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هذا العدد

الفكريــة والنقديــة  القضايــا  مــن  جملــة  تناولــت  مقــاالت  علــى  العــدد  هــذا  يحتوي
وتطــرح  والمجتمــع،  وبالفكــر  والمثقفيــن،  بالثقافــة  تتعلــق  الراهنــة 

بالقضايــا  المتعلقــة  األســئلة  بيــن  راهنيــة  واألكثــر  الشــائكة  األســئلة  الموضوعــات 

والمشكالت الكثيرة الشاغلة للفكر والمجتمع، من ذلك السؤال عن مستقبل الثقافة 

التربويــة العربيــة، والـسـؤال عــن حــال المثقــف فــي عالقــة خطاباتــه بالواقــع، والـسـؤال 

المواطــن  بيــن  الفــارق  عــن  الـسـؤال  إلــى  بــه،  تعصــف  التــي  النخبــة واألزمــات  فكــر  عــن 

الحقــوق  مجمــع  الحديثــة  المدينــة  مــن  جعــل  الــذي  بالتطــور  هــذا  وعالقــة  والرعيــة، 

الفرديــة والجماعيــة، وأعــاد ترســيم العالقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، مــرورا بالـسـؤال 

عــن عالقــة العلــم بالديــن والعلــوم األرضيــة باإليمــان الســماوي، وصــوال إلــى مــا تســميه 

إحدى المقاالت بأزمة فكر النخبة، في ظل التطورات الحاصلة، والتي عجز الفكر عن 

تفكيــك تشــابكاتها علــى النحــو الــذي ُيمكــن معــه إنتــاج دالالت جديــدة تســهم فــي عمليــة 

االنتقال من ماض يراوح الزمن المضارع على حساب مستقبل األجيال الجديدة.

وقضايــا  لظواهــر  نقديــة  مقــاالت  علــى  العــدد  يحتــوي  الفكريــة،  المقــاالت  جانــب  إلــى 

الروائــي. وـقـراءات  التشــكيل والمســرح والســينما واألدب  فــي  أدبيــة وفنيــة؛  ونتاجــات 

وعالميــا. عربيــا  الصــادرة  الجديــدة  للكتــب  ومراجعــات 

وفــي العــدد ـحـوار مـطـول عــن نقــل األدب العربــي إلــى اللغــة التركيــة مــن خــالل تجربــة 

المترجــم محمــد حقــي صوتشــين الــذي نقــل إلــى لغــة يونــس إـمـرة البعــض مــن أفضــل 

الكالســيكية والحديثــة. العربيــة  الشــعرية والنثريــة  األعمــال 

ملــف العــدد كرســته »الجديــد« تحــت عـنـوان »بيــت الجــداول« لالحتفــاء بمدينــة البـصـرة 

التــي شــهدت فــي األســابيع القليلــة الماضيــة أحداثــا داميــة، وانتفاضــة شــعبية عارمــة، 

اســتنكارا لمــا آلــت إليــه أحوالهــا فــي ظــل الوضــع الراهــن الشــاذ. يتضمــن الملــف مقــاالت 

وقصائد وشــهادات أدبية وصورا ورســوما من عراقيين بصريين وغيرهم ممن انشــغلوا 

فــي  ال  مســتقبلية،  بمفاـجـآت  يعــد  كبيــر  مخــاض  علــى  عالمــات  فيهــا  ورأوا  باألحــداث 

عبــر  للخصــب والعطــاء والمعرفــة واالبتــكار  مدينــة  مــن  تحولــت  التــي  البـصـرة وحدهــا 

التاريــخ، إلــى مدينــة مهشــمة.

المجلــة  تواصــل  الرابعــة،  ســنتها  اختـتـام  مــن  تقـتـرب  »الجديــد«  و  العــدد،  هــذا  فــي 

واألقــالم  الطليعيــة  خطتهــا  بفضــل  باتــت  وقــد  الجريئــة  والفكريــة  األدبيــة  مغامرتهــا 

العربيــة الملتفــة مــن حــول مشــروعها التنويــري، منبــرا عربيــا منتظــرا ومنظــورا، ومنصــة 

حــرة ال غنــى عنهــا لحملــة األقــالم المبدعــة والجريئــة فــي المشــرق والمغــرب وفــي منافــي 

الثقافــة العربيــة وديــار االغـتـراب 
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مــن  تقـتـرب  و”الجديــد”  آخــر،  عامــا  يــودع  أن  العالــم  يوشك 
اســتقبال عامهــا الخامــس؛ طامحــة منــذ صدورهــا إلــى 

اســتئناف مغاـمـرة ثقافيــة عربيــة جريئــة، افتتحتهــا مجــات أدبيــة رائــدة 

ســبقتها، وشــكلت منابــر للفكــر النقــدي واألدب الجديــد، ولعبــت أدواراً 

وفـضـاء  بيئــة  وشــكلت  والفكريــة  األدبيــة  األقــام  احتضــان  فــي  مهمــة 

للدعوات المنادية بتحديث األدب والتغيير االجتماعي. 

»الجديد« سعت خال سنوات صدورها األربعة إلى أن تشكل بخطتها 

النشــرية المنفتحــة علــى جغرافيــات الثقافــة العربيــة مشــرقاً ومغربــاً، 

ظاهــرة رياديــة فــي دنيــا الصحافــة األدبيــة ومنبــراً عربيــاً جامعــاً، يحتضــن 

فــي المهاجــر والمنافــي واألوطــان، ويفتــح بالحــوار  الجديــد فـكـراً وأدبــاً 

الفكــري والنقــدي األقنيــة المســدودة بيــن النخــب والتيــارات األدبيــة فــي 

لحظــة عربيــة تتطلــب مراجعــة ثقافيــة شــاملة. وقــد أخــذت علــى عاتقهــا 

الحــض علــى هــذه المراجعــة مــن خــال عـشـرات الملفــات التــي تناولــت 

الســيما  إشــكالية،  األكثــر  المجتمعيــة  والظواهــر  الثقافيــة  القضايــا 

تلــك  إلــى  علــى اعتبارهــا مســكوتا عنهــا، مســتقطبة  التــي اصطلــح  تلــك 

الملفــات أقامــا راســخة وأخــرى جديــدة، لتتفاعــل فــي مــا بينهــا وتتحــاور 

وتتســاجل بقــدر كبيــر مــن الحريــة. وشــكل حضــور الـمـرأة ومكانتهــا فــي 

الثقافــة االجتـمـاع همــا أساســيا، وشــغل منتجهــا األدبــي والفكــري حـيـزا 

بــارزا فــي المجلــة.

ولــدت “الجديــد”، التــي حمــل عددهــا األول عنوانــاً صاخبــاً هــو “الربيــع 

الدامــي” فــي لحظــة عربيــة اســتثنائية، وفــي أجــواء مشــتعلة بالحرائــق 

واالنفجــارات، وتوالــى صــدور أعدادهــا األولــى بينمــا أنهــار مــن الــدم تشــق 

الشــوارع العربيــة الصاخبــة، ولــم تترفــع أو تنــأى بنفســها عــن الحريــق، 

بــل حضــت الكتــاب علــى مقاربــة القضايــا األدبيــة والفكريــة غيــر بعيــد عــن 

ذلــك اللهــب.

***

لــم تولــد “الجديــد” لتعيــد طــرح األســئلة القديمــة التــي شــغلت الثقافــة 

والمثقفيــن علــى مــدار أكثــر مــن قــرن مــن المراوحــة فــي الصيــغ المتكــررة 

نصيــب  لهــا  ليكــون  العصــر، ولكــن  عــن  واالغـتـراب  الجامــدة  والقوالــب 

فــي إثــارة الشــك فــي جــدوى التـكـرار، وفــي حــض الثقافــة العربيــة علــى 

لــأدب  جديــدة  صيــغ  عــن  بحثــاً  أســئلتها  وتجديــد  بالجديــد  االحتـفـاء 

والفكــر والفــن أكثــر قربــاً مــن الحقيقــة اإلنســانية، فــا تقطــع الثقافــة مــع 

الســياق التاريخــي للتطــور، وال تغـتـرب عــن العصــر، بــل تغتنــي وتأتلــق 

بــكل مــا يمكــن أن يجــود بــه الفكــر واإلبــداع مــن إنجــاز خــاق فــي عالــم 

والصيــغ  والخـبـرات  المعــارف  انتقــال  وبــات  الحواجــز،  فيــه  تكـسـرت 

أـمـراً يســيراً، عبــر طرائــق مبتـكـرة عممــت نفســها علــى ســائر جغرافيــات 

الكوكــب.

***

كانــت  صغـيـرة  الثقافــات،  تتقوقــع  أن  مقـبـوال  وال  طبيعيــاً  يعــد  لــم 

دامــت  ومــا  الحديثــة.  والتواصــل  االتصــال  وســائل  ظــل  فــي  كبـيـرة،  أو 

الثقافــات تنتــج ذاتهــا، وتعيــد تعريــف هــذه الــذات فــي مــرآة اآلخــر، وهــو 

مــا انخرطــت فيــه الثقافــة العربيــة فــي تاريخيهــا القديــم والوســيط، فــا 

مهــرب، اليــوم، أيضــا مــن أن تعيــد قــراءة ذاتهــا، بــأن تطــل علــى صورتهــا 

مــن  عرفتــه  مــا  مــن كل  الـمـرة،  هــذه  أوســع،  إنســانية  مــرآة  خــال  مــن 

عبــر  الحضــاري  فيهــا اختافهــا  التــي عكســت صورتهــا، وتـمـرأى  المرايــا 

الطابــع،  أســئلة كونيــة  تقــارب  أن  يحّتــم عليهــا  وهــذا  المديــد.  تاريخهــا 

وال منــاص إذ ذاك مــن مغــادرة الضيــق الــذي حاولــت األفــكار والصيــغ 

تحشــرها  أن  والسياســي  المجتمعــي  للـصـراع  المتخلفــة  القروســطية 

قــوى  محــاوالت  وتعثــر  األبــوي،  التســلط  قيــم  هيمنــة  ظــل  فــي  فيــه، 

إلــى  وـصـوال  القديمــة  البنــى  العربيــة زحزحــة  المجتمعــات  فــي  التغييــر 

كيانــات مجتمعيــة تحـتـرم خيــارات األـفـراد، وال تتعامــل معهــم كقطيــع 

مــن الخــراف يقــوده مــن مســلخ إلــى مســلخ راٍع جشــع لــه رأس تقيــم فــي 

عتمــة التاريــخ، وال ينافســه علــى تلــك اإلقامــة ســوى »فقـهـاء الظــام«، 

شركاء القسمة التقليدية  بين قوى االستبداد في هيمنتهم على أقدار 

الـعـرب. فــي دنيــا  الجغرافيــا والنــاس 

***

مــا مــن خيــارات مســتقبلية للعــرب مــن دون ثقافــة جديــدة هــي النقيــض 

الطبيعــي لثقافــة االســتبداد ذات الهيمنــة األبويــة القائمــة علــى اعتقــال 

المجتمــع وعســكرته وإخضاعــه كليــا لخيــارات النخبــة الحاكمــة. هــو ذا 

مــا تأسســت ألجــل المنــاداة بــه والعمــل ألجلــه مجلــة “الجديــد” بوصفهــا 

الحــر واألدب  للحــوار  وفـضـاء  الطليــق،  والخيــال  الـحـرة  للثقافــة  منـبـرا 

المبتكر. وأوالً وأخيراً منبراً لمجد الكلمة، وهي تنحاز إلى جانب الحق 

والجمــال والحريــة فــي عالــم يــزداد قســوة ويتفشــى فيــه إرهــاب الدولــة 

والجماعــات، فــي ظــل نفــاق كبيــر وكام ال رصيــد لــه عــن ازدهــار األفــكار 

المناديــة بالدولــة العصريــة والمطالبــة بصــون الحقــوق، فــي جغرافيــا 

طرابلــس  حتــى  دمشــق  ومــن  صنـعـاء  إلــى  بغــداد  مــن  مشــتعلة  عربيــة 

الـغـرب.

***

أن  يمكــن  أصــا،  مواطنــة،  دولــة  ديمقراطيــة وال  ال  أوال، ألن  الثقافــة 

لوعــي  تؤســس  ثقافــة  دون  مــن  المجتمعــات  عليهــا  تتحقــق وتتأســس 

حقيقــي يتفشــى فــي األفــراد ويســتقر فــي الوعــي الجماعــة ويحيــل احتــرام 

وجــود اآلخــر، بــدءاً مــن حقــه فــي صوتــه وحقــه فــي االختــاف فــي اـلـرأي 

وفــي خياراتــه الفكريــة، إلــى بداهــة ال تقبــل المراجعــة أو الجــدل.

***

ولــدت الجديــد علــى مفتــرق عربــي صعــب لتؤكــد علــى حقيقــة أن مــا مــن 

ســبيل آخــر ســوى المعرفــة لتحقيــق الخــاص لماييــن الشــباب الـعـرب 

إلــى  الكهــوف  ظلمــات  مــن  تخرجهــم  جديــدة،  حيــاة  إلــى  المتطلعيــن 

مجتمعــات تشــع باألنــوار، وتســودها مؤسســات عصريــة تقــوم علــى قيــم 

حقوقيــة تنظــم عاقــات المجتمــع وفــق قوانيــن عامــة، ودســتور تصــان 

لأنــا  حقيقــي  وزن  ويقــام  والعامــة،  الفرديــة  الحريــات  خالهمــا  مــن 

للــكّل. جوـهـراً  بوصفهــا 

مــا يعــوز الـعـرب اليــوم هــو اإلـقـرار بــأن الصيــغ المهترئــة التــي حكمــوا مــن 

خالهــا لــم تعــد قابلــة للعيــش، وأن مــا أشــعل حريــق “الربيــع العربــي” 

كان حقيقيــاً ولــم يكــن ضربــاً مــن التآمــر عليهــم. ورغــم المــآالت الفاجعــة 

التي آلت إليها أحام الشباب بالتغيير، بفعل اختطاف الحراك السلمي 

النخــب الحاكمــة والنــاس،  بيــن  إلــى حــروب متعــددة األوجــه  وتحويلــه 

وبيــن المواطنيــن والمحتليــن، وبيــن الجماعــات اإلرهابيــة ذات األقنعــة 

الدينيــة والطائفيــة والمطالبيــن بالدولــة المدنيــة، فقــد تخلخلــت البنــى 

أن  مــن  بالتالــي  الـعـرب،  أمــام  منــاص  القمعيــة وتفـجـرت األســئلة، وال 

يأخذوا بما بات من المســلمات من صيغ االجتماع اإلنســاني، والتعاقد 

االجتماعــي، فــي العالــم الحديــث، ليمكنهــم أن يعيشــوا تحــت شــمس 

ولــإرادات  الحــر،  بالتفكيــر  للعـقـول  تســمح  كيانــات  ظــل  فــي  العصــر 

الشخصية بالتحقق وفق صيغ تتيح الفرص على نحو متساٍو بين أفراد 

أحــرار متســاوين فــي الحقــوق والواجبــات أمــام القانــون، وتحــت ســماء ال 

تعتقــل األجنحــة وفـضـاء إنســاني ال يحجــر علــى العـقـول.

هــو ذا مــا اهتــدت بــه مجلــة »الجديــد« وانطلقــت مــن أجــل نشــر  الوعــي 

بــه لــدى قرائهــا المتزايديــن، وهــو مــا ســتواصل التطلــع إليــه وتســير علــى 

هديــه، بحماســة أكبــر، بينمــا نحــن نــودع عامــاً ونســتقبل آخــر، فــي ركاب 

مغاـمـرة ثقافيــة طليعيــة بوصلتهــا، أبــدأً تؤشــر جهــة المســتقبل 

نوري الجراح
لندن في ديسمبر/ كانون األول 2018

ف
سو

م ي
ري

كلمة

7 6aljadeedmagazine.com

سماء ال تعتقل األجنحة
وفضاء ال يحجر على العقول



9 العدد 47 - ديسمبر/ كانون األول 82018 aljadeedmagazine.com

خسوف المثقف العضوي
في أزمة فكر النخبة العربية

حسن العاصي

عــى الرغــم مــن املحــاوالت التــي أظهرتهــا النخبــة العربيــة يف مواجهــة أســئلة التحــدي الحضــاري الغربــي، إال أنهــا أجــرت مقاربــات خاطئــة 

أفضت إىل نتائج كارثية عى املســتوى الفكري والســيايس واالجتماعي، فقد اعتمدت النخبة -بمعظمها- فلســفة تؤمن بأن اإلنجازات 

الحضاريــة الغربيــة، العلميــة والفكريــة يعــود ســببها إىل الحضــارة العربيــة اإلســالمية القديمــة فقــط، وغــاب عنهــا أن إعــادة إحيــاء هــذه 

األفــكار يف الحاضنــة العربيــة يف مجتمعــات مازالــت ذات صبغــة عشــائرية وقبليــة ســوف توّلــد تطــورا مبتــورا وحداثــة مشــوهة.

مقال

يمكننا القول، إذن، إن أزمة الفكر  هل
العربــي الحديــث مصدرهــا أنــه ظــل 

فكرا نخبويا طائعيا تؤمن به -نسبيا- العقول 

هــذه األزمــة  النــاس، وأن  عــن  املثقفــة املعزولــة 

االـشـراكية  واألفــكار  التيــارات  كافــة  تشــمل 

اليسارية والليربالية والقومية وتلك االتجاهات 

التي تعرب اإلسام السيايس؟

لقد انتكست األفكار املاركسية بالرغم من إرثها 

امليضء نظريا، ولم يستطع »النعيم« الشيوعي 

بتوجهــات  متســلطة  عربيــة  أنظمــة  عــرب  النفــاذ 

التجــار  بــن  املصالــح  تحالــف  يدعمهــا  قبليــة، 

والبريوقراطيــة  القبائــل  وشــيوخ  املــال  ورأس 

االســتعماري،  الـغـرب  ويحميهــا  الفاســدة، 

وإمــا  إمــا يف املعتقــات  بالرفــاق  الحــال  وانتهــى 

مطارديــن أمنيــا، وبقيــت الــروة بــن أيــدي قلــة 

نخبويــة التهمــت كل يشء ســيايس واقتصــادي 

الحيــاة ذاتهــا. ابتلعــت  بــل  وثقــايف، 

أفضــل،  تكــن  لــم  القومــي  الفكــر  وحظــوظ 

تشــفع  لــم  والتاريــخ،  واللغــة  األرض  فوحــدة 

أصبحــت  التــي  القوميــة  الوحــدة  لشــعارات 

هزيمــة  بعــد  معرفيــة  إشــكالية  يثــري  مفهومــا 

.1967 العــام  حزـيـران 

عــن  بعيــدة  نخبويــة  ظلــت  الليرباليــة  واألفــكار 

الجماهري، بسبب انشغال الليربالين بموضوع 

املطالــب  وإغفالهــم  السياســية  الحريــات 

االجتماعيــة التــي تمــس الـشـرائح الشــعبية مــن 

النــاس. وكذلــك الفكــر الدينــي الــذي يعــاين مــن 

الركــود وغيــاب االجتهــاد الفقهــي منــذ أكــر مــن 

السياســية  الجماعــات  قيــام  عــن  ناهيــك  قــرن، 

لخدمــة  الدينيــة  النصــوص  بتأويــل  اإلســامية 

مشــروعها، وفشــلها يف بلــورة البديــل املختلــف 

القــادر عــى إجــراء مقاربــات مغايــرة ملــا هــو قائــم.

يف الخواص والعوام

املجتمــع  يف  موجــودة  كانــت  تقســيمات  يف 

إىل  املجتمــع  حمورابــي  قانــون  قّســم  البابــي، 

العــوام، األرـقـاء«.  ثــاث طبقــات، »الخــواص، 

األوىل  الطبقــة  أعـضـاء  عــى  يطلــق  فــكان 

وأـفـراد  الســادة،  األولــون  وهــم  »األويلــوم« 

وهــم  »مشــكينوم«  يســمون  الثانيــة  الطبقــة 

املساكن حقوقهم ليست كاملة رغم أنهم من 

األـحـرار، والطبقــة الثالثــة هــم »وردوم« الرقيــق 

حقــوق. أي  لهــم  ليســت  الذيــن 

معـمـوال  مــازال  التقســيم  هــذا  أن  يفاجئنــا  ال 

هنــاك  فمــازال  العربيــة،  الــدول  غالبيــة  يف  بــه 

عليــة القــوم، وهنــاك خدمهــم. مازالــت قضايــا 

العدالــة االجتماعيــة واملســاواة مجــرد شــعارات 

ال قيمــة لهــا، يف مجتمعــات ماضيــة يف تـغـّول 

الــروة. عــى  النخبــة  نخبــة  واســتحواذ 

تــربز عاقــة ملتبســة مربكــة  يف املشــهد العربــي 

الثقافيــة  ودالالتهــا  النخبــة  بــن  جمــع  مــا  هــي 

»الخــواص« وبــن الجمهــور الواســع »العــوام«. 

الصــدارة  مــكان  النخبــة  منــح  املفهــوم  هــذا 

شــؤون  إلدارة  تفويضــا  ومنحهــا  املجتمعيــة، 

العبــاد، حيــث استســلم »العــوام« لهــذا القــدر 

الخــاص. ســاعة  ينتظــر  بربــص 

الــروات  عــى  »الخــواص«  النخبــة  ســيطرت 

العربية، وعى كافة مفاصل الدولة، ووظفت 

القضــاء والتعليــم والقطــاع الصحــي ملصالحهــا، 

وقامت بتحويل الجيوش واألجهزة األمنية إىل 

أذرع لهــا تبطــش باســمها. فيمــا أصبــح العامــة 

النــاس،  مــن  باملئــة   80 يشــكلون حــوايل  الذيــن 

واملهمشــن  الفـقـراء  مــن  طوابــري  عــن  عبــارة 

والجائعــن.

مــن  أكــر  عــى  تســتحوذ  العربيــة  الــدول  إن 

ومــن  العاملــي.  النفــط  احتياطــي  مــن  باملئــة   55

احتياطــي،  أكــرب  صاحبــة  العشــر  الــدول  بــن 

هنــاك خمــس دول عربيــة تمتلــك مــا مجموعــه 

هــي  الــدول  هــذه  نفــط.  برميــل  مليــار   713

الســعودية والعراق والكويــت  العربيــة  اململكــة 

واإلمــارات وليبيــا. وبلغــت عائــدات دول الشــرق 

مليــار   325 مجموعــه  مــا   2017 ســنة  األوســط 

يف  النفــط  عائــدات  مــن  باملئــة   41.3 أي  دوالر، 

أكــرب  ثــاين  الســعودية،  نصيــب  وكان  العالــم. 

منتــج للنفــط يف العالــم، منهــا 133 مليــار دوالر.

الــروات الشــخصية يف العالــم مــا  فيمــا بلغــت 

نصيــب  بلــغ  دوالر،  تريليــون   202 مجموعــه 

الـعـرب منهــا 3.2 تريليــون دوالر. هــذه الــروات 

»الخــواص«  النخبــة  أيــادي  بــن  تركــز  العربيــة 

ـمـزارع أهليــة خاصــة. التــي حولــت األوطــان إىل 

فقــر  مــن  يعانــون  الذيــن  نســبة  بلغــت  بينمــا 

مدقع يف العالم العربي 13.4 باملئة من السكان 

عــن  صــادر  بشــرية  تنميــة  تقريــر  آخــر  حســب 

املتحــدة. األمــم 

النخبة املثقفة

أظـهـرت األحــداث يف العالــم العربــي أن النخبــة 

العربيــة -بمعظمهــا- إمــا أن تكــون مــن املثقفــن 

واملتعلمــن الذيــن يجلســون عــى كافــة املوائــد، 

وهــم النخبــة املرتزقــة التــي تنحــاز إىل مــن يحقــق 

املعــارف   – ســلعتها  ويشــري  مصالحهــا، 

ومهــارات اإلقـنـاع- بأغــى ثمــن، تراهــم يهتفــون 

تــارة  للحاكــم  ويهللــون  تــارة،  الجماهــري  مــع 

حقيقيــان  لهــم وجهــا  تعــرف  أن  دون  أخــرى، 

الســلطة،  حاشــية  نخبــة  مــن  تكــون  أن  وإمــا 

وهم عادة يكونون أصحاب الوالءات ويتبعون 

تبييــض  الوحيــد  عملهــم  األمنيــة،  األجـهـزة 

األنظمــة. وجــه  وتلميــع 

إن النخبــة املثقفــة الحقيقيــة العربيــة ال نســمع 

منشــغلة  ومتفرقــة،  متشــتتة  فهــي  صوتهــا، 

مــن  يجــري  مــا  ومتابعــة  النظــري،  بالشــقاق 

خلف النوافذ. وهي يف الواقع جوهر اإلشكالية 

وأهم سبب ألزمة الفكر العتزالها واغرابها عن 

همــوم األمــة، وانخراطهــا يف معــارك هامشــية 

اســتوطنت  التــي  الحقيقيــة  باألـمـراض  تمــت  ال 

املنهــك. العربــي  الجســد 

املنطقــة  يف  امللتهبــة  التطــورات  كشــفت  فقــد 

واملفارقــات  األســئلة  مــن  جملــة  عــن  العربيــة 

املنهكة حول مكانة الجماهري الشعبية العربية 

االجتماعيــة،  والعدالــة  املواطنــة  يف  وحقوقهــا 

والتخلص من االستبداد والفساد، يف أولويات 

النخبــة العربيــة، يف منطقــة تغــرق يف  اهتمــام 

تنتهــي. التــي ال  مســتنقع أزماتهــا 

صورة املثقف

منذ أواسط القرن املايض، املرحلة التي شهدت 

صــورة  تحديــد  تــم  العربيــة،  الــدول  اســتقال 

املثقــف العربــي الــذي رســمت مامحــه األحــداث 

التــي  لاســتعمار  املناهضــة  التحرريــة  واألفــكار 

اســتلهم  حيــث  الـفـرة.  تلــك  يف  ســائدة  كانــت 

املثقــف  تجــارب  مــن  مكانتــه  العربــي  املثقــف 

الغربــي النقــدي ومــا أفرزتــه هــذه التجربــة مــن 

معــارف نقديــة وافــكار وعلــوم تنتصــر لإنســان 

قــام  حيــث  القمعيــة.  الســلطة  مواجهــة  يف 

املثقــف العربــي بتقليــد مــا قــام بــه املثقــف الغربــي 

التــي  الحريــات  وتقييــد  العســف  مواجهــة  مــن 

ـطـول  يف  متعــددة  بأنمــاط  االســتعمار  مارســها 

الباد العربية وعرضها. فتبلورت صورة املثقف 

الكــربى،  العربيــة  القضايــا  خضــم  يف  العربــي 

االســتعمار  مــن  التحــرر  معركــة  مــن  بــدءا 

الغربــي، مــرورا بمعركــة تحريــر فلســطن، إىل 

مناهضــة اإلمربياليــة وبـنـاء األوطــان. ثــم انـخـرط 

والســيادة  الهويــة  تشــكيل  بمهــام  املثقــف  هــذا 

العامــة،  والوحــدة الوطنيــة، ومهــام الحريــات 

والثــوري  والعضــوي  امللـتـزم  املثقــف  فــكان 

ن
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واملناضــل هــي تســميات عكســت الطابــع الثقــايف 

الزمنيــة. الحقبــة  لتلــك 

ونجــد أن املثقــف تـحـول حينهــا إىل حالــة رمزيــة 

واكبــت جميــع األحــداث التــي أملــت بمنطقتنــا. يف 

عهــد الثــورة الجزائريــة ســاهم املثقفــون الـعـرب 

إىل  العربــي  للشــارع  العــام  امـلـزاج  تحويــل  يف 

والوجــه  الفرنــي  لاســتعمار  مناهضــة  حالــة 

الفلســطينية  الثــورة  ـفـرة  ويف  للـغـرب.  القبيــح 

يف  الرياديــة  مكانتــه  العربــي  املثقــف  احتــل 

ويف  إـسـرائيل.  وابنتهــا  للصهيونيــة  العــداء 

املرحلــة الناصريــة أيضــا كانــت للمثقــف العربــي 

مساهمته يف جعل هوى الشارع العربي قوميا 

بمســتقبله. مؤمنــا  وحدويــا 

التحــرر  بثــورات  آمــن  الــذي  العربــي   إن املثقــف 

القضيــة  يف  بحمــاس  وانـخـرط  العربيــة، 

القوميــة  لنـصـرة  صوتــه  وارتفــع  الفلســطينية، 

العربيــة، وســحرته الثــورات االشــراكية، وحلــم 

باملدينــة األفاطونيــة، وجــد نفســه خــارج األطــر 

التــي شــكلت صورتــه عــرب ســبعن عامــا، حيــث 

املاركســية  مــن  الكـبـرية  األيديولوجيــات  انهــارت 

إىل  وســواهم،  الـعـرب  املثقفــن  أبـهـرت  التــي 

القوميــة التــي التــف حولهــا كل مــن آمــن بفـكـرة 

االســتعمار،  ومناهضــة  العربيــة  الصحــوة 

املـيـول،  عنصريــة  فكريــة  عصبيــة  إىل  فانتهــت 

النزعــات  أفســدتها  التــي  للناصريــة  عبــورا 

بالقضيــة  االنشــغال  وتراجــع  العســكرية، 

املركزية للعرب -فلسطن- إىل أدىن مستوياته.

املثقف كما عهدناه

مــن  شــيئا  أصبــح  نعهــده  كمــا  العربــي  املثقــف 

التــي  والتـحـوالت  األحــداث  تخطتــه  املــايض، 

ـتـزال- يف املنطقــة العربيــة، خاصــة  تجــري -وال 

بدءا من العقد الثاين لألفية الثالثة. فقد انكفأ 

املثقفون اليساريون العرب عقب انهيار االتحاد 

الســوفييتي واعتــربوا أن األفــكار التــي تدعــو إىل 

واملثقفــون  »الربوســرويكا«.  بعــد  كفــر  البـنـاء 

القوميــون تمــادوا يف التطــرف والعنصريــة كلمــا 

تكّشف أن نموذج الدولة القومية ال يخرج منه 

إال التغــول يف القمــع واالســتبداد. أمــا نظراؤهــم  

املثقفون اإلساميون فتبن أنهم عاجزون مثل 

نمــوذج  تقديــم  عــى  قادريــن  وغــري  اآلخريــن، 

أفضــل، فكانــت الطامــة الكــربى أن تـحـول ـجـزء 

منهم إىل حالة عدمية تكفريية بذرائع متخيلة.

إن األزمــات العربيــة املتعــددة واملتتاليــة أحدثــت 

إرـبـاكا شــديدا يف إيـقـاع املثقــف العربــي، بصــورة 

فكريــة  تجاذبــات  مكوناتــه وأدخلتــه يف  تشــتت 

لــم يكــن متهيئــا ملقارباتهــا. وبــدال مــن  وأحــداث 

عمــا  لالتفــات  اـلـرايث  التقديــس  عــن  التوقــف 

مــن املثقفــن  العديــد  تجــد  هــو حاضــر ومؤثــر، 

يحاولــون إعــادة إحـيـاء العظــام وهــي رميــم. أمــا 

املثقفــون الحداثيــون فقــد اتبعــوا منـهـاج النقــل 

فــخ  يف  فوقعــوا  واإلبــداع،  الخلــق  ال  واالتـبـاع 

التبعيــة للمذاهــب الفكريــة املتنوعــة. هــذا يفســر 

يف مقاربتــه ـجـزءا مــن أســباب غيــاب الدراســات 

االـسـراتيجية  والخطــط  والعلميــة،  الفكريــة 

العربــي،  الواقــع  معظــم  يف  الجيوسياســية 

يف  تراعــي  محليــة  مبــادئ  عــى  تقــوم  والتــي 

الوطنيــة. واملكونــات  الظــروف  تشــكلها 

وبعد أن تقوضت الفكرة االشراكية بنموذجها 

السوفييتي، واضطربت الديمقراطية الغربية، 

والقوميــة  الليرباليــة  التيــارات  أتـبـاع  وأخفــق 

والوســط  واليســار  اليمــن  وفشــل  والدينيــة، 

الواقــع  بجــدار  اـخـراق  أي  إحــداث  يف  جميعــا 

العربــي البغيــض، أيــن ســيقف املثقــف العربــي 

كل  ملواجهــة  خططــه  وماهــي  ســيفعل؟  ومــاذا 

التطــرف والتشــدد والعنصريــة والطائفيــة  هــذا 

التــي ظـهـرت  العرقيــة  املذهبيــة، واالنقســامات 

املنطقــة؟  عمــوم  يف  وواضحــة  صريحــة  جليــة، 

وكيــف ســينهي حــروب اإلبــادة، ويوقــف ثقافــة 

واالســتئصال؟ االجتثــاث 

يف  املســكن  العربــي  للمثقــف  ظــل  الــذي  مــا 

مســحت  التــي  املتتاليــة  االنهيــارات  مرحلــة 

يف  جديــد،  مــن  اآلن رســمها  مامحــه، وتعيــد 

ظــل صعــود الدولــة األمنيــة التــي ال تقيــم اعتبــارا 

القانــون  العامــة وســلطة  الحريــات  قيــم  لكافــة 

التي ينتمي لها املثقف؟ ما الذي ظل من صورة 

التــي  املرعبــة  التطــورات  بعــد  العربــي  املثقــف 

تتــواىل يف أماكــن متعــددة مــن الوطــن العربــي، 

والتــي أحدثــت تغــرياً جذريــاً عــى كل مــا نعرفــه، 

وكل مــا هــو مألــوف لدينــا يف املشــرق واملـغـرب؟

كثــرية هــي األســئلة التــي تتواتــر مــن رحــم الواقــع 

دون إجابــات  ظلــت  باألزمــات،  العربــي املتخــم 

واضحــة. ومــع بدايــة العقــد الثــاين مــن األلفيــة 

الثالثــة، تحولــت إىل أســئلة مصرييــة وجوديــة، 

تعــرب عــن حالــة االنســداد واالســتعصاء الفكــري 

إذ  واالقتصــادي،  واالجتماعــي  والســيايس 

يف  نفســها  العربيــة  الشــعوب  معظــم  وجــدت 

حالــة مــن التيــه تعــاين مــن ضنــك الحيــاة ومــن 

معــدالت  وانخفــاض  الصحيــة،  الرعايــة  غيــاب 

والبطالــة،  الفقــر  مســتويات  وارتـفـاع  التنميــة، 

يف حكــم أنظمــة اســتبدادية يف معظمهــا تعتمــد 

سياســة تكميــم األفــواه. هنــا أصبحــت األســئلة 

بصورتهــم  الـعـرب  معهــا املثقفــون  عجــز  كـبـرية 

النمطيــة عــن القيــام بــأي مقاربــات موضوعيــة. 

أن  أولهمــا  ســببن،  إىل  بظنــي  يعــود  وهــذا 

االحــداث التــي وقعــت يف عــدد ليــس قليــل مــن 

املألوفــة  الفـكـرة  أســقطت  قــد  العربيــة  الــدول 

عــن املثقــف العربــي ودوره يف الوعــي الجمعــي 

للشعوب، والثاين أن عددا من املثقفن العرب 

شــعوب  مواجهــة  يف  أنفســهم  وضعــوا  قــد 

يــوم يتشــدقون بالدـفـاع عنهــا وعــن  كانــوا ذات 

الوقــت  ـجـاء  حــن  يف  وحقوقهــا،  مصالحهــا 

الــذي ارتفعــت فيــه أصــوات هــذه الشــعوب ضــد 

أن  املثقفــن  بعــض  اختــار  العربــي،  االســتبداد 

انحــاز  فيمــا  الـعـرب،  الطغــاة  إىل جانــب  يقفــوا 

التكفــريي. العدمــي  للفكــر  بعضهــم 

مرتبــط  املثقفــن  بعــض  مــن  االنقــاب  هــذا 

املثقــف،  مفهــوم  عــن  وتقليــدي  شــائع  هــو  بمــا 

جانــب  إىل  أنــه  عنــه  يغيــب  الــذي  املفهــوم  هــذا 

هنــاك  والتنويــري،  والنقــدي  العضــوي  املثقــف 

السياســية  األنظمــة  مــع  متواطــئ  مثقــف 

القائمــة ألســباب متعــددة، منهــا تحقيــق املــآرب 

الخاصة، أو خشــية بعض املثقفن من صحوة 

تجعلهــم  التــي  املنطقــة  يف  الســيايس  اإلســام 

األنظمــة. حضــن  إىل  يرتــدون 

سقوط املثقف

إن هــذا النكــوص لبعــض املثقفــن العــرب يظهــر 

عجزهم وفشلهم يف دورهم املجتمعي، ويبن 

السياســية  واالنتهازيــة  األنانيــة  مــن  كـبـريا  قــدرا 

قعــر  يف  العربــي  املثقــف  ســقوط  إنــه  لديهــم. 

يمكنــه  ال  هامشــا  لــه  تحــدد  التــي  الســلطة 

تجــاوزه، وأصبــح واحــدا مــن األدوات الخـطـرية 

لتربيــر  السياســية  الســلطة  توظفهــا  التــي 

نفســر  كيــف  وإال  شــعوبها،  وقمــع  اســتبدادها 

هــذا االنحيــاز مــن قبــل املثقــف إىل سياســة املــوت 

والقتــل والحــروب وإشــاعة التفرقــة والكراهيــة، 

عوضــا عــن وقوفــه إىل جانــب النهضــة واإلصــاح 

الحيــاة والســام ونشــر  والتحديــث، ومســاندة 

والتســامح. املحبــة 

-غــري  هويتــه  ـشـرك  يف  العربــي  املثقــف  وســقط 

املتبلــورة أصــا- بمواجهــة اآلخــر، وكأن الثقافــة 

بعــض  فــرى  شر مســتطري،  كلهــا  الغربيــة 

عــى  املؤاـمـرة  نظريــة  يتبنــون  الـعـرب  املثقفــن 

تقهــر  التــي  عــن األنظمــة  لتربيــر دفاعهــم  األمــة 

وجــود  باملطلــق  أنفــي  ال  أنــا  وهنــا  شــعوبها، 

وتمزيــق  الســيطرة  هدفهــا  غربيــة  مؤاـمـرات 

عــى  أـعـرض  لكننــي  املنطقــة،  شــعوب  وحــدة 

توظيــف هــذه الفـكـرة لتثبيــت دعائــم األنظمــة، 

ووضــع الشــعوب أمــام خياريــن ال ثالــث لهمــا، 

فإمــا أن تقبلــوا بهــذه النظــم العربيــة املســتبدة 

للـغـرب. عبيــدا  تكونــوا  أن  وإمــا 

جوانبــه  أحــد  يف  العربــي  للمثقــف  ســقوط  إنــه 

لتوجيــه  دومــا  جاهــز  إنــه  مرعبــة،  بمفارقــات 

مفاهيمــه،  يشــاركه  ال  آخــر  ألي  النقــد  رمــاح 

بينمــا ال يملــك الشــجاعة عــى النظــر إىل فـكـره 

بالحديــث  يســتفيض  مــرآة.  أي  يف  وســلوكه 

انقـطـاع، ويدعــم  دون  أيامــا  الديمقراطيــة  عــن 

حججه باآلالف من األمثلة والتجارب التاريخية 

لشعوب متعددة، لكنه ال يجرؤ عى إجراء أي 

فيــه  يعيــش  الــذي  والقهــر  لاســتبداد  مقاربــة 

الفقــر  عــن  يحدثــك  يوميــا.  بؤســه  مــن  ويعــاين 

والجــوع ونســب البطالــة يف كل العالــم، وهــو ال 

يجــد لقمــة العيــش يف وطنــه ويشــقى للحصــول 

ويمــارس  العامــة  بالحريــات  يطالــب  عليهــا. 

نظريــا،  بالحــوار  يؤمــن  واالســتبداد.  العنــف 

مــن اآلخريــن  يريــد  باملخالفــن.  صــدره  ويضيــق 

أن يضحــوا ويموتــوا يف ســبيل الفكــرة أو الزعيــم 

يتلــذذ  هــو  فيمــا  أبطــاال،  ليصبحــوا  الوطــن  أو 

بالرفاهيــة. يثقــل رأســك بالحديــث عــن الوطنيــة 

واالنتـمـاء والصناعــة الوطنيــة، وكل مــا يرتديــه 

هو ويأكله صناعة غربية. يخطب لساعات ضد 

االســتعمار الغربــي وأطماعــه وثقافتــه، وال يثــق 

الغربــي. بالــدواء  إال 

ســقط املثقف العربي -ليس الجميع- يف هاوية 

جمــوده  ـقـاع  يف  ســقط  أنـكـره،  الــذي  الواقــع 

يف  ســقط  الضرـيـرة،  ودوغمائيتــه  العقائــدي 

إشــكالية  أنتــج  ممــا  محيطــه،  عــن  اغرابــه  فــخ 

وموقعــه. ومهامــه  بــدوره  ترتبــط  أخاقيــة 

إن من أبرز مظاهر سقوط العديد من املثقفن 

العــرب هــو تلــك الســلبية الشــنيعة التــي أبدوهــا 

تجــاه قضايــا الشــعوب، حيــث ســقطوا يف فــخ 

صحراويــة  نبتــة  مثــل  محيطهــم،  مــع  التكّيــف 

ال  هــي  القاســية،  املنــاخ  ظــروف  مــع  تتكيــف 

تقــاوم الجفــاف وال يمكنهــا تغيــري واقعهــا، هــي 

بعــض املثقفــن  حــال  هــذا  معــه.  تتكّيــف  فقــط 

الذيــن يتلونــون فريمــون ثوبــا لريتــدوا ثوبــا آخــر، 

كلمــا تغــريت الظــروف والبيئــة املحيطــة، بســبب 

عجزهم وإخفاقهم. هذا الوضع يجعل املثقف 

يف حالــة مــن الغيبوبــة واملــوت الســريري.

المثقف العربي كما 
نعهده أصبح شيئا من 

الماضي، تخطته األحداث 
والتحوالت التي تجري 
-وال تزال- في المنطقة 
العربية، خاصة بدءا من 

العقد الثاني لأللفية الثالثة. 
فقد انكفأ المثقفون 

اليساريون العرب عقب 
انهيار االتحاد السوفييتي 
واعتبروا أن األفكار التي 

تدعو إلى البناء كفر 
بعد »البروسترويكا«. 
والمثقفون القوميون 
تمادوا في التطرف 

والعنصرية كلما تكّشف 
أن نموذج الدولة القومية 

ال يخرج منه إال التغول 
في القمع واالستبداد. 
أما نظراؤهم  المثقفون 
اإلسالميون فتبين أنهم 

عاجزون مثل اآلخرين

ما الذي ظل للمثقف 
العربي المسكين في 

مرحلة االنهيارات المتتالية 
التي مسحت مالمحه، 
وتعيد اآلن رسمها من 
جديد، في ظل صعود 
الدولة األمنية التي ال 
تقيم اعتبارا لكافة قيم 
الحريات العامة وسلطة 
القانون التي ينتمي لها 

المثقف؟ ما الذي ظل من 
صورة المثقف العربي بعد 

التطورات المرعبة التي 
تتوالى في أماكن متعددة 
من الوطن العربي، والتي 

أحدثت تغيرًا جذريًا على 
كل ما نعرفه، وكل ما هو 
مألوف لدينا في المشرق 

والمغرب؟
كثيرة هي األسئلة التي 

تتواتر من رحم الواقع 
العربي

مقال
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يف اشتباك املثقف

البــارع  الخطيــب  هــو  ليــس  الحقيقــي  املثقــف 

مــن  هــو  إنمــا  والفكــري،  الســيايس  املنّظــر  وال 

الصامتــة  والفئــات  الشــعبية  الـشـرائح  يمثــل 

السياســية  الســلطة  قهــر  ملقاومــة  يف املجتمــع، 

وتعســفها، هــو صــوت النــاس يف دفاعهــم عــن 

الحيــاة والتعليــم والعمــل والرعايــة  حقهــم يف 

للمثــل  ينتصــر  الــذي  اإلنســان  هــو  الصحيــة، 

واملســاواة  والحريــة  العدالــة  ولقيــم  اإلنســانية 

لتحريــر اإلنســان  يســعى  مــن  هــو  االجتماعيــة، 

مــن كافــة أنــواع القيــود والوصايــة التــي تفرضهــا 

يكــون  الــذي  ذاك  هــو  املثقــف  الســلطة.  عليــه 

املقــدرة  ويمتلــك  واقعــه  مــع  ومشــتبكا  ملتزمــا 

املجتمعيــة،  اإلشــكاليات  وتحليــل  رؤيــة  عــى 

الواقــع،  هــذا  ومامــح  خصائــص  وتحديــد 

لتغـيـريه. املتضــررة  الـشـرائح  مــع  والســعي 

أمتــه، املنـخـرط  مــع قضايــا  هــو املثقــف امللتحــم 

تســتهدف  التــي  القــوى  بمواجهــة  يف االشــتباك 

العربيــة،  األمــة  ومســتقبل  وحاضــر  مــايض 

نحـتـاج  العربــي.  اإلنســان  وفكــر  هويــة  وتهــدد 

ذاك املثقــف والكاتــب واملفكــر والفنــان للتصــدي 

تدمــري  فيهــا  يتــم  التــي  املرحلــة  هــذه  ملخاطــر 

أوطاننــا، ويتـعـرض املواطــن للقهــر والتجهيــل، 

واملذهبيــة،  الطائفيــة  الصراعــات  بنــا  وتفتــك 

الوعــي  وينحســر  القطريــة  األنــا  وتتضخــم 

يعــود ويلهــب  الــذي  هــو املثقــف  أيــن  الجمعــي. 

ســبات  مــن  روحهــا  ويوقــظ  الشــعوب  حمــاس 

الكبــت والقمــع؟ نحــن يف مرحلــة ســقطت فيهــا 

كافــة األســماء واأللقــاب، ولــم تعــد تعنــي شــيئا 

األســئلة  عصــر  يف  حقيقيــا  ومعنــى  قيمــة  ذا 

واالختيــارات  الكــربى،  واملواجهــات  الكــربى، 

الكــربى. إمــا أن يكــون املثقــف حقيقيــا ملتصقــا 

ثقافيــا وفكريــا واجتماعيــا التصاقــا فعليــا، وإمــا 

أن يكــون اســما ولقبــا أجــوف وشــيئا براقــا يلمــع 

تذكــر. قيمــة  دون 

املثقــف العضــوي هــو مــن ُتمتحــن أفــكاره ليــس 

اضطرابــات  يف  إنمــا  الوعــي،  جدليــة  يف  فقــط 

يف  الوجــود،  معــارك  يف  الواقعيــة،  الحيــاة 

النــاس  ـحـراك  مــع  جنــب  إىل  جنبــا  املشــاركة 

عنهــم  الكتابــة  وليــس  الشــارع،  يف  العاديــن 

الوعــي  والعمــل،  الثقافــة  مكيفــة.  غــرف  يف 

وال  بينهمــا  انفصــام  ال  متازمــات  والحركــة، 

تضــاد.

