريقة تشد

يمكنه أن يقوم بمحاولة لزيادة مرتب فؤاد

خليط غريب من الحساسية والثقة ،كان

وتأتي إيفون يوميا ومعها الشاي والعصائر

باستعراضها المادي.

في المؤسسات الصحافية والثقافية وتم
َتعْ ِيينه في «روز اليوسف» بمرتب صغير فأتى
يشكو لسعد كامل؛ على اعتبار أن سعدا

من حروف فيردي كان يرمز لكلمة من شعار

والشكوالتة ،والمالبس ،تبهر الجميع

تقول إن فؤاد حداد كان من الذين تم رفع

اوية عن اسمها قالوا :ممثلة
ولمَّ ا سألت ال َر ِ
جديدة ،موهوبة ،اسمها محسنة توفيق،

اختصار فيفا بمعنى يعيش أو يحيا ،أي

وأشكال المأكوالت المختلفة ،والحلويات

يقم بمراجعة جهاز التعذيب والمباحث.

فؤاد حداد يطلب زيادة راتبه

مختلف عن تحية كاريوكا وعلية توفيق،
استخدمت معهم ُ
ْ
القدْرة المادية،
ببساطة،
َ
اوية إن كانت زوزو قد أهْ َد ْ
ت
وال تعرف ال َر ِ
للمسؤولين في السجن بعض الهدايا ،كانت
تطلب من ابنتها إيفون طلبات ال نهاية لها،
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قضيتها مخدرات أم آداب.

المأمور الذي حدثت الحادثة تحت إدارته ولم

كاتب من مصر
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أسطوريات روالن بارت
أحمد سعيد نجم

يتألف

كتاب «أسطوريات» من قسمين؛ قسم
أوّل ضم نصوصاً ولوحات رصد المؤلف

من خاللها البعض مما كان يستجد حوله يومياً من
أحداث ،ونشرها تباعاً بين عامي  1954و 1956في بعض
ثان بعنوان «األسطورة
المجالت الفرنسية ،وقسم ٍ
اليوم» .وهذا القسم الثاني بالغ التكثيف ،وأيّ

موجز له مضط ٌّر ال محالة إلغفال بعض
استعراض
ٍ
ٍ
أفكاره األساسية .ويمكن القول إنه يتضمّ ن تعريفاً

منهج ّيا لما رأى بارت أنه أساطير ،وتحليال ً «عالماتياً»
لتلك األساطير بما هي «شكل» ،باالستناد إلى «علم

اللغة العام « وإلى علم اإلشارات «السيميولوجيا»،

بمعزل عن
وكالهما يدرسان العالمات واألشكال
ٍ
مضمونها .أما تحليل المضمون -وهو عبارة عن «الخداع
الذي يُحوِّل المعيار البرجوازي إلى طبيعة ُك ِّل ّية» -فقد

بشكل ّ
أدق إلى
لجأ فيه بارت إلى األيديولوجيا ،أو
ٍ
«ماركسية « اليسار الفرنسي في الخمسينات والستينات

من القرن العشرين.
ّ
إنّ التحليل العالماتي الذي فكك بارت من خالله

مكوِّنات األسطورة المعاصرة ثم أعاد تركيبها بكيفية
ّ
علم
جديدة
يشكل مغامرة جريئة ورائدة في تشييد ٍ
ً
ً
كان ال يزال إلى لحظتها علما وليدا .وفي تشييده لذلك

العلم لم يلجأ بارت إلى قواعد سابقة عليه ،بل انطلق
ّ
الكل،
من الشواهد إلى القواعد؛ أيْ من الجزء إلى

بعكس ما يوحي به عنوان كتاب «أسطوريات» للناقد الفرنيس

روالن بارت ،الصادر هذا العام عن «دار الجمل» ،أملانيا ،برتجمة
ّ
العونل ،فهو ال
جديدة أنجزها توفيق قريرة ،وراجعها ناجي
يتناول بالتحليل السرديات األسطورية املوروثة من األزمان

السحيقة .فلذلك النوع من األساطري اختصاصيوه من العلماء

األنرثوبولوجيني ،أما بارت ،الناقد البنيوي والسيميولوجي،

نوع آخر من األساطري؛ أساطري عصره،
فسيحيك لنا فيه عن ٍ

اآلن وهنا ،عن «أساطري الحياة اليومية الفرنسية « ،وقد ارتدت
ُ
والص َور ،واملعارض ،واأللعاب الرياضية،
شكل الكالم ،والكتابة،
ُ
لبسه الصحف
وغريها .سيتحدث بارت عن هذا ‘الطبيعي’ الذي ت ِ
ً
ً
ّ
مضحكا من الواقع ،»..عن
لباسا
والحس املشرتك باستمرار
والفن

الطبيعة والتاريخ وقد احتدما يف سردية واحدة ،عن الخداع «الذي
حول ثقافة الربجوازية الصغرية إىل طبيعة ّ
ُي ِّ
كلية» ،عن «الالزمانية»

بشكل عام أية أسطورية؛ رغبة الخطاب األسطوري
التي تسم
ٍ

الدائمة يف احتواء املايض والحاضر واملستقبل ضمن القول الواحد.
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كتاب آخر له عنوانه
وبالعكس .وسيعود بارت في
ٍ
«مبادئ علم السيميوطيقا « الصادر عام  1964إلى
تزويد ذلك العلم ،الذي لم يعد بعد وليداً ،بدعامات
نظرية جديدة ،أهمها اعتبار «السيميولوجيا» جزءاً من
علم أوسع هو «علم اللسانيات» ،ال سيما أن تطوّر
ٍ
ّ
توصل إلى حقيقة مفادها
«السيميولوجيا» كان قد
أنه «ال توجد في الحياة المجتمعية أنظمة إشارية

غير اللغة البشرية» .وكتاب «مبادئ »..هذا كتاب
أكاديمي ،ال يمتلك خصيص َت ْي «الرشاقة» و»السهولة
النسبية» اللتين امتاز بهما كتاب «أسطوريات» ،واللتين
ستجعالن منه واحداً من أكثر مؤلفات روالن بارت

شعبية .وللتدليل على هذا أشير إلى أنّ في مكتبتي

الشخصية االفتراضية ترجمة إنكليزية للكتاب ،مطبوعة

في نيويورك عام  ،1991ومكتوب على غالفها أنها

الطبعة الخامسة والعشرون .وحقيقة أن قارئنا العربي
لم ُت َتحْ له فرصة التع ُّرف على هذا الكتاب الممتع إال
ّ
نحو ستة عقود على صدور طبعته
مؤخراً ،أيْ بعد
ٍ
الفرنسية األولى ،هي من الحقائق المؤسفة لواقعنا

الثقافي العربي المزري!
يقدم بارت تعريفاً ،أو بشكل أدقّ
وفي البداية ّ
مجموعة تعاريف لألسطورة؛ فهي «منظومة

اتصال» ،و»رسالة» ،و»صيغة من صيغ
ّ
وكل «شكل» يخضع لالستعمال
الداللة»،
خطاب
الجماعي ،ويجرى إخضاعه لمتطلبات
ٍ
ما يتحوّل إلى أسطورة .وهذه األساطير
تأتي على هيئة ُّ
تلفظ ،أو كتابة ،أو ُ
صوَر،

أو دعايات ،أو رياضة ،أو أنشطة ثقافية أو
شكل من
اجتماعية…،إلخ .وأسطورية أيّ
ٍ
هذه األشكال ال تنبع من طبيعتها بل من

حقيقة أن التاريخ ،وألسباب أيديولوجية
مع ّينة ،اختارها ليجعل منها أسطورة .وعلى

هذا فالتاريخ هو الذي يحيي األساطير وهو

الذي يميتها ويقيم غيرها ،فهي كالثعابين،

إذا جاز لنا هذا التشبيه ،قادرة دوماً على

أي لغة،
القوانين العامة التي تعمل اللغةّْ ،

غير أن التعريف األكثر إثارة للفضول هو

من دائرة اهتمامه ،بعد أن رأى أنّ الكالم
ً
«لغة» ،بمجرد أن يتمّ إدراكه كعملية
يصير

«األسطورة كالم ،ولكن ليس أيّ كالم» .فهو،
على الفور ،يُنشئ في أذهاننا اشتباكاً مع

«ال علم إال علم اللغة».

إن استعادة بارت هنا للكالم في معرض

الذي كان عالم اللغة السويسري الشهير

محض نشاط لغوي شفوي؛ فقد رأينا فيما

تغيير أثوابها!

التعريف الذي يفتتح به بارت القسم

النظري ،الثاني هذا ،من كتاب «أسطوريات»:

التعارض الشهير ،تعارض السيرورة والنظام،
«فرديناند دو سوسير» قد أقامه بين»اللغة
« بما هي «مؤسسة مجتمعية ،ونظام من

بمقتضاها ،فقد استبعد «الكالم الشفويّ »

تواصل .وبالتالي -وبحسب تعبيره الشهير-

تعريفه لألسطورة ال ي َ
ُقص ُد منه القول بأنها

كالم شفويّ ،
مضى كيف أنها قد تأخذ شكل
ٍ
وقد تأخذ أيضاً شكل كتابة ،أو صورة ،أو

دعاية إعالنية ،أو معرض ،أو مباراة ،وإلى

القيم الخالصة» و»الكالم» بما هو «المجموع
ّ
الكلي للعادات اللغوية التي تساعد الفرد

آخر ما هنالك من «تمثيالت مجتمع ّية».

سوسير كان قد صرف اهتمامه الستخالص

الصيغة األمرية – االستدعائية لألسطورة.

على أن يفهم غيره ويفهمه غيره» .وبما أن

فحديث بارت هنا عن «الكالم» يشير إلى
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كالم بارت أيديولوجيا بامتياز ،يفضح من

البرجوازية التي بامتناعها عن وصف نفسها

فأساطير عصرنا ُ
صنعت كي تنظر في عيوننا
ً
ً
مباشرة ،ولتخاطبنا وجها لوجه؛ (إنها

عملية صنع األساطير وترويجها .وهنا يصبح

استخدمه بارت .وعلى هذا ففي األسطورة

خالله الصحف الشعبويّة الرخيصة (الصحف

تقصدني) بحسب التوصيف الحرفي الذي
ّ
«متحدث» و»مُ ستمع « ،إنْ غاب أحدهما
ب َُطلت األسطورة ،واختفت داللتها .وعندما
يصف بارت األسطورة بأنها كالم فهو يتحدث
عنها كـ»شكل» ،رغم أنه -وبحسب كالمه -ال
َ
فصل فيها بين
توجد في الحياة إال « ُك ّلية» ال

الشكل وبُنيته.

واآلن ،ولكي يكون استعراضنا للكتاب أكثر

ملموس ّية فسنستشهد بحكاية ،أو لوحة
من اللوحات الكثيرة التي ضمها كتاب

«أسطوريات» وهي صورة الجندي الفرنسي
األسود ،المنشورة على غالف أحد أعداد
صحيفة باري ماتش الفرنسية :أنا عند الحالّق
يقول روالن بارت – وي َُق َّدمُ لي عد ٌد منمجلة باري ماتش ،وعلى الغالف شاب زنجي
يلبس زيّاً عسكرياً فرنسياً ،ويؤدي التحية

العسكرية ،وعيناه مرفوعتان ،ومثب ّتتان،
بال شك ،على َط ّي َع َل ٍم ثالثي األلوان (العلم
الفرنسي) ،هذا هو معنى الصورة .ولكنني
سواء كنت ساذجاً أم ال فإنني أفهم ما تعنيه
الصورة لي :فهي تعني أن فرنسا إمبراطورية
كبرى ،وأن جميع أبنائها ودون فروق في لون

البشرة يخدمون بوفاء تحت رايتها ،وأنه ما
استعمار
من ر ٍّد أفضل على من ي َُش ِّنعُ على
ٍ

الصفراء) ،ووسائل اإلعالم الجماهيري،

إدامة «ال ِق َيم البرجوازية» .وهذا التحليل
سيجعل من كتاب «أسطوريات» واحداً من

ّ
وباألخص متى
ب بارت سياس ّي ًة،
أكثر ُك ُت ِ
تذ ّكرنا أن النقاد البنيويين -وبارت منهم -ال
ّ
النص.
يلتفتون في العادة إلى ما هو خارج
إذاً -وبحسب بارت -فإنّ األساطير هي،

والحديث عن داللة األسطورة يقود بارت إلى

الحديث عن الجهة ،أو الجهات (البرجوازية
بشكل ّ
أدق التابعة
الكبيرة ،وحليفتها ،أو
ٍ
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اقتصادية على الصعيد االقتصاديّ  ،أما
سيما أنها دأبت منذ الثورة على إخفاء نفسها

داخل فكرة األمة الفرنسية ،األمر الذي سمح
لها باكتساب الضمانة العددية لحلفائها ،من
برجوازية متوسطة وصغيرة .أما أخيراً ،وعلى
الصعيد األيديولوجي فتسعى البرجوازية
ً
جاهدة إلخفاء نفسها كحقيقة أيديولوجية،

بامتياز ،صناعة برجوازية ،نظراً إلى أنها

األمر الذي ّ
يمكنها باالستعانة باألساطير التي

صنع الخطاب .ومن خالل سبعة أشكال
ّ
الدال األسطوريّ (التلقيحية،
بالغية يرد فيها

التاريخ من الواقع واستبداله بالطبيعة ،وهو
ما يقود حتماً إلى تصوير المعايير البرجوازية

الطبقة الحاكمة ،الممسكة بآليات ووسائل

والحرمان من التاريخ ،والمماثلة ،والحشو،
والال الئية ،وتكميم النوعية ،والمعارضة)،
تتك ّيف األساطير البرجوازية مع التمثيل
التاريخي للعالم ،وترتسم وجهات النظر
العامة للطبيعة الزائفة التي ُت ّ
حدد حُ ُلمَ

العالم البرجوازي المعاصر.

ّ
يخص بالتحليل
وما سبق من كالم وحتى اآلن
ً
األساطير البرجوازية ،أيْ األسطورة «يمينا «.

ولكن ماذا عن األسطورة «يساراً»؟ أال يُنتج
وهنا يضيف بارت في الهامش مالحظة تقول:
هي التي تتحمّ ل اليوم وبالكامل الوضعية

األخالقية والسياسية التي وصفها ماركس
بأنها وضعية البروليتاريا) هو اآلخر أساطير

خاصة به يُخفي من خاللها سردية اآلخر
ويُظهر سرديته فحسب؟ ويجيب بارت عن

هذا السؤال باإليجاب .فهنالك أساطير يسارية

ولكنها أساطير عارضة وفجّ ة ،واستخدامها
ليس جزءاً من استراتيجية ما .فلغة اإلنسان

تصنعها عن نفسها وعن العالم من إفراغ

باعتبارها قوانين حتمية لنظام طبيعي:

تحصيل حاصل!

تلك هي أبرز األفكار الواردة في كتاب
«أسطوريات» .وبقي أن نقول أخيراً إن للكتاب
ترجمة أخرى قام بها د .قاسم مقداد،
وصدرت عام  2012عن دار التكوين ،في
ُ
قرأت ترجمة مقداد ،ولم أجد
دمشق ،وقد
فيها عيوباً تستوجب إعادة ترجمة الكتاب.