متازمــة  مــن  يعانــون  الـعـرب  معظــم املثقفــن 

الوعــظ والســلوك االنتقــايئ، ويعتمــدون منهــاج 

توبيخ الذات وتقريع الواقع، دون أي ممارسة 

اشــتباكية واعراكيــة ملجابهــة  ثقافيــة، فكريــة، 

هــذا الكــم غــري املســبوق مــن املخاطــر السياســية 

الثقافيــة  واألهــوال  واألمنيــة،  واالقتصاديــة 

تتوعــد وجودنــا. التــي  واالجتماعيــة 

مهمــا كان ـنـوع املثقــف وإىل أي مذهــب فلســفي 

ينتمي، وبغض النظر عن تصنيفه الطبقي، إن 

كان مثقفــا غرامشــيا قادمــا مــن رحــم الشــريحة 

ألجــل  ويســعى  لهــا  ينتمــي  التــي  االجتماعيــة 

تطوير وعيها االجتماعي وهيمنتها السياسية، 

أو كان مثقفــا إدوارديــا كونيــا المنتميــا يمــارس 

الفكريــة  مســؤوليته  فــإن  والتنويــر،  النقــد 

واألخاقيــة هــي االلتحــام مــع القضايــا الوضعيــة 

باإلـصـاح  واالنـخـراط  الشــعبية،  واملطالــب 

وامتاكــه  الهّشــة،  البنــى  ونقــد  االجتماعــي، 

للتغيــري. رؤيــة 

التحدي املصريي

تشــكل  التــي  النظريــة  الفلســفية  املقاربــات 

واحــدة مــن أدوات املثقــف، إنمــا هــي الحاضــن 

العدالــة  قيــم  كل  لكــن  االجتماعــي،  للـحـراك 

يف  إال  إدراكهــا  يمكــن  ال  واملســاواة  والتحــرر 

معرك الواقع املعيش، يف مامسة إشكاليات 

الــذي  املثقــف  إن  وتحليلهــا.  وتفهمهــا  الشــارع 

االجتماعيــة  النــاس  وحقــوق  بمطالــب  يؤمــن 

للحتميــات  طبقــا  فقــط  نظريــا  والسياســية 

يكــون  ال  فعليــة،  ممارســة  ودون  التاريخيــة 

الصائــب  النقــدي  بالفعــل  القيــام  بمقــدوره 

أخاقيــا  نقــدا  نقــده  يكــون  ولــن  للســيايس، 

ودهاليــز  دروب  عــن  بعيــد  وهــو  تصحيحيــا 

التجربة امليدانية، فمن دون االشتباك ال يمكن 

تجــارب  أي  وننقــد  ونحلــل  ونفهــم  نــدرك  أن 

اجتماعيــة تاريخيــة، وكذلــك ال يمكــن التحقــق 

مــن أي أفــكار مهمــا كانــت ســامية وجذابــة دون 

الواقــع. يف  الحقيقــي  لامتحــان  خضوعهــا 

املثقــف  يف  املبكيــة  املضحكــة  املفارقــات  ومــن 

كمــا  املتقدمــة  البلــدان  شــهدت  أن  العربــي، 

املتخلفــة نمــاذج إمــا عكســت االنحيــاز العضــوي 

حتــى  الجمهــور،  جانــب  إىل  املثقــف  مــن  التــام 

أولئك املثقفن النقدين الامنتمن إىل شرائح 

القيــم  كافــة  مــع  وقفــوا  محــددة  اجتماعيــة 

حقــوق  عــن  ودافعــوا  واإلنســانية،  األخاقيــة 

البشــر األساســية وحرياتهــم العامــة، أو أبانــت 

تحالــف بعــض املثقفــن الغربيــن مــع الســلطة، 

تحالــف أفــى إىل بنــاء الدولــة الغربيــة الحديثــة 

دور  انتـهـاء  إىل  أدى  مــا  وهــو  الحــايل،  بشــكلها 

دوره  أصبــح  أو  الـغـرب،  يف  العضــوي  املثقــف 

يف  التقنــي  الهائــل  التطــور  بســبب  هامشــيا، 

القطاعــات. مختلــف 

 بيــد أن املثقفــن الـعـرب مازالــوا يرزحــون تحــت 

ومازالــوا  تراكــم،  التــي  الواقــع  تخلــف  أعـبـاء 

مقاربــات  إـجـراء  عــن  عجزهــم  مــن  يعانــون 

ألســئلة النهضــة واإلصــاح مــن جهــة، وتوحــش 

هــم  فــا  أخــرى.  جهــة  مــن  الغربــي  اآلخــر 

اســتطاعوا الوقــوف التــام مــع شــعوبهم، حتــى 

أنهــم  األيــام  مــن  يــوم  يف  زعمــوا  الذيــن  أولئــك 

مثقفــو الجماهــري، رفضهــم الشــعب ولــم يقبــل 

وصايتهــم، وال هــم تمكنــوا مــن ابتــداع اـخـراق 

املواطنــة  قيــم  ملصلحــة  الســلطة  مــع  للعاقــة 

املؤسســات. دولــة  وبـنـاء 

أزمتنا يسببها املثقف العربي -بمعظمهم- الذي 

الســاطن،  أقــدام  تقبيــل  هــو  دوره  أن  يؤمــن 

وتمجيد الحاكم. كارثتنا يف الثنائيات املتضادة، 

مع هؤالء الذين ال يرون خاصا إال بنقل الفكر 

أن  يظنــون  الذيــن  وأولئــك  الغربيــة،  والحداثــة 

الـكـرب والضائقــة التــي تعيشــها األمــة ال ســبب 

عــى  ومؤامراتــه  وأطماعــه  الـغـرب  ســوى  لهــا 

املنطقة. هذه الثنائية وغريها ما يضع الشعوب 

فكــري  مــأزق  يف  املنطقــة  ومســتقبل  واملثقفــن 

أخاقــي حضــاري، فــإذا كان الـغـرب هــو ســبب 

جهلنــا وتأخرنــا، فكيــف يكــون هــو ذاتــه منقذنــا؟ 

دور  تشــكيل  إعــادة  يـفـرض  مصــريي  تحــد  إنــه 

نحـتـاج  ببســاطة  إننــا  املثقــف وتحديــد وظيفتــه. 

مــن  يتمكــن  الــذي  التنويــري  العضــوي  املثقــف 

ويفككهــا  منطقتنــا  يف  األزمــات املســتعرة  إدارة 

االنفعــايل  املثقــف  ال  وعقانيــة،  بموضوعيــة 

ينتــج األزمــات والحرائــق. الــذي 

 كاتب وباحث من فلسطين مقيم في 

الدنمارك

مقال
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مستقبل الثقافة التربوّية 
في العالم العربّي

مقاربة بين ُأطروحتين

عامر عبد زيد الوائلّي

 يف هذا البحث سنحاوُل عرَض الدواعي التي تطرُح هذه املشكَلة التي كاَنت حاضرة يف مرحلِة االستقالِل، فبعَد األحداِث التي أعقبِت 

ــِة، وخطاباتهــا بإحيــاِء  الربيــَع العربــَيّ نجــُد اليــوَم الكثــَر مــن التســمياِت اتخــذت اســَم »مســتقبَل الثقافــِة«، عنوانــا ملهرجاناتهــا الثقافَيّ

ُث رسمّيا وتدعو إىل تعديل اإلرث يف تونس. لذا نحاوُل هنا إعادة عرض  أطروحِة طه حسني يف الَتّعلِم بمصر، وهناك خطاباٌت تتحَدّ

هــذِه األطروحــة وهــذه الخطابــات، فنظهــُر تباينهــا ونقَدهــا مــن خــالل نقــِد مبانيهــا وتوجهاتِهــا وأســباِب اســتعادتها اليــوم. 

مقال

َ املســوغاِت  يف هــذا املقــال أَن نبــِنّ نحاول
املشــكَلة،  هــذه  طــرَح  تعيــُد  التــي 

، واختــاِف األســباِب  بالرغــِم مــن الفــارِق الزمنــِيّ

عنــَد دعــاِة االختــاِف وعنــَد ودعــاِة الُهويَـّـِة، وبــَن 

تبيَئــَة  يحــاوُل  الــذي  اللـيـربايِلّ  الخطــاِب  أهــِل 

، وبــَن  الحداثــِة، واالنفتــاَح عــى اآلخــِر الغربــِيّ

الخطــاِب اإلســامِيّ الــذي يحــاوُل إحيــاَء األصالــِة 

واتهاِمــِه  ومهاجمِتــِه  االنفتــاِح  ونقــَد  ــِة،  الراثَيّ

بالتغريِب.

اســتعراضنا  يف  الَثّقافــِة:  مســتقبِل  إشــكالَيُّة 

مرتبطــة  نجدهــا  عناويــن  مــن  اليــوَم  ُيطــرُح  ملــا 

علينــا  أَمــَر املســتقبِل، وكيــَف  تناقــُش  بُِمشــكِلة 

أن َنخُلــَق تـحـّوال يجعــُل مــن عامَلِنــا العربــِيّ عامَلــا 

ملــا نعانيــه يف الحاضــِر  قــادرا عــى أن يســتجيَب 

الحقبــِة  يف  املفكــروَن  حــاوَل  وقــد  تدهــور.  مــن 

مــوا حـلـوال، ولكَنّهــم اختلفــوا  يقِدّ أن  الســابقِة 

فيها باختاِف املرجعياِت املعتمدِة يف املعالجة، 

مــن  حاضِرنــا  يف  نعانيــه  مــا  النتيجــُة  وكانــت 

أو  التحديــث  أمــِر  مقاربــِة  يف  ماضينــا  إخفــاق 

الحداثــة.

اليــوَم؛  واقَعنــا  خلــَق  الخطابــن  بــَن  فالـصـراُع 

حيــث نحــاوُل اســتعادَة املــايض مــن أجــِل تقديــِم 

نقــُف  املقاربــِة  هــذِه  ويف  مســتقبلَيّة،  ُخطاطــٍة 

عــى تخــوِم الِخطابــِن، ونحــاوُل اســتعراَضهما 

املقولــِة  اســتعادِة  يف  مســوغاِتهما  وتحليــَل 

ونقِدهــا.

 إَنّ غــرَي املثقفــَن يجهُلــون مــا ُيمكــُن أن تقــوَم بــه 

اٍت، قد يكون بعُضها مصرييّا  الثقافُة من ُمهَمّ

ــُة الكــربى أَنّ هنالــَك  اَمّ ونتائُجــُه جســيمة، والَطّ

مــن َيْحَســُب نفَســُه عــى املثقفــَن، ويف الوقــِت 

نفِسه يفوُته الكثرُي من قضايا الثقافِة الرصينِة، 

واألدواُر النــادرُة التــي ُيمكــن أن تقــوَم بهــا عــى 

بَِشــْكٍل  القصــَد  هــذا  نـقـّرَب  ولــي  أكمــِل وجــه. 

إَنّ  نـقـوُل  أكــَر توضيحــا وتجســيما وتجســيدا، 

الرأســماُل  وهــي  الحيــاِة،  ِعمــاُد  هــي  الثقافــَة 

أو  حياِتنــا  عــى  معنــى  يْســبُغ  الــذي  الرمــزُيّ 

خــاِل  مــن  مــا  ومشــروعَيّة  تســويغا  يمنُحهــا 

رسِمها اتجاهاِت اإلنساِن يف الحياِة، وهي التي 

تساِعُدُه يك يكوَن صالحا باّرا أو منتميا إىل الشِرّ 

وعامــا بــه، ومــن هــذِه النقطــِة فقــط نســتطيُع 

وقــدرَة  بالضبــِط،  الثقافــِة  قــدراِت  نفهــَم  أن 

الثقافــِة عــى التغيــرِي يف حياتنــا بمــا تعتِمــُدُه مــن 

رؤيٍة ومنهج، سواء كان هذا املنهُج سياسّيا أم 

اجتماعّيــا أم اقتصادّيــا، وســواء كانــت الثقافــُة 

يف الســلطِة تقــوُد ِزمــاَم األمــوِر بفرِضهــا مــا تريــُد 

أم  الدولــِة،  مؤسســاِت  يف  ُســلطوٍيّ  كخطــاِب 

كانت معارضة تقوُد سياسَة املقاومِة من أجل 

التغيرِي سواء كان سلمّيا يف املعارضة السلمَيّة 

أم عنيفــا يف املعارضــة العنيفــة كمــا نجدهــا يف 

أقــوال اإلرهــاِب الســيايِسّ وأفعاِلــِه الــذي يَتِّخــُذ 

ــة  ــِة مســوغا ألفعاِلــِه اإلجرامَيّ مــن الثقافــِة الدينَيّ

الشــنعاء.

 ومن هنا نستطيُع أْن نسّوَق فكرَة الثقافِة التي 

ــة،  لهــا آثــاٌر ناِعمــٌة أو غليظــٌة يف أفعاِلنــا اليومَيّ

املباِشــَر  العنــَف  أو  التهديــَد  أو  التربيــَر  وتعتمــُد 

ــٌة  ثقافَيّ ومســوغاٌت  هــاٌت  موِجّ لهــا  كُلّهــا  وهــذِه 

ســواء كانــت ثقافــَة ُســلطٍة أم ثقافــَة معارضــة.

مــن  هــة  ــُة أحيانــا موَجّ الوطنَيّ السياســُة  وتكــوُن 

التــي  عاملّيــا  املهيمنــِة  القــوى  أو  اإلقليــِم  ُدوِل 

تحــاوُل فــرَض سياســِتها أو ثقافِتهــا عــى مناطــَق 

معينــٍة مــن العاَلــِم كمــا نعيُشــُه اليــوَم يف دوِلنــا 

يف  تغيــرٍي  ـفـرَض  تحــاوُل  السياســاُت  فهــذه 

ــِة  ي إىل تغيــرِي املناهــِج العملَيّ املســار الثقــايّف يــؤِدّ

واملناهج السياســَيِّة واالجتماعَيِّة واالقتصادَيّة.. 

العســكرَيّ  الَتّدخــَل  إَنّ  الحيــاة.  مناهــِج  وكل 

أو التهديــَد بــه أو توقيــَع عقوبــاٍت اقتصادَيّــٍة أو 

َشــَنّ حــروٍب دبلوماســَيٍّة قــد تكــون ُمجدَيــة عــى 

التعامــِل  أو  طارئــٍة  أَْزمــاٍت  لحــِلّ  القصــرِي  املــدى 

مــن  ـنـوٍع  تحقيــَق  فوريَّــٍة، ولكــَنّ  تهديــداٍت  مــع 

يمــُرّ  املــدى  بعيــَد  االمتيــاَز  أو  املســتداِم  النصــِر 

بطائفــٍة  الناعمــِة  القــوِة  ــري  ُمَنِظّ وَفــِق  عــى 

املســتهدَف  الفاعــَل  تجعــُل  التــي  األدواِت  مــن 

ــي املطلــوَب منــه مــن دوِن أن َيْشــُعر بالبعــِد  ُيَلِبّ

ضغــِط  تحــت  العاقــاِت  َيضــُع  الــذي  القســرِيّ 

الفعــِل ورِدّ الفعــِل، وحســاباِت الثــأِر واالـحـراِز 

والنفــوِر والتقوقــِع والعــداِء، مــع تحــّول العاَلــم 

ــُة  إىل فضــاٍء تواصــّي مفتــوٍح تقــُع الحــرُب الذهنَيّ

الرهانــاِت  قلــِب  يف  والتمثــات(  الصــوِر  )ـحـرُب 

أكــَر  تَتِّجــُه  التــي  الشــاملِة  ة  للقــَوّ املعاـصـرِة 

العناصــِر.  متكامــِل  تعــددٍيّ  طاَبــٍع  نحــو  فأكــَر 

الكلفــة  وارتـفـاع  الكوكبيــة،  القريــة  عصــر  »يف 

للعمــل  واالقتصاديــة  والبشــرية  السياســية 

تدفــق  أمــام  الحــدود  وانفتــاح  العســكري، 

العوامــل  أهميــة  والصــور، رجحــت  املعلومــات 

التــي  للقــوة  العــام  الحســاب  يف  املاديــة  غــري 

جذابــة،  سياســية  نمــاذج  تعدديــة.  أكــر  باتــت 

حيويــة اإلبــداع الثقــايف والفنــي، مبــادالت رمزيــة 

الفـكـرة  والقلــوب.  العـقـول  تخاطــب  وتدفقــات 

العامــة التــي يتســع نطــاق تقبلهــا، أو عــى األقــل 

مراكــز  دوائــر  يف  جدواهــا،  وبحــث  تمحيصهــا 

البحــث وصناعــة القــرار، هــي فرضيــة أن تحقيــق 

املصلحــة الوطنيــة بوســائل غــري عســكرية وغــري 

مباـشـرة يف العاقــات مــع الكيانــات األخــرى يف 

املحيــط اإلقليمــي والــدويل، أوىل مــن تحقيقهــا 

مــا  غالبــا  زجــري،  إكراهــي  طابــع  ذات  بأعمــال 

بحســابات  ومطوقــة  باملخاطــر  محفوفــة  تكــون 

مقــال:  )مــن  دقيقــة«.  وتكتيكيــة  اـسـراتيجية 

الناعمــة(. وقــد ظهــَر مصطلــٌح  الثقافــة والقــوة 

تبــادل  )هــي  ــُة  الثقافَيّ الدبلوماســَيُّة  هــو  جديــٌد 

املعلومــات واألفــكار والقيــم والنظــم والتقاليــد 

الثقافــة،  جوانــب  مــن  وغريهــا  واملعتقــدات، 

التفاهــم املتبــادل(. )ميلتــون يس  بقصــد تعزيــز 

كامينغــز(.

هنــاَك  ولكــَنّ  تعقيــدا؛  أكــَر  أصبــَح  فاملْشــَهُد 

اـسـراتيجياٍت تحــاوُل إحـيـاَء مفهــوِم »مســتقبل 

ــِة  الوطنَيّ التوجهــاِت  رســِم  إلعــادِة  الثقافــة«؛ 

الــذي  والثقــايِفّ  الســيايِسّ  اإلخفــاِق  وتجــاوِز 

ظاـهـرِة  وانتشــاِر  واالســتبداِد  ــِف  التخُلّ إىل  قــاَد 

اإلرهــاِب محلّيــا وإقليمّيــا فأصبــَح التغيــرُي مطلبــا 

نفِســه. الوقــت  يف  وخارجّيــا  داخلّيــا 

عنــد:   الوقــوف  هنــا  نحــاول  التقديــم  هــذا  بعــد 

مقولــُة مســتقبِل الثقافــِة بــن طــه ُحســن وســيد 

قطــب

الدكتور طه ُحسن حَن يطرُح أفكارا جديدة 

مد
أح
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لق
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ــَة يف ِمْصــَر وينــربي الُكَتّــاُب  تهتــُز الحيــاة الثقافَيّ

بــن  مــا  والنقــِد  والشــرِح  بالتحليــِل  ّقــاُد  والُنّ

مهاجــٍم شــديِد العنــِف عليــه وبــن ُمَؤيِّــٍد يشــرح 

ُحســن  طــه  د.  أََلّــَف   1938 ســنة  قــال.. ويف  مــا 

وـجـاء  ِمْصــَر«  يف  الثقافــِة  »مســتقبُل  كتاَبــُه 

توقيــِع  عــى  عامــاِن  مــَرّ  حيــث  مناســبا  توقيُتــه 

هــو  هــذا  واالســتقاِل.. وكان  الشــرِف  معاهــدِة 

الكتــاُب األوُل بعــَد االســتقاِل الــذي يهــدُف إىل 

ــِة ابتــداء  َرســِم سياســٍة كاملــٍة للثقافــِة التعليمَيّ

من التعليِم األويّل إىل نهايِة التعليِم الجامعّي 

ــَر لخطــواِت التعليــِم  ماحظــا مــا َيجــُب أن يتوَفّ

مــن التناســِق واالنســجاِم املتماشــيِن يف مراحِلــه 

كِلّها بروٍح واحدٍة َتِصُل إىل غايٍة واحدٍة، وهذا 

اليســري.. بالعمــِل  يكــن  لــم 

فحســب  التعليــِم  الكتــاِب سياســَة  يرســِم  ولــم 

أو الثقافــِة املدرســيِة بــل تجاوزهمــا إىل مــا بعــَد 

مراحــِل التعليــِم كِلّهــا.. إىل ثقافــِة املجتمــِع.. إىل 

إىل  والصحافــة..  واإلذاعــِة  والســينما  املســرِح 

األدِب واألدـبـاِء.. وإىل واجــِب الدولــِة يف البحــِث 

العلمــِيّ والنشــاِط الفكــرّي.. وإىل كِلّ مــا يَتّصــُل 

بــكِلّ معانيهــا. بكلمــِة »ثقافــة« 

ولم يكِن الكتاُب جديدا بموضوعِه بِقْدِر ما كان 

الُكَتّــاُب  اعتــاَد  فقــد  بشــكِلِه وتنســيِقِه..  جديــدا 

أن يبحثــوا يف كِلّ مرحلــٍة مــن مراحــِل التعليــِم 

الحديــِث  بــَن  يفصلــوا  وأن  مســتقٍل،  بشــكٍل 

املجتمــِع  يف  والثقافــِة  املدرســِة  يف  الثقافــِة  عــن 

ألــواِن  مــن  لــوٍن  كِلّ  يف  يبحثــوا  أْن  واعتــادوا 

محــددة  جهــة  يرســموا  وأاَلّ  منفــردا،  الثقافــِة 

جميعــا. الثقافــاِت  هــذِه  مــن  أساســَيّة  وغايــة 

إىل  تدفــُع  ــة  خصوصَيّ الثقافــِة  يف  يــرى  كان  إذ 

املســتقبِل دفعــا؛ ألَنّهــا َتَتّصــل بنفوِســنا اتصــاال 

كتابــه  يف  حســن  طــه  د.  تكلــم  هكــذا  عميقــا، 

ِمْصــَر« إذ يراهــا متمـيـزة  الثقافــِة يف  »مســتقبُل 

بخصاِلها، وأوصاِفها التي َتْنَفرُد بها عن غريها 

ُل هــذِه الصفــاِت  مــن الثقافــاِت، كمــا يقــوُل، وأَوّ

املَُمِيّزِة أَنّها تقوُم عى وحدِتنا الوطنَيّة، وَتَتِّصُل 

تَتِّصــل  كمــا  الحديثــِة  بنفوِســنا  قويّــا  اتصــاال 

أيضــا،  القديمــِة  بنفوِســنا  عميقــا  قويّــا  اتصــاال 

الحيــاِة؛  العليــا يف  وُمُثَلنــا  آماَلنــا  ُر  تصــِوّ وألَنّهــا 

فهي تَتّصُل بمستقبِلنا أيضا بل هي تدفعنا إىل 

هــذا املســتقبل دفعــا، بقولــه

العلــم  ألــوان  مــن  لــون  أي  يف  تنظــر  أن  »لــك 

واألدب والفــن التــي ينتــج فيهــا العلمــاء واألدبــاء 

مطبوعــة  أنهــا  فســرى  املصريــون  والفنانــون 

بالطابع املصري القوي الذي لم يستطع الزمان 

هــذا  فيهــا  ســرى  آثــاره،  يعفــو  أو  يمحــوه  أن 

الــذوق املصــري الــذي ليــس هــو ابتســاما خالصــا 

وال عبوســا خالصــا لكنــه يشء بــن ذلــك، فيــه 

كثــري مــن االبتـهـاج، وفيــه قليــل مــن االبتئــاس، 

وســرى فيــه هــذه النفــس املصريــة التــي تجمــع 

بــن الجــدة والقــدم والتــي تثــب إىل أمــام لكنهــا 

تستأىن وقد تقف من حيث تستأىن، وقد تقف 

مــن حــن إىل حــن لتنظــر إىل وراء، ســرى فيهــا 

االعتــدال املصــري الــذي يشــتق مــن اعتــدال الجــو 

أن  الحيــاة املصريــة  عــى  يأبــى  والــذي  املصــري، 

مســتقبل  )طــه حســن،  التجديــد«.  يف  تســرف 

الثقافــة يف مصــر(.

وبعــد مــروِر أكــَر مــن أربعــِة عقــوٍد عــى وفاِتــِه؛ 

مازالــت أفــكاُر الدكتــور طــه حســن تثــرُي الجــدَل 

ــى اليــوِم إىل الحــِدّ الــذي دفــَع أحــَد الباحثــن  حَتّ

مطلــوٌب  »طــه حســن  باســم  كتابــِه  عنونــِة  إىل 

حّيــا أو ميتــا«، وقــد تعــَرَّض إىل الكثــرِي مــن النقــِد 

الذي َيِصُل حَدّ املحاكِم والتكفرِي إىل جانب َقْدٍر 

مماثــٍل مــن اأَلتـبـاِع املعجبــن املنافحــن عنــه إىل 

حــِدّ التقديــس.

مــع  لكتابِــِه  الـقـراءة  إعــادِة  ــُة  أهمَيّ وتــزداُد   

تجديــِد الهجــوِم عــى مناهــِج التعليــِم يف العاَلــم 

حســن،  طــه  د.  تجربــُة  ـجـاءت  فقــد  العربــّي؛ 

يف مرحلــٍة عــاىن فيهــا األزهــُر مــن جمــوٍد فكــرٍي 

محمــد  الشــيِخ  جهــوِد  مــع  وتزامــَن  طويــٍل، 

ــة يف محاولــِة تطويــِر  عبــده ومدرســتِه اإلصاحَيّ

اســتقاُل  الثــاين  واألمــُر  ــة.  التعليمَيّ األنظمــة 

فيهــا. التعليــم  وراهــن  مصــَر 

ُل: اســتياء د- طــه حســن كـغـريه  ــا األمــُر األَوّ أَمّ

عــن  األزهــِر  ــِف  تخُلّ مــن  املثقفــن املصريــن  مــن 

التقليدَيّــة  الُنُّظــِم  عنــد  العصــِر، وجمــوِدِه  روِح 

مــع  خصوصــا  قــرون،  منــذ  يربحهــا  لــم  التــي 

انتشاِر املدارِس والجامعاِت األهلَيّة التي عملت 

بوســائِل  ــة  الغربَيّ الثقافــِة  نشــِر  عــى  بنجــاح 

الجــذِب كافــة التــي عجــَز األزهــُر عــن اســتيعابها. 

ص6- والتغريــب:  التحريــر  بــن  حســن  )طــه 

2011( وهو يشري إىل هذا املعنى »وقد استبقينا 

األزهــر  أزمــة  ولكــن  نفســه؛  الشــريف  األزهــر 

الشــريف متصلــة منــذ عهــد إســماعيل أو قبلــه 

ولم تنته بعد وما أظنها ستنتهي اليوم أو غدا، 

ولكنهــا ستســتمر صراعــا بــن القديــم والحديــث 

حتــى تنتهــي إىل مســتقرها يف يــوم مــن األيــام«. 

ص75(. الثقافــة:  مســتقبل  حســن،  )طــه 

بموقــٍف  هــذا  كتابــه  يف  الثــاين  األمــُر  ويتعلــُق   

حاســٍم من السياســِة التعليمَيِّة والثقافَيِّة التي 

التاريخــّي.  الســياِق  مــن  انطاقــا  فهمهــا  يمكــُن 

التوقيــُع  َتــَمّ  الكتــاِب  مــن صــدوِر  ســنتن  فقبــل 

وبريطانيــا  ِمصــَر  بــن  االســتقاِل  ــِة  اتفاقَيّ عــى 

التــي كانــت تحكــُم ِمصــَر منــذ ســنة 1882، وهــو 

ما فتَح الباَب عى مصراعيه أماَم أسئلٍة تتعلُق 

مقال

الثقــايّف  بانتمائهــا  البــاِد وخصوصــا  بمســتقبِل 

وهويتهــا الوطنيــة. »أـغـراين بإمــاء هــذا الكتــاب 

املعاهــدة  إمـضـاء  مــن  كان  مــا  احدهمــا  أـمـران: 

بيننــا وبــن اإلنجليــز…« )طــه حســن، مســتقبل 

الثقافة: ص11( ويمكن فهُم املوقف املثايل لطه 

ــَة بــَن  حســن الــذي يرفــُض االختافــاِت الثقافَيّ

ِمصــَر وأوروبــا انطاقــا مــن هــذا الســياق.

ــَد عــى ثاثــِة عناصــر يف خطابــه، هــي:  ــه أَكّ ولكَنّ

النقــُد )دور املثقــف(، وأهميــُة املعرفــِة، والوصــُل 

وهــي  والثقافــة املصريَّــة  ــة  الثقافــِة األوروبَيّ بــَن 

عناصــر فاعلــة يف مشــروِعه »مســتقبل الثقافــة« 

ــاِده. ويف  ُنَقّ بينــه وبــن  أخــذْت طاَبعــا حجاجّيــا 

ارتفــَع  املثقــف(  )أي  ل  األَوّ بالعنصــر  يتعّلــُق  مــا 

ممتــازة  ــة  خاَصّ طبقــة  فجعلهــم  باملثقفــن 

وهبتهــم ثقافُتهــم صفــاٍت ســاميٍة وأَلقــْت عــى 

عاِتقهــم تبعــاٍت خـطـرية. )طــه حســن، فـصـول 

العنصــر  ــا  أَمّ ص1949-188(.  األدب:  مــن 

الثــاين )أي املعرفــة( فقــد شــغَف باملعرفــة ورأى 

أَنّهــا تحمــي االســتقاَل، وتِصــُل بأصحابهــا إىل 

التــي  وهــي  الســليم،  الديمقراطــّي  املجتمــع 

تهّيــئ لأمــة املواطــَن الصالــَح، وهــي أيضــا قــواُم 

خصــام  حســن،  )طــه  والــروة…  الحضــارة 

ــا عــن العنصــر الثالــث  ونقــد: ص165 1950-(. أَمّ

»حياتنــا  فقــال  الغربيــة(  بالحضــارة  )الوصــل 

الراقيــة  الطبقــات  يف  خالصــة  أوروبيــة  املاديــة 

وهــي يف الطبقــات األخــرى تختلــف قربــا وبعــدا 

مــن الحيــاة األوروبيــة باختافــات قــدرة األـفـراد 

وســعة  الــروة  مــن  وحظوظهــم  والجماعــات 

الثقافــة:  مســتقبل  حســن،  )طــه  اليــد«.  ذات 

ــد يف هــذا الكتــاب جملــة  ص40(، ويبــدو أَنّــه أَكّ

هــي: األهــداف  مــن 

حســن  طــه  د.  داَفــَع  متوســطَيّة:  ثقافــة  نحــو 

بقــوٍة عــن املوقــف الحــدايث نفِســِه بعــد انتقاِلــه 

للدراســة   1914 نوفمــرب  الثــاين/  تشــرين  يف 

يف  ســنوات  أربــَع  هنــاك  فقــى  فرنســا،  يف 

»مونبلييــه« وبعدهــا يف باريــس. بــل حتــى قبــل 

التحاقِه بالجامعِة الفرنسَيِّة كان خال دراسته 

يف الجامعــِة املصريَّــة منغرســا يف الفكــِر واألدِب 

األوروبيــِن؛ ولهــذا لــم تكــن رحلُتــه عــرَب املتوســط 

يشــعْر  فلــم  عنــه؛  غريــٍب  عالــٍم  إىل  برحلــة 

بتناقــٍض بــن الثقافتــن. ففــي كتابــه »مســتقبل 

ينتقــُد   ،1938 الصــادر ســنة  الثقافــة يف مصــر« 

الحداثــِة  بــن  باالختــاف  يـقـوُل  الــذي  الخطــاَب 

ال  الحداثــَة  وأَنّ  الشــرقَيّة،  والتقاليــد  ــِة  الغربَيّ

عاقــَة لهــا باملجتمعــاِت اإلســامَيّة. فبــَن ِمصــَر 

ــة، بــل  وأوروبــا ال وجــود يف نـظـِرِه لحــدوٍد ثقافَيّ

عكُس ذلك هو الصحيح؛ فاملنطقتاِن تشركاِن 

مختلفــٍة  مشــارَب  ذاِت  متوســطَيٍّة  ثقافــٍة  يف 

ــٍة، فقــال »مهمــا نســتقص فلــن  ــٍة ورومانَيّ يونانَيّ

نجــد مــا يحملنــا عــى أن نتقبــل أن بــن العقــل 

األوروبــي والعقــل املصــري فرقــا جوهريــا«. )طــه 

ص30(. الثقافــة:  مســتقبل  حســن، 

يف  األمــُر  يتعلــُق  الحداثــِة:  إىل  طريــٌق  التعليــُم 

يف  الثقافــة  »مســتقبل  حســن  طــه  د.  كتــاِب 

مصر« بموقٍف حاِسٍم من السياسِة التعليمَيِّة 

مــن  انطاقــا  فهُمهــا  يمكــُن  التــي  ــِة  والثقافَيّ

صــدور  مــن  ســنتن  فقبــل   . التاريخــِيّ الســياِق 

الكتاب َتَمّ التوقيُع عى اتفاقَيّة االســتقال بَن 

منــُذ  ِمصــَر  تحكــُم  كانــت  التــي  وبريطانيــا  ِمصــَر 

ســنِة 1882، وهــو مــا فتــَح البــاَب عــى مصراعيــه 

أمــاَم أســئلٍة تتعلــُق بمســتقبِل البــاِد وخصوصــا 

انتماءها الثقايّف وهويتها الوطنَيّة. »فنحن بن 

اثنتن: إما أن ننكر ماضينا كله ونجحد إسامنا 

جميعــا ونرفــض مجــد املســلمن الذيــن أسســوا 

مســتعدين  أظننــا  ومــا  اإلســامية  الحضــارة 

لــيء مــن هــذا، وإمــا أن ننهــج نهجهــم ونذهــب 

قــوة  الحضــارة األوروبيــة يف  بأســباب  مذهبهــم 

كمــا أخــذوا هــم يف قــوة بأســباب حضــارة الفــرس 

الثقافــة:  مســتقبل  حســن،  )طــه  والــروم«. 

ص47-46(.

تحقيــِق  مــع   : التعليمــِيّ النظــاِم  إـصـاُح 

االستقال يف عام 1936 بدا الطريُق ُمعَبّدا أماَم 

بنــاِء ِمصــَر الحديثــة. وقــد اشــرَط د. طــه حســن 

للتعليــم. ومنــُذ  لتحقيــِق ذلــك إصاحــا جذريّــا 

التعليــِم  عــى  َنــَصّ  الــذي   ،1923 ســنة  دســتوِر 

اإلجبــارِيّ للجنســن، وعــى مجانيــِة التعليــِم يف 

ِة التي تطورت عن  ما كان يسمى باملكاتِب العاَمّ

ُم نظامــا تعليمّيــا  ــِة لــم تكــن تقــِدّ الكتاتيــِب القرآنَيّ

كانــت  التــي  الحديثــُة  املــدارُس  ظَلّــت  حقيقّيــا، 

تعتمــُد املنهــَج الغربــّي حـكـرا عــى مــن يســتطيع 

املــدارِس  هــذِه  وعــرب  الدراســِة.  تكاليــِف  دفــع 

كبــري  تعليمــٍيّ  مســتوى  عــى  الحـصـوُل  ُيمكــن 

عاليــة يف جهــاز  مناصــب  إىل  فقــط، والوـصـوُل 

الدولة. وهو ما يعني وجوَد نظاٍم طبقٍيّ يخِدُم 

مصالَح الربجوازيَِّة ضد الطبقات الفقريِة. وقد 

اعتقــَد د. طــه حســن يف »مســتقبل الثقافــة يف 

ــُة  االبتدائَيّ املــدارُس  تلَعــَب  أن  بإمكانيــة  مصــر« 

ــُه  ، ولكَنّ دورا يف تقويــِة وحــدِة املجتمــِع املصــرِيّ

اكتشــَف خال عمِلِه كمستشــاٍر لوزارِة التعليِم 

من سنة 1942 وحتى سنة 1944 البناَء املزدوَج 

ُد بانقساِم املجتمِع.  للنظاِم التعليمّي الذي يهِدّ

حســن  طــه  مشــروع  ســفليتش،  )أندريــا 

الحــدايث( وَنِجــُد عرضــا لهــذا املشــروِع  الحــدايّث 

في استعراضنا لما ُيطرُح 
اليوَم من عناوين نجدها 
مرتبطة ِبُمشكِلة تناقُش 

َأمَر المستقبِل، وكيَف علينا 
أن َنخُلَق تحّوال يجعُل من 
عاَلِمنا العربيِّ عاَلما قادرا 

على أن يستجيَب لما نعانيه 
في الحاضِر من تدهور. 

وقد حاوَل المفكروَن في 
موا  الحقبِة السابقِة أن يقدِّ

هم اختلفوا  حلوال، ولكنَّ
فيها باختالِف المرجعياِت 
المعتمدِة في المعالجة، 
وكانت النتيجُة ما نعانيه 
في حاضِرنا من إخفاق 
ماضينا في مقاربِة أمِر 

التحديث أو الحداثة

 إنَّ غيَر المثقفيَن يجهُلون ما 
ُيمكُن أن تقوَم به الثقافُة 

اٍت، قد يكون  من ُمهمَّ
بعُضها مصيرّيا ونتائُجُه 

ُة الكبرى  امَّ جسيمة، والطَّ
أنَّ هنالَك من َيْحَسُب نفَسُه 

على المثقفيَن، وفي 
الوقِت نفِسه يفوُته الكثيُر 
من قضايا الثقافِة الرصينِة، 
واألدواُر النادرُة التي ُيمكن 

أن تقوَم بها على أكمِل 
وجه. ولكي نقّرَب هذا 

القصَد ِبَشْكٍل أكثَر توضيحا 
وتجسيما وتجسيدا، نقوُل إنَّ 
الثقافَة هي ِعماُد الحياِة، 
وهي الرأسماُل الرمزيُّ 
الذي يْسبُغ معنى على 
حياِتنا أو يمنُحها تسويغا 

ة ومشروعيَّ
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كمــا ـجـاء يف مقدمــِة كتابــه »مســتقبل الثقافــة« 

أهــِمّ  ومــن  ســرور،  أحمــد  الوزيــُر  كتَبــُه  وقــد 

َدهــا د. طــه حســن مــا يــأيت: املبــادئ التــي أَكّ

املطالبــُة بإـشـراِف الدولــِة عــى شــؤوِن التعليــِم، 

ــِة  العقلَيّ تكويــِن  عــن  املســؤولُة  هــي  فالدولــُة 

الوطنيــَة  والحاجــَة  يتــاءُم  تكوينــا  املصريَّــِة 

الجديــدَة.

الحيــاِة  أركاِن  مــن  ركــٌن  اإللزامــَيّ  التعليــَم  أَنّ 

الديمقراطَيِّة الصحيحِة، بل هو ركٌن من أركاِن 

ــة  الديمقراطَيّ والدولــة  ــِة،  االجتماعَيّ الحيــاِة 

… األســايَسّ التعليــَم  َتْنُشــَر  بــأن  ملزمــٌة 

يجــُب تكويــُن جيــٍل جديــد مــن املعلمــن األكفــاء 

. لــي َيتــَمّ التعليــُم األســايُسّ

    أَنّ الفقــَر والغنــى يجــُب أاَلّ يكــوَن لهمــا أثــر يف 

َق  تحقيــِق العدالــِة واملســاواِة؛ لــذا يجــُب أاَلّ ُنَفــِرّ

بــن الغنــِيّ والفقــرِي يف فــرِص التعليــِم.

يجــُب أن يســمَح ألبنــاِء الشــعِب مواصلــَة ُفــَرِص 

تســمُح  ــُة  الذهنَيّ قدراتهــم  دامــت  مــا  التعليــِم 

بذلــك.

ويــرى د. طــه حســن أَنّ إـصـاح التعليــم ُيمكــُن 

ــَق عــن طريــق أربعــِة أمــور، هــي: أن يتحَقّ

فيــه  ــُل  ُتَمَثّ األعــى،  التعليــِم  مجلــِس  إنـشـاُء 

فروُع التعليِم كُلّها، وُتَمَثُّل فيه عناصُر ليست 

املعــارف. وزارِة  مــن 

)اإلدارات  التعليــم  ملراقبــاِت  التنظيــِم  إعــادُة   

. ــة( لتعليمَيّ ا

إصاُح التفتيِش )التوجيه الفنّي( وإعادة النظر 

فيه.

االمتحانــاِت  االمتحانــاِت وجعــل  نظــاُم  إـصـاُح 

وســيلة وليســت غايــة. )مقدمــة كتــاب مســتقبل 

ص6-5(. الثقافــة: 

ــَس  يؤِسّ أن  أراد  حســن  طــه  د.  أَنّ  ويبــدو 

للُهويَِّة الوطنيِة بالتعليم، وتشرُف الدولُة عى 

توجيهه؛ فنجده يف تأكيِدِه إشراَف الدولِة عى 

التعليــِم األهــي بشــقيِه الحديــث والدينــّي قــال 

عن األول »إذا طلبنا إىل الدولة أال تأذن ملدرسة 

أجنبيــة أن تعلــم يف مصــر؛ إال إذا كان التاريــخ 

فيهــا…«.  التعليــم  أســس  مــن  أساســا  القومــي 

)مســتقبل الثقافــة: ص58( وقــال عــن التعليــم 

اآلخــر »ولكنــي أريــد أن يصــور التعليــم األزهــري 

التــي  الوطنيــة  الحاجــة  هــذه  يائــم  تصوـيـرا 

الوحــدة املصريــة  تكويــن  إىل  قدمــت تفصيلهــا: 

الديمقراطيــة وحمايــة  تثبيــت  وإىل  جهــة،  مــن 

االستقال من جهة أخرى«. )مستقبل الثقافة: 

ص60(، وحاوَل أَنّ يَرَدّ عى النقد االستشراقّي 

الــذي ألَحــَق ِمصــَر بالعقــل الشــرقّي، قــال أحمــد 

ســرور »إن الكتــاب دحــض دعوتــن أساســيتن 

العقليــة  تفــوق  األوىل،  االســتعمار:  أشــاعهما 

قــارات  أجنــاس  عقليــات  ســائر  عــى  األوروبيــة 

عــى  التعليــم  اقتصــار  والثانيــة  العالــم األخــرى 

الصفــوة يف أبـنـاء اإلقـطـاع وأبـنـاء كبــار العاملــن 

يف اإلدارة اإلنجليزية«. )مقدمة كتاب مستقبل 

ص5(. الثقافــة: 

ُحســن،  طــه  د.  الحصــرُيّ  ســاطُع  انتقــَد  وقــد 

ببعــض  املســائل  حســن  طــه  »يخلــط  بقولــه 

ويدخــل بعضهــا يف بعــض وكـثـريا مــا حــاول أن 

يربهــن عــى كل قضيــة بمجموعــة قضايــا أخــرى 

أكــر حاجــة للربهنــة مــن القضيــة األصليــة التــي 

طرحهــا«.

وتعــَرَّض ســيُد قطــب للكتــاب مناقشــا ومحِلّــا، 

وهــي  للكتــاب  األساســَيّة  القضيــة  عــى  ورّكــز 

دعــوُة الدكتــوِر طــه ُحســن إىل أن تكــون ثقافُتنــا 

يكــوَن  وأن  خالصــة  ــة  أوروبَيّ ثقافــة  املســتقبلَيُّة 

نتأَثّــَر بأوروبــا. اتجاُهنــا يف الحيــاِة أوروبّيــا وأن 

وتـسـاَءَل ســيُد قطــب بقوِلــِه »عــاَم يبنــي د. طــه 

ــٌة؟«.. ــٌة غربَيّ ُحســن، نظريَتــُه أَنّ ِمصــَر أَُمّ

وهنا وقَف سيُد قطب، ورأى أَنّ النزاَع والوفاَق 

العقليــاِت  ـنـزاع  دائمــا  يعنيــان  ال  السياســَيّن 

بــن  اتصــاال  هنــاك  أن  َصــَحّ  وإذا  ووفاقهــا، 

اـفـراٌق  ــِة كان هنــاك  ــِة املصريَّــِة واليونانَيّ العقلَيّ

يف  فمثــا  والفارســَيّة،  املصريَّــِة  ــة  العقلَيّ بــن 

كانــت  العشــرين  القــرن  مــن  الثاثينــات  نهايــة 

فريــٌق  وهمــا  طاحنــٍة  ـحـرٍب  والصــُن يف  اليابــاُن 

واحــٌد يف رأي الدكتــور، وكانــت إيطاليــا تعــادي 

مــن  أوروبيتــان  التينيتــان  أمتــان  وهمــا  فرنســا 

رأيــه. يف  واحــد  عقــٍيّ  فريــق 

يف  ــَة  اليونانَيّ املســتعمراِت  أن  قطــب  ويِضيــُف 

ِمصــَر القديمــِة لــم تكــن مرضيــة مــن املصريــن، 

وإَنّما كان يسمُح بها بعُض الفراعنِة املكروهن 

مــن الشــعِب لليونانيــن املرتزقــة وكان املصريــون 

ينقمــون عــى هــؤالِء؛ بســبب تقربِهــم لإغريــق، 

ويصفوهــم بأقبــح الصفــات. )ســيد قطــب، نقــد 

كتــاب مســتقبل الثقافــة: ص14-11 1969-(.

الفلســفَة  أّن  اـلـرأَي، ورأى  هــذا  وناقــَش قطــب 

الشــَكّ  وهــذا  اإلســاِم،  إىل  ت  امتــَدّ ــَة  اليونانَيّ

الشــعوَب  تطبــُع  األديــاَن  أَنّ  ينكــُر  ــه  فيــه، ولكَنّ

ــدا أَنّ املؤِثّــر  ــِة مؤِكّ بفلســفِتها وقضاياهــا املنطقَيّ

وهــو  الروحــي،  نظاُمهــا  هــو  لأديــاِن  َل  األَوّ

تبشرُيها وإنذاُرها، وهو الصورُة الغامضُة التي 

قوانيِنهــا  ُبعــُد  ُثــَمّ  أتباِعهــا،  نفــوِس  يف  تنطِبــُع 

يف  )كمــا  فيهــا  كان  إْن  ــة  االجتماعَيّ وُنُظِمهــا 

الُنُظــم. هــذه  مثــل  والقــرآن(  التــوراة 

ــُح ســيُد قطــب حقيقــَة فكــِرِه،  ويف النتيجــِة يوِضّ

ووجــوِب  الديــن،  بشــمولَيِّة  مذهَبــُه  ــُح  ويوِضّ

السياســَيِّة  املجــاالِت  كِلّ  يف  الديــِن  تدخــِلّ 

مع تحقيِق االستقالل في 
عام 1936 بدا الطريُق 
دا أماَم بناِء ِمصَر  ُمعبَّ

الحديثة. وقد اشترَط د. طه 
حسين لتحقيِق ذلك إصالحا 
جذرّيا للتعليم. ومنُذ دستوِر 
سنة 1923، الذي َنصَّ على 
التعليِم اإلجباريِّ للجنسين، 
وعلى مجانيِة التعليِم في 
ما كان يسمى بالمكاتِب 
ِة التي تطورت عن  العامَّ
ِة لم تكن  الكتاتيِب القرآنيَّ

ُم نظاما تعليمّيا حقيقّيا،  تقدِّ
ت المدارُس الحديثُة التي  ظلَّ
كانت تعتمُد المنهَج الغربّي 
حكرا على من يستطيع دفع 

تكاليِف الدراسِة

أَنّ  ويــرى  ووو…  والتشــريع،  واالقتصــاد 

التــوراَة واإلنجيــَل يحويــان َبعــَد الاهــوِت ُنُظمــا 

وشــرائَع وحــدودا دينَيّــة واجتماعَيّــة واقتصادَيـّـة 

وسياســَيّة، واإلنجيــُل يــكاُد َيْخلــو ِمــن هــذا كِلّــِه، 

فاملسيُح )عليه السام( إَنّما جاَء داعيا للصفاِء 

ــه  ولكَنّ هــِد،  والُزّ والتســامِح  والرحمــِة  الروحــّي 

أو  السياســَيِّة  للنظــِم  إشــاراٍت  أَيّ  ُيظهــْر  لــم 

ــِة؛ ومــن هنــا اســتنتَج ســيد قطــب أَنّ  االجتماعَيّ

ت إىل أوروبــا وصلــت إليهــا  املســيحَيَّة حــن امتــَدّ

نظامــا روحّيــا وإرشــادا خلقّيــا، ولكَنّهــا لــم تضــْع 

لهــا أُُسســا للتشــريِع واالقتصــاِد والسياســِة كمــا 

وَضَع القرآُن؛ لذا َبِقَي العقُل األوروبُيّ ُيسيطُر 

ُع لها ويتصَرُّف فيها  عى الحياِة الدنيويَِّة، ويشِرّ

ــا القــرآُن  فلــم يتغــرَيّ منــه يشء مــع املســيحَيّة. أَمّ

ٍ وهــو  فقــد وضــَع العقــَل املصــرَيّ يف نطــاٍق معــَنّ

نطــاُق التشــريِع القــرآيّن، ومــن هنــا كان ال بــَدّ أن 

يؤِثّــُر اإلنجيــُل، وأن  مــا ال  العقــِل  هــذا  يؤِثّــَر يف 

يبقى دائَم األثِر حتى أخذت تتحلل منه الدولُة 

وهــو  الفرنســَيِّة  والقوانــن  الرومــايِنّ  بالتشــريِع 

التشــريِع  مــع هــذا يظــُلّ شــديَد األثــِر يف عقليــِة 

مســتقبل  كتــاب  نقــد  قطــب،  )ســيد  املصــرّي. 

.)-1969 ص23-20  الثقافــة: 

وينتهــي االختــاف بــن االثنــن حــن وصــل ســيُد 

العــام«  والتعليــم  »الدولــة  عنــوان  إىل  قطــب 

فقال »إىل هنا تنتهي املباحث املعقدة ويجاوزها 

الدكتــور إىل ميــدان آخــر هــادئ ال التــواء فيــه وال 

عذوبــة  يف  ناقــدا  مســتعرضا  وينطلــق  تعقيــد 

وصفاء نفي وصراحة جميلة«. )سيد قطب، 

ص1969-34(،  الثقافــة:  مســتقبل  كتــاب  نقــد 

يتعلــُق  مــا  يف  الطرفــن  بــَن  االتفــاُق  ويســوُد 

التعليمــّي. باإلـصـاِح 

والُهويَّــِة  املرجعيــاِت  مقاربــِة  يف  االختــاَف  إَنّ 

وهــو  باآلخــر،  يتعَلّــُق  مجــال  وهــي  ــِة،  الثقافَيّ

الحقُل الذي مازاَل حاضرا يف مقاربِتنا املعاصرِة 

بــن دعــاة الُهويَّــِة ودعــاة االختــاِف، بــَن تيــارات 

الخطاِب اإلسامِيّ والتياراِت املدنَيِّة العلمانَيّة.

وقــد منحــْت أحــداُث الربيــِع العربــِيّ مجــاال آخــَر 

الدولــِة  مــن هيمنــِة  التعليــم والثقافــِة  ملراجعــِة 

أجــل  مــن  يشٍء  كَلّ  جعلــت  التــي  الشــمولَيِّة 

لــِت التعليــَم إىل مجــاٍل مــن  قولبــِة الفكــِر، وحَوّ

أجل قولبِة القناعِة الفكريَِّة والسياسَيِّة يف ِظِلّ 

ــِة، وإىل إخفــاق يف  غيــاٍب مطلــٍق للحقــوِق املدنَيّ

التنميِة واإلصاِح، وإىل التعليِم الذي تحتُلّ به 

ســاٌت  جامعاُتنــا ذيــل القائمــِة عاملّيــا؛ فهــي مؤَسّ

ال تنتــُج معرفــة وال ديمقراطَيّــة، بــل تنتــُج حالــة 

مــن العجــز.

كاتب وأكاديمي من العراق
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الكتابة تحت مقصلة الخوف
سيد الوكيل

»شــرمي فتــاة رقيقــة يف عمــر الزهــور، تعيــش بالقــرب مــن وادي املشــاعر الضائعــة، حيــث يقــال إن كل شــعور يفقــده اإلنســان يذهــب إىل 

هــذا اـلـوادي، ويتـحـول إىل حوريــة. ذات يــوم رأت صديقهــا يمســك بيــد فتــاة غرهــا، حزنــت ـشـرمي وعــادت إىل بيتهــا محطمــة القلــب، 

وهنــاك صرخــت غاضبــة: أنــا لــن أحــب ـمـرة أخــرى لئــال يتحطــم قلبــي مــن جديــد.

يف تلك اللحظة، ولدت الحورية كييل، وكانت رقيقة ولطيفة ألنها أخذت املشاعر التي فقدتها شرمي.. تمر األيام لتدرك شرمي أنها 

لــم تعــد كمــا كانــت فتــاة رقيقــة عطوفــا، فتجــزع مــن نفســها، وتذهــب إىل وادي املـشـاعر الضائعــة يك تســتعيد شــعورها املفقــود، وكان 

هنــاك ـشـرط واحــد لذلــك، هــو أن تـمـوت الحوريــة كيــيل. كانــت ـشـرمي قــد ملســت عواطــف كيــيل الرقيقــة، فقالــت يف نفســها، لــن أكــون 

ســببا يف مــوت كيــيل، لكــن كيــيل أحســت باحتيــاج شــرمي إىل مشــاعر الحــب التــي فقدتهــا يف لحظــة غضــب، كيــيل أعــادت الحــب لشــرمي 

وماتــت، فحزنــت شــرمي وبكــت، لكــن الدمــوع أعــادت كيــيل إىل الحيــاة، ألنهــا دمــوع الحــب«.

هــذه واحــدة مــن قصــص األطفــال اإلســبانية، كانــت ابنتــي ترجمتهــا ملجلــة أطفــال. رفضــت املجلــة نشــرها، ألنهــا قصــة تحــي عــن عالقــة 

حــب بــني ولــد وبنــت.

مقال

من الحكاية كلها، أن خوفنا  المغزى
التعــرف  مــن  أطفالنــا  عــى 

إليهــم  ينتقــل  اإلنســانية،  الحيــاة  تجــارب  عــى 

أطفــاال  فيظلــون  الوجــداين،  نموهــم  ويعطــل 

نمــت  أو  أعمارهــم  ـكـربت  مهمــا  عاجزيــن، 

عقولهم.

مــن  ويقلــص  اإلنســان  قــدرات  يشــل  الخــوف 

ســلوكياته  يف  ليــس  لديــه،  الحيويــة  الطاقــة 

تلقيــه  بــل يف معتقداتــه وآرائــه وكيفيــة  فقــط، 

ألطفالنــا  نريــد  كنــا  فــإن  والجمــال،  للمعرفــة 

الكبــار  فعــى  ثريــة وعـقـول خصبــة،  وجدانــات 

أن يحــرروا أنفســهم مــن الخــوف أوال. فالخــوف 

يحــول بيننــا وبــن أطفالنــا، فــا نراهــم كمــا هــم، 

أن  ذلــك،  ونتيجــة  نحــن.  نريدهــم  كمــا  ولكــن 

نفقــد الثقــة فيهــم، ومــع الوقــت يفقــد أطفالنــا 

أنفســهم. يف  الثقــة 

معنيــا  وناقــدا  كاتبــا  بوصفــي  ماحظتــي   هــذه 

كتــاب  أن  العربيــة،  ثقافتنــا  يف  بــأدب األطفــال 

مقصلــة  تحــت  وهــم  عــادة  يكتبــون  األطفــال 

الخــوف. لــم ال؟ ونحــن نكتــب للكبــار أيضــا تحــت 

مقصلــة الخــوف، والخائفــون لديهــم مــربرات ال 

لخوفهــم. تنتهــي 

يف  بالثقــة  يشــعر  ال  الــذي  األطفــال  كاتــب  إن 

قرائــه، يبالــغ يف تخليــص الحكايــات ممــا يظــن 

بليــد،  نــص  إىل  فينتهــي  بالطفــل،  يليــق  ال  أنــه 

ساذج، أقل من قدرة األطفال عى االستيعاب 

والدهشة. هذه الظاهرة تنسحب عى مختلف 

الفنون واآلداب التي ُتقَدم للطفل. فهي ليست 

نتيحة لغياب املهارة الفنية أو القدرة اإلبداعية 

نتيجــة  بــل  الطفــل،  بثقافــة  املهتمــن  عنــد 

التــي  والقيــم  املعــاين  اســتهداف  عــى  للـحـرص 

ســبيل  ويف  إليهــا،  حاجــة  يف  أطفالنــا  أّن  نظــن 

بالرســائل  نضحــي  أن  مســتعدين  نصبــح  ذلــك 

الجماليــة التــي هــي معنــى الفــن واألدب. وهــي 

التي تعمل عى الوجدان واملشــاعر، إذ تتســرب 

عــى  نفســها،  إنـتـاج  وتعيــد  بنعومــة،  إليهمــا 

نحــو ذايت. أي عــى نحــو يخــص كل طفــل كــذات 

مســتقلة، تشــعر بتميزهــا وتفردهــا. ولــو غــاب 

أنتجنــا  قــد  نكــون  فإننــا  بالتفــرد،  الشــعور  هــذا 

)روبوتات( صغرية، تكرر نفسها وتفقد قدراتها 

الحيــاة. عــى مواجهــة معضــات  اإلبداعيــة 

الكتــاب يف  بعــض  إليهــا  يلجــأ  التــي  الحيــل  مــن 

تفــادي املعــاين املقلقــة، والتابوهــات املحظــورة: 

الرميــز والتجريــد. بينمــا ال ننتبــه إىل أن اللغــة 

إنــه  التجســيد،  لغــة  هــي  الطفــل،  عنــد  األوىل 

يفهــم األشــياء عــرب حواســه، ألن قـشـرته املخيــة 

غري مؤهلة بعد لفهم األفكار املجردة، كما كان 

يتعامــل  البدائيــة  طفولتــه  يف  اإلنســاين  الوعــي 

تجســيدها،  عــرب  واملجــردة  الكليــة  األفــكار  مــع 

وهــو مــا يعــرف بالفكــر األســطوري، الــذي عمــل 

واآللهــة،  والغيبيــات  الخــوارق  تجســيد  عــى 

فحتــى قبيــل األديــان الســماوية، لــم يكــن البشــر 

يعرفون الدين بهذا املعنى الرمزي املجرد الذي 

نحــن. نعرفــه 

يف هذا السياق، يحىك أن طفا، علمته أمه أن 

يعطف عى كبار السن، ويحسن إىل الفقراء، 

لــه:  تـقـول  ذلــك؟  نفعــل  وملــاذا  ســألها،  وكلمــا 

نفعــل ذلــك مــن أجــل اللــه، أو نفعــل ذلــك لــي 

يحبنــا اللــه. وذات يــوم رأى امــرأة عجــوزا تجلــس 

البيــت،  إىل  فعــاد  الطريــق،  مــن  جانــب  عــى 

وجــاء بطعــام ومــاء إىل العجــوز، لكنهــا رفضــت 

الطعــام، وأثـنـاء ذلــك  ـتـأكل إال إذا شــاركها  أن 

كانــت تحــي لــه حكايــات لطيفــة لـيـأكل بشــهية 

أكرب. عاد الطفل إىل بيته سعيدا. وملا نادته أمه 

ليتنــاول غــداءه، قــال لهــا: شــكرا يــا أمــي، فقــد 

تناولــت غــدايئ مــع اللــه.

املعنــى مــن الحكايــة، أن الطفــل غــري قــادر عــى 

يف  تجســيدها  عــرب  إال  املجــردة  املعــاين  فهــم 

الصــور  إىل  ينجــذب  فهــو  لهــذا  وأشــكال.  صــور 

إىل  انجذابــه  مــن  أكــر  واأللعــاب  واملجســمات 

اللغــة، فاللغــة بطبيعتهــا رمزيــة. لهــذا، فعــى 

كاتــب األطفــال، أن يســتخدم لغــة قــادرة عــى 

التفكــري  تنشــيط  إىل  تنــزع  الخيــال،  مخاطبــة 

يعدلهــا  ثــم  بنفســه،  ينتجهــا  التــي  بالتصــورات 

وهــذه  ذلــك،  إىل  حاجــة  يف  أنــه  يشــعر  كلمــا 

الطريقــة يف فهــم املعــاين وتعديلهــا باســتمرار، 

اإلبداعــي. الوعــي  لتنميــة  محـفـزات  هــي 

املشــكلة أننــا ال نريــد ألبنائنــا أن ينطلــق خيالهــم 

يف  أخــرى  طرقــا  يتعلمــوا  وأال  نعرفــه  ال  مــا  يف 

فهــم الحيــاة والتعبــري عــن أنفســهم بغــري تلــك 

التــي نعرفهــا نحــن. نفعــل هــذا مــن بــاب الخــوف 

مــن  اآلن  إليــه  وصلنــا  مــا  أن  وننــى  عليهــم، 

وعــي وفهــم للمعــاين واألشــياء، جــاء عــرب رحلــة 

طويلــة، فيمــا لــم يقطعــوا منهــا بضــع خطــوات. 

وبهذا نعمل عى قولبتهم، والسيطرة عليهم، 

ممــا  أكــر  تخصنــا  التجهيــز،  ســابقة  بمعــارف 

تخصهم. فيتحول الفن عن مهمته األساسية، 

وهــي تحريــر الطاقــات الروحيــة والذهنيــة، إىل 

ـنـوع مــن الســيطرة وخنــق القــدرات والحــد مــن 

الخيال، ليس هذا فقط، إن مجتمعنا بأسره، 

يشــجع أبناءنــا عــى دفــن أثمــن مــا يف أنفســهم، 

دفــن تلقائيتهــم، تقليــص فــورة الحيــاة لديهــم 

وردم شــغفهم الحــر يف االكتشــاف واملعرفــة.

الســطح  عــى  تخــرج  هــذا،  يحــدث   عندمــا 

النفــس املزيفــة للطفــل، التــي اســتبدلها بنفســه 

والشــجاعة  والـجـرأة  بالطاقــة  املليئــة  األصليــة 

والخيــال اإلبداعــي الجامــح، والتــي إن احتفــظ 

بها سوف يكون ملوما، منبوذا، مغضوبا عليه 

باســتمرار، ولــي ينجــو مــن هــذا يســتخرج نفســا 

صنعهــا  التــي  األقفــاص  تلــك  تقطــن  مزيفــة، 

الكبــار، فيصبــح الطفــل غــري قــادر عــى التفكــري 

الــذي  التدجــن  مــن  الـنـوع  هــذا  داخلهــا،  إال 

يقــوض أجنحتــه ويحرمــه مــن الخيــال واإلبــداع.

الطــب  استشــاري  طــه  محمــد  الدكتــور   يـقـول 

النفــي يف كتابــه )الخــروج عــن النــص( عــن تلــك 

أبنائهــم  مــع  األهــل  بهــا  يتعامــل  التــي  اآلليــات 

التشــويه،  مــن  طبقــات  الزيــف،  مــن  »فنــون 

يف  اإلـجـرام  مــن  وأبعــاد  الدفــن  مــن  مســتويات 

النفــس«.  حــق 

داخلــه  يف  يحمــل  الطفــل  أن  نؤمــن،  أن  مهــم 

إمكانيــات هائلــة للمســتقبل، ويمكننــا تحقيقهــا 

قدراتــه  بتأكيــد  هــو،  رؤيتــه  بشــروط  معــه 

والعمــل عــى إزالــة الخــوف مــن نفســه، ولكــن 

هــذا؟ نفعــل  كيــف 
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نســتطيع  ال  أننــا  عــى  النفــس  علــم  يوقفنــا 

حقيقــي،  بشــكل  أطفالنــا  مــع  التواصــل 

الثقافــة والفــن إال  الربيــة أو  مــن خــال  ســواء 

باســتحضار الطفــل الداخــي وهــو الطفــل الــذي  

بــرين  إيريــك  يــرى  جميعــا.  نفوســنا  يف  يســكن 

)صاحــب نظريــة تحليــل املعامــات( أنــه تســكن 

بداخلنــا ثــاث ذوات وهــي: ذات الطفــل وذات 

التــي  فــذات الطفــل هــي  الراشــد،  الوالــد وذات 

نستطيع أن نرى بها كل جديد ومدهش. وكل 

مــن يعمــى عــن هــذه الــذات، ال يــرى الطفولــة يف 

الحقيقــي. معناهــا 

الوالديــة  بالــذات  أطفالنــا  خاطبنــا  إذا  فمثــا: 

مجموعــة  خطابنــا  يكــون  فقــط،  تســكننا  التــي 

التــي تمــأ نفوســهم  التحذـيـرات والنواهــي  مــن 

إذا  أمــا  الحيــاة.  بهجــة  فيفقــدون  بالذنــب، 

نشــعرهم  الراشــدة،  بالــذات  خاطبناهــم 

بالعجــز، ويفقــدون الثقــة يف أنفســهم. فكاتــب 

األطفال الذي ال يطلق طفله الداخي ليخاطب 

بــه األطفــال جميعــا، ســوف يكــون نصــه عقيمــا، 

الطفــل  إمكانيــات  مــع  متناســب  غــري  ســاذجا، 

العقلية والتخييلية، غري مجد يف تنمية قدراته 

اإلبداعيــة وإثــراء وجدانــه، بــل قــد يكــون مضلــا 

وعيــه. لنمــو  ومعطــا 

التــي  الطفليــة  للــذات  الكاتــب  اســتحضار  لكــن 

بداخله، ليس سها عى اإلطاق، فهو يحتاج 

إىل درجــة كـبـرية مــن البـصـرية لرياهــا، وفصلهــا 

عــن بقيــة ذواتــه األخــرى.

. يرى العالم النفي توماس هاريس أن هناك 

الــذات  تداخــل  وهــي  بتلــوث األنــا  ُتســمى  حالــة 

شــخصا  فــرى  الوالديــة،  الــذات  مــع  الطفليــة 

لغــة  يســتخدم  لكنــه  طـفـويل،  بشــكل  يتصــرف 

لكاتــب  وبالنســبة  العكــس.  أو  الوالديــة  الــذات 

أدب الطفــل املصــاب بتلــوث الــذات، فهــو ينتهــي 

إىل نتيجة مغايرة ملا يقصده، ألن لغة الرســالة 

التــي يرغــب يف توصيلهــا للطفــل، مختلفــة عــن 

الخلــل  حــد  التبســيط  يف  يبالــغ  كأن  معناهــا. 

والتســطيح عندمــا يتصــور أن مــا يقولــه عميــق 

الطفــل  خــال  مــن  يكتــب  أنــه  بدعــوى  ومهــم، 

الــذي بداخلــه. يف واقــع األمــر، الطفــل ال يحتــاج 

التبســيط والتســطيح يك يفهــم شــيئا، فقــط هــو 

الــذي  البــدايئ  مــن  تنبــع  خاصــة،  لغــة  يحـتـاج 

بداخلنــا، أعنــي لغــة مفعمــة بالحســية والصــور 

الخياليــة.

يرى كارل جوستاف يونج أن ارتباط الشخصية 

يوحــد  الــذي  هــو  بداخلهــا  الــذي  بالطفــل 

املتناقضات داخل نفوسنا، وهو مصدر لشفاء 

الــروح، ويستشــهد يف ذلــك بقــول الســيد املســيح 

فلــن  األوالد،  مثــل  وتصــريوا  ترجعــوا  لــم  »إن 

الســماوات«. ملكــوت  تدخلــوا 

وتجــاه  أنفســنا  تجــاه  الثقــة  بهــذه  امتأنــا  إذا 

أبــدا يف تعليمهــم  فلــن نضيــع فرصــة  أطفالنــا، 

أشياء مفيدة وممتعة يف آن، ألن ذائقة الطفل 

لقــد  مــن وجــوده،  جــدا  مبـكـرة  ـفـرة  يف  تنبنــي 

أثبتــت األبحــاث العلميــة أن الركيــب العصبــي 

بالحالــة  جــدا  يتأـثـران  للطفــل  النفــي  وامـلـزاج 

الفنية والجمالية التي تعيشها األم أثناء حملها 

بــه.

الجــدات  حواديــت  أن  نصــدق  أن  علينــا  كمــا 

التاريــخ يف  تبــدو بســيطة، تحمــل حكمــة  التــي 

ونعــرف  للحيــاة.  القابلــة  الطبيعيــة  صيغتــه 

عــن  يحدثوننــا  املبدعــن،  كبــار  مــن  الكثــري  أن 

تشــكيل  يف  )الحواديــت(  الجــدات  حكايــات  أثــر 

وعيهــم الجمــايل، أكــر مــن النصائــح التعليميــة 

طبقــات  إىل  املــرور  تســتطيع  ال  التــي  الحاســمة 

النفــس الخفيــة أو مــا ُيســمى بالاشــعور، الــذي 

يتحكم بعد ذلك يف كل طرائقنا يف الحياة، بل 

إن الخرافــات التــي امتــأت بهــا تلــك الحواديــت، 

بمثابــة  كانــت  اآلن  العقــل  يســتهجنها  والتــي 

يف  يونــج  إليهــا  أشــار  التــي  البدئيــة  النمــاذج 

الجمعــي(  والاوعــي  البدئيــة  )النمــاذج  كتابــه 

الحقيقــي  الجــذر  تشــكل  التــي  النمــاذج  تلــك 

يصبــح  بهــا  االلتحــام  دون  والتــي  للبشــرية، 

وجــود اإلنســان قشــريا وضعيفــا، فنمــوذج أمنــا 

الغولــة واألشــكيف والســاحرة العجــوز والرجــل 

ذو اللحيــة الزرـقـاء وغريهــم ماهــو إال اســتخراج 

بــه،  اإلنســان  يولــد  الــذي  الاشــعوري  الرعــب 

ويف  عليــه،  لانتصــار  مؤهــا  امـلـرء  يكــون  حتــى 

ذلــك يقــول ريجيــس دوبريــه »الجمــال هــو رعــب 

مدجــن«.

الحكايــات  تلــك  قــص  يف  خطــر  هنــاك  ليــس 

وإن  الرعــب  مــن  تحررهــم  إنهــا  أطفالنــا،  عــى 

بــدا غــري ذلــك، تطلــق خيالهــم، وتعلمهــم لغــة 

تلــك  بمثــل  إال  تنطــق  ال  التــي  النفــس األصليــة 

النمــاذج  تلــك  مــن  مــن بعيــد،  القادمــة  الصــور 

البدئية والاوعي الجمعي، فيقربون أكر من 

الطفــل وحــده  أن  يونــج  يــرى  لذلــك  نفوســهم. 

البدئيــة  النمــاذج  تلــك  دمــج  عــى  القــادر  هــو 

واملتناقضــة بداخلــه وأن محاولــة اجتثاثهــا يكــون 

العصــاب. ثمنهــا 

كاتب من مصر

كاتب األطفال الذي ال يشعر 
بالثقة في قرائه، يبالغ في 
تخليص الحكايات مما يظن 
أنه ال يليق بالطفل، فينتهي 

إلى نص بليد، ساذج، أقل 
من قدرة األطفال على 

االستيعاب والدهشة. هذه 
الظاهرة تنسحب على 

مختلف الفنون واآلداب 
التي ُتقَدم للطفل. فهي 

ليست نتيحة لغياب المهارة 
الفنية أو القدرة اإلبداعية 

عند المهتمين بثقافة الطفل، 
بل نتيجة للحرص على 

استهداف المعاني والقيم 
التي نظن أّن أطفالنا في 

حاجة إليها، وفي سبيل ذلك 
نصبح مستعدين أن نضحي 

بالرسائل الجمالية التي هي 
معنى الفن واألدب
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التفكير ال يقتل واألسئلة ال تموت
زواغي عبدالعالي

مــن املهــم جــدا أن يــدرك النــاس أن الخطــاب املشــبع باألســئلة الــذي يميــز كتابــات قلــة مــن مثقفينــا ونخبنــا اإلعالميــة والسياســية يف عاملنــا 

العربــي، ليــس خطابــا تآمريــا، كمــا يريــد أن يشــيعه حــراس »الســياج الدوغمــايئ املغلــق« بتعبــر محمــد أركــون، بــل هــو خطــاب ضاغــط 

عــى العقــل يصفعــه ليســتفيق مــن ســكرته، فاألســئلة املقلقــة واإلشــكالية تســتفزه ليبحــث عــن إجابــات شــافية لغوامــض تلــف واقعــا أو 

قضايــا وأحداثــا كان يعتقــد بأنهــا حقائــق ثابتــة وأزليــة ال تقبــل الشــك يف صحتهــا أو قابليتهــا للتغــر والدحرجــة، واألســئلة كذلــك وســيلة 

لتشــخيص امـلـرض الــذي يصيــب الجســد االجتماعــي والثقــايف والســيايس، ومـشـرط جراحــة دقيــق، يف الوقــت ذاتــه، قــادر عــى اســتئصال 

الــورم مــن جــذوره إلنقــاذ هــذا الجســد العليــل.

مقال

بعــض هــذه القضايــا ال تفقــد راهنيتهــا  إن 
مــن حــن  لتعــاود  تقــادم عهدهــا،  وإن 

إىل آخر شغل حيز كبري من تفكرينا واهتماماتنا 

الكثرية، لكأنها تعيد إنتاج نفسها من جديد يف 

ظــروف وبيئــات غــري تلــك التــي ظهــرت ونضجــت 

فيها ألول مرة، بشكل يوحي أيضا بأنها تحمل 

يتطلــب  مــا  ذاتهــا،  يف  املســتأنفة  النشــأة  بــذور 

الظهــور  هــذا  واســتنطاق  الســؤال  آلــة  تحريــك 

أو  خلــل  وجــود  عــن  ينــم  ظهــور  ألنــه  املتكــرر، 

فشل يف معالجة القضية، وكمثال عى ذلك، 

العربــي  عاملنــا  يف  والنهضــة  اإلـصـاح  قضيــة 

تأخــر  »ملــاذا  الكبــري  أرســان  شــكيب  وســؤال 

العرب وتقدم غريهم« الذي ما فتئ يتكرر منذ 

عقــود كـثـرية إىل اليــوم، دون أن يحظــى بإجابــة 

التخلــف  حالــة  اســتمرار  أمــام  كافيــة  شــافية 

واالنحدار إىل القاع.

 األســئلة ال تمــوت بالتقــادم، عميقــة كانــت أو 

حتــى  رؤوســنا  داخــل  ُتجلجــل  تبقــى  تافهــة، 

نجــد لهــا إجابــات شــافية، ولــو بعــد عـشـرات أو 

مئات أو حتى آالف السنن، كلها تستحق عناء 

التفكــري وإجــاد إجابــة وتفســري علمــي ومنطقــي 

الوجــود،  أســبقية  عــن  الســؤال  فحتــى  لهــا، 

لنــا،  يبــدو  والــذي  للبيضــة،  أم  للدجاجــة  هــل 

وجــد  وعبثيــا،  عدميــا  مفـكـرة،  غــري  كشــعوب 

إجابة علمية شافية سنة 2010، بعد أن شغل 

حـيـزا مــن تفكــري النــاس منــذ فجــر التاريــخ.

يـقـول نبينــا صــى اللــه عليــه وســلم »إنمــا العلــم 

ومفتــاح  بالتحلــم«،  الحلــم  وإنمــا  بالتعلــم 

الســؤال. العلــم 

الرياضيــة  املعادلــة  لنــا  تبــدو  األوىل،  للوهلــة 

1+1 =2، بســيطة ومســلما بها، لكنها بالنســبة 

للعالــم النحريــر الــذي خلــص إليهــا كانــت ذات 

والبحــث  التفكــري  مــن  طويــل  ومشــوار  مشــقة 

عالــم  احـتـاج  فقــد  العميقــة،  والتســاؤالت 

الســري  الربيطــاين،  والفيلســوف  الرياضيــات 

ليثبــت  صفحــة   350 مــن  ألكــر  راســل  بريترانــد 

صحة هذه الحقيقة الرياضية، كما أن توماس 

إيديسون أجرى ما يقارب 1000 تجربة قبل أن 

يتوصل إىل اخراع املصباح الكهربايئ، وبعكس 

ما يعتقد البعض بأن نيوتن قد اكتشف قانون 

رأســه،  عــى  التفاحــة  ســقوط  بعــد  الجاذبيــة، 

فهــذا غــري صحيــح، ألن ذلــك ـجـاء بعــد ســنوات 

العلميــة املضنيــة. البحــوث والجهــود  مــن 

باألشــياء  اإلنســان  معرفــة  زادت  وكلمــا 

واختلفــت  إليهــا  نظرتــه  تـغـريت  والحقائــق، 

اإلنســان  ينظــر  فقــد  منهــا،  اســتفادته  ظــروف 

أنهــا  عــى  الصخــر  مــن  قطعــة  إىل  العــادي 

العالــم  ينفــع، ولكــن  يضــر وال  ال  مجــرد يشء 

لعصــور  تاريخيــا  ســجا  يعتربهــا  الجيولوجــي 

تلــك  خصائــص  خالهــا  مــن  يكتشــف  ماضيــة 

لعصــور. ا

إن التفكــري مصــدر كل ذلــك كلــه، فهــو مصــدر 

ســلوك  لتعديــل  مصــدر  والعلــم  العلــم، 

عــن  اإلنســان  ســلوك  يختلــف  لذلــك  اإلنســان، 

الحيوان الذي ال يتغري وال يتطور، فمتى نعمل 

عــى جعــل التفكــري »فريضــة« كمــا قــال العقــاد 

يومــا، ونهــدم »األصنــام الذهنيــة« التــي تتواجــد 

داخــل عـقـول أجيــال عديــدة، جعلتهــا مجــردة 

التقليــد  إىل  مشــدودة  التفكــري،  ملكــة  مــن 

األعمــى والســلوك »اآليل« الــذي ال يناقــش وال 

ينتقد ويكتفي باملسلمات فقط ولو كانت ضده 

البحــث  عـنـاء  نفســه  يكلــف  فــا  تطــوره،  وضــد 

ســبيل  يف  والصعــاب  الرزايــا  ومكابــدة  والكــد، 

واليقــن  الخالصــة  الحقائــق  وجمــع  تحصيــل 

وقيمــة  قيمتــه  مــن  اإلعــاء  شــأنه  مــن  الــذي 

مجتمعــه، أو باملجمــل قيمــة اإلنســان وحياتــه، 

وفوق ذلك ترانا نسوم علماءنا ومفكرينا سوء 

العــذاب، ونرتبهــم يف أدىن الســلم االجتماعــي، 

وال نقيــم لهــم وزنــا.

فريــدة  عقيــدة  عــى  تقــوم  آســيا  شــرق  حضــارة 

ويخلــق  يبتكــر  اإلنســان  أن  وهــي  نوعهــا،  مــن 

لذلــك  أـفـراد املجتمــع،  لتشــمل جميــع  منفعــة 

يرتكــز  والعلـمـاء  واملبتكريــن  املخرعــن  فتفكــري 

عــى هــذا املفهــوم، وغالبية إنتاجاتهــم الفكريــة 

والتكنولوجيــة تكــون نابعــة مــن حاجــة املجتمــع 

ومتطلباتــه، لذلــك فالخلــود عندهــم يكــون مــن 

الجماعيــة. هــذه املنفعــة  تقديــم  خــال 

فــإن  تحديــدا،  وأـمـريكا  أوروبــا  الـغـرب،  ويف 

واإلبــداع  االبتــكار  عــى  تقــوم  الحيــاة  عقيــدة 

تحقيــق  بهــدف  واملياديــن  املجــاالت  جميــع  يف 

وشــهرة  وصيــت  شــخصية،  ماديــة  مصلحــة 

املفكريــن  أغلــب  ينــربي  لذلــك  فقــط،  للفــرد 

والعلماء عى تحقيق إنجازات عظيمة لتخليد 

الشــديد،  فلأســف  عندنــا  أمــا  أســمائهم، 

األصــل  يف  املبنيــة  الحياتيــة،  عقيدتنــا   تحولــت 

الخــري  نشــر  إىل  الهادفــة  رســالتنا  عامليــة  عــى 

كونيــة،  منفعــة  توفــري  عــى  والعمــل  بالعالــم 

هــم  ال  مـفـرط،  واســتهاك  خـمـول  عقيــدة  إىل 

مــا تنتجــه الحضــارات  لأـفـراد ســوى اســتهاك 

األخــرى.

إن العيــب ليــس يف موروثنــا وال لغتنــا وال ديننــا 

عقولنــا،  بداخــل  الرماديــة  املــادة  يف  حتــى  وال 

العيــب يف استســامنا لصــورة نمطيــة أصبحنــا 

ســجناء لهــا: »العربــي ال يفكــر وال يســأل«، كأن 

كالوميــض  تشــتعل  واألســئلة  يقتــل  التفكــري 

تجــد  وال  تمــوت  أن  تلبــث  ال  ثــم  الخاطــف، 

إجابات شافية، ألن السؤال يف هذه الجغرافيا 

ممـنـوع.

كاتب من الجزائر
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المواطن والرعية
من أجل قراءة مختلفة للمفاهيم

نبيل دبابش

ينبغــي  يتوّجــب مناقشــتها يف مقاربــة مفهــوم املواطنــة عربيــا، الـسـؤال اآليت:هــل املواطنــة واقــع متحقــق فعليــا  بــني األســئلة التــي  مــن 

املحافظــة عليــه يف وجــه التهديــدات املتعــددة أم هــو مشــروع يحتضــر؟ وهــل الجمهــور العربــي بلــغ لديــه النضــج الــالزم إلدراك معــاين 

املواطنة العميقة؟ إنها وضع اجتماعي وسيايس جديد ينتقل فيه وجود األفراد والجماعات من الحضور السلبي إىل الوجود الفاعل.

مقال

يمكن أبدا مقاربة سؤال املواطنة بمعزل  ال
املحيــط  عــن  وبمنــأى  الديمقراطيــة  عــن 

وقــوى  متـغـريات  مــن  يحتويــه  مــا  بــكل  الــدويل 

موـضـوع  تشــكل  عصرنــا–  –يف  إنهــا  فاعلــة… 

العربيــة  املثقفــة  النخــب  لــدى  عميــق  تفكــري 

واألوروبيــة… أوروبيــا مــع اتـسـاع رقعــة النســيج 

االجتماعــي الــذي تولــد عــن موجــات الهجــرة مــن 

البلــدان العربيــة أو األفريقيــة، مــع رفــض الكثــري 

مــن القــوى السياســية –اليمينيــة بالخصــوص– 

النســيج  ضمــن  جديــدة  هويــات  احتــواء 

مــن  الثالــث  أو  الثــاين  )الجيــل  االجتماعــي 

املهاجريــن( التــي صــارت تشــّكل جــزءا مهّمــا مــن 

مــا بعــد االســتعمار..  املجتمــع األوروبــي ملرحلــة 

فئــات  واعتبارهــا  مبعــدة  إبقائهــا  عــى  والعمــل 

مزعجــة ومهــددة لقيــم الحداثــة، يســتوجب إمــا 

عــى  وإرغامهــا  األوروبيــة  القيــم  يف  إدماجهــا 

الدينيــة  خصوصياتهــا  نســيان 

أبســط  يف  عليهــا  واللغوية وإما التضييــق 

متطّلبات الحياة.

لكــن الســؤال الــذي يهّمنــا -نحــن أبـنـاء املنطقــة 

العربيــة مــن املحيــط إىل الخليــج- ليــس املواطنــة 

كوجــود تشــريعي قائــم فحســب، متجســد يف 

الوطنيــة،  الدولــة  إطــار  يف  والدســاتري  املواثيــق 

للقيــم  وفقــا  األرض  عــى  تحققــه  مــدى  بــل 

الراهــن…  الــدويل  املنــاخ  ظــل  يف  بهــا  املعـمـول 

هــل يكفــي أن يســتفيد األـفـراد مــن حــق االـقـراع 

يف  واملشــاركة  والتنقــل  والعمــل  والتمــدرس 

إبــداء  بحــق  يتمتعــوا  وأن  السياســية  الحيــاة 

اـلـرأي وممارســة الشــعائر الدينيــة.. إلــخ، لنقــرر 

النصــوص  هــل  عربيــا؟  متحققــة  املواطنــة  بــان 

التشــريعية متحققــة وكافيــة أم مجــرد وســيلة 

إن أول شــروط  الواقــع؟  مــن مواجهــة  للتـهـرب 

تمتــع  هــي  اإلغريــق–  –منــذ  تاريخيــا  املواطنــة 

األفراد بالحرية الكاملة والسيادة وحق التمتع 

بالحيــاة دون أن يشــعروا بــأي ضغــط أو قهــر… 

للشــعور  األســايس  العنصــر  هــي  فالســيادة 

العبــد،  يقابلــه  دائمــا  كان  املواطــن  باملواطنــة. 

فهــو الســيد وصاحــب الـقـرار الفصــل، هــو قلــب 

املجتمــع ومــن غــري صوتــه ال يمكــن أبــدا أن يتخــذ 

أي تدبــري… باـحـرام إرادتــه قامــت اإلمرباطوريــة 

وغربــا  شــرقا  ســيطرتها  وبســطت  الرومانيــة 

وبتهميشــه وإضعــاف صوتــه وامليــل نحــو تمجيــد 

ـقـراءة  وفــق  رومــا،  وتفتــت  زالــت  األشــخاص 

.Montesquieu مونتيســكيو 

إن اكــرب تناقــض تتســم بــه املؤسســات والهيئــات 

العربيــة،  الوطنيــة  الدولــة  أنظمــة  الرســمية يف 

هــو تبّنيهــا ملفاهيــم حديثــة ولكــن بعــد تجويفهــا 

من مضامينها، وتكريس الذهنيات العشائرية 

قيــم  تبّنــي  منهــا  ننتظــر  وقــت  يف  والطائفيــة 

صــارت  –عربيــا–  فاملواطنــة  الحديــث.  العقــل 

الكاريكاتــوري،  الحضــور  مــن  أكــر  تعنــي  ال 

السياســية  الحيــاة  يف  الخجولــة  واملشــاركة 

الشــعبوية…  األخاقيــات  بعــض  وتقديــس 

بعــض  خــال  مــن  الغالــب–  –يف  عنهــا  يعــرّب 

املمارســة  تختــزل  التــي  السياســية  التشــكيات 

الفــوز  غايتهــا  الصــوري،  جانبهــا  يف  السياســية 

بأكــرب عــدد مــن املقاعــد النيابيــة، دون أي اعتبــار 

لقيــم الديمقراطيــة واملعارضــة. إن ‘كــرب تناقــض 

يف  هــو املســاهمة  الوطنيــة  الدولــة  فيــه  وقعــت 

بالتفريــخ. لــه  والســماح  املنــاخ  هــذا  تهيئــة 

أليســت الحريــة املذهبيــة جنايــة يف عقــول الكثــري 

مــن السياســين، وتغيــري الديانــة جريمــة يحكــم 

عــى صاحبهــا باإلعــدام وفــق نصــوص القانــون 

الـجـزايئ املوحــد املصــادق عليــه ســنة 1996 مــن 

يعتــرب  والــذي  العربيــة  الــدول  جامعــة  قبــل 

مرجعا لكل التشريعات العربية… أال تتمسك 

الكثري من األنظمة العربية بقواعد الفقه الذي 

ينتمــي إىل القــرون الوســطى، والــذي يعــرب عــن 

قائمــة…  تعــد  لــم  مجتمعيــة  وحاجــات  عقــل 

التشــريعات  مــع  للمزاوجــة  قابــا  وتعـتـربه 

مهرئــة  عنــه مجتمعــات  نتــج  وضــع  الحديثــة؟ 

ينخرها التناقض والفوىض عى كل املستويات.

أليــس مــن التخلــف أن تبقــى اإلرادة معطلــة يف 

باألحــوال  املتعلقــة  املشــكات  أبســط  مواجهــة 

يف  اـلـويل  وـشـرط  املواريــث  مثــل:  الشــخصية 

الــزواج، والســفر بالنســبة للمــرأة، والــزواج مــن 

األجانــب، واملســاواة بــن الجنســن يف الشــهادة. 

هل يعقل أن تظل ممارسة الرياضة وااللتحاق 

مــن  الكثــري  يف  الذكــور  عــى  حـكـرا  بالجامعــة 

بلــدان املنطقــة العربيــة؟… إىل متــى تظــل امـلـرأة 

قاصــرا يف أعــن هــذه املجتمعــات، وهــي صانعــة 

التاريــخ إىل جنــب الرجــل. هــل املواطنــة للفحــل 

أبــدا.  األـعـوج  العــود  ظــل  يســتقيم  لــن  فقــط؟ 

أعمــق  تطلعــات  تمتلــك  التــي  فاملجتمعــات 

وأوســع مــن التشــريعات التــي تســري شــؤونها… 

القريــب. بزوالهــا  فابشــروا 

هــل يعقــل الحديــث عــن مواطنــة يف مجتمعــات 

والتعــدد  والحريــة  باالختــاف  أصــا  تؤمــن  ال 

األســاليب  كل  لتطويقــه  وتجنــد  املذهبــي، 

البوليسية باسم الحفاظ عى »أصالة املعتقد« 

يعقــل  هــل  الخــارج.  مــن  القــادم  الخطــر  ودرء 

صناعــة  همهــا  بيئــة  يف  مواطنــة  عــن  الحديــث 

والــذوق  الــزي  يوحدهــم  مواطنــن«  »قوالــب 

الثقافــة  والخــوف، وتختــزل  والحلــم  والتفكــري 

والبــكاء  الحماســية  واألناشــيد  الفلكلــور  يف 

بمقــص  االحتفــاظ  مــع  العتيــد،  املــايض  عــى 

والتوزيــع  النشــر  مجــال  يف  التمويــل   / الرقابــة 

عــى  الســينمائية  واألفــام  والدوريــات  للكتــاب 

الكاتــب  يجــد  عندمــا  املواطنــة  أيــن  اختافهــا… 

أو الباحــث أو املخــرج الســينمايئ نفســه محاطــا 

تشــريع وال  يحميــه  الجاديــن، ال  مــن  بجيــش 

مؤسســة.. جريمتــه أنــه عــرّب عــن رأيــه باألســلوب 

املتــاح.

تشــريعاتها  مجتمعــات  يف  املواطنــة  أيــن 

للقيــم  وتحديــا  كـفـرا  وتعتربهــا  املتعــة  تـجـرم 

الثقافــة  مطالــب  وتتجاهــل  االجتماعيــة، 

الجنسية والفنية للمتمدرسن رغم كل املآيس 

وســط  عــن  الناجمــة  والنفســية  االجتماعيــة 

يشء. يف  الســجن  عــن  يختلــف  ال  اجتماعــي 

مــن يســهر عــى حمايــة وترقيــة املواطنــة إذا كان 

قـطـاع القـضـاء يف العديــد مــن البلــدان العربيــة 

فئــوي ويعمــل وفــق أســلوب تأويــل النصــوص؟ 

مــن  مرحليــة.  ظــروف  أو  معّينــة  قــوى  لصالــح 

بوجــود  واملواطنــة  املواطــن  حمايــة  عــى  يســهر 

تجتمــع  الســيادة،  منزوعــة  عربيــة  برملانــات 

نجحــت  لقــد  مســبقا.  عليــه  اتفــق  مــا  لتزكيــة 

عواصــم  بـنـاء  يف  والقطريــة  الوطنيــة  الدولــة 

ومــدن عظيمــة ولكنهــا لــم تفكــر أبــدا يف تنشــئة 

النــواة  يكــون  أن  املـفـرض  مــن  الــذي  املواطــن 

فيهــا. الحيــة 

لــن يعطينــا الـغـرب املواطنــة ولــن يعلمونــا كيــف 

أمرنــا  يهمهــم  وال  أرضنــا  عــى  أســيادا  نصبــح 

ينتظــرون  هــم  بــل  إلينــا…  يغــرّيوا رؤيتهــم  ولــن 

يف  مهمــة  دون  نكــون  أن  اخرنــا  ألننــا  زوالنــا 

هــذا العصــر، اخرنــا أن نكــون شــعوبا ال تؤمــن 

ذهنيــة  وتـكـرس  الثقــايف  وتحــارب  باإلنســان 
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التســوق.