ورغم أنه ال يمكن من حيث المبدأ إال الترحيب
بالترجمات مهما ّ
رب
تعددت ،فإنه بسبب ُق ِ
العهد بالطبعة الدمشقية كان األجدى أن

ينصرف الجهد المبذول في ترجمة ومراجعة

أعمال
الطبعة الجديدة من «أسطوريات» إلى
ٍ
أخرى لم تجر ترجمتها بعد إلى العربية ،وما
أكثرها.

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

ضياء الحموي

ٌ
قصدي َ
ّ
للف ْر َن َسة والعَ ْس َك َرة.
خليط

بارت السمات المميزة للبرجوازية الفرنسية

وتجبرها على قول حكاية أخرى من شأنها

غالف باري ماتش ليست صورة عادية ،بريئة،

العسكرية الفرنسية ،أما ما ينشأ عن التحام
ّ
الدال والمدلول فهو الداللة .والداللة هنا هي

ّ
يحدد
عنها .وبإشارات مقتضبة ،إنما بارعة،

سياسيا فتتع ّرف على نفسها بشكل سيء ،ال

البريئة ،فتحرمها من حكاية قصتها األصلية،

إن الشعوب المستعمرة في عالمنا الراهن

والمدلول :جندي أسود يؤ ّدي التحية

بأنها برجوازية فهي ال تحكي اللغة بل تحكي

منذ الثورة الفرنسية حتى اآلن؛ فهي حقيقة

اليسار (البروليتاريا ،والشعوب المستعمرة،

بل هي «أسطورة» ،و»منظومة إشارات»
ّ
الدال ،والمدلول،
تتضمن ثالثة حدود:
ّ
فالدال هنا هو الصورة وهي شكل.
والداللة.

يمكن للغتها أن تكون أسطورية ،على عكس

المملوكة من قبل القوى المالكة لوسائل
اإلنتاج االقتصادي ،التي ُتح ّرف الخطابات

مزعوم إال هِ مّ ة هذا الزنجي في خدمة من
مضطهدوه.
يُع َت َق ُد أنهم
ِ
فصورة الزنجي األسود التي احتلت كامل
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لها؛ البرجوازية الصغيرة) التي تقف وراء

أيْ قوى الثورة ،تعلن عن نفسها أنها ثورة فال

َ
ُ
اللغة (أيْ الكالم الواجب،
تقول
المُ ن ِتج

موضعه) وال تقول عنها .وألنها،
والموضوع
ِ
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المختصر
كمال بستاين

أنساق التخييل الروائي

يستخلص الناقد صالح فضل في كتابه «أنساق التخييل الروائي»،

الذي لم يكن أقل تأثرا بأدب هذا السارد الفذ.

لألعمال الروائية التي تناولها بالنقد والتحليل ،وهي ممثلة لشتى
التيارات واألجيال من ك ّتاب الرواية في الوطن العربي ،ولم يعتمد

التصوير الكالسيكي ،وإنما ينطلق إلى تلك

ّ
يوثق كتاب «تلويحة ألحالم ناجية» ،إعداد
ً
حديثا عن دار
وتقديم حسام السراي ،الصادر

كتابه الجديد «الخطاب والمعرفة» ،الصادر عن

الفنون األخرى المرتبطة به ،والدائرة في فلكه

العراقيين الذي ظهروا بعد أبريل  ،2003في

في إمكانيات رفد النظرية السردية بمفاهيم

قسم فضل الكتاب إلى سبعة أقسام
النماذج اإلبداعية التي درسها .وقد ّ

المصورة والنحت ،وصوال إلى صناعة الكتب

عزاوي وحسام السراي وزاهر موسى وصادق

الصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة ،تصنيفا فنيا

في هذا التصنيف على مصدر عربي أو غربي بل حاول استخالصه من

هي :التخييل الذاتي والتخييل الجماعي والتخييل التاريخي والتخييل
األسطوري والتخييل الفانتازي والتخييل البصري والمشهدي والتخييل
العلمي .وأغلب الروايات التي تناولها الكتاب حازت على جوائز مصرية

وعربية مرموقة ،وأثارت جدال ونقاشا واسعا بين القراء والنقاد ،وبعضها
صار يمثل عالمات بارزة في عالم السرد ،وحقق مبيعات غير مسبوقة

في عالم الرواية المعاصرة ،واحتفى فضل بأسماء تنشر رواياتها للمرة

مثل الحفر والرسم والكاريكاتير والشرائط
وتصميم أغلفتها ،وملصقات األعمال الفنية،
بل والرسوم الجدارية ،وجميعها صيغ فنية

تعبيرية تنهل من أدب محفوظ الثري والحيوي

والتاريخي في آن.

مقاالت في الرواية العربية

الرافدين في بيروت عمل مجموعة من الشعراء

أعقاب االحتالل األميركي للعراق ،وهم أحمد

وبالتحديد بعد أبريل  ،2003وقصائد مختارة
ّ
لكل اسم من الشعراء التسعة ،فيما سعت

في كتابه «المتخيل الروائي العربي» .تكمن

خصوصية الكتاب في أنه حاول مقاربة الخطاب

استنادا لظهورها ونشرها للقصائد خالل األعوام

سرديا ،لذلك التمس السرديات ،باعتبارها علما

أن يكون الفرد شاع ًرا في بلد مثل العراق،

يتضمن كتاب «جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية :من العتبات

الشاملة» ،لمحمد برادة ،يخلص فيها إلى أن
هذه الرواية استطاعت أن تدشن نموذجاً للرواية

عن منشورات مقاربات في فاس (المغرب) دراسات نقدية تشتمل

جوهرية ،والثانية بعنوان «التمثيل الجمالي

جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية

إلى النص» ،للباحث في جامعة عدن ماجد قائد قاسم مرشد ،الصادر
على مجموعة فصول ،يتناول الفصل األول :نظرية جمالية التلقي،

حدود المفاهيم والمصطلحات األساسية واألسس الفلسفية ،األصول

المعرفية والفلسفية والمنهجية لنظرية التلقي ،وأبرز سمات ومميزات
نظرية جمالية التلقي ،والجهاز المفاهيمي للمبادئ المركزية لنظرية

التلقي ،والتلقي في العتبات النصية .وركز الفصل الثاني على الكتابة
الشعرية ،تشكالت مفاهيمية ،ومصطلحات متشاكلة ،كمفهوم
الكتابة في اللغة واالصطالح ،مفهوم الشعرية في إطار تعدد المصطلح

وإشكالية المفهوم ،الشعرية في ضوء الدراسات النقدية العربية
والغربية القديمة والحديثة ،وعالقة القراءة والتلقي بالشعرية .أما
الفصل الثالث فقد بحث في موضوع عتبات الكتابة ،المفهوم والموقعية

واألهمية ،الخطاب النظري والنقدي للعتبات ،مع توضيح لمفهوم
العتبة ،ووظائفها ،ومبادئها ،تموقع العتبات من الكيان الكتابي إلى
الفضاء النصي.