)اإلســامية  الوســطى  القــرون  مجتمعــات  يف 

واملســيحية( -حتــى نبقــى يف إطــار تاريخــي يمكــن 

مفهــوم  يضفــى  موضوعــي-  بشــكل  ضبطــه 

الرعيــة Sujet عــى شــريحة واســعة مــن فئــات 

وتحالــف  عشــائر  مــن  أساســا  املتكــون  املجتمــع 

لعشــائر.ارتبط هــذا املفهــوم عنــد نشــأته بميــاد 

وبأنظمــة اوليغارشــية،  الكــربى  اإلمرباطوريــات 

عاقــات  تربطهــم  وأســر  أـفـراد  بوجــود  تتميــز 

الســلطات… يعترب  بــكل  ويمســكون  القرابــة 

الحاكــم نفســه راعيــا ومســؤوال عى بقيــة فئــات 

أو  فاحــن  وحرفيــن،  تجــار  مــن  الشــعب 

مــن  الكثــري  -يف  ـهـؤالء  إىل  يضــاف  قــد  جنــود… 

األحيــان- األســر االرســتقراطية مــن كبــار التجــار 

مــع  متحالفــة  غــري  أو  متحالفــة  كانــت  ســواء 

ـقـرار لهــا ســوى  الحاكــم. إن الرعيــة ال ديــن وال 

ديــن الحاكــم وأســرته، فهــي تابعــة إلرادتــه وهــو 

وأبنائهــا  أموالهــا  عــى  الســلطان  لــه  أمرهــا  ويّل 

مــا  للرعيــة  يختــار  مــن  هــو  الحاكــم  ورقابهــا… 

يريــد ومــا عليهــا ســوى الطاعــة والرضــا والــوالء، 

فــا يميزهــا عــن العبيــد الخصيــان ســوى بعــض 

البســيطة. التفاصيــل 

الـيـاء( والرعيــة   فالراعــي هــو مــن يســأل )بفتــح 

هي من يسأل )بضم الياء(. كان هذا هو الوضع 

أو  اإلســامية  الســلطنة   / الخافــة  أنظمــة  يف 

حتى يف أوروبا القرون الوسطى ويف ظل أنظمة 

اإلقـطـاع. فالفــرد يولــد ناقصــا وعاـجـزا ومخطئــا 

ولــن يكتمــل شــخصه إال باـلـوالء والخـضـوع. يف 

مجتمعــات القــرون الوســطى تغيــب الكثــري مــن 

مثــل  اليــوم،  بيننــا  املتداولــة  بدالالتهــا  املفاهيــم 

يســّمى  الجميــع  »الجمهــور«.  أو  »الشــعب« 

األمــر.  أو ويّل  امللــك   / الســلطان  ويقابلــه  رعيــة 

كمــا أطلــق مفهــوم الرعيــة –أيضــا– عــى شــعوب 

املســتعمرات األوروبيــة بــدءا مــن القــرن الثامــن 

الســكان  وســع  يف  ليــس  إذ  للميــاد،  عشــر 

األصليــن التمتــع بــكل االمتيــازات املدنيــة )حــق 

السياســية،  الحيــاة  يف  واملشــاركة  االنتخــاب 

الدينيــة…(  الشــعائر  ممارســة  التمــدرس، 

أنموذجــا.  l‘indigénat الجزائــر  يف  اإلندجينــا 

مفهومــا  ليســت   la citoyenneté املواطنــة 

جديــدا، بــل هــو يعــود إىل املجتمعــات اإلغريقيــة 

-الرومانيــة- البيزنطيــة، ويقابلــه اجتماعيــا كل 

يمنحــه  امتيــازا  كان  والرقيــق..  املهــن  أصحــاب 

مجلــس النــواب le sénat ويخــص كل الذيــن 

يتمتعون بحق إبداء الرأي وتسيري أمور العدل 

واإلدارة، لهم رأيهم يف ظروف الحرب والسلم 

املعرفــة  طلــب  بحــق  يتمتعــون  واالنتخــاب، 

يشــمل  ال  وهــو  قيــد.  دون  املتعــة  وممارســة 

الســكان األصليــن فقــط بــل قــد يشــمل أفــرادا أو 

جماعــات يف املســتعمرات، لقــد اســتفاد بولــس 

وهــو  الرومانيــة  املواطنــة  امتيــاز  مــن  الرـسـول 

الركيــة،  طرســوس  مســتعمرة  يف  ولــد  الــذي 

وكمــا حــدث –أيضــا– مــع بعــض البورجوازيــات 

الفرنســية واإليطاليــة يف مرحلــة مــا قبــل الثــورة 

.1789 لســنة  الفرنســية 

بنشــأة  –تاريخيــا–  املواطنــة  مفهــوم  ارتبــط  لقــد 

والدولــة  الســكانية  والتجمعــات   Polis املدينــة 

الــدور  الفرنســية  للثــورة  كان  مســتقل.  ككيــان 

املهــم يف منــح املواطنــة دالالت جديــدة، بحيــث 

بــل  النــواب  مجلــس  يمنحــه  امتيــازا  تعــد  لــم 

أصبحــت  لقــد  الســكان.  لــكل  طبيعيــا  حقــا 

والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق  التمتــع  تعنــي 

وممارسة السلطة عرب الوسائل القانونية وفقا 

لبيــان حقــوق اإلنســان وليــد الثــورة، إنهــا تعنــي 

املساواة يف الحقوق بن الجميع دون أي اعتبار 

النتماءاتهم املذهبية أو الفكرية أو الجنســية… 

القطــري  معنــاه  مــن  تـحـول املفهــوم  وتدريجيــا 

إىل املعنــى القــاري، فبعــد املواطنــة الفرنســية أو 

األملانيــة أو اإلنكليزيــة صــار الحديــث عــن مواطنــة 

أوروبيــة.

ســيادته  العربــي  املواطــن  ليـسـرجع  األوان  آن 

لــه  يحقــق  بمــا  الســيايس  البيــت  ترتيــب  ويعــاد 

يف  بهــا  املعـمـول  للقيــم  وفقــا  الضمانــات  كل 

البلــدان املتحـضـرة، آن األوان لينتهــي مسلســل 

الفقيــه واملفتــي  التهميــش واإلقـصـاء وتقديــس 

واعتبارهــم مــن صحابــة رـسـول اللــه )ص(. لقــد 

يف  الجديــة  مــن  بكثــري  للتفكــري  الوقــت  حــان 

بـنـاء دولــة تتجــاوز ذهنيــة العـشـرية والطائفيــة، 

فــوق  ومؤسســاتها  بتشــريعاتها  وتســمو 

والظلــم  والتكفــري  والتخلــف  التمزيــق  واقــع 

الحــب  ثقافــة  لنشــر  األوان  آن  والذكوريــة… 

اإلســام  بدل أيديولوجيــا  والحــوار  والجمــال 

الســيايس واملــآيس التــي نجمــت عنهــا يف العديــد 

أفغانســتان،  )باكســتان،  العالــم  مناطــق  مــن 

ليبيا، الصومــال…(. الـعـراق،  ســوريا، 

تطلعــات  تمليــه  مشــروع  حــق  املواطنــة  هــل 

الجماهــري الواســعة، أم مجــرد كلمــات لتزيــن 

الدساتري وإلضفاء الشرعية عليها؟ من املؤسف 

أن تكــون خاصــة الـقـول: إن املواطنــة غائبــة يف 

البيئــة العربيــة، إننــا لــم نســتطع بعــد الخــروج 

مــن نفــق القــرون الوســطى… إن العربــي رعيــة 

ولكنــه يحمــل بطاقــة مواطــن.

كاتب من الجزائر

هل يعقل الحديث عن 
مواطنة في مجتمعات 
ال تؤمن أصال باالختالف 

والحرية والتعدد المذهبي، 
وتجند لتطويقه كل 

األساليب البوليسية باسم 
الحفاظ على »أصالة 
المعتقد« ودرء الخطر 

القادم من الخارج. هل يعقل 
الحديث عن مواطنة في 

بيئة همها صناعة »قوالب 
مواطنين« يوحدهم الزي 
والذوق والتفكير والحلم 
والخوف، وتختزل الثقافة 
في الفلكلور واألناشيد 
الحماسية والبكاء على 

الماضي العتيد، مع 
االحتفاظ بمقص الرقابة
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العلم ال يدعو إلى اإليمان
إيهاب ملكاوي

اـخـرت هــذا العـنـوان الصــادم للبعــض واملناكــف لعـنـوان الكتــاب املعــروف »العلــم يدعــو لإليـمـان« ملؤلفــه كريــي موريســون لــي أوضــح 

للشباب العربي مسألة هامة قد تكون ضائعة يف الذهن الثقايف العربي وتستغل أحيانا من قبل بعض مّدعي العلم. واملسألة تكمن 

يف أنــه ليــس مــن أهــداف العلــوم الطبيعيــة الحديثــة إثبــات أو نفــي القضيــة اإليمانيــة. فالعلــوم الطبيعيــة ال تدعــو لإليمــان أو اإللحــاد مــن 

هــذا الجانــب، وليســت مهتمــة أصــال بهــذه املســألة. إن تأويــل النتائــج العلميــة ملحاولــة إثبــات أو نفــي قضايــا اعتقاديــة إيمانيــة هــو أمــر زائــد 

عــى العلــوم الطبيعيــة وقــد يســبب إفســادا وإشــكاالت إذا اســتغل بشــكل فاضــح غــر منضبــط.

مقال

بدايــات  مــع  الطبيعيــة  العلــوم  تطورت
بســبب  األوروبيــة  النهضــة 

بعــض  تقديــس  منظومــة  مــن  العقــل  انعتــاق 

تحــوم  التــي  والفلســفية  اإليمانيــة  القضايــا 

العقــاين  العلمــي  حولهــا، حيــث اتخــذ املنطــق 

الخاضــع ملنهجيــة البحــث واالســتقراء والتجربــة 

معلومــايت  تطــور  إىل  أدى  مســتقا  بعــدا 

وتكنولوجي واسع.

إن الســبب الحقيقــي لتطــور العلــوم الطبيعيــة 

هو اقتصارها عى دراسة العالم املادي الحي 

فالعلــوم  منضبــط.  تجريبــي  منهــج  باســتخدام 

الطبيعية ال تنفي الوجود الغيبي وإنما تعرف 

بعــدم قدرتهــا عــى إخضاعــه ملنهجهــا الخــاص. 

بهــذا املعنــى يمكــن أن نقــول إن العلــم الطبيعــي 

االّدـعـاء  يجــوز  ال  وبالتــايل  بمنهجــه،  علمــاين 

بــأن الفهــم العلمــي للطبيعــة قــادر عــى نفــي أو 

إثبــات الوجــود الغيبــي. وكل مــا يمكــن أن يقــوم 

به الشخص املهتم بالقضايا اإليمانية هو تأويل 

عــى  املباشــر  غــري  لاســتدالل  العلميــة  النتائــج 

وجود الخالق وقدراته من ناحية أو لاستدالل 

عــى عــدم الحاجــة الـفـراض وجــود الخالــق يف 

تفســري الظواهــر الكونيــة مــن ناحيــة أخــرى.

لكونهــا  الطبيعيــة  العلــوم  تنتقــد  قــد  بالطبــع 

وبالتــايل  فلســفيا،  ثقافيــا  اجتماعيــا  منتجــا 

ليســت منتجــا موضوعيــا بشــكل كامــل. بالرغــم 

مــن هــذا االنتقــاد الواقعــي فــإن مــا يميــز العلــوم 

الطبيعية هو كونها ديناميكية بطبيعتها قادرة 

فــا  بذاتهــا،  وأفكارهــا  مســارها  تصحيــح  عــى 

بنيتهــا ومنهجهــا. هــو مقــّدس يف  مــا  يوجــد 

تتـنـوع  تراكميــة  الطبيعيــة  العلــوم  أن  كمــا 

مــا  وبــن  محكــم  صلــب  هــو  مــا  بــن  مكوناتهــا 

هــو غــري قطعــي قابــل للنقــد والتغــري والتطــور. 

بــل إنــه يمكــن يف لحظــات تاريخيــة أن تتـعـرض 

بعض محكمات العلوم إىل اهتزاز عنيف يطيح 

ببعــض أجزائهــا ومســلماتها، وهــذه ســمة قــوة 

تضمــن  العلــوم  هــذه  بنيــة  يف  ضعفــا  وليســت 

استمراريتها وتطورها وتراكميتها وإىل حد كبري 

موضوعيتهــا.

القضايــا  إهمــال  إىل  املقــال  هــذا  يف  نشــري  ال 

عمــوم  أو  العلمــي  الباحــث  لــدى  اإليمانيــة 

نشــري  وال  العلميــة،  املســائل  عــى  املنفتحــن 

العلميــة  النتائــج  بــن  تناقضــا  هنــاك  أن  إىل 

اإليمانيــة املحكمــة، ولكننــا  واملســائل  الراســخة 

مــا  يوجــد  ال  العلمــي.  إىل اـحـرام املنهــج  ندعــو 

يمنــع الباحــث الجــدّي مــن االشــتغال بالعلــوم 

الطبيعية ما دام املعتقد اإليماين ال يقف عقبة 

العلمــي. البحــث  منهــج  أمــام 

الباحــث  يضــع  أن  يف  تكمــن  الخطــورة  ولكــن 

العلمــي.  بحثــه  يف  كمرجــع  اإليمــاين  معتقــده 

وربمــا  املوضوعيــة  فقــدان  إيل  يــودي  ممــا 

خاطئــة  متـسـرعة  اســتنتاجات  إىل  االـنـزالق 

تــيء للعلــم واإليمــان. وكمثــال هنــا نشــري إىل 

بعــض الدراســات العلميــة إلثبــات فوائــد بعــض 

مــا  عليهــا يف  أو املمارســات املنصــوص  النباتــات 

النبــوي. بالطــب  عليــه  يطلــق 

الدراســات  هــذه  بعــض  أن  الخطــورة يف  تكمــن 

تنطلق من تقديس النصوص واليقن بالنتائج 

ممــا  العلمــي  البحــث  الشــروع يف  قبــل  مســبقا 

إىل  ويــيء  ومصداقيتهــا  رصانتهــا  يفقدهــا 

عــى  التجنــي  هــذا  إن  نفســه.  العلمــي  املنهــج 

عنــد  األعمــى  القـبـول  يشــجعه  العلمــي  املنهــج 

بصحــة  تقطــع  النتائــج  هــذه  أن  بحكــم  العامــة 

هنــا  اّدـعـاءات  تتناثــر  ولذلــك  الدينــي.  املعتقــد 

بفوائــد  علميــة  اســتنتاجات  إىل  تشــري  وهنــاك 

بعــض النباتــات أو ممارســات معينــة ال تقــوم يف 

معظمهــا عــى نتائــج علميــة موثوقــة وإنمــا عــى 

خداع أو منهجية علمية فاسدة ال تستطيع أن 

تدافــع عــن نفســها أمــام أّي نقــد علمــي رصــن.

نحــن ال نهاجــم البحــث العلمــي يف هــذا املجــال 

مضــن  عمــل  العلمــي  البحــث  أن  نؤكــد  ولكــن 

وشــاق يحتــاج إىل دقــة ومعايــري عاليــة للوصــول 

إىل استنتاجات تملك قدرا كبريا من املصداقية، 

نفســه  يقــدم  مــن  بعــض  عنــد  ـنـراه  ال  مــا  وهــذا 

للنــاس كباحــث علمــي يف الطــب النبــوي وليــس 

كطامــع يف اّدـعـاء الشــهرة والتكســب.

إليهــا يف مــا يتعلــق  التــي أشــري  النقطــة األـخـرية 

ظاهرهــا  يف  التــي  العلميــة  املســائل  ببعــض 

تتعــارض مــع مــا نعتقــد بأنــه واضــح يف املعتقــد 

قــد  فالنظريــة  التطــور،  نظريــة  مثــل  الدينــي 

أصبحــت راســخة األركان وقطعــت شــوطا كبــريا 

يف تفاصيلهــا واســتدالالتها وحيثياتهــا. ولــم يعــد 

مهاجمــة  أو  الرمــال  يف  الــرؤوس  دفــن  ينفــع 

علومهــا  يف  يتبحــر  لــم  مــن  قبــل  مــن  النظريــة 

ودقائقهــا. فمــا هــو املوقــف اإليمــاين الســليم مــن 

النظريــة؟

أخــرى  علميــة  نظريــة  كأّي  التطــور  نظريــة  إن 

قــادرة عــى نقــد وتصويــب  ديناميكيــة يف ذاتهــا 

تضيــف  مســتجدات  ألي  ومتقبلــة  نفســها، 

وتعدل يف أركانها وتفاصيلها، ولكنه يف الوقت 

مــن  النظريــة  تختفــي  أن  املســتبعد  مــن  نفســه 

قلــم. بـجـّرة  كليــا  وتمســح  أساســها 

مــن ناحيــة أخــرى نعيــد القــول إن نظريــة التطــور 

الخالــق  وجــود  بنفــي  معنيــة  ليســت  ذاتهــا  يف 

الحــي  التـنـوع  فهــم  إىل  تهــدف  وإنمــا  إثباتــه.  أو 

والتطورات الجينية التي تؤثر يف تطور الكائنات 

الحيــة والعوامــل املحيطــة واملؤـثـرة.

علــم  يف  املشــتغلن  اتهــام  الســذاجة  مــن  إنــه 

التطــور عــى أنهــم زـمـرة مــن امللحديــن األّفاقــن 

عــى  فالتهجــم  الديــن.  هــدم  يريــدون  الذيــن 

التطــور  النظريــة مــن قبــل بعــض رافــيض فـكـرة 

الــذي لــم يخوضــوا يف تفاصيــل علــم البيولوجيــا 

واإليمــان  للديــن  إـسـاءة  هــو  التطــور  ونظريــة 

وللعقــل والعلــم. ومــن املؤســف أن الكثــري مــن 

الشــباب العربــي يتقبــل مثــل ـهـؤالء األشــخاص 

كمدافعــن عــن اإليمــان يف حــن أنهــم أول مــن 

اإليمانيــة. القضيــة  إىل  يــيء 

يجب أن يحرم العلم ومنهجه كطريقة لفهم 

الطبيعــة وعملهــا، كمــا يجــب أن ال يتقبــل مــن 

بحــق  مارســه  ممــن  ليــس  وهــو  العلــم  يهاجــم 

ومنهجــه.  بتفاصيلــه  كافيــة  درايــة  عــى  وليــس 

يّدعــي  أن  الخطــأ  مــن  فإنــه  آخــر  جانــب  ومــن 

الوجــود  فـكـرة  تهــدم  التطــور  نظريــة  أن  ملحــد 

اإللهــي، ألن النظريــة ال يمكنهــا أن تّدعــي ذلــك 

أصا وال أن تصل إىل هذا االستنتاج. إن املوقف 

اإليماين أو اإللحادي املرتب عى نظرية التطور 

هــو أمــر زائــد عليهــا وليــس منهــا.

نحــن ال نــرى أن هنــاك حاجــة إىل التخــوف عــى 

اإليمــان مــن قبــل العلــوم الطبيعيــة، بــل يمكــن 

أن يكــون العلــم ســببا يف تطــور التفســري الدينــي 

وانعتاق اإلنســان من بعض التأويات القديمة 

التــي تتــداول يف بعــض كتــب اـلـراث. انظــر مثــا 

فالحقيقــة  والفـضـاء،  الكــون  علــوم  تطــور  إىل 

العلميــة تـقـول إن الـكـرة األرضيــة ليســت مركــز 

ـحـول  يــدور  صغــري  كوكــب  مجــرد  بــل  الكــون 

شــمس صـغـرية وضيعــة تتواجــد يف ذيــل مـجـرة 

حجــم  تتجــاوز  التــي  النجــوم  مليــارات  تحــوي 

شمســنا بـمـرات عديــدة. وهــذه املـجـرة ال تحمــل 

التــي  األخــرى  املـجـرات  مليــارات  ضمــن  أهميــة 

تحتوي عى أعداد هائلة من النجوم وكل ذلك 

موجــود يف كــون عظيــم االتـسـاع متمــدد يفــوق 

إدراكنــا.

العلميــة  الحقائــق  ظاهــر  أن  مــن  الرغــم  عــى 

الواقــع  أن  إال  الســابقن،  إيمــان  ليزعــزع  كان 

يقــول إن اإليمــان العقائــدي اســتطاع أن يتجــاوز 

التفســري الدينــي الضيــق القديــم ويتقبــل النتائــج 

يف  أعمــق  إيمانيــا  أفقــا  ويفتــح  بــل  العلميــة، 

وعظمتــه. الخالــق  قــدرة  إدراك 

كاتب من األردن مقيم في اإلمارات

مة
 ش
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حوار

محمد َحقي صوتشين 
 أدب عربي بالتركية

 Mehmet Hakkı( رُت يف إجراء حوار مع أبرز املثقفني األتراك لم يكن يف ذهني وكّل َمن سألت سوى محّمد َحقي صوتشني عندما فكَّ

Suçin(؛ األكاديمي واألستاذ بجامعة غازي يف أنقرة. كل أسباب الرشيح انحصرت يف أنه يعمل بجّد وتفان ومثابرة، عى مّد جسور 

التقارب بني الثقافتنْي الركية والعربية، دون مباالة بحالة املّد والجذب التي تمرُّ بها العالقات العربية الركية يف الفرة األخرة. ومن 

ثمَّ لم يكن بديال الستضافته يك يطل عى مجلة »الجديد« للقارئ العربي. حاولت أن أتمهل قليال خاّصة يف ظّل تصاعد التوترات 

الّسياسّية املحتقنة بني الطرفني. لكنه لم يمهلني هذه الّراحة أو تلك الّدَعة التي ابتغيتها لنفي لتأّمل ما ستسفر عنه األحداث 

اآلخذة يف التصعيد والتأّزم. فقد فاجأ الجميع وسط حالة من الحذر والرقُّب من قبل مثقفي الجانبني، بالوقوف عى الضفة الهادئة 

من النهر يف انتظار ما سيحدث يف الغد، فاجأ الجميع وأخرج مجلة »شرفة« )Balkon(، وهي أّول مجلة تجمع بني دفتيها نصوصا 

ُجَل يُراهن عى تأثر القوى الناعمة التي فقدت دورها يف الكثر من بلدان العالم، يف أن تلعب  من اللغتنْي العربّية والركّية. وكأّن الرَّ

دورا إيجابّيا بعيدا عن السياسة. وبالفعل احتوى العدد األّول من املجلة نصوصا لشعراء وقصاصني عرب، ويف املقابل ضّم نصوصا 

ألدباء أتراك، عى تنّوع إبداعهم الشعري والقصيص، جاءت املجلة كخطوة أوىل ملّد خيوط التعارف والتواصل بني الثقافتنْي. كان 

توقيت صدور املجلة بمثابة الحجر الذي أُْلِقي يف بحرة آسنة ترقب الغد املحّمل بغيوم وسحابات ال أحد يعلم أين ستهطل، أو 

إىل أين ستجرف الرياح َوْدَقها؟ لم يمِض وقت كثر عى صدور العدد األّول من املجلة حتى انقطع خيط كان ممدودا عى استحياء 

بني الثقافتنْي بعدما قطعت السياسة جسور التواصل، متمثال يف الدراما الركية، حيث كانت نافذة يِطلُّ منها األتراك عى أشقائهم 

العرب يف منازلهم، وإن كانت نافذة َتْغُلُب عليها صورة مشّوهة بعض اليشء، فقد أصدر مالك قناة »أم.بي.يس« )MBC( قرارا بمنع 

ة للحوار أكرث مّما َمىض، فالنوافذ املفتوحة ُتغلق بالتدريج، ولم يعد ثّمة أمل سوى  عرض املسلسالت الركية. هنا كانت الحاجة ُمِلحَّ

اَعة الثقافة لينفذ منها الضوء، وكذلك التعلُّق بأحالم الدور الذي تلعبه، مجلة »ُشرفة« )Balkon( التي ُيشرف عليها محمد  ُشرَّ

حقي صوتشني.

املحرر

الجديد:  لفتت انتباهي جملة قلتها في أحد اللقاءات مع التلفزيون 
التي  هي  العربية  اللغة  العربية،  اللغة  لم أختر  »أنا  مفادها  التركّي 

اختارتني« إن كانت ترجمتي لنص مقولتك سليمة. كيف حدث هذا؟ 

وما الدوافع التي جعلتك تواصل في دراسة اللغة العربية؟

صوتشين: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة إلى مجلة »الجديد« 
والفنية  والفكرية  الثقافية  القضايا  تعميق  في  بارز  إسهام  لها  التي 

أما  والعكس.  بالعالم  العرب  تهم عاقة  التي  المجاالت  وغيرها من 

أن  على  لتأكيدي  فقلُتها  التي اختارتني«،  هي  العربية  »اللغة  مقولة 

اختياري للغة العربية لم يكن اختيارا قصديا. فبعد دخولي قسم اللغة 

لم  التخصص.  تغيير  في  أفكر  كنت  أنقرة،  بجامعة  وآدابها  العربية 

أتوقع أن أولع باللغة العربية وآدابها. لكن بعد مرور سنة من الدراسة 

لهذه  في حبي  ما زاد  وهو  دراستي،  مواصلة  على  الظروف  أرغمتني 

اللغة وشغفي بأدبها.

الجديد: ما الحافز الذي وجدته في اللغة العربية، وجعلك تواصل 
قائمة  آخر  في  كانت  أّنها  ذكرت  أنك  مع  فيها،  األكاديمية  دراستك 

الترشيحات في الجامعة؟

خال  من  العربي  لأدب  قراءاتي  كان  األهم  صوتشين: الحافز 
ترجمات تركية في البداية. قرأُت بعض األعمال لجبران خليل جبران 

ونجيب محفوظ. كانت معرفة متواضعة لكنها شجعتني على مواصلة 

دراستي ألتعّلم اللغة العربية. في الجامعة كّنا نتلقى مواّد عن األدب 

العربي بكل فروعه من شعر وقصة قصيرة ومسرحية. وكلما خضُت 

في هذا المجال كلما أحببته.

 

الجديد: وفق المعلومات التي بين يدّي فإّن أّول عمل قرأته باللغة 
والتاريخ  اللغات  كلية  مكتبة  في  كان  طالبا،  كنت  عندما  العربية، 

والجغرافيا، وهو قصيدة الشاعر السوري علي أحمد سعيد )أدونيس( 
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»شهوة تتقدم في خرائط المادة« وكانت منشورة في مجلة »فكر وفن« 

باللغة  عاقتكم  أن  األول:  سؤاالن،  ذهني  في  ألمانيا.  من  الصادرة 

العربية كانت محدودة، كيف استقبلَت شعر أدونيس في هذه الفترة 

رة، والمعروف عن أدونيس في العربية أنه واحد من أهم شعراء  المبكِّ

الحداثة العرب؟

صوتشين: هذا ما جرى بالضبط، لكن بتعديل بسيط، إنه سبق لي 
قراءة نصوص أخرى قصيرة كمادة دراسية. لكن هذه المرة كلفُت نفسي 

بقراءة هذه القصيدة الطويلة. كانت تحديا بالنسبة إلّي. كنت أقطن في 

سكن الطاب آنذاك ومعنا بعض الطلبة من السودان. استفدت منهم 

كثيرا في فّك العبارات، على األقل، ومعرفة بعض المفردات التي لم 

أعثر عليها في القاموس. كانت ظروف التوصل إلى مصادر باللغة العربية 

محدودة في تلك الفترة. المكتبة غنية بكتب التراث لكن قّلما نجد كتبا 

المكتبة في  اشتراك  أنتهز فرصة  لذلك كنت  المعاصر.  العربي  لأدب 

مجلة »فكر وفن« لاطاع على نصوص معاصرة من األدب العربي. أول 

ما واجهُت نص أدونيس شعرُت بأنني أمام شيء مختلف غير ذلك الذي 

درسناه من الشعر العربي القديم. وجدت لغة قريبة من النثر وتصميما 

مختلفا للنص الشعري. هذا الشعر  وغيره جعلني أسعى وراء تشفير 

رموز النص. كنت أستعين ببعض العرب لكن معظمهم أيضا أبدوا عدم 

فهمهم للنص. بعد ذلك حاولت ترجمة النص متحديا نفسي، وهادفاً 

إلى تطوير مهاراتي في تعّلم اللغة العربية.

الجديد:  في ظني أن ثّمة »حركية معرفّية« إْن جاز التوصيف، فبعد 
كانت  التي  المتمّردة«  »األرواح  في  جبران،  خليل  جبران  ثّم  أدونيس 

مشروعا لليسانس عام 1993، ذهبت في الماجستير إلى يحيى حقي، 

تباينا ما،  ثّمة  أن  القصصي عند يحيى حقي« أال ترى  ودراسة »األدب 

األدب،  في  الكاسيكية  ُرعاة  من  فواحد 

استهدف  الحداثة،  شعراء  من  والثاني 

بمعول  الكاسيكية  تقويض  ونقده  بشعره 

الحداثة، كيف استطعَت تجاوز هذه الفجوة 

في األسلوبين؟

عندي  تكن  لم  الواقع  صوتشين: في 
األدب  اتجاهات  عن  آنذاك  قوية  خلفية 

كتب  لدينا  تتوفر  لم  دقيقة.  بصورة  العربي 

لذلك  معاصرين،  ونثر  شعر  من  إبداعية 

كنت أقرأ كل ما يقع تحت يدي. أدونيس كان 

في  قصيدته  وجدت  عندما  صدفة  محض 

مجلة »فكر وفن« في مكتبة الجامعة. جبران 

بدأت قراءته بالتركية ثم حصلت على نسخة 

من  الكاملة  العربية  األعمال  من  مصورة 

لجبران  اختياري  بدأ  هنا  من  أساتذتي.  أحد 

هذا  وفي  الليسانس.  في  بحث  كمشروع 

التركية،  إلى  المتمّردة«  »األرواح  القصصية  مجموعته  ترجمُت  اإلطار 

وقدمت دراسة ألعماله وفلسفته. أما عاقتي مع يحيى حقي فقد قرأت 

عنه مقاال باللغة اإلنكليزية للناقد صبري حافظ، عرفت من خاله أن 

يحيى حقي له دور خطير في إنشاء القصة العربية بمعناها المعاصر 

فاخترت أدبه القصصي موضوعا لرسالة الماجستير.

المغامرة مع يحيى حقي
 

الجديد:  قمت بترجمة قنديل أم هاشم لحقي في عام 1998، أود أن 
أسأل بحكم عاقتي باللغة التركية، فهي تعتمد على اللغة الفصحى، 

في حين الكتابة العربية تزاوج بين العامية والفصحى كيف تغلبت على 

بأّن من جماليات نص  علما  أم هاشم،  قنديل  في  الموجودة  العامية 

حقي المزواجة بين الفصحى والعامية؟!

صوتشين: تتسم هذه األقصوصة باألسلوب الواقعي والرمزي في آن 
واحد. هذا المزج الماهر للواقعية والرمزية من خال العامل الروحاني 

والصوفي منح األقصوصة حيوية وحركية وإيقاعا شعريا جميا. كما أن 

وصفه لأحداث واألماكن ُيشعرك بأنك أمام رسام يرسم لوحته، فضا 

استخداما  للعامية  واستخدامه  والطرافة،  بالفكاهة  أسلوبه  تميز  عن 

إليه في بعض كتاباته. طبعا كل ذلك يشكل تحديات  راقيا كما يشير 

أمام المترجم أثناء الترجمة.

العامية لكن يستخدمها استخداما  يبالغ يحيى حقي في استخدام  ال 

مما  النص  على  المحلية  طابع  يضفي  هذا االستخدام  أن  أي  وظيفيا، 

يجعل المترجم يواجه تحديات ثقافية أثناء الترجمة. في هذه الحاالت 

الثقافية  للقيم  النص  إخضاع  أي  »التدجين«  استراتيجية  تبّنيُت 

أجل  من  الهدف  اللغة  في  السائدة 

يجب  الهدف.  النص  غرابة  من  التخفيف 

العامية  بطبيعة  واعيا  المترجم  يكون  أن 

إلى  ترجمتها  عند  النص  في  المستخدمة 

اللغوية  االزدواجية  أن  إذ  التركية.  اللغة 

عكس  على  العربية  اللغة  خصائص  من 

اللغة التركية التي تعتبر فيها لغتا الكتابة 

والحديث متقاربتين. لذلك ليس حا عمليا 

أن نترجم كل لفظ عامي عربي إلى العامية 

في اللغة التركية، اللهم إال إذا كان للعامية 

خصوصية وظيفية معينة.

الفصحى والعامية

تطرح  والفصحى  العامية  الجديد: فكرة 
في  المتشددين  من  أنكم  أعلم  سؤاال، 

وما  جدواها؟  ما  برأيك  الجامعية؟  الصفوف  في  اللهجات  تدريس 

أخطارها على اللغة الفصحى خاصة للمبتدئين؟

صوتشين: لأسف هذه مسألة تم تسييسها عربيا. هناك َمن هو مع 
العامية وَمن هو ضدها. لكن واقع األمر ليس بهذه البساطة. فاالزدواجية 

العربية مسألة سوسيولسانية، شأنها شأن جميع  اللغة  اللغوية في 

لغات العالم على الرغم من أن المسافة بين بعض العاميات والفصحى 

شاسعة. يجب على متعّلم اللغة العربية أن يعي هذه الحقيقة أوال، كي 

ال يصاب بخيبة األمل في ما بعُد، عندما ال يستطيع التواصل مع الناس 

الحقيقيين في الشارع. أنا ال أدافع عن تعليم إحدى العاميات العربية 

الشائعة على حساب الفصحى. إنما أدافع عن تبني موقف متوازن بين 

العامية. ألن  اليومية أي  المحكية  الفصحى واللغة  الكتابية أي  اللغة 

اإلنسان العربي في الغالب عندما يكتب يكتب بالفصحى وعندما يتحدث 

يتحدث بالعامية. هذا هو واقع هذه اللغة. لذلك يجب أن تتضمن مناهج 

اللغة العربية للناطقين بغيرها مقاربات متكاملة تجعل الطالب متمكنا 

من اللغة العربية الفصحى قراءة وكتابة وحديثا في السياقات الرسمية، 

فضا عن تمكنه من استيعاب وفهم إحدى اللهجات العربية الشائعة 

على األقل. هناك نماذج تكاملية ناجحة في أميركا، لكن برامج اللغة 

العربية في تركيا على الرغم من أنها تدّرس العاميات لكنها ليست ضمن 

عمل مبرمج متكامل.

مغامرة الترجمة

الجديد: ذكرت في دراسة لَك أّن حركة الترجمة في تركيا في بدايتها 
الفرنسية تحديدا؟  الفرنسية. سؤالي لماذا  بالترجمة عن  أَْوَلت عناية 

العثمانية  الدولة  صلة  أن  من  الرغم  على 

تركيا  وصلة  وأقوى،  أقرب  كانت  بالعرب 

االهتمام  بدأ  متى  ثم  وأمتن؟  أقدم  باإلسام 

التي  األنواع  أهم  وما  العربي؟  بترجمة األدب 

شغلت المترجمين؟

صوتشين: مرت حركة الترجمة األدبية إلى 
بارزتين، أوالهما  التركية عبر محطتين  اللغة 

1832 في  الترجمة« عام  تأسيس »غرفة  بعد 

العهد العثماني، والثانية بعد تأسيس »مكتب 

الترجمة« عام 1940 بعد 17 سنة من تأسيس 

األدب  كون  إلى  نظرا  التركية.  الجمهورية 

جديدة  أدبية  أجناس  في  ثريا  أدبا  الفرنسي 

تكن  لم  إبداعية  ومسرح ونصوص  رواية  من 

موجودة بالمعنى الغربي، فقد انفتحت عليه 

األدبين  فيها  بما  الناشئة  المعاصرة  اآلداب 

األدبي  فاإلنتاج  والعربي.  )التركي(  العثماني 

كان لدى الغرب وبخاصة في اللغة الفرنسية، لذلك كان من الطبيعي 

أن يكون األدب التركي كأدب ناشئ في موقع المستهلك والمستورد 

اآلداب  كل  على  ينسحب  نفسه  واألمر  والمصّدر.  المنِتج  من  بدال 

الناشئة التي تعرفت على األنواع األدبية المعاصرة عن طريق »تكييف« 

األعمال في البداية لتتأقلم البيئة الجديدة مع األنواع األدبية الجديدة، 

ثم ترجمتها بمعناها الحقيقي في فترة الحقة.

في فترة »التكييف« أي فترة غرفة الترجمة تم نقل ثاثة أجناس أدبية 

إلى اللغة التركية وهي الشعر الغربي والحوار الفلسفي والرواية. لكن 

بعد عشرين سنة تقريبا من تأسيس الجمهورية التركية اتخذت حركة 

ما ومبرمجا، حيث تمت ترجمة  الترجمة إلى اللغة التركية طابعا منظَّ

ألف عمل أدبي حتى عام 1967 بينها أعمال من الكاسيكيات العربية 

واإلسامية التي تعود ترجمتها إلى التركية إلى وقت مبكر قبل هذه 

الحركة ولو بشكل خجول.

أن  يجد  والتركية،  العربية  بين  الترجمة  لحركة  الجديد: المتابع 
إلى  بالنسبة  الّرائج  هو  والعكس  التركية،  على  منفتحة  العربية 

التركية إاّل في أضيق الحدود. هل تفسير هذا راجع إلى استمرار حالة 

القديمة »إن  التي كانت سائدة في الماضي وفقا للمقولة  االستعاء 

الشرق ثري بمشكاته السياسية واالجتماعية« ومن ثم كان النأي عن 

علومه وفلسفته وآدابه فيما مضى؟

صوتشين: ال أظن أن حركة الترجمة إلى العربية أكثر انفتاحا منها 
إلى التركية، على الرغم من زيادة الترجمات من التركية إلى العربية 

الترجمة  حركة  على  سريعة  نظرة  ألقينا  إذا  األخيرة.  السنوات  في 

األدبية من العربية إلى التركية، نرى أنها تمت اعتبارا من القرن الثالث 

عشر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

وسيرة  للزمخشري،  الذهب  أطواق  ترجمة 

عنترة بن شّداد تحت عنوان »عنترنامة«، وكتاب 

للّصقلي،  المطاع«  و«سلوان  ودمنة«،  »كليلة 

وليلة«،  ليلة  و«ألف  الحريري«،  و«مقامات 

باإلضافة  هذا  خّليكان.  البن  األعيان«  و«وفيات 

إذن  فروعها.  بكل  ودينية  فلسفية  أعمال  إلى 

الترجمات.  هذه  عن  النظر  نغض  أن  يمكن  ال 

العربية  الحقيقية والمنهجية من  الترجمة  لكن 

عهد  في  الترجمة«  »مكتب  تأسيس  بعد  جرت 

أمهات  ترجمة  تمت  حيث  التركية،  الجمهورية 

وحتى  واألدبية  الفلسفية  الكاسيكية  الكتب 

الدينية والصوفية من العربية إلى التركية.

كليلة ودمنة

لكتاب  الترجمة  د  تعدُّ تفّسر  الجديد: كيف 

حوار

حصول نجيب محفوظ 
على جائزة نوبل لألدب 
في 1998 نقطة تحول 

في ترجمة األدب 
العربي إلى التركية. 
واألمر نفسه ينسحب 
على ترجمة األدب 

التركي إلى العربية 
بعد فوز أورهان باموك 
بهذه الجائزة عام 2006

مرت حركة الترجمة األدبية 
إلى اللغة التركية عبر 

محطتين بارزتين، أوالهما بعد 
تأسيس »غرفة الترجمة« عام 
1832 في العهد العثماني، 
والثانية بعد تأسيس »مكتب 
الترجمة« عام 1940 بعد 17 
سنة من تأسيس الجمهورية 

التركية
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واحد إلى أكثر من مرة، فمثا »كليلة ودمنة« تمت ترجمته إلى التركية 

بن  »حي  لكتاب  ترجمات  خمس  هناك  وبالمثل  مرة؟   28 من  أكثر 

يقظان« البن طفيل؟

التركية عن  اللغة  صوتشين: أجل، هذا تفسير جيد لعدم انغاق 
ترجمات  ناحظ  السائدة.  الفكرة  عكس  على  العربية  من  الترجمة 

بعضها  وأعمال أخرى،  ليلة وليلة«  و«ألف  ودمنة«  لـ »كليلة  عديدة 

من  أو  لغات وسيطة  من  تُرجمت  كاملة  نصوص  وبعضها  مختارات 

فله  يقظان« البن طفيل،  بن  أما كتاب »حي  العربية مباشرة.  اللغة 

قصة أخرى. فقد ترجمه المترجم »باباْن زاده َرشيد« إلى اللغة التركية 

)العثمانية( عام 1923. بعد ذلك اعتبارا من الثمانينات صدرت طبعات 

جمهورية  تركية  إلى  ونقلها  تبسيطها  بعد  الترجمة  لهذه  مختلفة 

تركيا. وحاليا أنا بصدد ترجمة هذا العمل من جديد. بعد إنجاز العمل 

ستكون بمثابة أول ترجمة إلى اللغة التركية المعاصرة.

طه حسين ومعاصروه

الجديد: لدّي سؤال ُيحيرني، طه حسين المعروف عنه بأنه »عميد 
األدب العربي«، وصاحب األفكار الثورية لم ُيترجم له سوى عملين؟ 

في حين أن بعض الشعراء المصريين ممن ينتمون إلى الجيل الجديد 

التركية؟ هل أفكار طه حسين غير  يسبقه بثاثة أعمال مترجمة إلى 

رائجة في األوساط الثقافية بصفة عامة؟

صوتشين: صدر كتاب »األيام« لطه حسين بالتركية عبر الفرنسية 
»الوعد  لرواية  مختلفتان  ترجمتان  له  صدرت  ذلك  بعد   .1994 عام 

الحق« من العربية مباشرة، إحداهما عام 2004 والثانية عام 2009. 

ست  قبل  بالتركية  الجاهلي«  الشعر  »في  ترجمة  له  صدرت  كما 

سنوات تقريبا. كما تاحظون إن كل الترجمات جرت في وقت متأخر 

ثم   1932 عام  إلى اإلنكليزية  »األيام«  ترجمة  بعين االعتبار  إذا أخذنا 

الثاني من سؤالك، فهناك عدد  1943. أما الشق  إعادة ترجمتها عام 

من األسباب وراءه، يأتي في صدارتها عدم توفر معلومات دقيقة عن 

اللهم إال بعض  العربي بشكل عام، والمصري بشكل خاص،  األدب 

وبهاء  الغيطاني  نجيب محفوظ وجمال  مثل  عالميا  أسماء معروفة 

طاهر ويوسف زيدان وعاء األسواني. هؤالء األدباء نشرت أعمالهم من 

قبل دور نشر جيدة. لكن لأسف معظمها مترجمة عبر لغة وسيطة 

صاح  بحجم  شعراء  أن  الغريب  من  مباشرة.  العربية  من  وليس 

سبيل  على  دنقل،  وأمل  حجازي  عبدالمعطي  وأحمد  عبدالصبور 

المثال ال الحصر، لم ُتترَجم كتبهم إلى حد اآلن إلى اللغة التركية. هذا 

يعني أن العرب واألتراك ال يعرفون بعضهما بعضا أدبيا حق المعرفة.

المترجمة األنثى

الجديد: بخصوص الترجمة عن العربية إلى التركية أوردت قائمة في 
أحد أبحاثكم المنشورة ضمن كتاب مجلة »العربي« »الثقافة العربية 

بين  ما  اسما،   48 َحَوالي  كبيرة  أسماء  ضمت  الحرير«  طريق  على 

6 أسماء  القائمة على  مترجمين احترافيين وأكاديمين. فقط احتوت 

لمترجمات، نصيب الواحدة منهن لم يزد في أكثره على أربعة أعمال 

مقارنة بالرجال! بَِم تفّسر تقلُّص دور المرأة في مغامرة الترجمة؟

صوتشين: الوضع أسوأ مما ذكرت لأسف. ألن مترجمة واحدة فقط 
ترجمت من العربية مباشرة من بين األسماء الستة التي ذكرتها. في 

حين أن الترجمات األخرى لنصوص من األدب العربي، تمت عبر لغة 

وسيطة وهي اللغة اإلنكليزية. فمجتمع الترجمة بين األدبين العربي 

من  لكن  والتركي.  العربي  المجتمعين  غرار  على  ذكوري  والتركي 

دواعي السعادة أن هناك مترجمات ناشئات بدأن يخضن في مجال 

المقبلة.  السنوات  في  المجال  هذا  في  دورهن  وسيرسخن  الترجمة 

في  والشابات  الشباب  يخوض  كي  جهدي  قصارى  أبذل  شخصيا  أنا 

إلى  تنقيح ترجماتهم وتوصيلها  الترجمة، سواء على مستوى  مجال 

دور النشر والتعريف بها في المحافل الثقافية. وفي هذا الصدد أرى أن 

1970 بأنقرة، أتّم دراسته الجامعية في كلية   محمد حقي صوتشين، من مواليد عام 

اللغات والتاريخ والجغرافيا قسم اللغة العربية وآدابها التي أفادته في أعماله بدءا من 

في  األكاديمي  عمله  ومع  الجامعة.  من  مباشرة  تخرجه  بعد  السياحية  الترجمة  مجال 

جامعة غازي، وأيضا كأستاذ زائر في جامعة مانشستر ببريطانيا، قسم الترجمة 2005-

دة تجمع  2006، إاّل أّنه استطاع أْن يخترق األسوار األكاديمية وينطلق في مجاالت ُمتعدِّ

بين الترجمة والتأليف بالعربية وبالتركية، كما أنه مهتم ببحوث خاصة لالرتقاء باللغة 

طة والثانوية في تركيا، وأيضا الجامعات. عالوة  العربية على مستوى المدارس المتَوسِّ

على مشاركته في تحكيم جائزة البوكر العربية في دورتها 2014، حيث وقع عليه االختيار 

من قبل الجائزة األصل مان بوكر البريطانية ليكون عضو لجنة التحكيم العربية. كما عمل 

2015. وقد عمل  عضوا في لجنة التحكيم لجائزة الشيخ حمد للترجمة في دورتها عام 

كمرشد سياحي في فترة من الوقت، وأيضا كمترجم داخل سفارة الكويت في أنقرة.

ها  عالقته باللغة العربية بدأت ُصدفة إاّل أنَّها تحّولت إلى عشق، ومنهج حياة، فكما ُيِعدُّ

في  وإنما  في صعوبتها  ال  ُف مشكلتها  يوصِّ كان  وإن  عالمية  عريقة، ولغة  لغَة حضارة 

تنظيم ُوَرش الترجمة لها دور مهم في اكتشاف أسماء جديدة وإمكانية 

لقاء المترجمين المحترفين مع المترجمين الناشئين.

الجديد:  صدرت مؤخرا ترجمتكم لكتاب »طوق الحمامة« البن حزم. 
وقد نقله إلى التركية مترجمون آخرون. ما هي اإلضافة في ترجمتكم؟

صوتشين: نشرت أول ترجمة لطوق الحمامة عام 1985 من الفرنسية. 
والترجمة الثانية ظهرت بعد عشرين سنة من نشر هذه الترجمة ومن 

العربية مباشرة. والترجمات األخرى نشرت خال السنتين الماضيتين. 

العمل؛  هذا  ترجمة  الناشر  على  اقترحت  الذي  أنا  لست  الواقع  في 

الناشر هو الذي اقترح علّي ترجمة هذا الكتاب بواسطة صديقي الشاعر 

أنه ناشر كبير هذا يعني أن هناك رغبة في ترجمات  عمر أرديم. بما 

ملّونا  ويُخرجه إخراجا راقيا  العمل  ترجمة  يطلب  لماذا  وإال  جديدة. 

مصاحبا بلوحات الفنان التشكيلي البحريني إبراهيم بوسعد؟ كما أن 

لكل مترجم قراءه، مثله مثل الكاتب. وقد نتج عن ترجماتي من األدب 

العربي، أن صار لدّي جمهور ال يستهان به يتابع ما أنشره من تأليف أو 

ترجمة. وقد لقيت هذه الترجمة اهتماما جيدا من القّراء األتراك على 

الرغم من أنها نشرت قبل فترة قصيرة.

محفوظ وباموك

الجديد: هل كان لحصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في اآلداب 
الحديث بعدما كان  ترجمة األدب  تغيير االتجاه في  دور في   ،1988

االهتمام منصبا على ترجمة الكتب التراثية؟

صوتشين: نعم، هذا صحيح. فحصول نجيب محفوظ على جائزة 
نوبل لأدب في 1998 نقطة تحول في ترجمة األدب العربي إلى التركية. 

واألمر نفسه ينسحب على ترجمة األدب التركي إلى العربية بعد فوز 

أورهان باموك بهذه الجائزة عام 2006. أظن أن هذا أمر طبيعي. لجائزة 

نوبل مثل هذا الدور اإليجابي حيث تجذب انتباه العاَلم إلى أدب الذي 

ونجيب  زيدان  جورجي  أعمال  تُرجمت  ذلك  قبل  الجائزة.  بهذه  فاز 

الكياني من ِقبل أكثر من مترجم واحد وطبعت مرات عديدة. وهي 

أعمال ذات طابع تاريخي أو ديني نشرتها دور نشر محافظة. يبدو أنه 

كان ثمة إقبال كبير على مثل هذه الروايات في تلك الفترة بحكم نشر 

أكثر من ترجمة للرواية الواحدة مع طبعات عديدة لها.

المصادفة والعشوائية

الجديد: كيف حدث هذا في ظل حكومات علمانية؟ وهو ما يدفعنا 
إلى السؤال: َمن المتحكم في سوق الترجمة اآلن؟ وكيف يتم اختيار 

آليات معنية تتحكم في  التركية؟ هل هناك  النصوص المترجمة إلى 

االختيار؟

صوتشين: علمانية الدولة ال تمنع نشر مثل هذه الروايات الدينية. 
كل  لنشر  الحرية  من  نوعا  يخلق  الحقيقي  العلماني  الجو  بالعكس 

اتجاهاتها األيديولوجية.  كانت  األنواع األدبية والفنية والفكرية مهما 

بالنسبة إلى آليات سوق الترجمة فهي ممنهجة إلى حد كبير بالنسبة 

إلى اآلداب الغربية، ألن الكّتاب الغربيين لهم وكاالت حقوق التأليف 

تمّثلهم وتقوم بالتعريف بهم وتتواصل مع دور نشر العاَلم للترويج 

لهم، بخاف معظم كّتاب األدب العربي، فيعرفهم الناشر التركي إذا 

كان لهم صيت في الغرب أو إذا سبق أن ترجمت أعمالهم إلى إحدى 

بطريقة  يجري  فاختيارها  الكّتاب  بقية  أعمال  أما  األوروبية.  اللغات 

المترجم أو أحد  اقتراح  غير ممنهجة، وكثيرا ما يتم ذلك من خال 

الناشرين في  أن كبار  العربي. نعرف  باألدب  إلمام  له  الذي  المعارف 

تركيا يوظفون محّررين لهم معرفة جيدة باآلداب الغربية. أما اآلداب 

يجري  وربما  منهجيا  يكن  لم  عادة  فاالختيار  واألفريقية  الشرقية 

بالمصادفة أو بصورة عشوائية.

 

التركية،  إلى  العربية  الترجمات من  الجديد: ألم تاحظ أن معظم 

مستخدميها من الجانبين العرب واألتراك. ويلفت إلى أّن الُعمَق االستراتيجي لتركيا هو العالم العربي واإلسالمي، وهو ما يستلزم وفق 

ة باللغة العربية من أجل بناء ُعمق ثقافي واقتصادي وسياسي بين العالمين«. حضور اسم محّمد َحقي صوتشين،  صيحته إلى »كوادر ُملمَّ

في الثقافة العربية طاٍغ، وال تغفله عين، وهذا الحضور يتجّلى في مجاالت عديدة سواء بالتأليف أو بالمشاركات في مؤتمرات عالمية عن 

الترجمة وغيرها. خاصة بإجادته اللغة العربية حديثا وكتابة، وهو ما جعله على إلمام كبير بالثقافة العربية، وهذا االهتمام ترجمه عمليا 

عبر نقل الكثير من ذخائر هذا التراث إلى اللغة التركية، ممثال في كتابات يحيى حقي، ومطران خليل مطران، وأدونيس ومحمود درويش 

وآخرين كثيرين. الغريب أن اهتمامه باللغة العربية جاء بالمصادفة على نحو ما سنعرف في الحوار الذي تجريه مجلة الجديد معه من 

أنقرة. كما أن موقع الدكتور حقي صوتشين داخل المؤسسة األكاديمية التركّية، بارٌز ومؤثٌِّر إلى درجة كبيرة سواء في عمله داخل جامعة 

غازي، حيث شغل منصب رئيس قسم اللغة العربية في الفترة ما بين 2012 و2014. وأيضا لترأسه اللجنة التي أعّدت مناهج اللغة العربية 

للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة، والثانوية في تركيا، وذلك تمشيا مع اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات )2010-2012(. كما 

أعّد منهج اللغة العربية للناطقين بغيرها على المستويين A1 وA2 الستخدامه في أوروبا بتكليف من معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية 

في مدينة ِليل الفرنسية. وقد أشرف أيضا، على إدارة ورش الترجمة األدبية بين اللغتين العربية والتركية التي تقام سنويا على المستوى 

الدولي لمناقشة مسائل نظرية وتطبيقية للترجمة األدبية. وإلى نص الحوار الذي أجري معه من أنقرة.

حوار
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على سبيل المثال أعمال جبران، ومحفوظ، جاءت عبر لغة وسيطة 

موخرا  ترجمت  فقد  اآلن،  متكّرر  األمر  األسف  مع  اإلنكليزية!  هي 

رواية »الطابور« لبسمة عبدالعزيز، بواسطة نيل تونا وقد جاءت عن 

اإلنكليزية أيضا؟ كيف؟

صوتشين: كامك صحيح بالنسبة إلى معظم أعمال هؤالء الكّتاب 
لكن هناك أيضا ترجمات تمت من اللغة العربية مباشرة، مثل تلك 

الترجمات التي قام بها أستاذي المستعرب الكبير رحمي أر، والدكتور 

حسين يازيجي، والدكتور بدرالدين آيتاتش وغيرهم من األكاديميين، 

لكن عددها قليل. أما بالنسبة إلى رواية بسمة عبدالعزيز فخطأ من 

إذ هناك جيل  الرواية.  يترجم  َمن  إليه  لوّجهنا  استفسرنا  لو  الناشر، 

في  وبإتقان، وخاصة  يترجمون  بدأوا  الشبان  األكاديميين  من  ناشئ 

مجال السرد.

 

الجامعة  في  العربية  اللغة  أساتذة  أين  اآلخر:  الجديد: السؤال 
التركية من الترجمة؟ أم أن شرائط الترجمة ال تنطبق عليهم؟

الزمن  من  عقد  قبل  العربية  اللغة  أقسام  اهتمام  صوتشين: كان 
كانت  القديم.  العربي  دراسات األدب  عام على  بشكل  مرّكزا  أو أكثر 

للترجمة  يكن  بالترجمة، ولم  يقوم  بمن  نظرة شبه مستخفة  هناك 

تشجيع  آليات  هناك  تكن  لم  لذلك  العلمية.  الترقية  في  نصيب  أي 

إلى  التي صوبت اهتمامها  تركيا  المترَجم في  فضا عن سوق األدب 

الزمن اتجه بعض األكاديميين  الغربية عموما. بعد فترة من  اآلداب 

الراحل عزمي يوكسيل، ورحمي أر، وحسين يازيجي،  وعلى رأسهم 

وكنعان دمير آياك إلى األدب العربي المعاصر 

وأشرفوا على رسائل على مستويي الماجستير 

والدكتوراه حول األدب العربي المعاصر. هكذا 

فشيئا  شيئا  الحديث  األدب  مع  التعامل  بدأ 

وترجمته إلى اللغة التركية.

هناك نقطة أخرى تثير استغرابي وهو أن تدريس 

خال  من  عادة  يتم  تركيا  في  العربية  اللغة 

ممارسات لغوية قائمة على القواعد والترجمة 

بدال من ممارسات لغوية تعتمد على أساليب 

تواصلية. على الرغم من ذلك لم تنعكس هذه 

الممارسات على ساحة الترجمة األدبية.

 ترجمة الشعر

الشعر  أن  انتباهكم  يلفت  الجديد: ألم 
مقارنة  األخيرة،  الفترة  في  ترجمته  تراجعت 

أعمال  كانت  حيث  والسبعينات،  بالستينات 

ولي  أورهان  ثم  عاكف  ومحمد  حكمت  ناظم 

هي المتصدرة؟ اآلن، ال وجود للشعر إال نادرا، 

فقط هيمنة الرواية، أليف شفق وأورهان باموق، أكاد أجزم بأن أكثر 

من 90 بالمئة من أعمالهما ترجمت إلى العربية، بعضها عن التركية 

درويش  ومحمد  عبداللي،  عبدالقادر  الرَّاِحل  القدير  بفضل  مباشرة 

وخالد جبيلي، واألخيران عن اإلنكليزية؟

صوتشين: في الواقع ال يمكن أن نقول إنه كان هناك إقبال للشعر 
التركي ثم تراجع هذا اإلقبال. كان ناظم حكمت حالة استثنائية لكونه 

ثوريا من الناحيتين األيديولوجية والشعرية، ولقضائه معظم حياته 

تفاؤله  عن  يتنازل  لم  ذلك  من  الرغم  على  والمنفى.  السجون  في 

ورومانسيته أبدا مما جعله شخصية أسطورية للجغرافيا المضطهدة 

شرقا وغربا. ُنشرت أول ترجمة لناظم حكمت إلى العربية عام 1952، 

وهي مختارات من شعره صدرت في القاهرة تحت عنوان »ِمن ِشعر 

ناظم حكمت«. والترجمة الثانية التي تحمل عنوان »أغنيات المنفى« 

نشرت في القاهرة عام 1971. هاتان الترجمتان جرتا عبر اللغة الفرنسية. 

ستة  في   1982 في  إال  مباشرة  التركية  من  عربية  ترجمة  ُتنشر  لم 

مجلدات ذات قطع صغيرة نشرت في بيروت بترجمة فاضل لقمان. 

لها مشاكلها، ال مجال لذكرها هنا. أورهان َولي  الترجمات  كل هذه 

مترجم كما تفضلت، بجهود المترجم الكبير عبدالقادر عبداللي. لهذا 

الشاعر دور ال يستهان به في تحطيم بعض قيود الشعر التركي لكنه 

حالة مؤقتة في األربعينات. التيار المسمى بـ«الجيل الثاني« هو الذي 

كان وما زال له تأثير عميق على تطور الشعر التركي منذ الخمسينات 

إيجه  جاْنسفير،  أديب  بَْرك،  إلهان  الشعراء:  أقصد  هذا.  يومنا  إلى 

تامير، سيزائي كراكوتش،  تورغوت أويار، أولكو  ثريا،  آيهان، جمال 

وُغولتان آكين. لم يترجم إلى العربية أي ديوان 

كراكوتش.  لسيزائي  ديوان  إال  لهؤالء  شعري 

هناك فراغ مهم في هذا المجال أيضا.

هيمنة الرواية

على  الرواية  هيمنة  في  السبب  الجديد: ما 
أم  بالجمهور،  مرتبط  هذا  هل  الترجمة؟ 

بالجوائز؟

لها  فالرواية  طبيعي.  أمر  صوتشين: هذا 
في  بل  فقط  منطقتنا  في  ليس  كبير  جمهور 

الناشرون  يقوم  أن  الطبيعي  ومن  العالم.  كّل 

مهم  دور  أيضا  للجوائز  العرض.  هذا  بتغطية 

عند اختيار العمل للترجمة. لو لم ينل نجيب 

بهذه  مترَجما  كان  هل  نوبل  جائزة  محفوظ 

زيدان  يوسف  أن  كما  أظن.  ال  الضخامة؟ 

بعد  تُرجموا  السنعوسي  وسعود  طاهر  وبهاء 

حصولهم على جائزة البوكر العربية.

 

الجديد: تعّددت محاولتكم في الترجمة بين الشعر والرواية والكتب 
النثرية؟ في رأيك أي من هذه األعمال تقابلها معوقات أثناء الترجمة، 

وكيف يمكن التغلب عليها؟

أعمال  ترجمة  بصدد  أكون  كلها  المحاوالت  هذه  صوتشين: في 
أدبية سواء كانت شعرا أو نثرا أو سردا. العمل األدبي يتسم بالتميز 

والخصوصية واألسلوب المختلف للنص. وهذا يفرض على المترجم 

الخصوصية  بنفس  ويبدعها  المصدر  النص  خصوصية  يحاكي  أن 

مشاكلها  لها  ترجمة  كل  لذلك  الهدف.  النص  في  مماثل  بتأثير  أو 

وتحدياتها وصعوباتها الخاصة بها ربما دون غيرها.

في  تكفي  ال  والهدف  المصدر  اللغتين  معرفة  أن  أقول  داعي ألن  ال 

الترجمة. على المترجم أن يكون قارئا نهما لأدب، وقادرا على اإلبداع 

وإنتاج النصوص في اللغة الهدف. وهو كاتب لكن ليس كاتبا حّرا في 

كتابته، فإبداعه مقّيد بإبداع النص األصلي.

 

العربية  للرواية  العالمية  الجائزة  تحكيم  في  الجديد:  اشتركتم 
المعروفة باسم »جائزة البوكر العربية« في دورة 2014، ما المعايير 

التحكيم؟ ولماذا نتائجها دائما مخيبة آلمال  إليها لجان  التي تحتكم 

الكثيرين، على العكس من البوكر البريطانية؟

صوتشين: في البداية بَحْثنا عن سبل تكوين معايير مشتركة لتقييم 
الروايات، لكن بعد نقاش توصلنا إلى أن مثل هذه المقاييس يمكن 

أعمال  بصدد  أننا  إلى  نظرا  األمر،  تبسيط  أو  تسطيح  إلى  يؤدي  أن 

معاييره  التحكيم  لجنة  أعضاء  من  عضو  لكل  أصبح  لذلك  أدبية. 

مع  الروايات.  تقييم  في  الخاصة  وذائقته 

ذلك عندما اجتمعنا لتحديد القائمة الطويلة 

كانت معظم الروايات في قوائم أعضاء لجنة 

التحكيم متشابهة. لذلك لم يكن من الصعب 

المناقشة التخاذ قرار حول الروايات المختلف 

بمعنى  ونزيهة  شفافة  العملية  كانت  عليها. 

الكلمة. ومما يشير إلى جودة اختيارنا أن رواية 

سعداوي  ألحمد  بغداد«  في  »فرانكشتاين 

 ،2014 دورة  في  الفائزة  الرواية  كانت  التي 

اندرجت ضمن القائمة القصيرة لجائزة »مان 

بوكر« الدولية لأدب هذا العام. وهذا يعني أن 

النتائج ليست دائما مخيبة لأمل.

 مشروع شرفة

لمجلة  يمكن  هل  نظركم  الجديد: في 
»شرفة« التي اصدرتموها مؤخرا في تركيا، أن 

تكون جسراً بين األدبين التركي والعربي، وما 

هي الرهانات عليها؟

كان  والتركية  العربية  باللغتين  أدبية  مجلة  صوتشين: مشروع 
مشروعا أحلم به منذ زمن بعيد. دعمته وزارة الثقافة التركية لفترة 

مؤقتة، وقد صدرت ستة أعداد من المجلة. لكن اآلن توقفت بسبب 

انتهاء دعم الوزارة. وتجري االتصاالت مع الوزارة لتدعمها بصورة دائمة 

سنواصل  الدعم  على  الحصول  في  نجحنا  إذا  معينة.  لفترة  وليس 

إصدارها مرة أخرى. لأسف لم نجد السبل الكفيلة لتوزيع المجلة في 

تركيا والعالم العربي، كما أن اختيار المضمون من األدب التركي لم 

يكن على المستوى الذي كنت أتوقعه. على كل حال، كانت المجلة 

يهّمني  ما كان  الناشئين. هذا  المترجمين  إلى  بالنسبة  تدريبيا  ميدانا 

بصفتي محررا للترجمة في المجلة.

صورة العربي

الجديد: هل هناك نظرة تركية غير مرحبة ثقافّيا بالعرب وال تريد أن 
تراهم إالَّ الجئين أو ُسّياحا أو أصحاب أعمال؟

في  موجودة  »اآلخر«  تجاه  النمطية  الصورة  صوتشين: لأسف، 
المجتمعين، لكن ال أظن أنها طابع غالب في النظرة تجاه اآلخر. هناك 

مقولة  وهناك  الخلف«.  من  »طعنونا  العرب  إن  تقول  تركية  مقولة 

عربية تقول إن »األتراك هم وراء تخّلفنا«. أعتقد أن المقولتين فيهما 

تعميم مفرط. ال يمكن أن نجّرد األحداث التاريخية من سياقها ونقّيم 

بيننا  هناك  كانت  وإذا  التعميمية.  النظرة  هذه  أساس  على  التاريخ 

مشاكل تاريخية علينا أن نواجهها بكل أريحية دون إنكارها أو إخفائها. 

فمرُض عالَمْينا العربي والتركي  يتمثل ف أننا إما أن نمجد األحداث 

إلى  نرسلها  أن  وإما  التاريخية،  والشخصيات 

أسفل السافلين. لكن الحياة ليست هكذا. هناك 

ذلك،  مع  واألسود.  األبيض  غير  فرعية  ألوان 

األدب  على  جيد  إقبال  ثمة  للتشاؤم.  داعي  ال 

العربي من كل شرائح المجتمع التركي، يمينه 

ويساره ووسطه. كثيرا ما أتلقى مكالمات هاتفية 

مؤسسات  أو  نشر  دور  من  إلكترونية  أو رسائل 

الكفيلة  والسبل  العربي  األدب  عن  تستفسر 

للتعاون مع مؤسسات عربية.

العرب  الُكتَّاب  هم  َمن  نظرك  الجديد: في 
المترجمون إلى التركية ويمكن اعتبارهم حققوا 

مقروئية معقولة؟

خليل  جبران  الصدارة  في  صوتشين: يأتي 
جبران، يليه نجيب محفوظ، أدونيس، محمود 

غسان  السعداوي،  نوال  قباني،  نزار  درويش، 

الغيطاني. ومن  الطيب صالح، جمال  كنفاني، 

األدب العربي الكاسيكي هناك مقروئية معقولة 

المعلقات  وليلة،  ليلة  ألف  ودمنة،  لكليلة 

هناك جمهور جيد للشعر 
العربي في تركيا سواء 

من األجيال القديمة 
أو الجديدة ومن كل 
التيارات السياسية. 

والباحثون في أقسام 
اللغة العربية وآدابها 

هم األقل قراءة للشعر 
بشكل عام

الصورة النمطية تجاه 
»اآلخر« موجودة في 

المجتمعين، لكن ال أظن 
أنها طابع غالب في 

النظرة تجاه اآلخر. هناك 
مقولة تركية تقول إن 
العرب »طعنونا من 

الخلف«. وهناك مقولة 
عربية تقول إن »األتراك 

هم وراء تخّلفنا«

حوار
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السبع، طوق الحمامة البن حزم، وقصة حي بن يقظان. كلها ترجمت 

أكثر من مرة وطبعت عشرات المرات.

 نسخ قليلة

اللغة  عن  المترجم  الكتاب  من  عادة  تطبع  نسخة  الجديد: كم 
العربية: رواية، شعر، فكر؟

آخر.  إلى  كتاب  ومن  آخر،  إلى  كاتب  من  يختلف  صوتشين: هذا 
عادة ما ُيطبع لأسماء التي ذكرُتها حوالي األلفي نسخة من الكتاب 

على األقل. لكنها أعداد قليلة عند مقارنتها بآداب أخرى. فمثا رواية 

»العمى« لخوسيه ساراماغو بيع منها أكثر من 12 ألف نسخة في موقع 

»كتاْبُيوْرُدو« لبيع الكتب إلكترونيا. هناك عشرات المواقع تبيع الكتب 

تركيا.  أنحاء  الكبيرة والصغيرة في كل  المكتبات  إلكترونيا فضا عن 

بإمكانك أن تخمن المبيعات الكبيرة لهذا الكتاب. ال يمكن -لأسف- أن 

نتحدث عن هذه األرقام بالنسبة إلى األدب العربي. أظن أن األمر نفسه 

صحيح بالنسبة إلى بيع األدب التركي في العالم العربي.

 من الذي يقرأ؟

الجديد: َمن يقرأ الشعر المترجم في تركيا اليوم: أجيال جديدة، أم 
أجيال قديمة، أم باحثون في الجامعات؟ َمن هو القارئ المقصود؟

من  سواء  تركيا  في  العربي  للشعر  جيد  جمهور  صوتشين: هناك 
األجيال القديمة أو الجديدة ومن كل التيارات السياسية. والباحثون 

في أقسام اللغة العربية وآدابها هم األقل قراءة للشعر بشكل عام. 

أنا أترجم الشعر للشعراء ولجمهور الشعر في كل أنحاء تركيا. ألنهم 

إلى  توصلت  وقد  الترجمات.  مواصلة  على  يشجعونني  الذين  هم 

الترجمة من  لنزار قباني جائزة  نال »كتاب الحب«  نتائج جيدة حيث 

قبل اتحاد الكّتاب التركي العام الماضي. وَكَتَبت أسماء معروفة من 

الشعراء والنقاد مثل حيدر أرغوالن، يوجيل كاييران، غولتكين أمرة، 

ومحمود  أدونيس  من  ترجماتي  عن  تعريفية  مقاالت  قرمزي  وزكي 

إلى  العرب، مما يشير  درويش ومحمد بنيس وغيرهم من الشعراء 

اهتمام من البيئة الشعرية للشعر العربي.

الدراما التركية

الجديد: هل توافقني لو قلت لكم أن الدراما التركية هي الجسر بين 
الثقافتين العربية والتركية وإن كانت قد انقطعت اآلن؟ الصورة التي 

تقّدمها الدراما عن تركيا غير صحيحة؟ هي تقدم دعاية سياحية فقط؟ 

كيف يمكن للثقافة أن تلعب دورها في الحفاظ على الهوية التركية من 

هذا التشويه المتعّمد من قبل ُصنَّاع الدراما؟

صوتشين: الدراما التركية مّزقت الحواجز النفسية بين المجتمعين 
والمجتمع  بتركيا  التعريف  في  إيجابيا  دورا  والعربي ولعبت  التركي 

التركي بكل شرائحه للعرب. بدأت هذه المسلسات مدبلجة باللهجة 

الشامية مما زاد نجاحها باعتبار التشابه الكبير بين المجتمع التركي 

والسوري فبدت هذه المسلسات وكأنها شبه عربية. تم تعريب أسماء 

أبطال المسلسات والعبارات الثقافية وحذف مشاهد غير مقبولة في 

الدبلجة  أثناء  العملية  هذه  كل  الدبلجة.  من  العربية  المجتمعات 

جعلت من الدراما التركية تخاطب ذائقة المجتمع العربي. أما بالنسبة 

إلى مقولة تشويه الهوية التركية، فا أعتقد ذلك. تلك األحداث التي 

تعالجها المسلسات موجودة بشكل أو بآخر في المجتمع، لكنها ربما 

حاالت استثنائية.

من الطبيعي أن تتناول الدراما تلك األحداث االستثنائية لجذب اهتمام 

المشاهدين. الهوية التركية المعاصرة متعددة األبعاد. وتتعايش تلك 

األبعاد بصورة متناقضة في أحيان كثيرة. فهي قد تجمع بين التدين 

والصوفية والعلمانية في آن واحد. لذلك ال يمكن أن نتحدث عن هوية 

تركية نموذجية صافية.

ت  تمَّ األخيرة  الفترة  الجديد:  في 
أو  اتفقنا  سواء  الدراما  عبر  التاريخ  استعادة 

العلمية،  واألمانة  المعالجات  في  اختلفنا 

ُكوسم«،  و«السلطانة  العظيم«،  كـ«العصر 

مصطفى  و«الغازي  الثاني«،  و«عبدالحميد 

الفاتح«.  و«محمد  وطني«  »أنت  في  كمال« 

إلى  االعتبار  رّد  نحو  النزوع  هذا  ُيعبُِّر،  هل 

سياسة  عن  تركيا،  في  العثمانية  المرحلة 

الدولة أم عن سياسة المجتمع؟

هذه  قليل،  قبل  قلُت  صوتشين: كما 
بل  تاريخا  نعتبرها  أن  يمكن  ال  المسلسات 

هي نوع من الفانتازيا. طبعا فيها حقائق لكن 

الدرامي  العمل  بصيغة  م  ُتقدَّ الحقائق  هذه 

في ُحّلة مختلفة لشد انتباه المشاهد وجعله 

يتابع المسلسل. وإذا كانت تعتمد على حقائق 

بحتة ال أظن أن عنصر التشويق سيستمر. وال 

تأتي  التاريخية  المسلسات  هذه  أن  ننسى 

وقومية  دينية  تيارات  فيه  تصعد  زمن  في 

التركي والعالمي. لذلك هي  على الصعيدين 

من نتاج طلب ثنائي من الكيان السياسي أي 

ذلك  مع  المستهلك.  أي  والمجتمع  المنِتج 

ما  منها  إيجابية  جوانب  لها  أن  أعتقد  كله، 

التاريخ  قراءة  إلى  يتوجه  المشاهد  يجعل 

»الحقيقي« ألحداث هذه المسلسات. لذلك 

تعالج  التي  الكتب  عشرات  صدور  ناحظ 

المسلسات  هذه  شخصيات  أو  أحداثا 

معالجة تاريخية بعيدة عن عنصر الفانتازيا.

تدريس العربية

اللغة  تعليم  لبرامج  تقييمكم  الجديد: ما 
اآلمال  حّققت  هل  تركيا،  في  العربية 

المعقودة عليها من الدولة، والقائمين على 

تدريسها؟

صوتشين: يجري تعليم اللغة العربية في 
تركيا من خال ثاثة أنواع من البرامج. األول؛ 

الذي يمتد من  العربية وآدابها  اللغة  برنامج 

الثاثينات وحتى يومنا هذا. والثاني؛ برنامج 

التربية  لكليات  التابع  العربية  اللغة  تدريس 

التي تركز نشاطها على تدريس اللغة العربية 

الترجمة  برنامج  والثالث؛  بغيرها.  للناطقين 

منذ  تأسس  الذي  والشفوية  التحريرية 

 20 إلى  البرامج  هذه  وتتفرع  قليلة.  سنوات 

األساسية  المشكلة  الثاثة.  بأنواعها  برنامجا 

لهذه البرامج هي االفتقار إلى أعضاء تدريس 

مؤهلين. في الواقع تدريس اللغة العربية في 

تركيا بصورة عامة مجال إشكالي. هناك أوجه 

قصور أساسية في منهجية التدريس. إذ تعتبر 

يبقى  لذلك  ديني،  ببعد  لغة  العربية  اللغة 

البعد األدبي والفني والثقافي لهذه اللغة في 

الظل.

الجديد: لقد سبق لكم وأن أعددتم منهجا 
للمدارس  بغيرها  للناطقين  العربية  للغة 

التركية، كيف تّم ذلك، وما هي النتائج؟

تتكون  لجنة  رأس  على  صوتشين: كنت 
بهدف  وتربويين  ومعلمين  أكاديميين  من 

للناطقين  العربية  اللغة  مناهج  إعداد 

والمتوسطة  االبتدائية  للمدارس  بغيرها 

المرجعي  اإلطار  حسب  وذلك  والثانوية، 

المشروع  أنجزنا  للغات.  المشترك  األوروبي 

خال سنتين. بعد ذلك جاء دور إعداد كتب 

القرارات  لكن  المناهج.  مدرسية حسب هذه 

ذلك.  دون  حالت  المتغيرة  البيروقراطية 

التعليم  لجنة  ضمن  المناهج  هذه  أعددنا 

اآلن  لكن  التربية.  لوزارة  التابعة  والتربية 

التي  هي  الديني  للتعليم  العامة  المديرية 

اللغة  تدريس  تنسيق  على  لأسف،  تشرف، 

االبتدائية  المرحلتين  مستوى  على  العربية 

النظرة  يفرض  مما  والثانوية،  والمتوسطة، 

يؤثر  ما  وهو  العربية،  اللغة  إلى  »الدينية« 

العربية  اللغة  مناهج  تطوير  على  سلبيا 

ومقرراتها للناطقين بغير العربية.

األوضاع  إزاء  متفائل  أنت  الجديد: هل 
المأساوية الجارية في المنطقة؟

كله  العاَلم  أن  من  الرغم  صوتشين: على 
ال  سيئة،  مرحلة  عبر  يمر  منطقتنا  فيه  بما 

يسعنا إال أن نكون متفائلين. ألن انعدام األمل 

يعني انعدام الحياة.

أجرى الحوار في أنقرة: ممدوح فّراج 
ابي النَّ

حوار
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ملف

البصرة
بيت الجداول

شارك في أعداد الملف:

عّواد علي

أحمد ضياء

قــد ال يـعـرف البعــض أن البـصـرة، التــي تعانــي اليــوم مــن العطــش واإلهمــال المريــع، علــى جميــع األصعــدة، تنتــج 80 

بالمئــة مــن نفــط الـعـراق منــذ 66 عامــا، وهــي ثالــث أكبــر مدنــه، وعاصمتــه االقتصاديــة، ومنفــذه البحــري الوحيــد علــى 

العالــم، وصاحبــة الحصــة األكبــر فــي اإلبــداع الثقافــي والتــراث الفكــري واألدبــي بالعــراق، ففيهــا نشــأت مذاهــب ونزعــات 

مختلفــة فــي الفكــر واألدب والفقــه والسياســة والتصــوف، ومنهــا انتـشـرت فــي بقيــة العالــم اإلســالمي، مثــل مذهــب 

المعتزلــة واألشــعرية، ورســائل الفالســفة إخــوان الصفــا. وهــي التــي ظهــرت فيهــا مــدارس النحــو علــى يــد اللغوييــن ابــن 

أبــي إســحاق الحضرمــي، الفراهيــدي، أبــي األســود الدؤلــي، عيســى بــن عمــر الثقفــي، أبــي عمــرو بــن العــالء وســيبويه. 

ونظــرا لعلــو مكانــة المدينــة فقــد خصهــا الهمذانــي والحريــري بمقامتيــن مــن مقاماتهمــا الشــهيرة.

كتــب الشــعراء البصريــون والعراقيــون والـعـرب عــن البـصـرة المئــات مــن القصائــد، ودارت علــى أرضهــا وفــي حاراتهــا 

وبيوتهــا وشــوارعها وجوامعهــا وكنائســها ومقاهيهــا ومالهيهــا أحــداث العشــرات مــن القصــص والروايــات، فحفظنــا مــن 

خاللها أيقوناتها المكانية والمائية، التي تشّكلت من خاللها صورة نموذجية للبصرة، بوصفها مدينة كوزمزبوليتية، 

أبوابهــا مفتوحــة، ونوافذهــا مـشـرعة علــى الدنيــا كلهــا، يعيــش فيهــا الـعـرب والكــرد واآلشــوريون والكلــدان واألرمــن 

والهنــود والبلــوش واألفـغـان واإليرانيــون، وبقايــا األـتـراك واإلنكليــز، وغيرهــم الكثيــر؛ مســلمون ومســيحيون كاثوليــك 

وبروتســتانت وأرثوذكــس ولوثريــون وســبتيون ومندائيــون صابئــة وهنــدوس وبوذيــون.

فــي البـصـرة ظهــر الســياب مؤسســا للشــعر العربــي الحديــث أو الحــر، مــع مجايلتــه نــازك المالئكــة وخّلــد شناشــيلها 

لــدى  الكبيــر«  »الــدون  نهــر  وكأنــه  المعاصــر،  العالــم  قلــب  فــي  إيــاه  واضعــا  »بويــب«،  ونهيرهــا  »جيكــور«،  وقريتهــا 

اندرتــش. إيفــو  لــدى  درينــا«  »نهــر  أو  ـشـولوخوف، 

وحديثا، جسد ساردها الماهر محمد خضير عالمها اليوتوبي في كتابه »بصرياثا: صورة مدينة«، واستدعاه ورّسخه 

فــي معظــم نتاجــه القصصــي. فعلــى غــرار مــا رواه الــرواة عــن أحــداث المــدن القديمــة وعجائبهــا المنطويــة، روى خضيــر 

مــا هــو معلــوم ومدّبــر فــي ســطور قــدر البـصـرة، برؤيــة ســردية ومعرفيــة حديثــة، أعــادت اكتشــاف المدينــة، وأســطرتها 

لــة. وتحويلهــا إلــى مدينــة فاضلــة، أثيريــة، متخيَّ

فــي هــذا الملــف، الــذي أعدتــه »الجديــد«، تضامنــا مــع البصرييــن فــي محنتهــم وانتفاضتهــم، يلتقــي عــدد مــن قصاصــي 

البصرة وشعرائها ونقادها ومؤرخيها، ليكتبوا عنها، عن ماضيها وحاضرها، وعن أهلها ونخلها وبساتينها ورموزها 

الثقافيــة، وعــن شــط الـعـرب الــذي يحتضنهــا، ونهرهــا »العّشــار« الــذي يمتــد شــريانا طويــال فــي جســدها، وفضاءاتهــا 

األليفــة الملهمــة للمبدعيــن، وعــن مجاذيــف مراكبهــا، وعــن عّشــاقها، ومــا تبقــى فيهــا مــن ذكريــات المغتربيــن عنهــا.

قلم التحرير
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بيت الجداول
الجغرافيا والتاريخ والعمران

ون رشيد الخيُّ

تشــغل مدينــة الَبْصــرة أقــى زاويــة مــن نهايــات الـعـراق الجنوبيــة الـشـرقية، تتســع واليتهــا وتتقلــص مــن زمــن إىل آخــر. ففــي العهــود 

األمويــة والعباســية املســتقرة يصــل ظــل أمرهــا إىل الهنــد والســند، ويف يــوم مــن األـيـام ُعــّدت مــن بــّر ومــاء الهنــد، وذلــك لالمتــداد املــايئ 

املفتــوح مــن جرفهــا وحتــى الســواحل الهنديــة، ولعــلَّ فكــرة مــا ملعــت يف بــال بعــض أعيانهــا باالنتمــاء إىل الهنــد، يــوم كانــت األخــرة تحــت 

الســيطرة الربيطانيــة. وكونهــا مدينــة ســاحلية، مفتوحــة عــى إـيـران ومــا وراء النهــر، ومــن املــاء عــى ُعـمـان والهنــد، أمســت مرـكـزا أمميــا، 

إىل جانــب أُصولهــا اآلراميــة، تداخلــت فيهــا األلســن، وتشــابكت عــى أرضهــا الحــركات واألحــزاب السياســية والفكريــة، وبالجملــة ليســت 

هنــاك حركــة فكريــة أو كالميــة لــم يكــن لهــا جــذر بالبـصـرة.

ملف

املــدن  مــن  العديــد  أســامي  مازالت
بأُصولهــا  ُتنطــق  العراقيــة 

معــاٍن،  وتنكــر  ألفاظــا  اآلراميــة  أو  الســريانية 

يذهبــون يف تحريهــم  الـعـرب ال  فالقاموســيون 

العربــي،  الفتــح اإلســامي  مــن  أبعــد  لأســماء 

ولعلَّ الَبْصرة أكرها غيابا يف البحث والدراسة. 

يف  نجــده  الــذي  باملعنــى  إال  االســم  يتــداول  وال 

كتــب البلدانيــن واملؤرخــن املســلمن: الِحجــارة 

الغليظــة، أو الِحجــارة الرخــوة املائلــة للبيــاض. 

وأن العــرب أطلقــوا عليهــا هــذا االســم »ألنــه كان 

فيهــا حجــارة رخــوة، والَبْصــرة الِحجــارة الرخــوة 

تـضـرب إىل البيــاض، فــإذا حذفــوا الـهـاء قالــوا: 

الهمــداين )ت.  الفقيــه  )ابــن  الـبـاء«  بِْصــر بكســر 

البلــدان.  كتــاب  مياديــة(. مختصــر   975 365هـــ 

ليــدن: مطبعــة بريــل 1884 ص187(. وال نجــد 

هــذا  غــري  وســواهم  البلدانيــن  مــن  ـغـريه  لــدى 

املعنــى والســبب يف تســمية حاضــرة مــن حواضــر 

العراق القديمة.

هنــاك َمــْن يحــاول إعــادة اســم الَبْصــرة إىل أصلــه 

املــدن  مــن  العديــد  شــأن  وارتباطــه  اآلرامــي، 

اخـتـزال  وهــي  الـبـاء،  بحــرف  العراقيــة  والقــرى 

مفردة بيث )بيت( اآلرامية أو السريانية، ولعلَّ 

يعقــوب  عراقيــة«  »مباحــث  كتــاب  لصاحــب 

ـسـركيس )ت. 1959(، الســبق يف هــذا املبحــث. 

يف  بصرياثــا  كلمــة  عــى  االـطـاع  »زادين  قــال 

الذهاب إىل كون الكلمة َبْصرة آرامية، فسألت 

أحــد عــاريف اللغــة الكلدانيــة فقــال: َبْصــر الـجـزء 

وبيــث  األقنيــة.  بصريــى:  وَبْصريــا،  الضعيــف، 

صريى وباصريى وباصرا: محل األكواخ. فليس 

مــن الغريــب أن ســمع الفاتحــون الـعـرب كلمــة 

تقــرب مــن كلمــة َبْصــرة واستســاغوها، ثــم أخــذ 

حاســبيها  معناهــا  بيــان  يف  وغريهــم  اللغويــون 

عربيــة« )يعقــوب ـسـركيس، الَبْصــرة هــل أصــل 

الكلمــة آرامــي، مجلــة ســومر 1948، املجلــد 4 

ص-136 141(. وبعــد حــذف األلــف مــن باصريــى 

أو باـصـرا تصبــح الكلمــة َبْصــرة بــكل ُيســر.

لكن األقرب لجغرافية أو بيئة الَبْصرة أن باصرا 

بيــث  أو  القنــاة،  تعنــي  بصريــا  أو  باصريــى  أو 

بابــو  )روفائيــل  الـصـدع  أو  الشــق  صريــا وتعنــي 

إسحق، مدارس العراق قبل اإلسام، بريوت: 

دار الــوراق 2006 ص55، عــن دليــل الراغبــن(. 

تعنــي  أنهــا  الَبْصــرة  وضــع  إىل  أـقـرب  رأي  ويف 

بيــت الجــداول فحســب. وحتــى ال ُيحســب األمــر 

وإســحق  ـسـركيس  ِقبــل  مــن  لأـُصـول  تعصبــا 

 )2001 الســامرايئ )ت.  إبراهيــم  اللغــوي  فهــذا 

الَبْصــرة  حاـضـرة  تكــون  أن  يف  »قليــا  يــردد 

أي  العربيــة،  الكلمــة  هــذه  بداللــة  ســميت  قــد 

الحجــارة الرخــوة« )ماســينيون، خطــط البـصـرة 

وبغــداد، ترجمــة إبراهيــم الســامرايئ، بــريوت: 

 1981 والنشــر  للدراســات  العربيــة  املؤسســة 

ص70(.  بصريــة،  أشــتات  الســامرايئ:  ملحــق 

ـسـركيس  بحــث  عــى  تعــاىل  الســامرايئ  ويبــدو 

ولــم يذكــره مــع أنــه صــدح بالــرأي، عندمــا نجــده 

مــن  الكثــري  أن  إىل  أُشــري  أن  املفيــد  »مــن  يـقـول 

بأســمائها  احتفظــت  قــد  العراقيــة  الحواضــر 

وبقســايا،  وديــاىل،  بعقوبــا،  مثــل:  اآلراميــة 

وعكربا، وباصيدا، وبعشيقا، وبرطا، وُكوثا، 

وباجرمــي، وباجـسـرا.. ولعــل الَبْصــرة مــن هــذه 

ص72(. نفســه،  )املصــدر  اآلراميــة«  اأُلـصـول 

هنــاك  وليــس  امـلـاء،  بداللــة  باالســم  يتصــل  مــا 

يُذكــر  الَبْصــرة، املالــح والعــذب،  ـمـاء  مــن  أكــر 

قول لصاحب كتاب »تاريخ سني ملوك األرض 

واألنبـيـاء« حـمـزة بــن الحســن األصبهــاين )توفــى 

قبــل 360هـــ 970 مياديــة( قــال »ســمعت ُموبــذ 

بــن أسوهشــت يقــول: الَبْصــرة تعريــب بــَس راه، 

ألنهــا كانــت ذات ُطــرق كـثـرية، وانشــعبت منهــا 

ت.  الحمــوي،  )ياقــوت  مختلفــة«  أماكــن  إىل 

صــادر  دار  بــريوت:  البلــدان،  معجــم  626هـــ، 

1995 ج1 ص431(. وبداللــة امـلـاء، وكونهــا بيــت 

)ت.  النصيبــي  حوقــل  ابــن  شــاهد  الجــداول 

األنهــار  »ميــاه  فيهــا  مياديــة(   975 367هـــ  نحــو 

مقــدار رميــة ســهم  فربمــا رأيــت يف  مفرشــة… 

جميعهــا  يف  تجــري  صغــارا  األنهــار  مــن  عــددا 

بــه  ينســب  اســم  نهــر  ولــكل  الُســَمرْييات، 

النصيبــي،  أبوالقاســم  )ابــن حوقــل،  صاحبــه« 

الحيــاة،  مكتبــة  دار  بــريوت:  األرض.  صــورة 

ص212(. هــذا، والســمرييات ضــرب مــن ضــروب 

الســفن ببغــداد والبصــرة »وال يمكــن التأكــد مــن 

صحــة ـقـول الجواليقــي يف املســالك واملمالــك… 

مــن  ُســَمرْي  َبنائهــا  باســم  ُســميت  الســفينة  بــأن 

الَبْصــرة، والنســبة ترجــع إليــه، وهــو حتمــا مــن 

أقــوال مؤلفــي املعاجــم التــي ال يمكــن االعتمــاد 

عليهــا«. )هانــس كندرمــان، مصطلــح الســفينة 

عنــد الـعـرب، ترجمــة نجــم عبداللــه مصطفــى، 

أبــو ظبــي: املجمــع الثقــايف 2002 ص-132 133(. 

واألنهــار  املــدن  أســامي  شــأن  يف  اعتبــار  لهــذا 

العراقيــة، »حيــث ـجـرت العــادة أن ُتنســب إىل 

الفتــح  قبــل  الُســفن  وجــود  أن  مــع  شــخص، 

اإلســامي بــآالف الســنن! وهكــذا تـحـول معنــى 

بابل من لغتها األصلية األكدية، من لفظ باب 

أيلو، أي باب الله إىل بلبلة األلســن!«. )بابل يف 

معجــم الكتــاب املقــدس، القاـهـرة: دار الثقافــة 

1994 ص152( قــارن بمــا أورده الحمــوي وبقيــة 
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البلدانيــن واملؤرخــن »انقطــع الصــوت وتبلبلــت 

يومئــذ  اللســان  بابــل، وكان  فســميت  األلســن 

بابليا« )الحموي، معجم البلدان ج1 ص310(.

مداها العراقي
ال يصعــب عــى أي مقاطعــة أو مدينــة، أو حتــى 

واحــة يف عــرض الصحــراء عــى إقامــة كيــان دولــة 

أو إمــارة، فكيــف إذا كانــت الَبْصــرة ذات نهايــات 

امليــاه املالحــة، حْيــق امتــداد األفــق صــوب الهنــد، 

بجهــة  االتصــال  حيــث  العذبــة  امليــاه  ونهايــات 

الغــرب والشــمال عــرب ممريــن مائيــن عظيمــن: 

تنــزع  لــم  لكــن، حقيقــة األمــر  دجلــة والـفـرات. 

الَبْصــرة إىل االســتقال يف كيانهــا الســيايس عــن 

حتــى  الـعـراق  لهــا  خضــع  التــي  اإلمرباطوريــات 

نهاية الدولة العثمانية. واألمر ال يخلو بطبيعة 

الحــال مــن نشــوء إمــارات عليهــا، مرتبطــة ـمـرة 

بــاإلدارة العثمانيــة وأخــرى بــاإلدارة اإليرانيــة.

الفتــح  الَبْصــرة قبــل  ُيعلــم يشء عــن  هــذا، وال 

ُكتبــت  التــي  التواريــخ  مــن  لكــن  اإلســامي، 

باللغــات الحيــة آنــذاك ببــاد مــا بــن النهريــن، 

ميشــان،  ـفـرات  إىل  وأشــارت  الســريانية،  مثــل 

حيث الَبصرة الحالية، من مقاطعات الكنيسة 

حتــى  امتــدت  الَبْصــرة،  أبرشــية  أي  الشــرقية، 

القــرن  يف  والهنــد،  الخليــج  يف  قـطـراي  بيــث 

اإلســامي  الفتــح  قبــل  أي  امليــادي،  الرابــع 

عــن  الفـتـوح  يف  ورد  وقــد  الزمــن  مــن  بقرنــن 

فتــح مدينــة الفــرات قريبــا مــن األبلــة، وكل تلــك 

الديار مرتبطة بعاصمة اإلمرباطورية الفارســية 

الشتوية طيسفون أو املدائن )ألبري أبونا، تاريخ 

الكنيســة الشــرقية، املوصــل: املطبعــة العصريــة 

بابــو  وروفــايئ  ص57.  األول،  الـجـزء   ،1973

إسحق، مدارس العراق قبل اإلسام، ص55(.