نجيب محفوظ السارد والتشكيلي

يتصدى كتاب «نجيب محفوظ ..السارد والتشكيلي» ،للباحث المصري

الشاملة التي تعطي للشكل والسرد أهمية
للحياة في عشر روايات عربية» ،لصالح فضل،

نظرة أخرى:
الروائي والمخيلة والسرد

الثورة والهزيمة لدى نجيب محفوظ» و»قمر
على سمرقند لمحمد المنسي قنديل وتوق

الرحيل

في

مواجهة

األسئلة» و»الذاكرة

العصر المملوكي نموذجا» لخيري دومة ،يؤكد
أن تستعيد الماضي بشخصياته ولغته وأزيائه،

«أنبئوني بالرؤيا» و»غرفة أبي لعبده وازن

وإنما هدفها األساسي أن تنطلق من الحاضر،

القمحاوي» و»التخييل الحكائي في رواية
والبحث عن زمن غائب» و»ثنائية األنا والزمن

وأن تصور السياق الكلي للحياة االجتماعية في

في رواية «حيث ال تسقط األمطار»» ،و»روايات

بعنوان «ما بعد الحداثة :من ضيق الوجود

المقدمة ما رآه من قبل جابر عصفور من أننا
نعيش زمن الرواية« ،فالرواية ّ
تمكنت من بناء

شكل قصصي سردي .أما المقال الرابع ،فجاء

إلى اتساع الكينونة» لوائل فاروق ،وقد تضمن
مجموعة محاور هي «ما بعد الحداثة :من ضيق

في مواجهة العنف» .وترى لنا عبدالرحمن في

تواجدها األدبي متجاوزة الفنون النثرية األخرى،

الوجود إلى اتساع الكينونة» و»ما بعد حداثة

من خالل تقديم انعكاس التفاعل الفني

ما وراء» و»السرد الشفاف :قراءة في أعمال

الذي برعت في تسجيله عبر صفحاتها».

عربية؟» و»الرواية الجديدة من الما بعد إلى

الفنون التي تماست معه .وإذا كانت السينما أهم تلك الفنون وأشهرها

منتصر القفاش».

للسرد ،فسعى إلى البحث أساسا في تحديد

«سردية» هذا الخطاب ،فتوقف على جوانب

تتصل بـالشخصية ،وصيغ الحكي والتبئير
والفضاء .وبعد تناوله لهذه الجوانب المتصلة
بالرحلة ،عمل على توسيعها في الباب الثاني
الذي ك ّرسه للرؤية التي تحكم صاحب الرحلة

الصادر حديثا عن قصور الثقافة في القاهرة،

والتاريخ في رواية «بيت الديب» لعزت

فيه أنه ليس من أهداف الرواية التاريخية عموما

الرحلي العربي باالنطالق من كونه أوال خطابا

األنثروبولوجية للمتن الرحلي.

لنجيب محفوظ و»البحث عن وليد مسعود»

لعبدالرحمن منيف .وحمل المقال الثالث عنوان
«هموم المعيشة كما ُتصورها الرواية التاريخية:

له تجريب هذه المقاربة على السرد الروائي

يحتوى كتاب «نظرة أخرى :الروائي والمخيلة

على مقدمة وسبعة فصول هي« :دالالت فعل

لجبرا إبراهيم جبرا ،و»شرق المتوسط»

سرديا أقرب إلى العمل اإلثنوغرافي ،الذي هو

لمعرفة كيفية اشتغال نسق التفكير والقيم

ومن بين الروايات التي قرأها «بقايا صور» لحنا

أشرف أبواليزيد ،الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤخرا،
للدور االستثنائي الذي أداه نجيب محفوظّ ،
وأثر به في الثقافة العربية
ّ
تخطى حدود فن السرد األدبي إلى فضاءات
المعاصرة ،وهو دور

أسهموا فيها بدءً ا منذ عام  2008وهو تاريخ

والسرد» للكاتبة اللبنانية لنا عبدالرحمن،

مينا و»األرض» لعبدالرحمن الشرقاوي والثالثية

المنهج األنثروبولوجي ومفاهيمه األساس،

الكتاب شهادة لكل شاعر فيها رؤيته لمعنى

بدايات التواصل بين هذه األسماء حتى اآلن.

«موسم الهجرة إلى الشمال :تدشين الرواية

ومقاربات منهجية جديدة ،منفتحا بذلك على

فرع من فروع األنثروبولوجيا ،بعد أن سبق

الجفال ومؤيد الخفاجي وميثم الحربي .يضمّ

ميالنو ،على  4مقاالت نقدية ،األولى بعنوان

والسودان واألردن وفلسطين.

المركز الثقافي العربي في بيروت ،تعميق التأمل

مجبل وصفاء خلف وعلي محمود خض ّير وعمر

من  2003وحتى  2006وما تالها من فعال ّيات

الصادر حديثا عن منشورات المتوسط في

يؤصل الباحث المغربي إبراهيم الحجري ،في

ومعتمدا على المدونة الرحلية ،بوصفها متنا

يشتمل كتاب «مقاالت في الرواية العربية»،

وسوريا ولبنان والكويت والعراق والمغرب وتونس واإلمارات والسعودية
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وال يقصر الحديث على التشكيل بحدود

مقدمة الكتاب إلى توثيق شغل هذه الجماعة

األولى ،كما نوّع جغرافية الكتابة ،حيث اختار روايات من مصر واليمن

aljadeedmagazine.com

فإن هذا الكتاب يخص فنا آخر هو التشكيل

تلويحة ألحالم ناجية

الخطاب والمعرفة

والمعرفي والحدثي ،والثقافي واالجتماعي

لديه ،فاتحا ،بذلك ،مجال البحث على األبعاد

اجتهادات نقدية
في الشعر والقصة والرواية

يؤكد الناقد األردني إبراهيم خليل ،في كتابه

«اجتهادات نقدية في الشعر والقصة والرواية»،
الصادر حديثا عن دار األلفية في عمّان ،أن

الحافز الذي جعله يحتفي بالشعر والقصة
والرواية معا هو شكوى الشعراء من انهماك
النقاد في تتبع الرواية والكتابة عنها وعن شكلها

الفني ،وعما فيها من تقنيات سردية ،وما يغلب
عليها من تنوع واتجاهات ،في حين تراجع النقد

المهتم بالشعر ،وانحسر في مقاالت تظهر من
حين إلى آخر في الصحف الورقية والمجالت

ظهورا خجوال .يتوقع خليل أن هذه الظاهرة
ال يمكن أن تستمر طويالً ،معتبراً أنها موجة
عابرة ،فاالحتفال بالجوائز المختلفة الممنوحة

للرواية قد يكون أحد الحوافز التي تحث النقاد
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رسالة باريس

على االنخراط في نقد كهذا يختص بالرواية

من الرواية العائلية
إلى محكي االنتساب العائلي

القسم األول نقد الشعر والقصة والرواية

العائلية إلى محكي االنتساب العائلي،

دون غيرها من سائر الفنون اإلبداعية.

أهمية هذا الكتاب من مناقشته مرجعيات

أبو بكر العيادي

وصف الوقائع شكليا ،بل يرنو إلى تفسيرها

الكتاب يتوزع على ثالثة أقسام ،يتناول

يهدف كتاب «الرواية العربية :من الرواية

من خالل الحفر في طبقات النصوص .تنبع

في سبعة فصول ،ويتناول القسم الثاني

قراءات نقدية من منظور التحليل النفسي»،

القصيدة العربية المعاصرة ،األسطورية

القصة في ثالثة فصول ،فيما يتضمن

القسم الثالث عشرة فصول يقرأ تجارب
عشر روائيات وروائيين ،هم جنى فواز

الحسن ورائدة

الطويل وعاطف

أبو

سيف وربعي المدهون وسلوى البنا ومحمد
غرناط وعثمان مشاورة وعواد علي وزياد
محافظة وشهال العجيلي.

نظرية األدب الرقمي:
مالمح التأسيس وآفاق التجريب

للناقد المغربي حسن المودن ،الصادر عن

منشورات كتارا في الدوحة ،إلى اإلسهام

في دراسة التحول الذي يشهده النقد
المعاصر في ما يخص اشتغاله على مسألة

الجينومات التي سيحملها الجنس األدبي

الناتج عن هذه المزاوجة ،ومبدأ التساؤل
ذاته يشي ضمنيا بأن الدراسة تق ّر بالبراغماتية

القابلة للتحقق على هذا المستوى ،وحق
األدب في الممارسة التجريبية ،واالنفتاح

الحر على المستويات المعرفية كافة .تقوم
فكرة الكتاب على بواعث جمة أهمها الحاجة
إلى مصادر ومراجع تنتسب انتسابا تاما لهذا

التطور المطرد في النظرية األدبية ،إلى جانب
العون واإلفادة للباحثين في هذا الحقل

الجديد ،من خالل حشد اآلراء واألعالم

والمصادر واألعمال المتصلة باإلبداعات

الرقمية ،وكذلك من خالل استفزاز لرؤى
المشتغلين والمبدعين الرقميين حول األدب
الرقمي على نحو يفتح بابا للحوار والنقاش
حول قضاياه وأسئلته التكوينية ،وهي واحدة
من أهم الخطوات التي يعوّل عليها في إطار
التأسيس لمرحلة إبداعية جديدة.

العائلية ،وتحلم فتكسر أو تعيد بناء ما
يربطها بهذه الحكاية /التاريخ .كما يحاول
من قبيل :ماذا عن العنصر العائلي في األدب

العائلية وأشكالها في األدب الروائي العربي
المعاصر؟ ماذا عن محكي االنتساب العائلي

في الرواية العربية المعاصرة؟ وماذا عن
هذه الهوية الغائبة في محكيات االنتساب

العائلي؟ ويدعو المودن ،من خالل هذه
الدراسة ،إلى ضرورة تجديد مفهومات النقد

العربي وتصوراته للسرد والكتابة ،نظرا إلى
المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها الرواية في
العصر الراهن.

الذاكرة الثقافية
للقصيدة العربية
في العصر الحديث

المعاصرة قد تفاوتوا في طريقة استنادهم
قد أبدع في إعادة إنتاج مرجعيات قصيدته
ّ
النص المرجع جذرا مساندا ال تكاد تلمحه

ّ
النص الجديد ،الغني والمختلف،
في ظالل
ّ
للنص
بينما اكتفى بعض آخر ببناء مواز

المرجع الذي هيمن حضوره على عالم النص
الجديد.

نقد الشعر عند رجاء النقاش

يعرض كتاب «نقد الشعر عند رجاء

النقاش» ،للباحث المصري رجب أبوالعال،
الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة

للكتاب ،األفكار واألشكال الفنية فى العصر
الحديث لتطورات أساسية نتيجة لسعي

المجتمع العربي إلى التطور منذ نهضته
الحديثة واكتسابه قدراً من الخصوصية.
وقد ظهرت في النقد العربي جهود ّ
تمثلت
في مشروعات تحمل أفراد عبء النهوض

ّ
ويعد رجاء النقاش أحد هؤالء بجهده
بها،
ّ
النقدي وال يقل عنهم في مكانته.

معاداة الغرب لإلسالم كامنة يف األنفس كمون النار يف الحجر،

تتبدى يف سلوك اإلنسان العادي كلما جدت حادثة لها عالقة

بالعرب واملسلمني ،وتتبدى يف ما يكتب عنهم وعن دينهم
يف بعض وسائل اإلعالم التي تبحث عن السبق الصحفي

واالنتشار ،ولكنها تتبدى أيضا يف جانب من النخبة ،من كتاب

ومفكرين وأكاديميني وباحثني .وهذه الفئة هي األخطر ألنها،

بالنسبة إىل غري العارف ،منارات علم ومعرفة ،ال يمكن أن

تنطق بغري اليقني ،وعادة ما يؤخذ بأقوالها ال سيما إذا كان

أفرادها ممن نالوا الشهرة عن طريق وسائل اإلعالم املكتوبة

واملرئية ،التي عادة ما تلجأ إليهم بمناسبة وبغري مناسبة
ّ
يعتد برأيهم .هؤالء ال يهاجمون اإلسالم
بوصفهم جهابذة

مجابهة كما يفعل العوام ،بل يبثون عداءهم إياه عرب مقاالت

ومؤلفات تدعي نزاهة املؤرخ وموضوعية النقد وصرامة البحث

العلمي ،وال يتفطن لسمومها إال املتخصصون.

هذا

العداء ،الذي أسماه بعضهم بـ «اإلسالموفوبيا العالمة»،

يضرب ال محالة بجذوره في المحطات التاريخية الكبرى

التي وضعت اإلسالم والمسيحية وجها لوجه ،ونعني بها فتح شبه

يحاول الشاعر والناقد األردني سلطان

والدراسة تكشف جانبا من جوانب اإلبداع

الجزيرة اإليبيرية والحروب الصليبية واالستيالء على القسطنطينية،

للقصيدة العربية في العصر الحديث»،

يحاور المؤلف فكره ليصل إلى مفهوم الشعر
ّ
المتلقي وعلى
لديه ودوره الوظيفي وأثره على

عقب أحداث شارلي هبدو ،وكان الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي قد

لعب دورا حاسما في تفشيه حين تبنى خطاب الجبهة الوطنية

والمصطلحات النقدية التي غلبت على

فوزه وزارة الهجرة واالندماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية،

الزغول ،في كتابه «الذاكرة الثقافية

الصادر حديثا عن دار أزمنة في عمّان ،أن
يقرأ عالقة الشعر العربي الحديث بذاكرته

الثقافية من باب التناص ،طامحا إلى ما هو
أبعد من دراسة تصنيفية خارجية .إنه يروم
البحث في العالقات التي تنشأ من خالل

التناص ،واألبعاد الفنية التي يمكن أن يع ّبر
عنها ارتباط هذا الشعر بذاكرته الثقافية ،بل
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وقد خلص الكاتب إلى أن شعراء القصيدة

وأصولها ،وكيف تقول هذه الذات الحكاية

وآفاق التجريب» ،للباحث األكاديمي األردني

المزاوجة بين األدب والتكنولوجيا ،وعن

على التطبيق عبر مناقشة النص الشعري.

عبر التناص الغني والخالق ،بحيث يبدو

وضعها وهويتها وغيريتها ومرجعياتها

الروائي العربي؟ ماذا عن مضامين الرواية

فضاءات في عمّان ،بصيغة سؤال عن إمكانية

الثقافية لهذه القصيدة ،مركزا خالل ذلك

ّ
النص ،فبعضهم
إلى الذاكرة الثقافية إلبداع

يتأتى االشتغال األولي ،الذي ينطلق منه

أحمد زهير الرحاحلة ،الصادر حديثا عن دار

والدينية والتراثية ،أي معظم مالمح الذاكرة

أصل المحكي ومصدره ،مركزا اهتمامه
على خطابات روائية تستعيد الذات ُ
وتسائل

الكتاب في فصوله التسعة إثارة أسئلة مهمة

كتاب «نظرية األدب الرقمي :مالمح التأسيس
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إعادة إنتاجها في الغالب .فهو ال يهدف إلى

الغرب واإلسالموفوبيا العالمة

النقدي لدى النقاش وهو فن الشعر ،حيث

الحياة من حوله ،ثم محاولة تحديد القضايا

فكر النقاش ،وإلى أيّ مدى سيطرت بعض
المناهج والمدارس النقدية على الدرس
النقدي للشعر ،وموقف النقاش منها.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

فضال عن حرب الجزائر ،ولكنه يعكس مناخا عدائيا عامّ ا بلغ ذروته

المتطرفة النتزاع ناخبيها وجلبهم إلى حضيرة حزبه ،ثم أسس عند
فباتت الثيمات الجبهوية تحتل صدارة الجدل السياسي العام ،وتثار

كنوع من القضايا الجديرة بالطرح والمعالجة ،دون اعتبار لجوانبها
العنصرية.