العراقــي  الَبْصــرة  امتــداد  تحديــد  ونســتطيع 

)40-132هـــ/  األمــوي  العهــد  أثـنـاء  الســيايس 

-660 749 ميادية(، حيث ُجمع العراق تحت 

يد أمري واحد، بداية من زياد بن أبيه )ت. 53هـ 

672 مياديــة(، ثــم الحجــاج بــن يوســف الثقفــي 

أشــهر أمرييــن  713 مياديــة(، وهمــا  95هـــ  )ت. 

مــن  كبــري  وعــدد  الـعـراق،  قـسـوتهما  مــن  عانــا 

األمــراء. أمــا يف قــرون العهــد العبــايس الخمســة 

فكانــت  مياديــة(   1258  749- 656هـــ/   132-(

الَبْصــرة إمــارة مــن إمــارات الدولــة تابعــة لبغــداد 

ملركــز  العهــد املـغـويل  أو ســامراء. وخضعــت يف 

بغــداد، مثلهــا مثــل املوصــل وأربيــل. الـعـراق 

حكومتهــا  فنجــد  العثمانيــة،  الدولــة  يف  أمــا   

باألســتانة،  مباـشـرة  بــن واليــة متصلــة  ـتـراوح 

متصلــة  ـفـرة  وبــن  محــدودة،  لـفـرة  وهــذا 

تحــل  كانــت  بغــداد  أن  عــى  بغــداد،  بواليــة 

مــن  تمتــد  وهــي  الـعـراق،  تســمية  محــل  كـثـريا 

حاليــا.  كوردســتان  أو  شــهرزور  وحتــى  عبــادان 

ومــا يؤكــد خطــأ َمــْن يعتقــد أن الـعـراق حديــث 

ثــاث  جمــع  حصيلــة  وأنــه  والتســمية،  النشــأة 

واليــات مــن ِقبــل بريطانيــا نــأيت بقانــون الواليــات 

العــام  يف  بالـعـراق  ُطبــق  الــذي  العثمانيــة، 

ســناجق  عـشـرة  إىل  الـعـراق  وقســم   ،1869

فيهــا  بمــا  الجنــوب  إىل  الشــمال  مــن  )ألويــة(، 

وهــي:  أحدهــا،  والَبْصــرة  الشــمالية،  املنطقــة 

ســنجق  شــهرزور،  ســنجق  بغــداد،  ســنجق 

الســليمانية، ســنجق املوصــل، ســنجق الدليــم، 

ســنجق  الديوانيــة،  ســنجق  كربــاء،  ســنجق 

املنتفــك  ســنجق  الِعمــارة،  ســنجق  الَبْصــرة، 

يف  العثمانيــة  اإلدارة  النجــار،  مــوىس  )جميــل 

 1991 مدـبـويل  مكتبــة  القاـهـرة:  بغــداد،  واليــة 

ص130 عــن جريــدة الــزوراء العــدد2، 12 ربيــع 

.)1869 1286هـــ  األول 

الكاثوليــي  بغــداد  مـطـران  بشــهادة  نــأيت  وهنــا 

قــال   .1728 عــام  كتبهــا  الجنســية،  والفرنــي 

»بغداد من املدن الشهرية جدا إذ كانت عاصمة 

للســلطنة  دولــة. أمــا اآلن فهــي واليــة خاضعــة 

العثمانيــة. وهــي واســعة جــدا إذ تشــمل مناطــق 

وقســما  النهريــن،  بــن  ومــا  كلــدة  هــي  عديــدة 

مــن الباديــة العربيــة، وتمتــد حدودهــا إىل بــاد 

فــارس وإىل ديــار بكــر شــماال، وتشــمل منطقــة 

مادي شرقا، وهي املعروفة بكردستان« )تقرير 

املطــران باييــه عمانوئيــل، أســقف بغــداد )1742( 

إىل البابــا، مجلــة بــن النهريــن العــدد 43 الســنة 

.)1983

عــى  واحــد  بتأكيــد  نــأيت  أن  ويكفينــا  هــذا 

املــؤرخ  قــال  بالَبْصــرة.  الجـغـرايف  الـعـراق  عمــق 

346هـــ  )ت.  املســعودي  أبوالحســن  والجـغـرايف 

فقالــوا  الـعـراق،  وهــو  »الســواد  مياديــة(   957

حــّده ممــا يــي املغــرب، وأعــى دجلــة مــن ناحيــة 

آثــور. وهــي املوصــل القريتــان. القريتــان املعروفــة 

مــن  الشــرقي  الجانــب  مــن  بالعلــث  إحداهمــا 

جهــة  ومــن  مســكن.  طـسـوج  مــن  وهــي  دجلــة 

الفــاريس  بالبحــر  املتصلــة  الجزـيـرة  املشــرق 

املعروفــة بميــان روذان مــن كــورة بهمــن أردشــري 

وراء البـصـرة« )املســعودي، التنبيــه واإلـشـراف، 

اللــه الصــاوي، املكتبــة التاريخيــة  تحقيــق: عبــد 

تــأيت  1938 ص32-38(، ومعلــوم وراء الَبْصــرة 

األهــواز وهــي عراقيــة حتــى 1925 حيــث احتلتهــا 

إيران، بعد أن رشح أمريها خزعل الكعبي )ت. 

1936 سجينا بطهران( نفسه ملكا عى العراق.

الجغرافيا والتاريخ
ـحـول  القدـمـاء  البلدانيــن  كتــب  تتشــابه  تــكاد 

كتــب  َمــْن  ومنهــم  البلــدان،  وبقيــة  الَبْصــرة، 

واصفــا عــن رؤيــة مباشــرة، ومنهــم َمــْن أخــذ عــن 

البلــداين  ـغـريه، ونســب ذلــك لنفســه، واملجــال 

شــأنه شــأن املجــاالت األخــرى يكــر فيــه النســخ، 

وقلما تجد رأيا أو معلومة مختلفة. وهنا نذكر 

عــن األقــدم مــن الجغرافيــن، وَمــْن وقــف عــى 

أحــوال الَبْصــرة معاينــة، كمــا اّدعــى، ال ســمعا. 

مع علمنا أن هذا الصنف من التأليف لم يبدأ، 

القــرن  يف  إال  منفــرد،  ومجــال  مختــص  كعلــم 

دون  مــن  امليــادي،  العاشــر  الهجــري/  الرابــع 

بــن  البلــدان« لعمــرو  إغفــال مــا ورد يف »كتــاب 

وهــو  مياديــة(   868 255هـــ  الجاحــظ )ت.  بحــر 

أـقـرب،  األدب  وإىل  والجغرافيــا،  األدب  بــن 

ومــا خــص الَبْصــرة جــاء ضمــن دفــاع عــن مدينتــه 

والكوفــة  بغــداد  عــى  بتفضيلهــا  قــال  حتــى 

»أمــا دجلــة فــإن ماءهــا يقطــع شــهوة الرجــال، 

الكوفــة  وعامــة  الخيــل…  بصهيــل  ويذهــب 

قريــة  يف  أنعــي  فيهــا  بــات  وَمــْن  يبــاب،  ـخـراب 

مــن الُقــرى، ورســتاق مــن الرســاتيق بمــا يســمع 

اآلداب،  كليــة  )مجلــة  أوى«  بنــات  صيــاح  مــن 

مقدمــة  مــع  نـشـره  البلــدان،  كتــاب  الجاحــظ، 

صالــح أحمــد العــي، بغــداد: مطبعــة الحكومــة 

1970 ص496 و501(. وإذ يمتــدح الجاحــظ مــاء 

ونخل البصرة بالقول »وقد تعلمون كرة عدد 

األنهــار،  وتطفــح  امـلـاء،  وغلبــة  الَبْصــرة،  أنهــار 

وتبقــى النخلــة عشــرين ومئــة ســنة وكأنهــا قــدح 

الكوفــة  أنهــار  أقــى  إىل  الكوفــة(  يــذم  )وـنـراه 

نخلــة طالــت شــيئا إال وهــي معوجــة كاملنجــل«. 

ص501(. نفســه،  )املصــدر 

كانــت الَبْصــرة القديمــة هــي الزبــري حاليــا، وذلــك 

للصحابــة  فيهــا،  القائمــة  األضرحــة  بداللــة 

مثــل: طلحــة بــن عبيداللــه، والزبــري بــن العــوام 

)ُقتــا 36هـــ 656 مياديــة(، حيــث دارت معركــة 

أبــي طالــب  بــن  بــن جيــش اإلمــام عــي  الجمــل 

اآلخــر  والجيــش  مياديــة(   660 40هـــ  )اغتيــل 

58هـــ  )ت.  عائشــة  املؤمنــن  أم  الثاثــة:  بقيــادة 

677 ميادية(، واملذكورين. كذلك هناك ضريح 

مياديــة(،   728 110هـــ  )ت.  البصــري  الحســن 

ومحمــد بــن ســريين )ت. 110هـــ 728 مياديــة(. 

وانتشــر  بالبـصـرة  الســكن  توســع  هنــاك  ومــن 

حســب  األحـيـاء  وتشــكلت  اإلمــارة،  دار  ـحـول 

الفاتحــة. العربيــة  القبائــل  ترتيــب 

أو  أن املســلمن اختطوهــا،  والروايــة املعروفــة 

مصروهــا، بعــد فتحهــا مباـشـرة )الســنة 14 أو 

عاـمـرة  أن وجدوهــا  بعــد  مياديــة(،   637 16هـــ 

باملــاء والنخيــل، لكنهــا ال يأتــون بذكــر عــى البنــاء 

يف  املعنيــة  البـصـرة  أن  واألمــر  فيهــا،  الســابق 

كتبهــم هــي التــي مســاحتها حــوايل الفرســخن 

الشــكل،  مربعــة  أي  عرضــا،  وفرســخن  ـطـوال 

ثاثــة  ُيعــادل  الواحــد  الفرســخ  أن  علمنــا  وإذا 

القيــاس  حســب  مســاحتها  فتكــون  أميــال، 

الحاضر: 36 ميا مربعا، وهي مســاحة ليســت 

بالقليلة. هذا من غري األُبلة التي تعاملت معها 

كتب البلدانين كمنطقة خارج الَبْصرة املعنية.

موجــودة  تكــن  لــم  البْصــَرة  إن  الـقـول  كــر 

أن  البداهــة  مــن  لكــن  العربــي،  الفتــح  قبــل 

الفتــح ال يجــري للصحــارى والبــوادي أو الديــار 

املهجــورات، بــل ال بــد هنــاك مــن مــدن وقصبــات 

ينتفــع الفاتــح بخريهــا، وإال كيــف وصــل القائــد 

عتبــة بــن غــزوان )ت. 17هـــ 638 مياديــة( حتــى 

ُغنيــم  قــال  األهــوار.  حيــث  الَبْصــرة،  أـطـراف 

»كنــا مــع عتبــة بــن غــزوان غلمــا انتهــى الــربُّ وراء 

منــازل  مــن  هــذه  ليســت  قــال:  القصــب  منابــت 

)ابــن الخيــاط خليفــة العصفــري، ت.  الـعـرب« 

تحقيــق:  الخيــاط،  بــن  خليفــة  تاريــخ  240هـــ، 

العلميــة  الكتــب  دار  بــريوت:  فــواز،  مصطفــى 

الحــارث  بنــت  أزدة  زوجتــه  وإن  ص115(.  1ج 

استفزت جيش زوجها، وهو ُيقاتل عى مدينة 

فينــا  يُولجــوا  يهزموكــم  »إن  بالـقـول  الـفـرات 

الغلف«! )الحموي، معجم البلدان، ص432(. 

فلعلهم كانوا عى دين املندائين، فمن أسس 

التاريــخ  يذـكـره  ال  ومــا  الختــان!  عــدم  ديانتهــم 

يكونــوا  لــم  الَبْصــرة  فتحــوا  عندمــا  الـعـرب  أن 

يعرفــون نبــات األرز )التمــن(، وملــا ـهـرب ـحـراس 

بأجمــة الَبْصــرة تركــوا زنبيلــن فيهمــا تمــر وأرز، 

ـفـأكل املقاتلــون الـعـرب التمــر وتركــوا األرز عــى 

أنــه ســم تركــه لهــم األعــداء، ولــم يأكلــوه حتــى 

معافــى،  ليلتــه  وبــات  قبلهــم،  الحصــان  أكلــه 

فأقبلــوا عليــه وطبخــوه )راجــع القصــة مفصلــة 

البلــدان، ص-187  الفقيــه، مختصــر  ابــن  لــدى 

البلــدان 1ج ص431(.  188. الحمــوي، معجــم 

»خــري  ـيـرب  مــن  القادمــن  أحــد  وصفهــا  لهــذا 

فـيـأكل  الجائــع  فأمــا  والغريــب،  للجائــع  بــاد 

خبــز األرز والصحيـنـاء، وال ينفــق يف الشــهر إال 

درهمــن« )ابــن الفقيــه، مختصــر كتــاب البلــدان 

.)190 ص  البلــدان، 

قــال ابــن حوقــل، وهــو تاجــر مــن أهــل املوصــل 

وتســجيل  البلــدان  كشــف  إىل  التجــارة  قادتــه 

وخصوبــة  أنهارهــا  عــدد  يف  حولهــا،  خواـطـره 

ُتربتها »زادت عى مئة وألف نهر وعشرين ألف 

نهــر، تجــري يف أكرهــا الزواريــق، وكنــت أنكــرت 

مــا ذـكـره مــن هــذا العــدد يف أيــام بــال )ابــن ردة 

البـقـاع…  تلــك  مــن  كـثـريا  رأيــت  حتــى  القــايض( 

هــذه  ـطـول  يف  كذلــك  ذلــك  يكــون  أن  فجــوَّزت 

املســافة وعرضهــا ولــن أســتكره« )ابــن حوقــل، 

بســاتينها،  يف  وقــال  ص212(.  األرض،  صــورة 

وكذلك ورد لدى البلدانين اآلخرين »وهي من 

بــن ســائر الـعـراق مدينــة ُعشــرية، ولهــا نخيــل 

متصلــة مــن عبــدايس إىل عبــدان نيــف وخمســن 

فرســخا متصلــة، ال يكــون اإلنســان منهــا بمــكان 

بحيــث  يكــون  أو  ونخيــل،  نهــر  يف  وهــي  إىل 

يراهمــا« )املصــدر نفســه(. ولـنـرك النيــف ونعــد 

ميــا   )150( تعــادل  فندهــا  فرســخ  الخمســن 

ُعــرف  مــا  شــواطئ  عــى  عاـمـرة  بســاتن  ممتــدة 

يف مــا بعــد بشــط الـعـرب وبقيــة األنهــار املتفرعــة 

منــه.

إال أنه بعد مئتي سنة من مشاهدة ابن حوقل 

األرض«  »صــورة  كتابــه  ناســخ  يحــي  للبـصـرة 

عــى  ووجدهــا  مياديــة(   1143 537هـــ  )الســنة 

غــري مــا تركهــا صاحــب الكتــاب، ويقصــد ـخـراب 

عمارتهــا بعــد مــا مــرَّ عليهــا مــن اإلهمــال وـحـرب 

ثــورة الزنــج )255-270هـــ/868 – 883 مياديــة(، 

الطواعــن  خلفتــه  ومــا  القرامطــة،  وثــورات 

ســبع  ســنة  »دخلتهــا  قــال  فيهــا.  ـخـراب  مــن 

آثارهــا  مــن  يبــق  ُخربــت ولــم  وقــد  وخمســمئة، 

منهــا  يبــق  فلــم  محالهــا،  طمســت  األقــل،  إال 

وقســاميل  وكالنحاســن  معلومــة،  محــال  إال 

وُهذيــل واملربــد وقــرب طلحــة، وقــد بقــي يف نحلــه 

بيــوت معــدودة، وباقــي بيوتهــا إمــا ـخـراب وإمــا 

غــري مســكونة، وجامعهــا بــاٍق يف وســط ـخـراب 

« )املصــدر نفســه،  كأنــه ســفينة وســط بحــر لجــيٍّ

ص213(.

أما املغول )656هـ 1258ميادية( فلم تجتاحها 

فيهــا،  خرابــا  يركــوا  لــم  وبذلــك  جيوشــهم، 

األـخـرية  حصــار  فبعــد  لبغــداد،  حصــل  مثلمــا 

التاريــخ املذكــور  واجتياحهــا يف شــهر صفــر مــن 

دخلــت الكوفــة والحلــة بالصلــح »اســتقبل أهــل 

الـفـرات،  عــى  جـسـرا  وأقامــوا  الجنــد  الحلــة 

وأقامــوا األـفـراح ابتهاجــا بقدومهــم« )الهمــداين 

جامــع   ،718 ُقتــل  اللــه،  فضــل  رشــيدالدين 

التواريخ- تاريخ املغول، تحقيق: محمد صادق 

نشــأت وآخريــن، مصــر: وزارة الثقافــة واإلرشــاد 

أنــه بعــد معانــدة واســط  القومــي ص296(. إال 

واجتياحهــا مــن قبــل جيــش املـغـول »وشــرع يف 

ألــف  ُيقــارب أربعــن  القتــل والنهــب، فُقتــل مــا 

شــخص«، دخلــت الَبْصــرة يف الطاعــة مــن دون 

مــن  الهاربــن  إن  بــل  نفســه(.  )املصــدر  ـحـرب 

النــاس  وأكابــر  والنقـبـاء  »اـلـوالة  مــن  واســط، 

الَبْصــرة  إىل  وأموالهــم  بأهلهــم  انحــدروا  قــد 

الَفوطــي  )ابــن  فســلموا«  )األهــوار(  والبطائــح 

الجامعــة  الحــوادث  البغــدادي،  عبدالــرزاق 

والتجــارب النافعــة يف املئــة الســابعة، تحقيــق: 

مصطفى جواد، بغداد: املكتبة العربية 1351هـ 

ليــس البــن القوطــي  الكتــاب  ص331. ماحظــة 

إىل  ينتمــي  أنــه  إال  مجـهـوال  مؤلفــه  مــازال  إنمــا 

العصــر(. ذلــك 

زائر من المغرب
ناســخ  مــن مشــاهدة  عــام أخــرى،  وبعــد مئتــي 

بطوطــة  ابــن  بهــا  ينــزل  األرض«  »صــورة  كتــاب 

ملف
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)ت. 779هـ( يجد فيها بناء متجددا، ومسجدها 

عامرا، وهو مسجد اإلمام عي بن أبي طالب، 

وإذا لم يتحدث السابقون عن الطوائف الدينية 

فــرى ابــن بطوطــة يذكــر ســكانها أنهــم مــن أهــل 

الُســنَّة، وذلــك ألن يف زمــن ابــن حوقــل لــم يكــن 

الطائفيــة.  الشــدة  بتلــك  انفلقــوا  قــد  النــاس 

جهــة  مــن  إليهــا  َقــدم  وقــد  بطوطــة،  ابــن  قــال 

الناصريــة اليــوم، بعــد زيــارة الســيد الرفاعــي يف 

تلــك األـطـراف »نزلنــا بهــا… وكانــت الَبْصــرة مــن 

كان  بحيــث  الســاحة  وانفســاح  الخطــة  اتـسـاع 

اآلن  وبينهــا  وبينــه  وســطها،  يف  املســجد  هــذا 

ميــان… إحــدى أمهــات الـعـراق الشــهرية الذكــر 

األفـنـاء  املونقــة  واألرـجـاء  الفســيحة  اآلفــاق  يف 

ذات البســاتن الكـثـرية، والفواكــه األـثـرية« )ابــن 

يف  النظــار  تحفــة  بطوطــة  ابــن  بطوطــة، رحلــة 

غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار، بــريوت: دار 

ص186-185(.  1998 صــادر 

بطوطــة  البــن  الَبْصــرة  قــايض  هديــة  وكانــت 

ــرة تمــر حملهــا لــه حمــال بالســوق فباعهــا  َقْوصَّ

تكــن  لــم  أنــه  ويبــدو  أجرتــه.  الحمــال  وســلم 

أن  فبعــد  آنــذاك،  التديــن،  شــديدة  الّبْصــرة 

يـمـدح الرحالــة أهــل الَبْصــرة وكرمهــم وأناســهم 

يف  الجمعــة  يصلــون  »هــم  يـقـول  للغريــب 

مســجد أمــري املؤمنــن عــي )رض( الــذي ذكرتــه 

)املصــدر  الجمعــة«  إال  يأتونــه  فــا  ُيســد  ثــم 

نفســه، ص186(. ووجــد ابــن بطوطــة بمســجد 

عثمــان  كان  الــذي  الكريــم  »املصحــف  الَبْصــرة 

الــدم يف  ُقتــل، وأثــر تغـيـريه  ملــا  )رض( يـقـرأ فيــه 

نفســه(. )املصــدر  الورقــة« 

إذا كان هــذا صحيحــا، فقــد ُحمــل املصحــف إىل 

الَبْصــرة إمــا مــع طلحــة والزبــري، حيــث معركــة 

أزر  بــه  ليشــدوا  األمويــون  نقلــه  وإمــا  الجمــل، 

واللــه  طالــب!  أبــي  بــن  عــي  ضــد  الَبـصـرة  أهــل 

تقــل  نجدهــا  النخيــل  بســاتن  ومســافة  أعلــم. 

كـثـريا، ولعــلَّ هنــاك مبالغــة مــن ابــن حوقــل أو 

خطــأ يف تقديــر مــن ابــن بطوطــة، وبينهمــا زمــن 

ســاحل  مــن  »ركبــت  قــال  قــرون.  بأربعــة  ُيقــدر 

الصغــري،  القــارب  وهــو  ُصنبــوق،  يف  الَبْصــرة 

الَبْصــرة عـشـرة أميــال،  وبــن  إىل األُبلــة وبينهــا 

اليمــن  عــن  مظلــة  ونخيــل  متصلــة  بســاتن 

يبيعــون  واليســار، والبياعــة يف ظــال األشــجار 

والفواكــه«.  واللــن  والتمــر  والســمك  الخبــز 

)املصــدر نفســه، ص189(. وشــاهد ابــن بطوطــة 

قصــور  آثــار  بهــا  »قريــة  )728هـــ(  األُبلــة يف زمنــه 

نفســه(. )املصــدر  عظمتهــا«  عــى  دالــة  وغريهــا 

في العهد العثماني
آل  أـسـرة  بــن  الطاحنــة  الحــروب  كانــت 

وعــى  بالَبْصــرة،   )1668  1596-( أفراســياب 

ُعّمــرت،  واليتهــا أـثـريا كـبـريا يف خرابهــا، وكلمــا 

ســنة  بــن  عليهــا  تتــواىل  الطواعــن  كانــت 

وأخــرى، بمــا يأتيهــا مــن الشــرق ومــن الجنــوب 

عرب البحر من أمراض قواتل، إضافة إىل بيئتها 

الحــارة والرطبــة. إال أن ماءهــا وتربتهــا الخصبــة 

عانــدت خرابهــا وأبتــت تجددهــا كلمــا غزاهــا غــاٍز 

أو ابتاهــا طاعــون. فنجــد شــاهد عيــان وصلهــا 

بعــد ابــن بطوطــة بقــرون عديــدة وجدهــا مثلمــا 

وصفها ابن حوقل النصيبي، يف القرن العاشر 

امليــادي.

بعــد ابــن بطوطــة بحــواىل خمســة قــرون، أمهــا 

 ،)1882 )ت.  الحيــدري  اللــه  صبغــة  إبراهيــم 

وهــو مــن عائلــة فقهــاء الشــافعين، وجــده كان 

مفتيــا لبغــداد، وصنــف كتابــه يف العــام 1869. 

مــن  فيهــا  مــا  ورأيــت  وردتهــا  »ملــا  قائــا  وكتــب 

األشــجار،  النخيــل  وغرائــب  األنهــار،  عجائــب 

املمتنعــة العــدِّ والحصــِر، مــع مــا فيهــا مــن املــدِّ 

اليــوم مرتــن، بحيــث تمــائل األنهــار  والجــزر يف 

والســواقي، وكل عــن، وقــد آلــت إىل الـخـراب، 

أثرهــا،  وانــدرس  االســم،  إال  منهــا  يبــق  فلــم 

وأحببــت  والوســم،  الرســم  إال  منهــا  يبــق  فلــم 

أن أؤلــف كتابــا يف أنهارهــا ونخيلهــا وأشــجارها 

اللــه  صبغــة  )إبراهيــم  القديمــة«  بيوتهــا  وبيــان 

الحيــدري، عنــوان املجــد يف بيــان أحــوال بغــداد 

 ،  1998 الحكمــة  دار  لنــدن:  ونجــد.  والَبْصــرة 

ص5. الكتــاب مستنســخ طبعــة الكتــاب األوىل، 

.)1962 البصــري  منشــورات  دار 

تجــد تناقضــا يف مــا كتبــه الحيــدري عــن الَبْصــرة، 

والزراعــة  باألنهــار  عاـمـرة  وجدهــا  جهــة  فمــن 

القرنــة إىل رأس  املمتــدة، حســب وصفــه »مــن 

البحــر، املســمى بالفــاو، ويبلــغ مقدارهــا ثاثــن 

ساعة بسري الفارس« )املصدر نفسه، ص163(. 

إال أن الـخـراب كان يف املدينــة أمــا الريــف فظــل 

مــن  والرحالــة،  الجغرافيــن  بروايــة  عاـمـرا، 

عشــر  التاســع  القــرن  وحتــى  العاشــر  القــرن 

يهيمــن  َمــْن  أن  الظــن  عــى  ويغلــب  املياديــن. 

البســاتن  مــن  ُيجبيــه  مــا  يهمــه  املدينــة  عــى 

واألطيــان، ومــا يــأيت مــن جهــة البحــر مــن تجــارة 

وضرائــب ومكــوس وصيــد. فليــس مــن مصلحــة 

غــاٍز أن ُيـخـرب الريــف املحيــط بهــا، لكــن ال شــأن 

لــه بالبنــاء داخــل املدينــة، وربمــا اكتفــى باملســجد 

اإلمــارة. ودار 

شــهده  الــذي  الـخـراب  فيعــزو  الحيــدري  أمــا   

عليهــا  األجانــب  »تســلط  إىل  املدينــة  بالَبْصــرة 

وعى أهلها، ويف عدم وجود أهل العلم فيها، 

وانهدام جوامعها ومدارسها… وقد زاد خرابها 

أهلهــا«  ظلــم  فإنــه  بــك،  ســليمان  متصرفهــا 

)املصــدر نفســه(. كذلــك ـتـراه ـعـزا تـحـول عشــائر 

الُســنَّي  املذهــب  مــن  الَبْصــرة،  أهــل  مــن  وأُســر 

وهــو  نفســه،  للســبب  الشــيعي  املذهــب  إىل 

نفســه،  )املصــدر  الديــن  علـمـاء  انعــدام  أو  قلــة 

مــن  والخــروج  الحضــارة  أســاس  أمــا  ص161(. 

الجغرافيــون  حافــظ  فقــد  امـلـاء  وهــو  الـخـراب 

مــن  واحــد،  بمســتوى  ذـكـره  عــى  واملؤرخــون 

تقــدم،  مثلمــا  »البلــدان«  كتــاب  يف  الجاحــظ 

عشــر.  التاســع  القــرن  مــن  الحيــدري  وحتــى 

فقــد ذكــر األخــري أســماء مئــات األنهــار »يجــري 

فيهــا امـلـاء مــن شــط الـعـرب«، ومــن كبارهــا: نهــر 

اليهــودي، ونهــر  العشــار، ونهــر املنــاوي، ونهــر 

الكـبـرية، ونهــر  الراضعيــة  الـعـرب، ونهــر  فجــة 

الراضعيــة الصـغـرية، ونهــر املحاويــل، وغريهــا، 

وكل نهــر يتفــرع إىل عــدة أفــرع، منهــا التســعة 

األقــل. ومنهــا 

القــرون  يف  أجانــب  رحالــة  عــدة  البـصـرة  زار 

السادس عشر، والسابع عشر والتاسع عشر، 

ووجدوا فيها التجارة عامرة عرب مضيق هرمز، 

ذكرهــا  التــي  تلــك  فيهــا،  الحمامــات  وـكـرة 

أمراؤهــا  فيهــا  واســتحم  الـعـرب،  الجغرافيــون 

األولــون وقــادة الجيــوش، وشــاهدوا الشــرفات 

واألســواق  واملقاهــي  الشناشــيل،  بنيانهــا،  يف 

واملطاعــم، مــع طــرق قــذرة ومتعرجــة. ويعــزون 

وشــهد  الفاســد«،  اـلـريك  »الحكــم  إىل  خرابهــا 

الســعدون  مغامــس  أمريهــا  معــارك  بعضهــم 

مــع األتــراك )راجــع: رحالــة أوربيــون إىل العــراق، 

.)2007 الــوراق  دار  ـشـركة  بــريوت: 

الباحثــن  مــن  وربمــا  الدارســن  مــن  وألنهــم   

االجتماعين، أىت الرحالون الغربيون عى ذكر 

طبيعتها االجتماعية، أو تركيبتها االجتماعية، 

املدينــة  ســكان   1630 العــام  حــدد  فأحدهــم 

بأنهم خليط من العرب واألتراك العسكرين، 

وـفـرس يعملــون يف التجــارة، لــذا تجــد اللغتــن 

الركية والفارسية منتشرة فيها، ومسيحين: 

قــال  مندائيــن.  وصابئــة  ويعاقبــة.  نســاطرة 

وهــم  املعمــدان…  يوحنــا  القديــس  »نصــارى 

ليسوا بنصارى، إذ يسمون أنفسهم مندائين، 

)املصــدر  الصابئــة«  باســم  اآلخــرون  ويعرفهــم 

الكرمــي  فيليــب  األب  رحلــة  ص62.  نفســه، 

.)1630

لعــل الصابئــة بســبب وجــود الربتغاليــن، وغــزو 

جعــل  أقــوام  عــدة  قبــل  مــن  املســتمر  املدينــة 

لكنهــم  التســمية،  بتلــك  يلــوذون  املندائيــن 

يتســمون بحقيقتهــم مندائيــن،  أنفســهم  مــع 

أو  املعمــدان،  بيوحنــا  املعروفــة  عاقتهــم  مــع 

واللفــظ  يهانــا،  يهيــا  عندهــم  اســمه  حســب 

فهــو  اآلراميــة  لفظتهــم  مــن  مأخــوذ  العربــي 

وهــم  املندائيــن  أن  يُذكــر  وممــا  يحيــى.  عربــي: 

مــن أضعــف األقــوام وأقلهــم عــددا الذوا باســم 

الســيطرة  بواكــري  يف  املعمــدان  يوحنــا  نصــارى 

التــي  الطبقــات  أمــا  الـعـراق.  عــى  الربيطانيــة 

تعيــش ـحـول املدينــة فهــي: ـعـرب الصـحـراء مــن 

واملتشــردون،  الطــرق  وقـطـاع  والــزراع،  البــدو، 

وهــم أقــل الطبقــات عــددا. ويتصــف القاطنــون 

عــى ضفــاف الشــواطئ، بشــكل عــام، بالقســوة 

بينمــا  الغرـبـاء،  لســرقة  الفرصــة  وانتهــاز 

واالعتقــاد  االعتــداد  املدينــة  ســكان  عــى  يغلــب 

بالخرافــات والتظاهــر بالتقــوى. لكــن هــذا اـلـرأي 

ليــس قياســا، فلعــلَّ رحالــة آخــر أكرمــه ـهـؤالء 

ـبـرأي آخــر. لكــن دبلومــايس  فســتجده يصفهــم 

رويس كان قنصــا بالبـصـرة حتــى نهايــة القــرن 

التاســع عشــر ومــا بعدهــا أكــد منزلــة املســيحين 

يتحــدث  وهــو  هنــاك  العثمانيــن  اـلـوالة  لــدى 

الدفــردار  منصــب  أو  املاليــة  شــؤون  إدارة  عــن 

إال  املنصــب  هــذا  يشــغل  ال  أن  يـفـرض  »كان 

املســيحيون« )ألكســندر آدامــوف، واليــة البصــرة 

يف ماضيهــا وحاضرهــا، ترجمــة: هاشــم صالــح 

مركــز  البـصـرة،  جامعــة  البـصـرة:  التكريتــي، 

ص76(.  1982 العربــي  الخليــج  دراســات 

اختالط ديني وفكري
نجد هذا االختاط أقدم من هذا بكثري، سجله 

685هـــ(،  )ت.  األندلــي  أبوســعيد  الرحالــة 

عندمــا زار الَبْصــرة أيــام آخــر خلفــاء بنــي العبــاس 

قــايض  برفقــة  )656هـــ(،  املعتصــم  عبداللــه 

648هـــ  )العــام  غضــون  يف  بالـعـراق،  القضــاة 

1250 ميادية(، أي ُقبيل الغزو املغويل. قال يف 

التهيؤ للسفر من عاصمة الباد، ويف ما شاهد 

بالَبْصــرة  األُبلــة  نهــر  ونحــل وحيويــة  ملــل  مــن 

»حللنــا بــن نهــر األبلــة، ونهــر املعقــل، وـضـرب 

يرتفــع،  ـمـاء  وفيهــا  خيمــة،  هنــاك  الصاحــب 

ويدور كاألهلة برسم الجلوس للناس، وجاءه 

واملجــوس  والنصــارى  املســلمن  مــن  الوافــدون 

والصابئــة« )ابــن ســعيد األندلــي، ت. 685هـــ، 

ســيد  تحقيــق:  الطــرف،  أزاهــر  مــن  املقتطــف 

حنفــي حســنن، مصــر: الهيئــة العامــة املصريــة 

1983 ص155(، حرك املشهد األندلي فأنشد:

مـا بـني نهـر األبـلة

ونهـر معقـل حلـْة

قـد حلـها كلُّ جوٍد

وأّمـها كــلُّ مّلـْة

ويكفيهــا  علمــا ولغــة،  الَبْصــرة  مــن  أكــر  ليــس 

والفكــر  الــكام  علــم  يف  الجماعتــن  دار  أنهــا 

الثــاين  القــرن  )بدايتهــم  املعتزلــة  والفســلفة: 

الصفــا  وإخــوان  امليــادي(،  الثامــن  الهجــري/ 

الرابــع الهجــري/ العاشــر  الوفــا )القــرن  وخــان 

فلســفة  وجــود  وراء  كان  األوىل  امليــادي(. 

املناـظـرات،  عــرب  الفكــر  وتثبيــت  إســامية، 

وأنتجــت عـقـوال جبــارة يف شــتى نواحــي املعرفــة. 

بــل توصلــت  ناقشــت،  إنهــا  قلنــا  إذا  نغــايل  وال 

إىل مفهــوم، مــا ُيعــادل الجاذبيــة، قبــل إســحق 

واســتخدمت  قــرون،  ثمانيــة  بحــوايل  نيوتــن 

بالــذات، لكنهــا شــاعت بتفاحــة  التفاحــة  ثـمـرة 

بمثــل  وأتــت  املعتزلــة.  تفاحــة  وخبــت  نيوتــن، 

املعتزلــة  مؤرخــي  أحــد  نقلهــا  إشــارة  مجــرد  أو 

أبــي  البغداديــن  املعتزلــة  شــيخ  عــن  األوائــل 

القاســم الكعبي أو البلخي )ت. 321هـ( قوله يف 

»عيــون املســائل«، الــذي لــم يصــل إلينــا »لــو أن 

رجــا قبــض عــى تفاحــة يف الهــواء بإصبعــه، ثــم 

باعد إصبعه عنها تهوى إىل األرض«. )أبورشيد 

النيسابوري املعتزيل، القرن الخامس الهجري/ 

الحــادي عشــر امليــادي. مســائل يف الخــاف بــن 

زيــادة  معــن  تحقيــق:  والبغداديــن.  البصريــن 

ورضوان السيد، بريوت: معهد اإلنماء العربي 

بــا  إســام  ال  كتابنــا  يف  ورد  ص207.   1979

مذاهــب وطــروس أُخــر مــن تــراث اإلســام فصــا 

املعتزلــة(. تفاحــة  عنــوان:  تحــت 

أمــا إخــوان الصفــا، الذيــن كشــف عــن وجودهــم 

أبوحيــان التوحيــدي )ت. 414هـــ 1023 مياديــة( 

يتصــل  أنهــم  ُظــن  وقــد  املقابســات،  كتابــه  يف 

الجماعــة  وهــم  رســائلهم،  فـجـاءت  بهــم، 

وعصــر  الَبْصــرة،  عصــر  متجــاوزة  الَبْصريــة، 

املنطقــة ككل، يف الليرباليــة الفكريــة، والتحــرر 

مــن املفاهيــم الدينيــة املتشــددة. فــإذا كان أهــل 

الثالثــة،  الحــادي والعشــرين، واأللفيــة  القــرن 

مريعــة،  وحضاريــة  فكريــة  بفاقــة  يعيشــون 

العاشــر  القــرن  يف  توصلــوا  الصفــا  إخــوان  فــإن 

ينبغــي  »وبالجملــة  اآليت  اـلـرأي  إىل  امليــادي 

إلخواننــا أيدهــم اللــه تعــاىل أن ال يعــادوا علمــا 

مــن العلــوم، أو يهجــروا كتابــا مــن الكتــب، وال 

رأينــا  املذاهــب. ألن  مــن  مذهــب  عــى  يتعصبــوا 

ويجمــع  كلهــا،  املذاهــب  يســتغرق  ومذهبنــا 

جميــع  يف  النظــر  هــو  وذلــك  جميعــا،  العلــوم 

مــن  والعقليــة،  الحســية  بأســرها،  املوجــودات 

الهنــد – بمبــاي:  أولهــا إىل آخرهــا«. )الرســائل، 

ِعـشـرة  رســالة  1306هـــ   1305- األخبــار  مطبعــة 

أـجـزاء(. أربعــة  ص124،  ج4  الصفــا  إخــوان 

مــن  جمـهـرة  الصفــا  إخــوان  رســائل  يف  تجــد 

الَبْصــرة، ألخــذك  بحاضــر  قارنتهــا  لــو  األفــكار، 

كيفيــة  فيهــا:  تجــد  العجــاب،  العجــب 

تتـحـول  ال  وأن  عاشــوراء  قضيــة  معالجتهــم 

األحــوال إىل أحاســيس لانتقــام، وقضيــة اإلرث 

أنهم قالوا ولم يفصحوا لكن عى أهل العصور 

الصفــا  بــه إخــوان  أراد  مــا  يكشــفوا  أن  املتأـخـرة 

يف هــذا األمــر، وتحدثــوا عــن الدولــة وكيــف لهــا 

وآراء  وأفــكار  وانحطــاط.  قــوة  ونهايــة،  بدايــة 

متقدمــة أخــرى يضيــق املقــال بتفصيلهــا. عمومــا 

نجــد لــدى ابــن املعتــز )قتــل 296هـــ 908 مياديــة( 

مــا ُيلخــص بــه شــأن الَبْصــرة العلمــي واألدبــي، 

ملف
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ذلك الذي فاجأ ابن بطوطة عندما سمع لحن 

قــال  اللغــة.  أم  وهــي  الَبْصــرة  مســجد  خطيــب 

األمري العبايس عبدالله بن املعتز يف دفاعه عن 

الشاعر أبي نواس )ت. نحو 198هـ( »وقد تأدب 

علمــا  اللــه  بــاد  أكــر  يومــذاك  وهــي  بالبْصــرة 

وفقهــا وأدبــا«. )ابــن املعتــز، طبقــات الشــعراء، 

دار  مصــر:  ـفـراج،  أحمــد  عبدالســتار  تحقيــق: 

ص20(.  1956 املعــارف 

خراب البصرة
وجــود  رافقــت  التــي  الصفــة  عــى  نــأيت  ختامــا 

ذلــك،  قبــل  وربمــا  تمصريهــا،  منــذ  الَبْصــرة 

ـخـراب  مثــا »بعــد  الـخـراب، حتــى ذهــب  وهــي 

الفرنــي  املستشــرق  الحــظ  وقــد  الَبْصــرة«! 

الَبْصــرة  »وتبــدو  اآليت   )1962 )ت.  ماســينيون 

الرمزيــة  واإلشــارة  كأنهــا  العربيــة  املــدن  مــن 

التــي تنــذر بدمــار هــذه املــدن. ومنــذ أن كان اســم 

ُخريبــة )قريــة مــن قــرى الَبْصــرة نزلهــا الفاتحــون 

أول األمــر(، ومنــذ أن أُرســل املثــل: بعــد ـخـراب 

أبــي  بــن  عــي  عليهــا  أُطلــق  أن  ومنــذ  الَبْصــرة، 

املنابــر«.  فــوق  مــن  املســجوعة  اللعنــة  طالــب 

)ماســينيون، خطــط الَبْصــرة وبغــداد، ص 35(.

مثلمــا  صــري،  بيــث  أو  الّبْصــرة  عــى  مــرَّ  كــم 

كان اســمها اآلرامــي، مــن ـخـراب ودمــار، حتــى 

اســتحق املثــل عليهــا »بعــد ـخـراب الَبْصــرة«، إال 

معافــى، إال  ســليما  ظــل  الزراعــي  أن محيطهــا 

ـجـاء  ومــا  والتســعينات  الثمانينــات  ـحـرب  بعــد 

بجعــل  املناديــن  مطــاردة  وآخرهــا   ،2003 بعــد 

البـصـرة بمســتوى ثروتهــا، واغتيالهــم مــن ِقبــل 

امليليشيات التي تهيمن عى مقدراتها، فما بن 

َبصرة الجاحظ وأبي نواس، والعام الذي نحن 

أخــذت  اآلســن،  امـلـاء  عليهــا  هيمــن  وقــد  فيــه، 

شــبابها  رؤوس  تســاقط  مــع  النخيــل  رؤوس 

املتظاهريــن )2018(، حتــى أضحــى املثــل »ُيهــدى 

ْمــُر« حقيقــة! التَّ الَبْصــَرِة  لــوايل 

باحث من العراق مقيم في لندن
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الرحلة المدهشة
من األخماس إلى البصرة

فيصل عبدالحسن

ملف

قــراءة »الربجمانات«ــــ مخطوطــات األجــداد هــي العــودة بالزمــن إىل الــوراء. 

وهــذا ليــس باألمــر الجديــد، أو أنَّــه لــم يشــغل النــاس يف الوقــت الحاضــر 

واملايض، بل كان حلماً داعب أذهان الكثريين من بني البشر. العودة إىل 

زمن مى بأحداثه ووقائعه مدعاة ألن يبذل الكثريون من أجل تحقيق 

هــذا الحلــم مــا لديهــم مــن غــال. 

وعاشــوا  غريهــم.  ـيـره  لــم  مــا  ـفـرأوا  النــاس،  مــن  للبعــض  تحققــت  وقــد 

أطرافهــا  أكل  مخطوطــات  مــن  وصلهــم  بمــا  القديــم  الزمــن  لحظــات 

ــت عليهــم كل مــا جــرى يف ذلــك الزمــن  الســوس، وعفــن الســنوات. فقصَّ

مــن فجائــع وأـفـراح. ووجــدوا فيهــا الكثــري مــن القصــص والحكايــات عــن 

أولـيـاء ودراويــش، وأصحــاب كرامــات، طــووا الزمــن إىل يومنــا الحــايل، 

وعاشوا املايض والحاضر بعد أن كانوا يعيشون حاضرهم بكل مخاطره 

وعذاباتــه.

هــذه املقدمــة لــي أقــصُّ مــا حــدث فعــاً مــن انتقــال شــخيص املتواضــع، 

أنــا ســليمان مــن بيــت آل ســليمان ســليط األعمــي، مــن زمنــه الحاضــر 

إىل زمــن آخــر موغــل يف القــدم، ألحــي أحــداث مــا دار عــى جــدي األول يف 

القصــة التــي بــن أيديكــم. بشــخصياتها ووقائعهــا، وأحداثهــا. وهــي قصــة 

حقيقيــة لســكن جــدي األول مدينــة ــــ األبلــة ــــ االســم القديــم ملدينــة البصــرة 

الحاليــة، قبــل أربعــة عشــر قرنــاً، لــم يدخلهــا الكــذب والباطــل، والخيــال 

مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا، فهــي موثقــة بربجمــان يعــود تاريخــه إىل مئتــي 

ســنة ماضيــة احتفظــُت بــه.

ي ورثهــا  لــم أكــن أعبــأ يف البدايــة بــه بعــد أن حصلــت عليــه مــن تَِركــة َجــدِّ

اـلـرك، والحفــظ حتــى  تــواىل  ه، وهكــذا  أبيــه، وأبــوه ورثهــا عــن جــدِّ عــن 

نهاية القرن الهجري الثالث. واعاد تدوينه أحد أجدادي يف ذلك القرن، 

وأضــاف إليــه، وهكــذا كل مئتــي ســنة يعيــد أحــُد األجــداد مــن النابهــن، 

مــا ســميت بعــد ذلــك »البـصـرة« وموقعهــا  ممــن عاشــوا يف »األبلــة« أو 

اليــوم مدينــة العشــار الحاليــة، عــى نهــر العشــار، الــذي حولــه األحفــاد 

اليــوم، لأســف إىل مجــرى للميــاه العادمــة، وأمــر يومنــا ليــس هــو هّمــي 

تاريــخ مدينــة  ثمــن:  إرث  مــن  مــا اكتـنـزه أجــدادي  إظهــار  هّمــي يف  بقــدر 

»األبلــة« ونهرهــا العظيــم، نهــر العشــار بفرعيــه الحاليــن: نهــر الربــاط، 

عــى ضفتيــه،  البـصـرة  أقيمــت شناشــيل  الــذي  القديمــة،  البـصـرة  ونهــر 

وهي قصور وجهاء البصرة، وأغنيائها، وأهلها من الذين رسموا تاريخها 

للعالــم  األبلــة  أهــل  طريــق  كان  كـثـرية.  قــرون  قبــل  والحديــث  القديــم 

مــن خــال نهــر العشــار، الــذي يأخــذ ـمـاءه مــن شــط الـعـرب، ويصــب يف 

البحر)الخليــج العربــي(، وكانــت الســفن تــأيت مــن الهنــد، وتذهــب إليهــا 

فيصــب  الحاليــة،  أيامنــا  الصــورة يف  تنقلــب  أن  قبــل  بالغــال،  محملــة 

الخليــج يف النهــر، ويـحـول ـمـاءه العــذب إىل ـمـاء مالــح أـجـاج قتــل الــزرع 

واإلنســان. والضــرع 

توىل األجداد »الربجمانات« بعنايتهم، فاعادوا كتابتها وإرفاق ما أضافوه 

إىل  تاريخــه،  يعــود  وآخــر »برجمــان« وصلنــي  »الربجمــان« األصــي،  إىل 

مئتــي عــام تقريبــاً، ولــم أفــك خطــه القديــم إال بصعوبــة، ولــم أكــن أفهــم 

بعــض كلماتــه، فكيــف لــو بقــي »برجمــان« القــرن الهجــري األول، الــذي 

كان بــا نقــاط وال إشــارات قطــع وال فــوارز، وال إشــارات طباعيــة حديثــة، 

ولــم يخــط خطوطهــا عهــد بعــد عهــد؟ وكانــت كل صحيفــة منــه، محــربة، 

كسبيكة، واحدة كثرية الخطوط يف صفحات عملت السنوات يف ورقها 

وشــروحات  توضيحــات  حواشــيه  إىل  األجــداد  وأضــاف  وخروقــاً،  ندوبــاً 

كثــرية تحتــاج هــي أيضــاً شــروحاً وتوضيحــات لصعوبــة نطقهــا وغموضهــا.