في كتابه «إنذار .تحقيق حول الرجعيين الجدد» كان مؤرخ األفكار
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دون أهل البالد األصالء ،ويضيف في مكان

وجود له ،وبالد الغول - Gauleغاليا Gallia

غوغنهايم أستاذ التاريخ القروسطي في دار

هذا الخطاب يجد اليوم صداه لدى شرائح

له تسمية أبنائه بغير أسماء فرنسية .وهو

ذات أصول مختلفة مستقلة عن بعضها

فرنسا االقتصادية والسياسية ،وهشاشة

مصطلح «اليمين غير المعقد» ،الذي دعا في

بداية انتشار ثقافة «محافظة جديدة» في

متعدد الثقافات واإلثنيات ،أن الداء يكمن في
وجود «برابرة» يتم ّنعون عن االنصهار داخل

المأل بأن الفرنسيين من أصول أجنبية هم

منذ ذلك الوقت يرى حرجا في ترديد مقوالت

من تبعاته.

آخر أن من يعتنق الجنسية الفرنسية ال يحق

دانيال ليندنبرغ قد الحظ منذ أربع عشرة سنة
المشهد الثقافي الفرنسي ،إذ لم يعد الخطاب

المجتمع الفرنسي ،وكل ما يصيب الجسد هو

كانت قد شيطنت جان ماري لوبان زعيم
الجبهة الوطنية األسبق ،وجلبت له عن ٍّ
حق

واسعة تعتقد اعتقادا راسخا أن تراجع مكانة

هذه الثقافة لم تعد تخص اليمينين وحدهم

دفاعها أمام الهجمات اإلرهابية ،هما نتيجة

تهمَ العنصرية ومعاداة األجانب .والغريب أن
بل إن عددا هامّ ا من المثقفين والكتاب

في السياق نفسه ،يندرج كتاب سيلفان

اإلعالم الكبرى الكتاب بحمية ،واعتبرته فتحا

بالالتينية -هي أرض كانت تعيش فيها قبائل

المعلمين العليا بمدينة ليون «أرسطو في

محرفة ،ونهض من الكتاب والمفكرين أمثال

ال يختلف في ذلك عن ساركوزي ،مبتدع

بعضا ،وكان الرومان يسمون تلك القبائل

حجرية صغيرة في نورماندي ،قريبة من بحر

حملته الرئاسية األخيرة كل معتنق للجنسية

 ،Galliويوليوس قيصر هو الذي أطلق عليها

ذلك الداء ،وأن التخلص منه ،بطريقة أو

فالكتب الرائجة اليوم هي تلك التي تستعيد

«سردية قومية» نقية لم تشبها شائبة .وكانت

بعدا ملحم ّيا .ثم اختفت صورة الغول لمدة

رفضهم للمجتمع المنفتح على اآلخر،

شبح «التعويض األكبر» حسب عبارة رونو

ودفاعهم عن فكرة صدام حضارات تضع

كامو ،وتنذر بقيام «عرابيا»  ،Eurabieأي

في إذكاء جمرها لغايات انتخابية .ومنذ

وأصحابها

عن أصوله «الغولية» ،في محاولة لفرض

تلك دعوة غريبة كشفت عن جهله بتاريخ

فرنسا ،فقد تصدى له مؤرخون كبار مثل

دولة عربية إسالمية تجتاح أوروبا المسيحية،

دومينيك غارسيا المتخصص في بالد الغول

ذلك التاريخ أفرغت « الجمهورية» و»األنوار»

يرفضون فكرة أن تكون األمة الفرنسية بوتقة

المتخصص في الحضارة الغولية ،والمؤرخة

شكل حجج مضللة يواجَ ه بها مواطنون
آخرون ،يراد لهم ً
تارة أن يكونوا من درجة

يريدونها مسيحية بيضاء أبد الدهر ،نجد
ّ
المعقد» ومثقفيه
ذلك عند اليمين «غير

أن عبارة «أسالفنا الغول» التي كانت تفرض

على التالميذ حتى في المستعمرات القديمة،

أكدت شخصيات ثقافية وسياسية عديدة،

واحد لرفض المساواة بين سائر المواطنين

تظهر إال في عصر النهضة للتأكيد على عراقة

و»األمة» و»العلمانية» من معانيها ،لتتخذ

ثانية ،وطورا الذوبان في الهوية الفرنسية .فقد

تحت ستار نقد الحداثة والمجتمع المنفتح
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الموجودة في ناحيتي جبال األلب غالي

الفرنسية إلى اإلعراب ،بفخر واعتداد،

المنتمين إلى اليسار صاروا ال يتورعون هم

الغرب في مواجهة اإلسالم ،ثم زاد الساسة

السند العلمي .ذلك أن الشعب الغولي ال

تلك التسمية عند حربه عليها في منتصف

بأخرى ،سوف يعيد للبالد موقعها وصورتها.

أيضا عن تبني تلك المقوالت والتعبير عن
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هذا مثال العنصري إريك زيمور يصرح على

الملوك واألمم ،ويثبتوا أنها سردية تفتقر إلى

بانتسابه إليه كسلف بعيد.

وتكون

خاضعة

للشريعة،

تلتقي داخلها مختلف الملل واألعراق ،بل

«العضويين» الذين يقفون وقفة رجل

الفرنسيين ،والتنديد بمن يعادي العنصرية.

مباشرة من اليونانية .وقد تلقفت وسائل

القرن األول قبل الميالد ،ليضفي على غزوته
خمسة عشر قرنا ،إذ ال ذكر لها البتة في
مدونات مؤرخي القرون الوسطى ،لتظهر

من جديد إبان عصر النهضة ،ولكنها لم تأخذ

ما قبل الرومان ،وعالم اآلثار جان لويس برونو

شكلها المتداول إال خالل القرن التاسع عشر

سوزان سيترون ليفضحوا دجله ،ويبينوا

عمق التاريخ شخصا مجهوال أسرته جيوش

وجزر البحر الكراييبي والمحيط الهندي ،لم
فرنسا مقارنة بإيطاليا في نوع من التفاخر بين

في كتب المؤرخ أميدي تييري الذي أخرج من
قيصر يدعى فرسانجيتوريكس ليصوره كـ
«حامي بالد الغول» ،ويتخذه نابليون الثالث
رمزا للمقاومة بعد هزيمته عام  1870أمام

القوات البروسية في موقعة ُسدان ،ويفخر

جبل سان ميشيل» (وهو عبارة عن جزيرة
المانش ،بنيت في أعالها كنيسة كانت مزارا
لملوك فرنسا) ،مع عنوان فرعي« :الجذور
اليونانية ألوروبا المسيحية» ،زعم فيه أن

أوروبا ليست مدينة للمسلمين في نقل
التراث اليوناني القديم ،ألنهم حسب قوله
كانوا أعجز من أن يستوعبوا الفكر اليوناني

الفتقارهم إلى األدوات اللغوية والصياغة

المفهومية ،وأن الفضل في نقل ذلك التراث

إلى الغرب يرجع إلى مترجمين التينيين،
وخاصة القس جاك دو فينيسيا (توفي عام

 )1147الذي ترجم أرسطو مباشرة ،في جبل
سان ميشيل ،دليله على ذلك رسالة من البابا
بولس األول إلى الملك بيبان لو بريف شفعها

بمجموعة من الكتب منها كتاب ألرسطو
في «االستعارة» ،تولى ذلك القس ترجمته

علميا يصحح حقيقة تاريخية طالما ظلت
ستيفان بوارون ،وريمي براغ ،وجان سفيليا

من دافعوا عنه بشراسة ووضعوا النقد الذي
قوبل به الكتاب في باب «اإلرهاب الفكري»،
بل إن الفيلسوف روجي بول درْوا أيّد مسعى

غوغنهايم في مقالة نشرها في ملحق جريدة

ب أن أوروبا ليست مدينة
لوموند بعنوان «هَ ْ
بمعارفها لإلسالم؟» واعتبر أن غوغنهايم

يصحح ما استقر في األذهان طوال قرون ،في

تناقض تام مع مضمون كتابه «تاريخ موجز
للفلسفة» الذي يؤكد فيه على دور المسلمين

في النهضة األوروبية من خالل نقل الفكر

اليوناني.

تصدى للكتاب وصاحبه جمع من الجامعيين
ّ
بيلوستا ،مؤرخة
والباحثين مثل هيلين
الرياضيات اليونانية والعربية ،التي وجهت
رسالة إلى جريدة لوموند ّ
وقعها أربعون باحثا

من بينهم غابريال مارتينيز غرو المستعرب
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المتخصص في تاريخ إسبانيا اإلسالمية ،وأالن

ذكره إال في سطرين من المدونة الالتينية

اليونانية وال العربية ،ثم اعترض على أهمية

غوغنهايم مرورا بريمي براغ ،وماري تيريز

«أرسطو في جبل سان ميشيل» كما هو ،أي

رأينا أعمق من ذلك .وحسبنا أن نذكر ما حدث

فيها إنكار غوغنهايم ،ألسباب أيديولوجية،

و ،1129حيث يقال إنه ترجم أعمال أرسطو.

إلى حقيقة تاريخية معلومة وهي أنه ما من

السادس عشر ،وكشفوا فيه باألدلة القاطعة

النادر أال يحترم مؤرخ معاصر الشروط األولية

نظمت أكاديمية فرساي ندوة حول «مصادر

القرن الوسيط في نقل المعرفة اليونانية

جبل سان ميشيل في نهاية عشرينات القرن

من بيير أبيالر ( ،)1142-1079ونيكوالس

دو ليبيرا مؤرخ الفلسفة القروسطية ،انتقدت

الدور الذي لعبه المفكرون العرب خالل

إلى الغرب ،واتهمته بتغذية أطروحة «صراع

الحضارات» المزعوم .تلتهم مجموعة أخرى

من األكاديميين والباحثين المتخصصين في

أحد من أعالم القرون الوسطى في الغرب،

عن تهافت طروحات غوغنهايم تاريخيا وعن

الثاني عشر ،ألنها كانت مرحلة اضطرابات

أوريسم ( )1382-1320وألبيرتوس ماغنوس

مسائل هووية ،وعن أحكامه التي ال تستند

الكنيسة عام .1138

توما األقويني ( )1274-1225تعلم اليونانية،

«اإلسالم حضارة تعجز عن استيعاب المعرفة

ولكنه لم يأت بأي حال من األحوال إلى

كبرى انتهت بإقدام سكان أفرانش على حرق

الملقب بألبير الكبير ( )1280-1200وحتى

مقاصده التي تتجاوز البحث العلمي إلى

إلى دليل علمي ،كقوله في خاتمة كتابه إن

بربارا كاسان ،وماكس ليبوفيتش ،وجاك
ّ
شيفولو ،أكدوا على أعمدة جريدة ليبراسيون

أما الراهب لويس جاك باطايون ،عضو

وأن فقهاء القرن الثالث عشر كانوا يعارضون

اليونانية واالنفتاح على الثقافات األخرى»،

الباحثين المتخصصين في تحقيق أعمال

الصليبيين استولوا على القسطنطينية عام

اليونانية ونقل خطاب فلسفي ».وفي رأيهم أن

معتبرين أن مسعى المؤلف ليس من العلم

غوغنهايم بخصوص الترجمات الالتينية

الفكر اليوناني والفلسفة القروسطية ،أمثال

أن الغرب المسيحي مدين للعالم اإلسالمي،
في شيء ،فما هو في نظرهم سوى مشروع

أيديولوجي ذي خلفيات سياسية مرفوضة.

لجنة ليونينا ،التي تضم مجموعة من
توما األقويني ،فقد الحظ عدة أخطاء ارتكبها
ألرسطو المنجزة في العصر الوسيط ،فضال

باستمرار الكنيسة األورثودوكسية ،وأن

 .1204وال يوافق أيضا ما ذهب إليه غوغنهايم
اليونانية إلى العربية كانوا ينتمون إلى عالم

المسيحية ،ال سيما أنه يطرح حكما مقارنا

الناطقين بالعربية.

العربي وميزاته ،مثلما يعقد مقارنات بين

من أن المسيحيين واليهود الذين ترجموا من

عن كتاب أرسطو المزعوم ،إذ صرح قائال:

إنجازها في جبل سان ميشيل ،لبقيت منها

ثم جاء الرد في مؤلف جماعي بعنوان «نحن

المسيحيين والمسلمين وبين اللغات السامية

العالمة» حرص فيه واضعوه على اإلحاطة

ريكلين األستاذ بجامعة لودفيغ ماكسيميليان

منذ  1986في صيانة  199مخطوطة قروسطية

آثار على األقل ،والحال أال أثر لها ».وأما جاك

واإلغريق والعرب :بحث في اإلسالموفوبيا

في العصر الوسيط ،فقد الحظ في البداية

الوسط

إذ كتب يقول« :هذه رواية صرف! نحن ال نكاد

نعرف شيئا عن جاك دو فينيسيا ،إذ لم يرد
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ضمن خطاب عن الجذور اليونانية ألوروبا

ثقافي مختلف تماما عن عالم المسلمين

وزاد على ذلك جان لوك لوزرفوازيي ،حافظ

بجبل سان ميشيل ،من بينها رسائل أرسطو،

وإن «اللغة العربية ال تملك القدرة على ترجمة
كتاب غونغهايم يندرج بشكل جدالي رخيص

«لو كانت ثمة ترجمات من اليونانية وقع

مكتبة أفرانش منذ عشرين عاما ،الذي يساهم
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لألسقف روبير دو تورينيي ما بين عامي 1128

الالتينيين المزعومة بالفكر اليوناني استنادا

وزوجها دومنيك أورفوا ،والبابا بنديكت

فيرجي ،المتخصص في تاريخ الجامعات
أن غوغنهايم ليس متخصصا ،فهو ال يتقن

بتحوالت

اإلسالموفوبيا

في

األكاديمي ،من فرنان بروديل إلى سيلفان

بين قيم أوروبا وخصالها وبين قيم العالم

واللغات الهند أوروبية .وهو ما أكده توماس

في مونيخ حين كتب يقول إنه يعتبر كتاب

عمال يفتقر إلى األمانة العلمية ،وأضاف« :من

لمهنتنا».