 المخطوط 
)حفظت الله كواحد(

سليمان بن سليط األعمش
10 ه ــ 118 هـ   

  االستعداد للرحلة  
رتبــت أنــا ســليمان األعمــش حـصـرييت اليمانيــة، ووضعــت رقيقــة الجلــد 

مع الدواة وقصبة الخط يف مكانها عند معفر الرقوق، ورقائق الرسائل 

اســجل  الــذي  و«برجمــاين«  الشــباب.  أيــام  كتبتهــا  املكتوبــة يل، وقصائــد 

فيه، ما يحدث يل يف يومي من أحداث، وما اعتقده من أحوال الناس، 

الـعـزم،  مــن أهــل  بنــي األعمــش، ومــن حولهــم  والحيــاة وســري وتواريــخ 

ولــة يف منطقــة »الدـسـاكر« شــمايل األبلــة. وأنظــر متأمــاً إىل مــدورة  والصَّ

غســل أُكــّف الضيــوف النحاســّية، وأفكــر، لــم يعــد يــؤم بيتنــا الضيــوف، 

منذ وفاة والدي الشيخ عيى األعمش. كبري قبائل األعامشة. وأنفضت 

عنــي العـشـرية، وبايعــت إبــن عمــي مــروان األزرق باملشــيخة عليهــم. 

قــال حكـمـاء بيــت األعمــش عنــي« أن هــذا الولــد ليــس ســر أبيــه » فهــو ال 
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ورجــال  الشــيوخ،  ملنــاورة  أو  لتدليــس  يصلــح 

ـحـول  الذيــن  الصـحـراء  بــدو  مــن  القبائــل 

الدـسـاكر، أو إجــادة املنــاورة مثلهــم، لتصريــف 

أمور أهلنا، وجعلنا يف عز كما كان أبوه يفعل. 

فهو ال يصلح اليوم ملشيخة، وال إىل إمارة، وال 

يصلح حتى لرعاية قطيع َماِعز. دعوه ألشعاره 

اللــه. وال  خلــق  عــن  يســجلها  التــي  وتواريخــه، 

دعــوه ألحامــه  حرامــاً.  وال  حــاالً  منهــا  ينــال 

بالعــودة إىل مصاحبــة أولـيـاء اللــه الصالحــن، 

الفــن، والعصبيــات وحــروب  الذيــن قضــوا يف 

الجهــاد.

أتذكر ذلك وأنا احاول إذكاء نار طبيخي بأبعاد 

األثــايِفّ الثــاث عــن بعضهــا للســماح يل بوضــع 

لطبــخ  كافيــة  نــار  الحطــب، إلذكاء  مــن  املزيــد 

طعامي.. واآلن تفرغت لجمع رقوق برجماين، 

مــن جــاه،  الدنيــا  هــذه  مــا يف  وهــي عنــدي خــري 

مــن  رق  عــى  كاذبــة. فأضفــت  ومناصــب وـعـزة 

ـغـزال األيت:  جلــد 

ـجـاء يف »األبلــة« جؤجــؤ املــدن، املطلــة  مــا  هــذا 

فراســخ  عــدة  بعــد  وعــى  الخــري،  نهــر  عــى 

جهــات  إحــدى  مدينة«الخريبــة«  موقــع  مــن 

الدـسـاكر، التــي ســميت باألخمــاس عنــد الفتــح 

الصـحـراء.  أـطـراف  عــى  الواقعــة  اإلســامي، 

التجــارة والرعــي والصيــد يف  يعيــش أهلهاعــى 

بــن  عــي  الرابــع  الراشــد  الخليفــة  خافــة  عهــد 

أنــا  باللــه،  قــوة إال  ـحـول وال  إنَّ ال  أبــي طالــب. 

ســليمان بــن عيــى كبــري مشــايخ آل األعمــش. 

يف  وأهــي  أجــدادي  بطــاح  عــن  الرحيــل  قــررت 

مدينــة  الحضــر يف  مــع  للعيــش   « » األخمــاس 

باســتعادة  يل  تعــاىل  اللــه  يــأذن  حتــى  »األبلــة« 

ممــن  حكمــة  أكــر  قــوم  بــن  ومكانتــي  ملــي، 

انتقــايل  منهــم.  إيمانــاً ونخــوة  وأكــر  فارقتهــم، 

ســوى  فيــه  يصاحبنــي  لــم  هنــا  إىل  هنــاك  مــن 

محبــة، ويل  قلبــي  يف  فلــه  مســعود،  خادمــي 

منزلــة.  عنــده 

   وهــذه بصمتــي عــى كتابــي هــذا. وقعتهــا يف 

والثاثــن  الثامنــة،  الســنة  مــن  شــوال  فاتــح 

لســليمان  أن  )ذكــر  املشــرفة.  النبويــة  للهـجـرة 

بصمة، ممحوة لكفه بعد أن بللها بحرب دواته 

عــى الرقيقــة أســفل بيانــه. كمــا ـجـاء يف عبــارات 

مــن ســبق، ولــم تظهــر أي بصمــة يف املخطــوط، 

. الــذي وصلنــي( 

عــن  للرحيــل  ـقـراري  عــى  شــهور  ـمـرت 

إىل  النتقــايل  َة  الُعــدَّ أعــدُّ  حتــى  »األخمــاس« 

»األبلــة« يســاعدين يف ذلــك خادمــي مســعود، 

وقــد أعــدَّ الركائــب التــي ســتصاحبنا يف رحلتنــا، 

والظهر الذي ســُيحمل عى الركائب، وســألني 

أنَّ  فظــن  فلــم أجبــه،  الوجهــة،  عــن  مســعود 

يف األمــر ـسـراً ال أريــد الـبـوح بــه ألحــد. فصمــت 

لرغبتــي.    احرامــاً 

الحرُّ ينفي نفسه
 1 ذو القعدة 38 هجرية 

مــا  إىل األبلــة، وذاك  ذاهبــة  قافلــة  خرجنــا يف 

قررتــه بعــد تفكــري طويــل. كانــت ركائــب القافلــة 

يف  وتمــر  للصـحـراء،  املحــاذي  الطريــق  تســلك 

تقطــع  مرحلــة  وكل  مراحــل،  بعــدة  طريقهــا 

فيها عدة فراسخ. لم تكن الطريق آمنة يف كل 

مراحلهــا. فقــد انتشــر يف بعــض مراحلهــا قطــاع 

الطــرق، مســتغلن األوضــاع السياســية القلقــة 

دمشــق  اإلســامية:  الدولــة  عاصمتــي  بــن 

والكوفــة. 

بــن  مســتمرة  زالــت  ال  الســفارات  كانــت  وإْن 

الراشــد  والخليفــة  دمشــق؛  وايل  الطرفــن، 

عي يف الكوفة. لكنها يف حقيقة األمر سفارات 

زائفــةـ ـــ كمــا أظــنـ ـــ الغــرض منهــا كســب الوقــت، 

لتحشــيد الجيــوش؛ وطلــب األنصــار مــن قبائــل 

بالعطايــا  القلــوب  العربيــة؛ وكســب  الجزـيـرة 

والوعــظ  دمشــق،  وايل  جهــة  مــن  واملناصــب 

واإلرشاد من جهة خليفة املسلمن يف الكوفة. 

أنَّ  يعرفــون  ودمشــق  الكوفــة  يف  الجميــع    

ال  قادمــة  الطرفــن  بــن  الفاصلــة  املعركــة 

دـمـاء  لحقــن  األخيــار  فعــل  ومهمــا  محالــة، 

. ملســلمن ا

ــــ  األـخـرية  مراحلهــا  يف  ــــ  بقافلتنــا  تمــر  كانــت 

وأغنـيـاء  األرايض،  أصحــاب  »تخروانــات« 

»األبلة« وهي تجوب الطرق املؤدية إىل مجرى 

نهــر  يف  التقائهمــا  بعــد  والـفـرات  دجلــة  نهــري 

عريض، حاملة أصحابها. ويجر كل »تخرون« 

منها حصانان. ويبدو عى األحصنة إنَّها ُجلبت 

وعلــو  الردفــن،  لســعة  أنطاكيــا،  خـيـول  مــن 

قامــة كل حصــان وضخامتــه، فحركــة التجــارة 

بــن بيزنطيــة، والدولــة اإلســامية، لــم تنقطــع 

وانتـهـاء  الشــمال،  يف  الخصبــة  األرايض  عــرب 

الســواد.   بــأرض 

أن  بعــد  توقفــت  للتخروانــات  ومشــاهدتنا 

لهــا  نلحــظ  النهــر، ولــم  عــن  فرســخن  ابتعدنــا 

أثراً، وبلغنا خاناً من خانات الطريق، فتوقفت 

عنده القافلة، ألخذ قسط من الراحة. وتجديد 

والشــعري  الحنطــة  ودقيــق  بامـلـاء،  تموينهــا 

والفواكــه الطازجــة والجافــة، فالقافلــة ســائرة 

تبلــغ  حتــى  خرســان،  إىل  باألبلــة  مرورهــا  بعــد 

بلــخ، ومــرو، وتعــرب نهــر جيحــون، وتبلــغ نهايــة 

ســمرقند. مدينــة  ســفرها يف 

يبــدو عــى وجهــي، وكلمــا حــاول  كان الوجــوم 

دتــُه،  دَّ مســعود االقــراب منــي للتســرِّية عنــي صَّ

وأملــت وجهــي عنــه، فيعــرف مــن تلــك الحركــة 

أينَّ ال احــب أن يواســيني أحــد فيمــا فقدتــه. مــن 

زعامة وأرض، ونفوذ يف أرض أجدادي وأهي، 

والــذي فقدتــه كثــري وكثــري، واللــه يعلــم بحــايل. 

قومــي.  يف  ســيد  إبــن  ســيد  مــن  تحولــت  فقــد 

ال  الواســعة،  اللــه  أرض  يف  ســبيل  عابــر  إىل 

ملف

ليىل نورس
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اعــرف مصــريي وال مســتقري. اعاننــي اللــه تعــاىل عــى بــايئ. واعاننــي عــى 

تقديســه وشــكره، والتهويــن، عمــا فقدتــه مــن مـتـاع الدنيــا، ومــا أصابنــي 

مــن تقلبــات األحــوال. 

وقــت صــاة املـغـرب ملحنــي مســعود أبــي بدـمـوع غزـيـرة؛ وأنــا ادعــو اللــه 

ــداد؛ وأطلــب منــه اللطــف بنــا، وتذليــل صعوبــات غربتنــا. وقــد أدمــت  السَّ

دموعــي قلبــه، أقــول هــذا، وأنــا واثــق ممــا أقــول. أنصــرف عنــي »مســعود« 

ليهييء يل فرصة ملناجاة ربي. ورأيت أهل الخان بطرف عيني يستعدون 

لتقديــم العشــاء ملســافري قافلتنــا، وكانــت توجــد يف الخــان قافلــة صغــرية 

ســبقتنا بليلــة واحــدة. قدمــت مــن بلوجســتان، قاصــدة بــاد الشــام. وقــد 

جهــزوا العـشـاء للجميــع عــى مائــدة مســتطيلة يف أوعيــة نحاســية ُملئــت 

بالحـسـاء الســاخن مــع قطــع مــن اللحــم املســلوق وثريــد الخبــز. وملــن ال 

يرغــب بهــذا الطعــام، فقــد جهــزوا حســاًء آخــر مــن حــب اليقطــن املســلوق 

مع لحم الدجاج املسفود عى نار التنور، وهذا ما كنت أرغب فيه . وقد 

همــس »مســعود« بــأذن مــوىل مطبــخ الخــان بالطعــام الــذي أرغبــه، وكان 

الرجل »أذرياً« ال يفقه إال كلمات قليلة من العربية، كما أنه كان يعاين 

ل كرشــه، أمامــه؛ وهــو الشــكل العــادي  مــن ثقــل يف ســمعه، وقــد تهــدَّ

ملــا  الطريــق؛  ـطـول  عــى  الخانــات  يف  الطعــام  بإعــداد  يقــوم  مــن  لهيئــة 

تتطلبــه مهنتهــم، مــن تــذوق دائــم للطعــام، وولــع بإعــداد أنــواع الحلــوى، 

واألكات السمينة، التي يتناولونها، يومياً، فطعامهم جزء من أجرتهم 

مــن صاحــب الخــان.

دقيــق  مــن  نحتاجــه  مــا  ـشـراء  بضــرورة  »مســعود«  عــى  أكــدت  وقــد 

الحنطــة، والشــعري والقديــد، ففــي ضواحي«األبلــة« األســعار أقــل بكثــري 

من أسعارها يف املدينة، بما سلمته إياه من دراهم فضية ودنانري ذهبية 

بيزنطية، أما الدنانري الذهبية املكّية، التي ُسّكت مؤخراً، فهي شحيحة، 

بســبب نــذر الفتنــة، التــي ال ـتـزال مســتمرة، التــي وقعــت، وُقتــل خالهــا 

سيدنا عثمان، فمنع وايل دمشق سّك الدنانري املكّية، وسّك بدلها دنانري 

رفع عنها اسم الخليفة الراشد الرابع، وانحصر التعامل بها بن جزيرة 

الفرنجــة يف البحــر العميــق، وبيزنطــة، والتجــار الرومــان. 

باتجاهــي،  قادمــاً  »مســعود«  شــاهدت  حتــى  صــايت،  أكملــت  إن  ومــا 

فأفرغــت لــه مكانــاً عــى طاولــة الطعــام، وحاملــا رأى طاهــي الخــان جلوســنا 

يف املــكان، الــذي أعــدَّ لتنــاول الطعــام، فهــرع صوبنــا، حامــاً طنجــرة ينثــال 

منها البخار، وقدم لنا طعامنا«حساء من حبة اليقطن« مع دجاجتن 

مســفودتن. ومعهما خبز رومي، مداف بزيت الزيتون، وميزته املهمة، 

أنه عمل من القمح النقي، ولم يضف إليه دقيق الذرة أو الشعري، فهو 

لــن ال يتعــب مــن يطعمــه بصعوبــة مضغــه . 

  حدثني »مسعود« عما اشراه من غلة، وما وجده من أنسجة صوفية 

بغايــة الجمــال والدقــة، لدرعيــات يمكــن ارتداؤهــا تحــت املابــس. وطلبــت 

منــه بعــد أن عاينــت بعضهــا واعجبنــي شــكلها، وملمســها تحميلهــا عــى 

الركيبة، التي إعددناها ملا نتاجر به يف رحلتنا، لتغطية مصاريف الرحلة، 

وتوفري بعض احتياجاتنا الضرورية يف مدينة »األبلة« فهي مدينة غالية 

جــداً، ال يســكنها إال أصحــاب إقطاعيــات األرض الكبــار، وتجــار الرقيــق، 

وتجــار التوابــل، وحريــر الصــن. لــم أنبــس ببنــت شــفة. كان »مســعود« 

يعرف أنني ال أهتم كثرياً باملال، وأن سبب انتقالنا إىل »األبلة« سبب آخر 

غري التجارة » أنه النفي الذايت، والرفض، ملا هو موجود، ومفروض عى 

النــاس بشــتى الذرائــع والحجــج، فالحــرُّ ينفــي نفســه مــن قــوم ال يطيقهــم 

وال يطيقونــه.«. ولكنــه كان مؤمنــاً بــأن الخــادم املخلــص عليــه أن يحافــظ 

عــى أمــوال ســيده، ويصونهــا، ويعمــل كل مــا مــن شــأنه أن يحفظــه يف 

غيابــه وحضــوره. ويفكــر لــه يف بعــض األحيــان بمــا يجــب عليــه فعلــه 

اســتيقظنا مرعوبن بعد منتصف الليل عى صراخ شــديد وســط الخان، 

لدغــت أحــد  أفعــى  إن  الســبب«  ملعرفــة  هرعــوا  الذيــن  مــن أحــد  وعرفنــا 

املســافرين« عندمــا كان نائمــاً، ويبــدو أنــه كان نائمــاً قــرب مخبــأ لهــا يضــمُّ 

أحناشــها. أســرع إليــه حــاق الخــان ليفصــد الّســمَّ مــع الــدم. وخــفَّ األلــم 

عنــه بعــد قليــل، وانخفــض صراخــه، وتحــول إىل ولولــة خفيضــة. وطمأننــا 

صاحــب الخــان، وهــو يحمــل يف كفيــه عشــباً، وأخــذ يــردد عــى إســماعنا، 

بضعــة كلمــات مطمئنــة، وأخربنــا أنــه ســيضع نثــار عشــبة البطنــج، التــي 

مــا  وأن  األفاعــي.  لطــرد  وأحاـفـريه،  الخــان،  زوايــا  يف  كفيــه  يف  يحملهــا 

حــدث، فهــو أول حــادث مــن هــذا الـنـوع يحــدث يف خانــه منــذ ســنوات.

 وأكــد قائــاً:  ربمــا ـجـاءت األفعــى يف مابــس الرجــل أو متاعــه مــن خــارج 

الخــان مــن الصـحـراء التــي قــدم منهــا. »

فعــاد »مســعود« للنــوم وبقيــت مســتيقظاً. فأنــا مــن الذيــن إذا اســتيقظوا 

أثناء نومهم جافاهم النوم، ولن يعودوا إليه البتة، حتى الليلة التالية. 

وقلــت يف نفــي ســاخراً »هــذه مــن صفــات املـلـوك واألـمـراء« وابتســمت، 

ويبــدو أننــي مــن نســل )الفــرع الفقــري مــن هــؤالء(. 

األخماس
3 من شعبان 35 هجرية

 لــم يكــن يل يف طفولتــي مــن صديــق يف »األخمــاس« إال عــدداً قليــاً مــن 

أوالد الصحابــة، ومــن جــاء مــع قبيلتــي، ووالــدي يرحمــه اللــه عنــد دخــول 

أرض الســواد، وتخليصهــا مــن حكــم الـفـرس. ومــن صداقــايت القديمــة، 

صداقتي مع أبي عبدالله سر أبيه وموضع محبة ذويه. وكنت أزوره بن 

الحن واآلخر، حن يخرج يف شهر شعبان إىل تخوم »يرب« مع أترابه، 

وآل بيتــه للتعبــد والتهجــد اســتقباالً لشــهر رمضــان بالطاعــات، والتوســل 

إىل اللــه تعــاىل واســتغفاره. وكان يقصــد خيمتــه يف ذلــك العــراء عــى بعــد 

فرســخن شــمال األبلــة. 

ومن ذكريايت عنه أنه كتب لوايل الشام »معاوية بن أبي سفيان« يلومه 

عــى مــا بلــغ أهــل مدينــة الرســول مــن فحــش وســوء خلــق أبنــه يزيــد. وكنــا 

وقتهــا كلنــا ال نحشــر أنوفنــا يف السياســة، لكنــه أبــى إال أن يكتــب لــه عــى 

أمــل إـصـاح ولــد الــوايل. ووصــل كتابــه إىل معاويــة، وهــو بــن جمــع مــن 

حاشــيته. فأنكــر بعضهــم جــرأة أبــي عبــد اللــه عليــه يف الخطــاب، وأشــاروا 

عليــه أن يكتــب لــه كتابــاً لــه يصغرإليــه نفســه، فقــال معاويــة لهــم« ومــا 

عســيت أن أعيبــه؟ واللــه مــا أرى فيــه للعيــب موضعــاً. » ولــم يكتــب إليــه، 

وطلــب مــن أبنــه إن يكــف عمــا فيــه مــن لهــو وســفه. فكــرب بعيوننــا جميعــاً، 

ألنه ال يقبل يف دين الله منقصة، خصوصاً إذا جاءت يف من يف يده أمور 

رعيــة مــن رعايــا املســلمن.

ومــن جلســة طويلــة شــملها بعنايتــه، ولطفــه وجــوده علينــا. كان يجلــس 

بــن جمــع مــن أهلــه، وأصحابــه، كالشــمس املضيئــة، ومــن حولــه إخوتــه 

عمومتــه  وأبـنـاء  إخوتــه،  أبـنـاء  الجلســة  يف  ويليهــم  املـنـرية.  كاألقمــار 

وأصحابــه. قالــوا فيمــا كان يجــري يف تلــك األيــام مــن خــروج عــى خليفــة 

املسلمن. فهز رأسه أبو عبد الله، وقال مبتسماً. وما أجمل ابتسامته، 

فإنهــا تســلب جـمـاع الــروح، وتجعــل محدثــه أـسـريه ال يلتفــت يمينــاً وال 

يســاراً .

قــال: يــا ســليمان أن األمــر قديــم، وليــس جديــداً. أتــدري يــا ســليمان، انــه 

بــدأ املوضــوع منــذ تنافــس )هاشــم وأميــة (عــى الزعامــة يف مكــة، ففــاز بهــا 

هاشم قبل أن يولد معاوية؛ فخرج أمية ناقماً إىل الشام، وبقي هاشم 

بــن األمويــن  فــكان هــذا أول انقســام  بنــي عبــد منــاف،  بزعامــة  منفــرداً 

والهاشــمين؛ هــؤالء يعتصمــون بالشــام؛ وهــؤالء يعتصمــون بالحجــاز!! 

فقلت له: اإلسام جاء، وجاء بخلق جديد، وروح أخوة تمنع الفتنة. 

ـــــ ذلــك واقــع يــا ســليمان ال محيــص عنــه ســنبقى يــا ســليمان أعرابــاً تفرقنــا 

بداوتنــا، وعاداتنــا وعصبياتنــا، ولــن نغادرهــا أبــداً، يف هــذا الزمــان، والــذي 

يليــه إال مــن رحــم ربــي، ومــن آمــن واتقــى، حتــى ـيـرث اللــه تعــاىل األرض. 

  يــا ســليمان فــاز مــن فــاز وخســر مــن خســر، هــي الدنيــا، فيهــا مــن اعتــزل 

زخرفها، وفيها من اشرى وباع . فا تغرنك األيام التي تعيشها، مهما 

ازدانــت وكملــت، فهــي إىل نقصــان وأفــول. 

وما أن التقي أبا عبد الله يف مجلس أو يف طرقه من طرق »يرب« عندما 

ورجاحــة  بخطابــه  يســحرين،  حتــى  بعــد  شــواربنا  تخــط  لــم  صبيانــاً  كنــا 

فـكـره، ودماثــة خلقــه؛ ولــم يكــن هــذا وحــده مــا يســحر بــه رفاقــه، بــل مــا 

يحيــط بــه مــن رؤيــة وانبهــار عجيــب أم أَر مثيــاً لــه يف كل أوالد الصحابــة 

مــن األنصــار واملهاجريــن.

كنــت أكــرب منــه بســنتن أو ثــاث ســنوات، ولكــن أيــن انــا املســكن مــن ذلــك 

أين  حتــى  الصــادق،  والــورع  والعلــم،  بالفصاحــة  املهــذب  املنــري؛  القمــر 

كنــت أـقـول لــه مازحــاً »يــا شــيخنا« فيبتســم، ولــم أَر يف حيــايت أجمــل مــن 

ابتســامته، وال مــن عمــق الفــرح، الــذي تشــيعه فيمــن يراهــا عــى شــفتيه.

وال زلــت إىل اليــوم أتذكــر حســن بيانــه يف وداع الشــيخ أبــي ذر الغفــاري، 

الــذي نفــاه معاويــة وايل الشــام إىل إملدينــة، ومنهــا نفــاه الخليفــة الراشــد 

الثالــث، إىل الرملــة بفلســطن يف واد غــري ذي زرع، ألنــه كان ال يقبــل غــري 

بلــغ شــأن مــن يواجهــه، فلــم يطــق أهــل املدينــة مــن  ـقـول الحــق، مهمــا 

األنصار، واملهاجرين حدته يف مواجهة كل من يقع يف معصية أو شبهة 

معصيــة. 

تغــدق؛  وأمــوال  ومناصــب وجرايــات  غنائــم  زمــن  وقتهــا،  الزمــن  وكان 

فقــد كان الغفــاري مــن عصــر آخــر غــري عصــر يــرب، الــذي عرفــه مــع بدايــة 

الدعوة اإلسامية؛ وهذا موضوع يطول شرحه يف هذا »الربجمان« وقد 

اعرج عليه يوماً حن استقر باألبلة، مدينة الفكر والفصاحة، والشعر، 

أبــا  ســمعت  فقــد  وأحفــاد.  أبـنـاء  مــن  بعدنــا  يــأيت  مــن  يفيــد  بمــا  فأدونــه 

عبداللــه يــودع الشــيخ الغفــاري املــايض إىل تخــوم املنفــى ببيــان ال ينــى، 

قــال لــه:

يــوم يف شــأن؛  تــرى، واللــه كل  قــد  مــا  قــادر أن يغــري  اللــه  »يــا عمــاه أن 

وقــد منعــك القــوم دنياهــم، ومنعتهــم دينــك؛ ومــا أغنــاك عمــا منعــوك، 

وأحوجهم إىل ما منعتهم؛ فأســأل الله الصرب والنصر، واســتعذ به من 

الجشــع والجــزع، فــإن الصــرب مــن الديــن والـكـرم، وأن الجشــع ال يقــدم 

رزقــاً والجــزع ال يؤخــر آجــاً .«

كنــا  الذيــن  نحــن،  نعرفــه  نكــن  لــم  لإيمــان،  فهــم  وأي  هــذا،  بيــان  أي 

بعـمـره مــن أبـنـاء الصحابــة ؟ واللــه ليكرعــي ـحـزين، ملفارقــة صحبتــك، 

وبيــان صفاتــك، والنــزول مــن علمــك، منــزل الفاهمــن، ولكــن هــي األقــدار 

... ـشـاءت أن أـكـره مــا يفعلــه أهــي، وأخــاف أن يعــوزين الصــرب، فيضيــق 

النفــوس  وتكرهــه  ورـسـوله،  تعــاىل،  اللــه  يكرهــه  فيمــا  فاقــع  صــدري، 

وهــي  الجــاه،  أو  مــن أجــل املنصــب  فقتــال األهــل واألصحــاب  الكريمــة، 

عــوراض الحيــاة الزائلــة، وليــس مــن شــيمة أبــي وال شــيمتي ان أكــون كمــا 

يريــدون. 

أنــا شــبل أب ـتـرك الدنيــا وراء ظـهـره، لــي يــري أعــداءه أنــه زاهــد بدنياهــم 

أبــا عبداللــه تريك«األخمــاس« والســري إىل »  يــا  ودنائاتهــا. ويــوم أخربتــك 

األبلــة« مــددت كفــك، وقبضــت عــى أصابعــي، وقلــت » ومــن ينصــرين أن 

يــا ســليمان؟ » فدهشــت، فلســت يف معركــة، وأنــت بــن أهلــك  ذهبــت 

وأصحابك، وعرفت سر دهشتي، فابتسمت ابتسامتك الساحرة » كل 

يــا ســليمان، وـسـأكون وحــدي !!« ألــم يقــل عيــى عــى  ـتـراه زائــل  الــذي 

يهــوذا  يــا  أنــت  وأولهــم  جميعــاً،  ســتنكرونني   « الســام  وعليــه  رـسـولنا 

الزمــن،  دورات  الحيــاة، وأـسـرار  يرمــي يل بحكمــة  يمــزح أو  »؟ وظننتــه 

واختــاف األوقــات واملصائــر، وأظنــه كان يحــي عــن نفســه يف زمــن تســود 

فيــه لغــة الدينــار والدرهــم.

 

األبلة
3 ذو القعدة  38 هجرية 

من وقائع رحلتنا امليمونة، أننا استيقظنا قبل الفجر بقليل لتأدية صاة 

الصبــح، فاليــوم أخــر يــوم ســفر لنــا، لندخــل »األبلــة« وبهــا نســتقر حتــى 

بمســتوى  الضبــاب  مــن  بالقليــل  مغبشــاً  الفجــر  كان  تعــاىل.  اللــه  يــأذن 

الرمــان  أشــجار  بــن  النيســمية  البســاتن  طــرق  وأعــى  النخيــل،  ـمـراوح 

العنــب.  وداليــات 

ومــا أن أكمــل املســافرون صــاة الفجــر، حتــى هرعــوا إىل ركائبهــم يشــدون 

متاعهــم، ويتفقــدون مــا تركــوه ليلــة أمــس تحــت حراســة عســس الخــان. 

بأخــرى مــن قمــاش  بآخــر، وعمامتــي  ثوبــي  ـغـريت  ومــا أن صليــت حتــى 

قطنــي. وعنــد مدخــل املدينــة واجهنــا موقفــاً لــن أنســاه طيلــة حيــايت. كان 

ملف
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الرقيــق يصطحــب معــه جاريــات صـغـريات الســن، هلعــات،  أحــد تجــار 

ويبــدو أنهــن فارســيات مــن جبــال بلوجســتان تــم ســبيهن. وقــد بــدت عــى 

وجوههــن آثــار نعمــة ســابقة، ورقــة ال مثيــل لهــا إال لــدى بنــات الــذوات. 

الحكــم  بيــوت  مــن  بيــوت مرموقــة  مــن  تــم ســبيهن  قــد  أنهــن  وبــدون يل 

خرســان  فتحــوا  الذيــن  املجاهديــن.  جيــوش  هزمتــه  الــذي  الفــاريس، 

البلــوش واملجــوس.  وبلوجســتان، وتوغلــوا عميقــاً يف أرض 

كان التاجر يعرضهن للبيع عى القوافل القادمة من الشرق واملتجهة إىل 

األبلة. ويدلل عى رقيقه بأرق العبارات واألوصاف. كانت أصغرهن تبي 

بــكاء املثكولــة؛ ودموعهــا الغزـيـرة تبلــل وجههــا، وأمســكت بذراعــي حاملــا 

شــاهدتني، وأمطرتــه بالقبــات، ورجتنــي أن أخلصهــا، وأخواتهــا الثــاث 

ــبي. كانــت تكلمنــي باللســان األعجمــي، وأنــا أفهــم الكثــري مــن  مــن هــذا السَّ

بيات بثاثن ديناراً  هذا اللسان. فرق قلبي لها، واشريتها وأخواتها السَّ

ــبيات اىل مســجل  ذهبيــاً مــن التاجــر، وذهبــت ومســعود والتاجــر، والسَّ

الرقيــق، القريــب مــن الخــان، وســجلنا عقــد الشــراء، واســتلمت رقوقهــن 

الســابقة. وأطلقتهــن لوجــه اللــه، وســمعت بعــض املســافرين يســخرون 

مني ومن وطيبة قلبي، وإنفاقي دنانريي با جدوى، ويلومونني، ألنني 

فرطــت بأربــع فتيــات فائقــات الجمــال والعذوبــة. 

طيلــة  وكــن  ونـخـويت،  ورجولتــي  بكرمــي  مفتونــات  الفتيــات  بــدت  وقــد 

للغــري  ممـلـوكات  كجاريــات  وضعهــن  مــن  عتقهــن  صــك  كتابــة  انتظــار 

يرمقننــي بعيــون ممتنــة. وســمعت أحــد الحاذقــن يـقـول، ممــن حضــروا 

البيــع والـشـراء والتســجيل« لــو كان هــذا املخـبـول ذا ـخـربة الحتفــظ بهــن 

حتــى يصــل األبلــة، وهنــاك ســيبيعهن بأضعــاف ثمــن الشــراء، فالجــواري 

والكركيــات،  والشركســيات،  الروميــات  عــى  مفضــات  الفارســيات 

لهــم. وإخاصهــن  يملكهــن  ملــن  وانقيادهــن  معاـشـرتهن،  لعذوبــة 

ـخـرياً،    وصــادف أن قدمــت قافلــة ذاهبــة إىل خرســان، فأوصيــت بهــن 

وأعطيــت كل واحــدة منهــن صــك عتقهــا، ومنحــت كبريتهــن ـصـرة فيهــا 

وأهلهــن.  مدينتهــن  يبلغــن  حتــى  الطريــق،  يف  لنفقتهــن  ودنانــري  دراهــم 

وأنقــدت حملتــدار القافلــة الفــاريس أـجـرة مضاعفــة عــن تأجــري ركائــب لــه 

لتذليــل صعوبــات ســفرهن.  لتقــل األخــوات األربــع،  كانــت خاويــة، 

  دمعــت عينــا مســعود، وهــو ينظــر هــذه الرأفــة والشــهامة بعمــي هــذا. 

ومــا أْن اطمأنَّنــت عليهــن، وغــادرت قافلتهــن، حتــى رأينــا الصغــرية، وهــي 

تبعــث تحياتهــا بكفهــا الصـغـرية البيـضـاء مــن فــوق هودجهــا، وتؤشــر إىل 

الســماء، كأنهــا تـقـول يل أنَّ عملــك حفظــه اللــه لــك، وأنَّــه ال يضيــع أجــر 

مــن أحســن عمــاً. 

دخلنــا ســوق مدينــة األبلــة قبــل صــاة الظهــر بســاعة، ويالــه مــن ســوق 

عظيــم، لــم نــَر مثلــه يف عمــوم املــدن التــي مررنــا بهــا مــن قبــل، امتــد الســوق 

إليــه  يهبــط  مرتفعتــان.  ضفتــان  واســع، ولــه  عظيــم،  نهــر  مــع  متعامــداً 

أصحاب الزوارق، والجبائش بسالم من الحجر، وأخرى من الخشب. 

  نهر رست فيه األبوام والقوارب، وجباشات الربدي، محملة بالغال، 

واألثمــار وخضــروات الشــمال ـجـاءت مــن مــدن ومداشــر، ودـسـاكر تقــع 

عــى نهــري دجلــة والـفـرات. 

ــام املدينــة بعــد أن وضعنــا متاعنــا  ومــا أن تركنــا القافلــة، حتــى قصدنــا حمَّ

يف خــان حفــظ البضائــع، وأخذنــا صــكاً ممهــوراً بمــا أودعنــا، وتخلصنــا يف 

ام، وجلسنا  ام الساخن من وعثاء السفر. وما أن خرجنا من الحمَّ الحمَّ

يف اسراحة قصرية بأنتظار حلول وقت صاة الظهر يف غرفة املجلس يف 

النــزل، الــذي أكرينــاه مــن صاحــب عقــارات للكــراء، حتــى علــت األصــوات. 

فخرجنــا مــن النــزل نســتطلع األمــر، فشــاهدنا عــى رأس الطريــق ثلــة مــن 

الفرســان يحيط بهم جمع من أهل املدينة، وصبيانها، والفرســان ارتدوا 

مابس غريبة ملونة، واعتمروا عمامات ملونة هندية، وأمسكوا سيوفاً 

ال هي بالكرجية وال الفارسية وال اليمانية، فهي طويلة تصل إىل االرض، 

محنية عى شكل نصف دائرة، مغمدة يف أغمادها. 

حاً  وقد كان عى رأس هذه الثلة من الفرسان فارس طويل القامة متوشَّ

جــة بكركوشــة صـفـراء، متناـثـرة عــى  بعمامــة ضخمــة زرـقـاء اللــون، متوَّ

نصــف قطــر العمامــة. 

بــدور  يقومــون  ـهـؤالء  إن  حولهــم.  تجمعــوا  الذيــن  النــاس  مــن  وعرفنــا 

باديــة  يف  تنتشــر  التــي  الصعاليــك،  وعصابــات  التجــار،  بــن  الوســطاء 

الجزـيـرة، وتـفـرض إتــاوات عــى القوافــل املــارة، وـهـؤالء ينالــون مــا يشــبه 

الحســنة مــن التجــار، لتوســطهم بــن الصعاليــك والتجــار؛ ألجــل تأمــن 

الجزـيـرة. باديــة  عــرب  القوافــل يف كل مراحلهــا  ســفر 

رقــص هــؤالء الفرســان أمــام الجميــع، وعزفــوا بنايــات مــن قصــب الــربدي، 

فيهــا العديــد مــن الثقــوب الجانبيــة، املزفتــة بالقــري. وكان أمامهــم رجــل 

قصري القامة طويل الذقن، هو أمريهم با شك ينفث من فمه النفوط، 

فتخــرج مــن فمــه كــرة نــار هائلــة تدهــش الحاضريــن. 

وكان حاديهــم يــروي قصــة »عـنـرة وعبلــة« ويــردد أشــعار عـنـرة، حســب 

وقع أنغام الناي، فأدهشــنا برقة ســرده، وخفة رقصه، وتناغم الصفري 

الحزين مع الكام املقفى، فلم نملك إال أن نقول لهم بن فرة وأخرى: 

تبارك الله... تبارك الله .ونرمي لهم ببعض الدراهم، فيهزون رؤوسهم 

شــاكرين، ويزدادون نشــاطاً ومرحاً. 

وعرفنــا بعــد ذلــك مــن أهــل األبلــة، أن هــؤالء مــن »أهــل الكديــة« يعيشــون 

يف هذه املدينة الكبرية ويرتزقون بهكذا طريقة.

اللــه  يرحمــه  أبــي  مــن  تعلمــت  فقــد  الجديــد،  بســكننا  ـخـرياً  واستبـشـرنا 

تعــاىل، أن وقــوف »أهــل الكديــة« ببــاب ســكنك الجديــد، هــي بشــارة خــري: 

بسكن مريح ورزق وفري وسامة وآمن وصحة وسعادة قادمة لك بإذن 

اللــه تعــاىل.

 كاتب من العراق
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جنة البصرة
من يوميات االنتفاضة

وارد بدر السالم

ملف

عى مرمى البصرة كان »السياب« غريباً عى شط العرب . تحّفه الصخور 

واألعشــاب اليابســة وكلــس امليــاه الزاحفــة اليــه ، وكان الفراهيــدي يدنــدن 

يف برئ املدينة ليوّثق )بحر البصرة( الجديد تحت هدير التظاهرات وتفاقم 

أصوات املتظاهرين ، بينما كان أبو األسود الدؤيل يوّجه تاميذه اىل فقه 

اللغــة العربيــة ويضــع النقــاط عــى الحــروف ، ويتغنــى الفــرزدق يف الربيــة 

بأغنيات الصيادين العراق ويقرأ النشيد الوطني وعيناه تدمعان ؛ وأبعد 

من ذلك تقادمت أصوات محاربي ثورة الزنج العباسية بسنابك خيولهم 

وصليــل ســيوفهم وهديرهــم األســمر وهــم يدخلــون البـصـرة ثائريــن عــى 

ظلــم ذوي القربــى تحــت هجــري الشــمس الســاخنة ، فامتزجــت الســيوف 

املشــرعة وتصادمــت وبرقــت يف نهــار كثــري الشــمس حتــى حجبــت الرؤيــة، 

كأنهــم  الهادريــن  تحمــي املحاربــن  وســقائف  مظــات  الســيوف  فصــارت 

نخــٌل يمــي وميــاه تتدفــق مــن البحــر اىل النهــر، يومهــا كان الفراهيــدي 

يعيــد ترتيــب بحــوره ويضــع لهــا أنغامــاً جديــدة ، فالســيوف تعيــد ترتيــب 

األوزان وتمنحها ألقاً آخر، وتبعه الســياب ناشــداً وناشــجاً وهو يف ريعان 

شعره ، لكنه غريب عى الخليج وعليٌل يف املدينة ، حينما نادته »راعية 

األغنــام : ال وطــن لــَك إال القصيــدة فهاجــر معهــا.. فهاجــر الســياب ومــا 

يزال يف غربته الطويلة منذ أكر خمسن سنة. واختار قرباً ليبقى وحيداً 

تحــت شــمس البـصـرة واىل األبــد. غــري أن أصــوات املتظاهريــن أيقظتــه مــن 

غفوتــه الطويلــة فخــرج مــن ـقـربه يتســقط أخبــار الجيــل الجديــد الــذي لــم 

تفريــق  تريــد  التــي  الجديــدة  تمــوز  لــه حكايــات  يــروون  فــكان املــاّرة   ، ـيـره 

البّحــارة مــن  يــوم كان  الباطــل وتعيــد صــورة املدينــة القديمــة  الحــق مــن 

أرـجـاء الدنيــا يحّطــون رحالهــم بــن الســواقي وعرائــش الكــروم ، يلعبــون 

مــع البــط والعصافــري ويتحممــون يف أنهــار »أبــو الخصيــب« املنتـشـرة بــن 

وقــوارب  وعصافــري  بــط  اىل  فيتحولــون   ، الحّيــة  كالـشـراين  البســاتن 

وظــال بــاردة ، ويدّونــون أســفارهم تحــت أشــجار البمــرب عــن جّنــة عرضهــا 

البـصـرة والبـصـرة.

درس اإلنشاء
صبّيــٌة خرجــت مــن حلــم اليقظــة وهــي تقــف عــى نهــر العّشــار مــن الجهــة 

آالف  وأمامهــا  وممحــاة،  ودفــٌر  علــٌم  يدهــا  ويف  للمتظاهريــن  املقابلــة 

املتظاهريــن بجســد واحــد ال فاصلــة فيــه، يمتــد حتــى يخــرج مــن يقظتهــا 

اىل يقظــة األنثــى الصـغـرية التــي كان عليهــا أن تكتــب يف »درس اإلنـشـاء« 

كمــا أوصتهــا معلمتهــا قبــل العطلــة الصيفيــة: أكتبــي عمــا تريــن.. 

وكانــت تــرى مدينــة تركــت أيامهــا الســاخنة وكهرباءهــا املقطوعــة وماءهــا 

املج ونزلت اىل عمق الحياة املفقودة بن الجموع الحاشدة ورأت صبيان 

تســري  البيــاض، متعرقــن والهثــن.  باألعــام ورايــات  املدرســة ملفوفــن 

معهــم أفــواج النخيــل برؤوســها املقطوعــة واألنهــر اليابســة التــي يحملهــا 

طاب مدرســتها بأكفان ســود وتوابيت من َجريد النخيل، ورأت الدموع 

تتوهــج يف العيــون والشــموع توَقــد عــى األرصفــة والعصافــري تـهـرب مــن 

الحرائــق والفواخــت تهــدل عــى غــري مواعيدهــا.

اإلنـشـاء  دفــر  أمامهــا  تشــرع   وهــي  مخســوفة  مصطبــة  عــى  جلســت 

الصغــري وتنظــر اىل بيــاض أوراقــه ويف لحظــات قـصـرية اســوّدت الورقــات 

لكنهــا مســحت الدخــان املتطايــر، غــري أن الســواد كان يتقاطــر مــن األبنيــة 

املحرقــة وكان يلــّوث الورقــات ، حتــى اســتعانت بصبــي مــر قريبــاً منهــا: يــا 

أنــَت.. تعــال وامســح دخــان الورقــة.

أمــام  »األســود«  دفرهــا  يــوم  ذات  الصبيــة  ســتعرض  اإلنـشـاء  درس  يف 

األوراق. ســواد  عــى  أكتــب  أعــرف  ال  تتمتــم:  وهــي  معلمتهــا 

تضمها معلمتها وتبي.

فاصلة
يفتح شط العرب شرياناً طوياً يف املدينة اسمه نهر العشار، حيث كانت 

تجلــس صبيــة درس اإلنـشـاء، التــي ال تعــرف أن الــوايل العثمــاين محمــد 

هدايــات باشــا حـفـره قبــل حــوايل 140 ســنة، فهــي ابنــة اللحظــة الخاـفـرة 

الهــادرة التــي انفصلــت عــن التاريــخ القديــم وكــرب فيهــا حــب النهــر واملدينــة 

وجغرافيتهــا،  الــدروس  كراريــس  يف  تراهــا  التــي  وأبامهــا  وشناشــيلها 

فتهجــس أن يف داخــل النهــر ثمــة حيــاة كانــت مــع امـلـوج تجــري، وكانــت 

أرواٌح فيها  تسري وأّن تاريخاً طوياً ومعقداً تعيده حماسة املتظاهرين 

وصيحاتهم الرهيبة بأن تعود املدينة اىل تاريخها الباسل ونخلها السامق 

وبابلهــا التــي كانــت توقــظ املدينــة مــع كل فجــٍر وصــاة.

سّلة البابل

وجد الحاج ســعيد يف حديقة البيت عدداً من البابل ســاقطة ومتكومة 

ســلة  اىل  الصـغـرية  الجثــث  ينقــل  وهــو  ـهـّزه  قــد  الغريــب  منظرهــا  .كان 

فاكهــة مــن الخــوص حتــى امتــأت بهــا وكان يســتغفر اللــه، حابســاً أملــه 

وهو ينظر اىل أشــجار الحديقة التي اكتنزت باألعشــاش، غري أنه تحامل 

عى نفسه وحمل سّلة البابل وعرب الساحات والتقاطعات ومن ثم عرب 

نهر العشــار واحتشــد مع املحتشــدين حاماً عى رأســه ســلة البابل امليتة 

وهو »يهّوس« حتى فقد صوته يف آخر الليل، وهّده تعب السنوات التي 

كان يحملها عى كتفيه؛ وكانت البابل تتململ وتغّرد معه وتستيقظ 

مــن غفــوة ســمومها املالحــة، ثــم تطــري مــع الحرائــق اىل جهــاٍت مجهولــة.

تلــك اللقطــات النــادرة صورتهــا عدســات املوبايــات وهــي تلتقــط البابــل 

وارتـجـاج  األصــوات  هديــر  وأيقظهــا  صحــت  حينمــا  امليــاه  بســموم  امليتــة 

شــبابها ونســائها. وثــورة  االنتفاضــة  محنــة  يف  األرجــل  األكتــاف وتزاُحــم 

سلة الحاج فرغت.