عقب أحداث شارلي هبدو مباشرة ،حيث

اإلسالم الفلسفية والروحية» حضرها ثالثمائة

ورغم ذلك كله ،تعالت األصوات منددة

وخمسون أستاذا ،دعي خاللها متخصصان

االنتصار إلى كاتب اقتحم مجاال غير مجاله،

ع ّيادة لإلجابة عن أسئلة الحاضرين .بعض

باألساليب التي تهدد حرية الفكر ،داعية إلى
تماما مثل ساركوزي ،ليثبت في األذهان هوية

أوروبا المسيحية ،التي ال تدين بنهضتها إال
لنفسها ،من خالل تراثها اليوناني الالتيني .وإذا
كان بعض المتدخلين من أهل االختصاص
قد عزوا رواج كتاب غوغنهايم واتساع عدد

المدافعين عنه إلى المكانة الوضيعة التي

يخصصها التعليم العالي في فرنسا للفلسفة
اإلسالمية،ألسباب تاريخية كما أسلفنا ،وعدم

اهتمامه بكبار الفالسفة المسلمين كابن رشد
وابن سينا والفارابي وابن طفيل ،الذين وصف

الفيلسوف كريستيان جامبي  -الذي يشغل
الكرسي الوحيد للفلسفة اإلسالمية في فرنسا
 -فكرهم باإلرث المنسي ،فإن المسألة في

هما الفرنسي ماتيو تيريي والمغربية سعاد
األساتذة احتجوا على الندوة بدعوى مخالفتها

لمبادئ العلمانية التي تفصل الدين عن
مؤسسات الدولة ،بينما أنكر آخرون أن تكون

ثمة فلسفة إسالمية بأي شكل من األشكال.
وكان لذلك صدى في مجلة ماريان التي

استغربت في افتتاحيتها انعقاد ندوة ذات
مضمون «ديني» في مؤسسة يفترض أن

تكون علمانية .أي أن اإلسالموفوبيا في نهاية

األمر ليست حكرا على العامة ،بل هي تمس
حتى أكثر الشرائح تعلما ،ألنها تنبع من عداء

متأصل ،ال ينفع العلم في تبديده.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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شهود على العصر الرابع
هيثم الزبيدي

قبل

الزراعة ،وفي عصر الصيد وااللتقاط ،كانت هناك بدائيات

ايدينا من هواتف وأجهزة كمبيوتر وبرامج في تغير مستمر شكال ونوعا

جدران الكهوف يشير إلى أن الرسم كشكل من أشكال الفنون ،كان

اآلن نحن على أبواب الثورة الرابعة (من دون تحديد إن كانت بشرية

ثقافية ،ربما اللغة احدى أشكالها .ما وجده الباحثون على

موجودا .حاول إنسان ذلك العصر التعبير عما يراه ،فبدأ بالرسم
والهمهمة التي سرعان ما تحولت إلى لغة.

أم غير بشرية) .في كل لحظة ،هناك برنامج كمبيوتري يفكر في

شيء ما .هذا يختلف شكال ومضمونا عن فكرة برنامج الكمبيوتر الذي

مع انطالقة الثورة األولى ،ثورة الزراعة ،قبل أكثر من  12ألف عام،

يقوم بمهمة معتادة من العصر الصناعي مثل كتابة النص على ورقة

بأشكالها المختلفة ،شيئا طبيعيا ومألوفا .كل الشواهد تؤكد على

كتاب على شاشة كمبيوتر ببرنامج مثل مايكروسوفت وورد ،ويدقق

تطورت أشكال الثقافة وزاد التدوين والتسجيل وصارت الكتابة،
حدوث طفرات ثقافية كبرى ،من الرسم إلى النحت إلى العمارة ،وفي
الثقافة الشفاهية مثل الشعر والحكاية ،وفي الحِ رف التي تعكس إلى

حد كبير مدى تقدم المجتمعات وتعقيد حياتها .عاش عصر الزراعة
معنا طويال ،ولهذا ترك بيننا الكثير من األثر الثقافي ،والديني أيضا،
وهو ما ينعكس يوميا اآلن في حياتنا.

بطريقة أسلس وبأخطاء أقل .إذا كان عصر المعلوماتية يتيح لك كتابة
اإلمالء ويسهل التعديالت ويضمن وصول النص إلى دار النشر عبر

االيميل بكبسة زر ،فأن العصر الرابع الجديد يجعل االلة تكتب لنا

ولنفسها ولغيرها من االالت وتستنبط القوانين الخاصة بالحديث لغة

وصياغة بين البشر والكمبيوتر ،وبين الكمبيوتر والكمبيوتر .هذا ليس
خياال علميا بل حقيقة حلت على عالمنا بأسرع مما نتوقع .الوعي (أو

مع الصناعة ،أو الثورة البشرية الثانية ،برزت انماط ثقافية أوسع وأكثر

اإلدراك) الصناعي قضية في طور الحدوث ونحن شهود على عصرها

عصر الصيد وااللتقاط الثقافية بتخطيطات على جدران الكهوف ،ومن

جمهرة من الناس تفرك اعينها غير مصدقة وهي ترى السيارة تمر

عمقا وتأثيرا في حياة الناس .وإذا كان من السهل احصاء انجازات
األصعب جرد عناصر الثقافة في العصر الزراعي ،فأنه من المستحيل
تقريبا عد ما انجزته البشرية في العصر الصناعي الذي ابتدأ عمليا في

منتصف القرن الثامن عشر .نفكر بالعصر الصناعي دائما على أنه عصر
المكننة الصناعية ،لكنه أعمق من ذلك بكثير .كل ما نراه اآلن من

تفاصيل صغيرة وكبيرة ،هو نتاج لتحرر االنسان من العمل اليدوي
المكرر ،وتوجهه لغزو افاق فكرية وثقافية واسعة ،وهي واسعة ألنها
في عمقها األهم علمية وغير غيبية .عصر الصناعة والمدن ال يزال هو
عصرنا الراهن مع لمسات تقنية جديدة.

مثلما وقف أول مزارع يبحلق في سنبلة زرعها من حبة حنطة ،أو

بالقرب منهم ،أو من سمع صوتا عبر الراديو او الهاتف أو شاهد أول
صورة من على شاشة تلفزيون.

أسوة بمنظومة الطبقات االجتماعية والثقافية التي تنشأ مع التغيرات
الكبرى والثورات البشرية المفصلية ،نحن أمام واقع «طبقي» جديد
يصعب تصنيفه .ومثلما ينتج أفراد الطبقات المستحدثة ثقافتهم

المستحدثة ،فأن من الوارد أن نرى انماطا جديدة من الثقافة .قد
تكون في بداياتها محاكية للثقافة السائدة ،لكنها سرعان ما تثور عليها

وتعمل على تغييرها .المشكلة هذه المرة ،بالمقارنة بما سبق من

مع المعلوماتية ،بجانبيها الكمبيوتري واالتصاالت ،تجزأت الصبغة

ثورات ،أن مناولة الثقافة بين عصر وعصر ليست مناولة بين أفراد

بالقدر الذي يراه مناسبا ،أو يساهم فيها وفق ما تمكنه منها قدراته.

إستقرأ االنسان العصر القادم حيث الروبوتات الذكية من حولنا.

الصناعية للثقافة إلى قطع صغيرة يأخذ كل واحد منا حصته منها

الثورة البشرية الثالثة  -المعلوماتية ،حررت االنسان من مركزيات

الصناعة المعتادة ومركزية المدن وثقافتها بل ومركزية السلطة .أنت
كاتب ومخرج ورسام ومصور ومثقف ومفكر موسوعي (باستخدام
محركات البحث في كثير من االحيان) وموزع للموسيقى وتاجر أيضا.
أنماط الثقافة في تغير ملموس ،وال نعرف مستقر لها .ثبتت اشكال

االثاث والمنازل واأللبسة والسيارات في العصر الصناعي ،ولكن ما بين
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وقدرات .ومع هذه التغيرات ،ننتج ثقافة جديدة ومختلفة.
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وأفراد ،بل بين أفراد وشيء آخر خليط بين الفرد واآللة.

وعندما كتب األديب األميركي فيليب ك .ديك روايته «هل تحلم

الروبوتات بخراف آلية» عام  1968ربما كان يجول بفكره أن هذه

الروبوتات سيكون فيها الكثير منا ومن صفاتنا بما يزيد عن الشكل
واألحالم .لم يفته أيضا أن يتساءل عن معنى أن تكون إنسانا

كاتب من العراق مقيم في لندن

حر وإبداع جديد
منبر عربي لفكر ّ
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