اكتفت بابل الحديقة بموتها املسموم/ السريع، ونفضت أجنحتها 

 امتأت سلة الحاج بعلب املياه الباردة. 

ربما تحولت البابل اىل مياه عذبة فطارت وتركت سلة الرجل تدور بن 

املتظاهرين حتى هدأت حرائق املدينة.

االبن الثالث
كانــت أم ســنّية/ التــي فقــدت َبَصرهــا منــذ أعــواٍم طويلــة / تــويص أوالدهــا 

الثاثــة: ال تعــودوا اىل البيــت إال والبـصـرة معكــم. وألنهــم يفهمــون لغــة 

األم خرجــوا متحزمــن بالحيــاة واالمتــاء الروحــي للمدينــة.

قبل الليل بساعتن كانت البصرة محمولة عى أكتاف شبابها كالتابوت 

امللقــاة  واألنهــر  الجافــة  والحدائــق  الحرائــق  بــن  بهــا  يطوفــون  األخضــر، 

هنــا وهنــاك؛ بــن الرصــاص الحــي والقنابــل املســيلة للدـمـوع، وأم ســنّية 

تتسّقط األخبار من الغادين،  بعينن دامعتن وقلب مهموم وهاجس 

الكليلتــن  عينيهــا  لتفتــح  بالبـصـرة  ســيعودون  أوالدهــا  مــن  يخيــب  ال 

والخـضـراء  امـلـاء  بــن  عاشــتها  التــي  القديمــة  الطفولــة  بقريــة  وتتـمـرأى 

ويزرعــون  املدينــة  يجوبــون  املتظاهــرون  كان  وقتهــا  الطيبــة؛  والوجــوه 

األمــل يف كل مفصــل فيهــا، وكانــت أم ســنّية البـصـرية تــرى الحرائــق التــي 

هديــر  النصــر، وتســمع  حــاوة  ليشــّوهوا  الظاميــون املندّســون  أشــعلها 

األصــوات وتنصــت اىل حناجــر الشــباب الصادحــة، لكنهــا بقيــت ترقــب 

موعــد البـصـرة التــي ســيحملها أوالدهــا الثاثــة الذيــن غيبهــم الظــام بــن 

املتظاهريــن حتــى الفجــر/ عندمــا عــاد اثنــان مــن أوالدهــا  متأخريــن وبقــي 

الثالث يف ردهة مستشفى معتمة من ردهات البصرة ويف غرفة تنزُّ منها 

دماء املتظاهرين. لحظتها أبصرت ورأت البصرة متوهجة يف ابنها الثالث 

الــذي لــم ـتـرُه أو تبــي عليــه بعــد.

بصرياثا
جنوبهــا  بســاتَن  تتخلــل  البـصـرة,  يف  تجــري  كانــت  نهــر   600 مــن  أكــر 

الخـضـرة  وزواياهــا وتنشــر  أوردتهــا  فــروي  العــذب،  امـلـاء  عليهــا  وتغــدق 

يف أرجائهــا، حتــى كان الرّحالــة والقناصــل األجانــب ال يبارحــون أفياءهــا 

وشــّطها ونخلهــا وأشــجارها وورودهــا وجنائنهــا وأنهارهــا املتناوبــة وجريــان 

الحياة فيها، فأسموها فينيسيا الشرق وبندقية العرب، لكن قبل ذلك 

و«عــن  الـعـرب«  و«خزانــة  الـعـراق«  و«أم  »الخريبــة«  هــي  املدينــة  كانــت 

الدنيــا« و«ذات الوشــامن« و«البصــرة العظمــى« و«الزاهــرة« و«الفيحــاء« 

و »قبة العلم« و«الرعناء« »السبخة«، وأطلق عليها الكلدانيون تسمية 

»بصرياثــا«، أي القنــوات لـكـرة األنهــار فيهــا. كمــا حملــت االســم األكــدي 

»بــاب البامليتــي«... إلــخ. 

***

كان صوت الرجل، وهو يروي ألحفاده شيئاً من تاريخ املدينة، يتحشرج 

وهو يتهيأ للخروج اىل تظاهرات املساء، فقد حان وقت امليدان يف ساحة 

العروسة.

العشاق يتبادلون العيون
عى جانبي نهر العشار قنابل مسيلة للدموع ودخان وأبنية تحرق.

قبل العصر بقليل كتب مسجاً لها: تجدينني بالضبط عند آخر الحرائق.

وعنــد آخــر الحرائــق كانــت القنابــل األســطوانية تتقــاذف بشــكل فوضــوي 

وكانــت دـمـوع املتظاهريــن تتقاطــر وتحمــر، بينمــا انســّلت فتــاة املســج مــن 

صويحباتهــا مســتنرية بالـنـريان التــي تشــعل النهــر ـلـراه، لكنهــا لــم ـتـره.

كان الشــباب يتداخلون فيما بينهم ويتبادلون العيون واأليدي واألقدام 

واألجساد كلها. فكلما سقط جريح ارتفع. وكلما استشهد عاشق ارتفع 

.حتــى باتــت األكــف كلهــا مرتقعــة ولــم ينقطــع دخــان العيــون الحــارق.

كانــت فتــاة املســج تقــف عنــد آخــر الحرائــق وتتطلــع اىل كل يشء بقلــب 

يرتجــف حتــى فّززهــا مســج جديــد: أنــا يف آخــر الحرائــق.. أحــرق.

البصرة:  2018

كاتب من العراق
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المكانس الدينية
ما تبقى من البصرة

ياسين النصير

ملف

مــا تبقــى يف البصــرة هــو الذكريــات، هــا أنــا غائــب عنهــا أكــر مــن ربــع قــرن، 

زيــارايت املتباعــدة إليهــا تجعلنــي أتكلــم مــن داخــي كمــا لــو كنــت ســجيني 

نفــي، وليــس كمــا كنــت أتكلــم مظاـهـرة وصوتــا نبئيــا والفتــة، تعلمــت 

فيها وتزوجت  وانجبت أوالدي، وانتميت للحزب الشيوعي، وسجنت، 

ولوحقت من اجهزة البعث مرارا وتكرارا حتى سجنت يف مراكز شرطتها 

وحرسها القومي أكر من سنة وشهرين، ومع ذلك لم أغادرها  روًحا، 

كمــا لــو كانــت يل رحًمــا التصــق بــه. بقيــت طــوال ربــع قــرن وانــا يف جوفهــا 

الســري، اســتمع إىل أنــن األم  وهــي تضمنــي إليهــا ، مــا أشــد ـحـزين وانــا 

أرهــا اآلن مكلومــة، عاـجـزة، أن تــدر حليًبــا ألبنائهــا وهــي التــي أغنــت كل 

عطشــان وجوعــان يف الـعـراق ويف الخليــج، مــا أشــد بؤســنا نحــن أبناؤهــا 

عندمــا ال نســتطيع غــري النــداء املبـحـوح: ان انصــروا البـصـرة ياطغــاة، يــا 

متخلفــن، يــا اميــن يــا اســامين جــوف.

ويف كلمة عن حراك شباب البصرة، مقارنة بحراكنا يومذاك كتبت:

الفكريــة  الطبيعــة  البـصـرة  تظاـهـرات  إليهــا  التــي وصلــت  الحــال  تعكــس 

فهــم  عــن  غابــت  اجيــال  الشــباب،  مــن  الجديــدة  األجيــال  عليهــا  التــي 

الوضــع بطريقــة علميــة واقتصــر وعيهــا عــى مــا يتعلــق بهــا مــن مطالــب، 

لعــل التقنيــة التــي انتشــرت خاصــة يف األزيــاء واملوبايــل واالتصــاالت قــد اىت 

فعلهــا بالعكــس ممــا يــراد لهــا مــن تأثــري، والنتيجــة هــي الثقافــة القشــرية 

لهــذه األجيــال التــي ال تميــز بــن والئهــا الدينــي ومطالبهــا الحياتيــة، األمــر 

الــذي يجعــل الشــباب يف غيبوبــة فكريــة عــن معنــى املســتقبل، ألنهــم لــم 

يتصــورا غــري ان يكونــوا مجــرد ادوات ال نفــع فيهــا يف آليــة احــزاب حرمتهــم 

بل وكفرتهم من اي تفكري منفتح وعلمي. املشكلة عميقة وليست مجرد 

تظاهــرة ملطالبــة بالحقــوق ، هــذه األجيــال شــعرت أنهــا غــري موجــودة،وأن 

ليــس  مــن يفكــر عوضــا عنهم،وأنهــم  املعممــن والساســة الصدفــة هــم 

بمقدورهــم االســتمرار ال بالتعليــم وال بالعيــش الكريــم، فمــا كان منهــم 

إال الخــروج بعفويــة وعشــوائية للمطالبــة بابســط حقوقهــم.

يأخــذ البعــض ان غيــاب القــادة املنظمــن للمظاهــرات ســببا يف اســتغالها 

يف  املتظاهريــن  خطــا  ولبيــان  اوال  لتفشــيلها  حزبيــة  جهــات  قبــل  مــن 

دولــة تحكمهــا اـحـزاب اســامية ثانيــا، وكانــت النتيجــة اســتثمار الخبــث 

الرأسمايل يف استغال هذا الوضع لتمرير اجندات محلية لبقاء الهيمنة 

الدينية والسياسية عى هذا الشعب، وان أي تفكري بالتغيري سيصب يف 

صالــح العلمانيــن واملثقفــن وهــو مــا اليرضــاه حتــى بعــض املثقفــن ممــن 

لديهــم رؤيــة اســامية.

البــد مــن دراســة هــذه الظواهــر التــي فرزتهــا حركــة الشــباب يف البـصـرة، 

توجــه  هــو غيــاب  الــدروس  لعــل أول  الســتخاص دروس مهمــة منهــا، 

الشــباب اليــة جهــة علمانيــة تأخــذ بمشــروعهم التنويــري مــن خــال تلبيــة 

احتياجاتهم كشباب يعتمد عليه املستقبل، فقد ثبت عمليا ان الركض 

وراء املعممــن لــم يجلــب لهــم اي مســتقبل، فكيــف والســلطة االســامية 

مستولية عى كل مقدرات العراق دون ان تفتح لهذه االجيال اية نافذة 

للمستقبل، من هنا عى الشباب يك يكونوا رجاال للمستقبل أن يتوجهوا 

إلىــا لقــوى العلمانيــة وبــدون هــذا التوجــه اإلرادي ســتتكرر مأســاة البصــرة 

وتضحياتهــا دون نتائــج، إن لــم تحســب نتائجهــا لصالــح قــوى الفســاد.

النقطة الثانية، وهي ربما ستكون اشد ضررا عى أجيال الشباب، وهي 

ان القــوى واالفــكار الدينيــة ليســت قــوى وافــكار مســتقبلية، وعــى اجيــال 

تقطــع  ان  دون  القــوى،  هــذه  توجهــات  مــع  تعمــل قطيعــة  أن  الشــباب 

صاتها بالعقائد الدينية، فليس بالتظاهر وحصر رؤاهم الفكرية ضمن 

مطاليب وحقوق فقط،هو ما يجعلهم صوتا للمستقبل، إنما باملمارسة 

الديمقراطيــة الرافضــة لأشــكال التــي تســتبد بوعيهــم وتصــادر حريتهــم، 

ينســجم  ال  مظهــر  كل  وتقمــع  تعليمهــم،  داـئـرة  توســيع  دون  وتقــف 

ورغباتهــم، بهــذه الطريقــة الواعيــة يمكننــا بعــد ســنوات التأشــري إىل نمــو 

ظاـهـرة بــدء االجيــال التفكــري بمســتقبل تتضافــر فيــه رؤهــا الذاتيــة برؤيــة 

الـعـراق املســتقبلية.

الـعـراق  مقــدرات  عــى  يهيمنــون  الذيــن  ان االســامين  الثالثــة،  النقطــة 

يتصورون انهم باقون لأبد، وان التاريخ قد منحهم فرصة الوجود حتى 

لــو بالعنــف عــى بلــد لــم يعــرف الســكون، لذلــك لــن يكــون لأســامين 

املتشــددين إال الفشــل، صحيــح ان التاريــخ قــد منحهــم فرصــة مهــد لهــا 

املســتعمر والكولنياليــة والحكــم الجائــر الــذي حكــم الـعـراق ســابقا، لكــن 

واضحــة  غــري  كانــت  لــو  حتــى  الجديــدة  األجيــال  حركــة  اليغفــل  التاريــخ 

االديولوجيــا واالهــداف، فمثــل هــذه الغشــاوة التــي يتســر بهــا سياســيو 

الجديــدة  األجيــال  تتـحـرك  لــم  وإذا  طويــا،  تبقــى  لــن  الدينيــة  الصدفــة 

السياســين  وهــم وخرافــة  ضحيــة،  أنهــا  حداثــة املجتمــع وتعــي  باتجــاه 

الذيــن اليهمهــم املســتقبل ســتكون هنــاك آالف املكانــس الدينيــة لتجــرف 

الشــباب عــن كونهــم شــبابا لهــم حــق التغيــري.
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مدينة األنهار مدينة الغضب
وديع شامخ

ملف

البصرة أجمل مشايت العالم، هكذا كان الدرس.

يذكــروا  ولــم  الوـفـاء  ملــح  الطيبــة  فكانــت  جميعهــم  البـصـرة  عــى  مــروا 

للجميــع، بســاتينها  ملوحــة امـلـاء، كانــت املدينــة بصرياثــا، حرثــاً صالحــاً 

الدجلتــن. خزانــة  وشــطها  العطــر.  مــن  أنقــى  وهواؤهــا  مـشـاع  ملــك 

الســمن  لهــا يف  ووـفـاء امللــح، وليــس  أهلهــا،  الســّكر يف  طبــع  وللبـصـرة 

مكيــدة. األبيضــن 

مع وفرة ماثلة يف العطاء با حدود.

نفطهــا ُيحــّرر فـقـراء املعمــورة، ســمكها حــن ُيعّلــب يشــبع قــارة أفريقيــا، 

*خّريطهــا يذهــب الوحشــة عــن املهاجريــن يف أصـقـاع الدنيــا.

النفــط  قبــل عصــر  فارســيا وعروســة املــدن  أم  كان  عربيــا  الخليــج  لؤلــؤة 

والتيــه. امللــح  ومــدن  والنــزوات 

خــارج  املســلمون  الـعـرب  أنشــأها  اإلســامي  العصــر  يف  أول واليــة  وهــي 

حــدود الجزيــرة العربيــة، »وكانــت منطقــة البصــرة قبــل أن يشــرع العــرب 

بتمصريهــا تشــمل ســبع دـسـاكر بمعنــى ســبع )قرى(قديمــة«. )الطــربي، 

60، 1939(. »يف الخريبــة اثنتــان وبالزابوقــة واحــدة ويف بنــي تميــم اثنتــان 

ويف األزد اثنتان، وكانت هذه الدساكر السبع مأهولة وذات منازل ثابتة 

وقــد حــدد ماســنيون مواقــع هــذه الدـسـاكر، إال أنهــا تحولــت إىل خمــس 

مناطــق عســكرية قبليــة تدعــى األخمــاس يف العصــر اإلســامي كمــا ذكــر 

ماســنيون«.

البصرة مدينة قبل احتالها وتمصريها، وهي مدينة األنهار بوفرة عالية، 

قيــل إن عــدد األنهــار بلــغ آنــذاك نحــو مــن عشــرين ألــف نهــر وينابيــع شــعر 

ومعرفة، ومساكن للثوار، ومهبط الحاملن وملتقى العلماء واملؤدبن.

فيهــا مــا يكفــي ألن تفتخــر قــارة بأكملهــا بــه مــن الكنــوز، وفيهــا مــن النــدرة 

والوفــرة مــا يكفــي املبدعــن يف حقــول الحيــاة املختلفــة.

مــا يـقـول ابــن بطوطــة: )إحــدى أمهــات الـعـراق الشــهرية الذكــر يف األفــاق 

والفواكــه  الكـثـرية،  البســاتن  ذات  اإلخـنـاء  املؤنقــة  األشــجار  الفســيحة 

الكـثـرية... وليــس يف الدنيــا أكــر نخيــل منهــا. والبياعــة يف ظــال األشــجار 

يبيعــون الخبــز والســمك والتمــر واللــن والفواكــه(. )ابــن بطوطــة، 185-

.)1968  ،181

***

قبــل  بالخريبــة  أيضــا فمــن ذلــك كان تدعــى  أســماء أخــرى  للبـصـرة  كان 

الفتــح اإلســامي، وبعــد بنائهــا ســميت بأســماء كـثـرية منهــا أم الـعـراق، 

خزانــة الـعـرب عــن الدنيــا، ذات الوشــامن، البـصـرة العظمــى، البـصـرة 

الزاـهـرة، الفيـحـاء، قبــة العلــم، كمــا تدعــى الرعـنـاء وذلــك لتقلــب الجــو 

فيهــا أثنــاء اليــوم الواحــد وخاصــة يف فصــل الربيــع، ولعــل أجــل مــا حملــت 

كلمــة  وهــي  ســامليتي(  )بــاب  منهــا  مــن األســماء،  الكثــري  البـصـرة  منطقــة 

معناهــا  فيكــون  األســفل  البحــر  أي  )شــابليتيوم(  األكديــة  مــن  مأخــوذة 

كتــاب  إذ ذكرهــا  باســم ميـنـاء طريــدون  البحــر األســفل(.. وعرفــت  )بــاب 

الرومــان واإلغريــق باســم تريــدون أو ديــري دوتــس، ولقــد اســتعار القــاص 

جابــر خليفــة جابــر اســمها يف مجموعــة قصصيــة لــه بعنــوان »طريــدون«، 

الـعـرب إىل )تــردن( و)تــردم( و)تدمــر( واالســم األخــري عرفــت  وقــد قلبهــا 

ـتـاج العــروس للزبيــدي، كانــت  بــه البـصـرة كأحــد أســمائها كمــا ـجـاء يف 

البـصـرة تســمى يف القديــم )تدمــر( ويف مســند زيــد بــن عــي قــال )ويقــال 

لهــا أي البـصـرة تدمــر ويقــال لهــا ـحـزام الـعـرب، وقــد أطلــق عليهــا أيضــا 

البـصـرية. البـصـرية مــن أســماء البـصـرة القديمــة وقــد أعــاد بناءهــا أردشــري 

ملك الفرس الساسانين وسماها )وهشتا باذ أردشري( وذكرها األزهري 

يف تاج اللغة بـ)الخريبة(، وهي جزء من البصرة كان يطلق عليه البصرية 

الصغــرى، وقــال حـمـزة األصفهــاين إنهــا كلمــة فارســية )بــس راه( وردهــا 

يعقوب سركيس إىل الكلدانية إذ تعني األقنية أو باصرا )محل األكواخ(. 

إن كلمــة بـصـرة أو بـصـرية كلمــة أكديــة مشــتقه مــن كلمــة )بــاب وصــريي( 

)بــاب  اســمها  فيكــون  الصـحـراء  ســكان  أي  صــريي(  )صابــي  فأصبحــت 

الصـحـراء(. هنــاك إشــارة إىل وجــود مــدن مندـثـرة تحــت أنقــاض البـصـرة 

منطقــة  إىل  14هـــ  عــام  املــازين  غــزوان  بــن  عتبــة  ـجـاء  فعندمــا  القديمــة، 

بــن  أنقــاض مدينــة قديمــة كانــت حســب روايــات محمــد  البـصـرة شــاهد 

إســحاق ســبع دـسـاكر، وذكــر وجــود قصــر )ســنبيل( يف روايــة أبــي عبيــدة 

عى أنه حصن فاريس يف الجاهلية عى مرتفع وهو داخل البصرة، وقد 

ســكنها بنــو تميــم وبنــو العنــرب وغريهــم.

ولكن ابنها الحكوايت الكبري محمد خضري ابتكر لها اسما يناظر خلودها 

»بصرياثا«.

***

البصرة أيضا لم تكتف بمجد ثقايف وشعري وحضاري وفني عرب رموزها 

بأعراســها وبكســاتها وبحدائقهــا  الفــرح  التاريــخ، فهــي مدينــة  مــر  عــى 

ونزواتهــا وشــوارعها املنفلتــة امـلـزاج مــن الوطــن إىل الكورنيــش إىل أقــى 

جنــون أبــي الخصيــب، صعــودا إىل شــجرة آدم وجمــال الشــطن يف قبلــة 

العــارم  الفكــري  الغضــب  ومدينــة  للثــوار  ســاحة  أيضــا  ولكنهــا  واحــدة. 

فمنهــا خــرج الخــوارج والزنــج والقرامطــة، وكان إلخــوان الصفــا وخــان 

الوفــا جولــة يف رســائل العشــق. ولهــا مــن مناقــب التيــه والوجــد والعرفــان 

مــدارس وفيهــا مــن امللــل والنحــل مــا يكفــي الــدرس يف التعايــش الســلمي 

املجتمعــي أو مــا يصطلــح عليــه اآلن »التعدديــة الثقافيــة«.

البصرة درس يف تكامل مجتمعي مهيب وعيد »الكسا نموذجا«.

***

نبوءة الخراب
التاريــخ املعتــوه  شــيخ  قبلــه حدثنــا  ومــا  بعــده  ومــا  البـصـرة  ـخـراب  وعــن 

بقولــه »أمــا خــراب البصــرة فرواياتــه ثاثــة أنــواع: خرابهــا بالغــرق وخرابهــا 

بثــورة الزنــج و)خرابهــا( بوـقـوع خســف وتدمــري فيهــا«.

فأي رعونة وأي قيامة لبصرة اليوم؟

البصرة غري الصالحة للخضرة واملاء، وما تبقى سوى الوجه الحسن.

خرابها اآلن منظم للقضاء عى املاء أوال والبقية تأيت.

البصرة رعناء مرتن، مرة حن سمحت لآللهة أن تمرح بمزاج فصولها، 

وثانية عندما فتحت أبوابها للغزاة عى مر العصور.

***

*- الخريّط: حلوى جنوبية خالصة بلون أصفر ومذاق خاص، تصنع من 

نفاش الهور.

كاتب من العراق
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حرائق الليلة الماضية
توازيات وتقاطعات

محمد خضير

ملف

تنويه:
تســتغرق  التــي  القصــص  مــن  العـشـرات  للمــدن  الكـبـرية  أولــدت األحـيـاُء 

ف بنهر متفرع  روايتها عشرات السنن، كحّي »العشار« بالبصرة، املنصَّ

من شط العرب الكبري، كانت ُتستوفى يف زاوية مصدره ضريبُة »الُعشر« 

الجمركية، خال العهد العثماين. ال تتعدى مساحة هذا املركز التجاري 

مياً مربعاً واحداً، لكن الدوران حوله مقرون بعدد القصص املروية عن 

حيــاة ســاكنيه وعامليــه املحســوبة بحــوادث غــري مســجلة وال تنتســب لــراٍو 

بعينــه. تتــداول األلســنة حكايــات شــفاهية خفيفــة بــوزن طاقيــة رأس، أو 

ثقيلة بوزن كيلة قمح يف قّبان ضريبة الُعشر، أو بخفاء جمجمٍة قادمة 

مــن وراء األســوار؛ وكل راٍو يطــارد لقطــًة عابــرة مــن جريــان النهــر البشــري 

املجــاور للنهــر الطبيعــي، يســتخلص منهــا متعــة للنظــر ونغمــة للصــوت 

ونشــقة مــن رائحــة إنســان.

أروي عــن املربــع القديــم ثاثــة نصــوص.. ويل يف كل قصــة مذهــب ورفقــة 

ومغــزى. وال أهميــة لعــدد النصــوص املرويــة عــن املرّبــع الشــعبي هــذا؛ يف 

عصر ما عاد يأبه لأرقام أو ملرور السفن يف األنهار؛ فما يبقى من الرواية 

أثــر ممهــوٌر عــى جبهــة ال تكــّف عــن مامســة الشــمس والريــاح الســاخنة. 

كّل نص هو أّول، وهو أخري كذلك. جوالت ال تنتهي عند جدار أو ساحة 

أو مقهى، وكّل حاٍك هو محموم، ال يعرف موقعه من هذا االضطراب 

اللذيــذ. لســُت الـحـايك األول، ولســت األخــري. ال أعــرف مــن أتَبــع وال ذاك 

الــذي يتبعنــي. حبــل جــّرار مــن التوازيــات والتقاطعــات.

أول ليلة.. كل ليلة
ليلــة رعـنـاء طــاف املتظاهــرون األحــداُث خالهــا ـحـول البنايــات املحرقــة، 

صاخبــن ملّثمــن، نصــَف عــراة. أوِقــف اللقطــَة حتــى صبــاح اليــوم التــايل، 

مع عشــرات من لقطات الليلة املاضية. أعود يف الصباح فأحّرك املشــهد: 

الدخــان ينعقــد رايــاٍت ملوَلبــة فــوق البنايــات الواطئــة؛ رائحــُة احــراق تمــأ 

الهــواء.

اـلـرأس.  تدخــل  شــظية  بمئــة  ُتحَســب  »العّشــار«  مربــع  يف  خطــوة  مئــة 

النقــال تمتــئ باملاحظــات املتتابعــة وتفيــض عــن حّدهــا  الهاتــف  مفـكـرة 

الشــظايا امللتقطــة  الصــور وترتــب  تقابلهــا ذاـكـرة تســتعيد  الحفــظ،  عــى 

عــى جانبــي املمــرات الداخنــة. قائمتــان متقابلتــان تجهــزان النــصَّ امللوَلــب، 

رمادّي السحنة، بآلية التوازي والتقاطع. تتحرك األقدام وتتصل األفكار 

بتيــار جامــح، هــو ـعـزم الحركــة يف مرّبــع العشــار الدافــق نفســه.

توازيهــا  املاضيــة،  الثاثــة  األيــام  بأحــداث  تتــدرج  اليســار  عــى  القائمــة 

قائمــة بمحفوظــات األمــس املرّتبــة عــى مــدى العقــود الســبعة مــن حيــاة 

»العّشــاري« املتـجـول دون هــوادة. ال يقتــيض ســرُد املرّبــع الحيــايت ســوى 

الوصــل بــن الســواكن واملتـحـركات يك تعمــل ذاـكـرُة النــص آليــاً وتـقـرب 

شواهُد اليمن من كوامن اليسار، يف القائمتن املتوازيتن. حركة لولبية 

متصلــة عــى محــور التجــاور والتبــادل.

أبــدأ بســحب شــظية مــن قائمــة املاحظــات اليمنــى )تمثــال العامــل ذي 

بإـجـراء  القائمــُة املوازيــة  املطرقــة أمــام مئذنــة الجامــع بجانبــه( فتتداعــى 

بّتــور  عبدالرضــا  )النحــات  املتـحـرك  املشــهَد  وترّكــب  املطلــوب  التقاطــع 

يخطــف بدراجتــه، عــى خلفيــة املشــهد امللّبــد بســحب الدخــان(. تعــوزين 

الرائحــُة والــكام املخزونــان لهــذه اللقطــة، فتنجــدين اللـقـاءاُت الســريعة 

عى ضفة نهٍر ضحل، كان النّحات يرتاده ويخوض يف طحالبه بحثاً عن 

البيتــي. أســماكه  الديــدان لحــوض 

النهــر  فيتـحـرك  )طحالــب(  اليمــن  قائمــة  يف  أخــرى  مفــردة  إىل  أنتقــل 

األخضــر يف قائمــة الشــمال، ويجّهــزين بوقــٍت للســباحة يف ظهائــر الصيــف 

القائظــة )صبيــة عــراة يتقاذفــون أجســاَمهم النحيلــة مــن قمــة جــذع نخلــة 

شــديد امليــان عــى الضفــة املطيَّنــة(. أمــا مفــردة )شــّص( فســتجتذب املزيــد 

من األسماك املشكوكة يف خوصة اصطادها صبياُن النهر قبل سباحتهم 

عامــاً(.  أربعــن  قبــل  إلــه املســتنقعات،  لقطتهــا يف قصــة:  )أدخلــُت  فيــه 

التفــّرس يف صفحــة نهــٍر أخضــر يبعــث يل بســهٍم يخــرق الــروح ويشــطرها 

كقبلــة ســاّمة.

ومن وراء حجب القائمتن املتوازيتن، يسقط ِشهاب من مدار كبسولة 

نــّص  نــوُره عــن أّول  يــوري غاغاريــن، فيكشــف  الســوفييتي  الفـضـاء  رائــد 

هيــكل  أمــام  العشــار،  يف  الدوكيــارد  مســفن  حافــة  عــى  كتبُتــه  ســردّي 

سفينة جانحة. آنذاك أهديت قصتي القصرية إىل عّمال املسفن، واليوم 

ــزة للتصليــح عــى جــدار غرفــة االســتقبال؛ أمــا  أعّلــق صــورة الســفينة املجهَّ

التــي  التجهـيـزات  قائمــة  مــن  فسأســتدعيها  املكــدودة  العماليــة  الوجــوه 

جمعتهــا الليلــة البارحــة.

أبتعــد عــن األفــق الداخــن بحرائــق الليلــة املاضيــة، وأحــيص مّدـخـرايت مــن 

األلفــاظ املجّهــزة )نعــال، قبعــة، لثــام، الفتــة كارتــون، مصيــدة مطــاط، 

قنينــة ـمـاء خاليــة، ســفرطاس أملنيــوم، ماعــق، أقــداح ورقيــة، قـطـرات 

دماء، ضماد متسخ..(. أتوغل يف املرّبع الحي، يسرّد أحياءه املأخوذين 

بتيار الصخب والغضب والتوجس، يرّتبهم يف أماكن أعمالهم املعتادة؛ 

كّل يف حانوتــه وكّل وراء عربتــه أو بســطته يف أركان الســوق؛ ثــم أنيــُخ 

ر. بقائمتّي عى تخت مقهى يف ركن العطارين، أحتي قدح شاي معطَّ

روائحــه  يف  املتـمـّرس  العّطــار  إزاء  اليمنــى،  القائمــة  يف  املتــدّرب  العّطــار 

وتأماتــه البعيــدة يف القائمــة اليســرى؛ توازيــاُت الحاضــر إزاء تقاطعــات 

النامــوس  وأخــوة  الــكاووس  أخــوُة  املتـجـول؛  العشــارّي  وعــي  يف  املــايض 

يشــّقان املمــرَّ الهــادئ ويدخــان اللقطــَة األخــرية يــداً بيــد، وخطــوة بخطــوة.

زهرة الجماجم
يــوم عنيــف، تنهــض األيقونــاُت املرســَلة مــن  حينمــا تصمــت املدينــة بعــد 

»الجانــب اآلخــر« لتطــوف يف الشــوارع املقفــرة، وتنفــذ يف غفلــة مــن الــدَرك 

يف مخادع الناس املتعبن.. ال أحد يف املدينة يعرف موقع هذا »الجانب« 

مهمــا اشــتّد حْدُســه..



73 العدد 47 - ديسمبر/ كانون األول 722018 aljadeedmagazine.com

مصــري  عــى  وتســهر  العتيقــة  املدينــة  روُح  تتجــدد  األيقونــات  هــذه  مــع 

أطفالها.. أنِصْت لحفيف خطواتها واستِعْن بحواسك وبداهتك، واسأْل 

جــاَرك إْن كنــَت غافــاً عــن زيــارة واحــدة منهــا.

أيقونتــي واحــدة ال تتغــري. وأنــا أســّميها بـ«زـهـرة الجماجــم«. ُرحــُت أناديهــا 

بهــذا االســم حــن رَوت يل حكايــة اختفائهــا بســر الظــام. رعــدٌة ســتصّك 

بدَنك لو تسّنى لك سماَع مقطع من أخبار زمانها؛ وهي تبلغ اليوم سنَّ 

النضــج والتفّتــح.

 ١٩٩١ آذار/مــارس  مــن  دكـنـاء  ليلــة  يف  طفلتهــا  لتِلــد  »الزـهـرة«  بــأّم  جــيء 

ـحـّراس  بثّلــة  البــاردة بمستشــفى األطفــال، محروســًة  اـلـوالدة  يف قســم 

غاظ، حتى إذا تمَّ إطاق الحياة الجديدة من الجسد األمومي املعّذب، 

التــي ســبَقها إليهــا  اصطحبهــا الـحـّراس عائديــن بهــا إىل زنزانــة اإلعــدام، 

زوجها. قالت »زهرة« - وهذا اسمها املؤقت الذي ُعِرفت به بعد الوالدة: 

»اصطحبــوا أّمــي إىل غــري رجعــة، وكتَمــت قابلــُة املستشــفى خــرب والديت، 

وسّلمتني إىل ُمعينة القسم لرضعني لكّنها لم تسّمني باسم آخر حتى 

يحــن وقــت إيــوايئ بــدار األيتــام، مــع األطفــال اللقـطـاء ومجـهـويل املولــد. 

وكان العــام الــذي ُلِفْظــُت فيــه عــام ـجـوع وفقــر ومهانــة اضُطــَر اآلـبـاء فيــه 

إىل بيــع أطفالهــم لأُســر الغنيــة«.

أبقــت الــداُر عــى االســم املؤقــت للطفلــة املجهولــة األبويــن، ولــم يغــرّي )ع( 

االســَم الــذي اســتنقَذ بــه الطفلــَة مــن مأواهــا لـقـاء مبلــغ مــن املــال دفعــه 

بعــد  مــن املعينــة.  الطفلــة  التــي تســّلمت  تلــك  الــدار،  إلحــدى ممرضــات 

ســنوات، حــن زارت اـمـرأٌة غريبــة املنقــَذ )ع( تطالــب بابنتهــا املبيعــة ألكــر 

مــن يــد، شــّك املالــُك األخــري بأمرهــا، وســألها عــن املُخــرِب الــذي دّلهــا عــى 

لكنهــا  إخبارهــا،  بمصــادر  الغريبــة  الزاـئـرة  ُتِفــد  لــم  املســتنَقذة.  الطفلــة 

همســت للمنقــذ )ع(: »أتســألني عــن ُمخــرِبي بمــكان ابنتــي؟ أتظــّن أننــي 

أجهل أثَر الخيط الدامي الذي ُقِطع من ُسريت ذات ليلة من آذار/مارس؟ 

إذن فاعلْم أّن الجماجم ال تحتاج إىل دليل. ما أمتلُك من قوة اســتدالل 

يفوق قدرة خرائط غوغل االفراضية عى تحّري أوكار املدينة امللعونة. ال 

تـعـرض طريــق جمجمــة يــا صديقــي!«.

لــم يســتطع املنقــذ )ع( اـعـراض األيقونــة الزاـئـرة، وســمح لهــا باصطحــاب 

ابنتهــا )زـهـرة( معهــا إىل »الجانــب اآلخــر«، حيــث تعكــف الجماجــم عــى 

إحياء مسرحية جديدة كل ليلة، تمّثل أدواَرها بعد عودتها من زياراتها 

الــذي  »الجانــب«  ذلــك  عــن  تســأْلني  ال  ثــم  للمدينــة املتهالكــة.  الخاطفــة 

ُدوغــة  أو  القديمــة،  املَْقــرَية  موقــع  يكــون  فقــد  الجمجمــة،  منــه  قِدمــْت 

الجــّص؛ لكــن ال تقــْل إّنهــا املـقـربة؛ فاملدينــة كلهــا أصبحــت مـقـربة كـبـرية.

الحائط الوردي
بمحــاذاة شــارع املركبــات العــام، الواصــل بــن جنــوب املدينــة وشــمالها، 

الضمــرُي  الجرافيتيــة املضطربــة.  بالتجريبــات  يمتــد جــداٌر طويــل، ملّطــخ 

املكبــوت يلّطــخ األبصــاَر بماحظــات شــتى مــن هياجنــا الســيايس الراهــن. 

هـيـاج فضائحــي مــدّور مــن أزمــة إىل أزمــة.

تفصيلــة مــن جــدار الجرافيتيــات الصبيانيــة الســاخطة، ترّكــب تخطيطــاً 

لشــعارات سياســية ناضجــة عــى خلفيــة إحســاٍس جماعــّي، هيجــاِن روٍح 

بــا مــأوى وال هــدف. شــعارات األمــس النزقــة، تختلــط بعبــارات خليعــة 

سافرة، ورومانسيات ثوروية غاربة. الجدار الذي ُعِدَي بشعارات الوقت 

الســيايس املجــدب، ينقــل عــدواه لأبصــار العاـبـرة خطفــاً أو مهــاً، مازجــا 

املســموَح باملمـنـوع، النظــاَم بالفــوىض، الكهولــة بالشــباب.

بالجــدار الجرافيتــي املخـبـول-  ـقـرب  التصــق عــن  خرجــُت عــى عــاديت يك 

ُبعــد يف مــايض األيــام- أتحّســُس خَبــَل الصبيــان املعــرّب  وكنــُت أملحــه عــن 

عــن هـيـاٍج مســتِر يوشــك أن يطيــح باألمتــار القليلــة الباقيــة مــن العقــل 

األشــكال  تنتشــر  الشــعبية.  الجذامــري  ملجتمــع  والســيايس  االجتماعــي 

عــى  أســرُي  الدفــن.  ســّرها  عــى  امللتويــة  الهويــة  حــروف  مــع  املتعانقــة 

منهــج محّلــي الُرقيمــات الطينيــة فأســتدّل عــى هويتــي املنّقبــة بــن املئــات 

مــن املنقبــن الباحثــن عــن حــّل لشــفرات الجــدار. الجــدار يحيــط بتاريــخ 

أساســِه. مــن  مخلخــٍل 

لكــن صراعــا دهريــا يتدخــل دائمــا يف عرقلــة التنقيــب الدوريــة، فهنــاك مــن 

يصبــغ الجــداَر بلــون وردي ويهيئــه إلعانــات جديــدة، وشــعارات واعــدة، 

عاقلــة حتــى حــن، مجنونــة يف كل األحيــان. لكــن الصّباغــن أشــخاص ال 

يعرفهــم أحــد أيضــاً، وال تراهــم عــن. وظيفتهــم الوحيــدة: إدارة الوعــي 

ورســوُمه،  الجــدار  حيــاُة  تســتمر  بــذا  والعصيــان.  بالســخط  الطافــح 

وتجتــذب اللعبــُة أجيــاالً مــن العابثــن واملتمرديــن يجربــون ردوَد الفعــل 

املنّقبــة يف خطــوط الجــدار الكونكريتــي.

أولئــك الصبيــان الغاضبــون يحّولــون الرســوَم الجامــدة إىل حيــاة متحركــة 

يشــحنونها بالغضــب نفســه، والســخط الــذي ال يعــرف حــدوداً. صبيــان 

يكفــي  )بمــا  الحائــط  إزاء  يتظاهــرون  الرســوم(  مــن  يكفــي  )بمــا  األمــس 

الــوردي يتكلــم لغــة أخــرى، يحمــي ظهــوَر أوالده  مــن النضــج(. الحائــط 

درويــش(. )بلغــة كوكتــو أو محمــود  األشــقياء 

الرســوَم  لكــّن  رســومه،  يعيــد  التاريــخ  مكانــه،  عــن  يتزحــزح  ال  الحائــط 

فالجــداُر  الحركــة  عــن  يشء  كلُّ  يتوقــف  حــن  أّمــا  أمــام.  إىل  تتـحـرك 

يســتعيد  جديــدة؛  برســوم  املضطَهــدة  ذاكرَتــه  يســتنهض  ســيتحرك، 

شــخصاً )بــا اســم( يحمــل ســطل الطــاء يك يرســم مــا تتــوق إليــه نفــُس 

هــذا  أمــام  أِقــُف  الجــدار.  الجـمـوع املتظاـهـرة إىل حافــة  ألقْتــه  رجــٍل كهــل 

الرسم )الكهل بصحبة عائلته من األرانب( وأهتف متعجباً: »يا للوقت! 

أرنــب«. مثــل  يعــدو  كــم 

كاتب من العراق

جانب من مبنى حكومي احتراق خالل االنتفاضة االخيرة
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أصوات اللحظة الراهنة

ضيــاء  احمــد  الـشـاعر  علــق  الكلمــات  بهــذه  الّدمــاء«  بحـيـرة  إلــى  العطــش  اســتراتيجّية  »مــن 

علــى حــال البصــرة والبصرييــن ومعهــم العراقيــون جميعــاً، فــي اللحظــة البصريــة المشــتعلة  

يأتــي  واآلن  الماضيــة..  الفـتـرة  طيلــة  صبرنــا  لكننــا  الكافــي  بالقــدر  صبوريــن  »لســنا  ويضيــف 

الـسـؤال: لمــاذا نثــور؟ لمــاذا نقتــل؟ لمــاذا ال يســلط الّضــوء علــى خطاباتنــا؟ مــن هــي الّجهــة 

المســتفيدة؟ ربَّمــا إنَّ سلســلة الّدمــاء اّلتــي شــهدها الـعـراق مازالــت غيــر كافيــة ألرضــه، فمــن 

نكبــة إلــى أخــرى بــدأت الّتشــّظّيات تحيــل هــذا المــكان إلــى قطعــة مــن العنــف، ولعــل العنــف 

ارتبــط باســم الـعـراق لــذا يكنــى بشــيء مجــاور، أال وهــو )أرض الّســواد(، فالّســواد اّلــذي لحــق 

بــه ظــل مواكبــاً لــكل صورالمعيــش، األمــر اّلــذي جعــل منــه منطقــة ـصـراع دائــم ألجــل الوـصـول 

إلى منافذ مجاورة، ومن منافذ الّدماء تلك وهذه توّلد دافع آخر عني بتشكيل حراك ثقافي/

شــعري خرـجـوا بــه علــى العالــم.

ظهرت الّثورة البصريّة عبر مؤازرة ثقافّية هامة في المحيط البيئي، األمر اّلذي زاد من حضور 

وعزيمــة هــذا المــكان لمــا فيــه مــن مواقــع هامــة فــي الــورش الّثقافّيــة، ورغــم الّتهديــدات الكثيــرة 

اّلتي وصلت عبر اإلنبوكس، إاّل أن هذا األمر لم يشفع للوسائط اإللكترونّية من مجابهة هذه 

القضّيــة اإلنتاجّيــة العامــة الّســاعّية دائمــاً إلــى ترشــيق الكثيــر مــن البــؤر واقتضــى هــذا الّتداعــي 

نهضة شعريّة مصاحبة لتلك الّثورة. هنا مالمح منها.

هــذا فــي الصفحــات التاليــة قصائــد شــعرية كتــب جلهــا فــي غـمـرة الحريــق الــذي اشــتعل فــي 

البصــرة مــن شــدة العطــش. العطــش إلــى المــاء والعطــش إلــى الحريــة والعطــش إلــى الحيــاة 

اعتبــروا الكتابــة حنـجـرة العاشــق وقــد أنشــدوا ألجــل  الطبيعيــة. شــعراء غاضبــون، شــعراء 

البصرة العظيمة أم النخيل وبيت الجداول وبوابة العراق على المجد المحترق بنار الكراهية 

ولكنــه المجــد المقيــم ابــداً فــي كل ملمــح مــن البـصـرة المطلــة علــى شــط الـعـرب، والمقيــم، 

قطعــاً،  فــي أمهــات الكتــب.
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ملف

البصراويّون
كاظم الحّجاج

ال ميناء ُيطّل على الصحراِء

وليس البحر سوى هذا الميناء!

***

أيتها السماء!

لسنا محتاجين مائكًة تنزل ثانيًة

هذي األرْض 

شبعت جوعاً ودماً يكفي

إّنا نحتاج الى مطٍر منكم ال غير!

***

باألمس تمنيت الموَت:

دخلت إلى مقهاي، ولم يعرفني أحٌد 

وأنا لم أعرف أحداً في مقهاي

أُكّرر: في مقهاْي!

! صرنا غرباء جميعاً، والغربُة موٌت حيٌّ

كلٌّ ِمّنا في قبٍر، ال قبَر إلثنيْن!

ولذا أوصيت بأن أُدفن، ميتاً أو حّياً،

في مقبرة الحسِن البصرّي

وليس »هناَك«...

فنحن البصريين نخاف الغربَة

حتى بعد الموت!

***

في ُحلم من أحامي، خيّرني رّبي أن أمسح عن الوجود

واحدًة ِمن اثنتين: هولندا أو قطر!

وحتى من دون أن أرمَش متردداً أبقيت هولندا

ألنها قدمت إلى عيون البشر ثاث متٍع ملّونة ال ُتفنى:

رامبرانت، فان كوخ، وستار كاووش العراقي 

ثم أنها لم ترسل إلينا، بالبريد المسّجل، أّي ارهابّي هولندّي!

***

ال تبكي يا أمَّ المغدور

فلسنا أحياَء بما يكفي

حتى نرثي األموات!

***

تعبي ال يصلح للشغِل

أنا أرباحي فادحٌة مثُل خساراتي!

يا رّبي!

كم كّنا، منذ طفولتنا، نحن الشعراَء

نؤّجل قبَح الكون!

***

ما ِصمُت سوى ساعات طوَل حياتي..

لم أكمل أبداً صوم اليوم

ألّني ال أتحمل ذّل الجوِع

ولو من أجل الجنة! 

وأنا ال أتحّمل ذَلّ األكل »هناْك« 

أعني أن تأكل مّجاناً، تحت األعيِن

مثل األسرى!

***

وأنا ال أخشى ِمن قاٍض، فأنا محكمتي:

أستيقظ في نصف النوم ألبكي أخطاَء نهاري!

***

وأنا معروف في البصرة منذ صباي 

أنا كنت األنحف واألنحَل بين الفتياْن

والبصرة، منذ الجاحظ، فيها االثناِن:

نخيٌل ونحيٌل لآلن!
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دم النهر
صفاء ذياب

لقد أتلفت مياه النهر

وأنت تسعى لتنظيف القميص من الدماء.

في باحة اليد التي لم تعد ناعمة

أثخنت األيام

مثل شقوق شجرة آيلة لليباس.

وهكذا،

لم يعد الماء كما كان

وَلم تعد الشجرة في ذلك اليباس فحسب

وَلم يبق من القميص إال األكمام.

 

 

مشرحة العطش الكبرى
أحمد ضياء

ُكن كأيِّ ناي حين ترغب بالزعيق

كذا تعلمنا دكة العطش.

 

خمسون صاة لعودة وطن

ثمة زفرة لقاذورة

غرضها أن تعيد هيكلة كتيبات العطش.

 

أدمع صوُت الموسيقى حنجرتي

لكن اصفرار وجهي

من شحنة العطش.

 

بالضحكات أداعب الّناي فتردد تباريح وجهي

والعطش.

 

شوكٌة جديدة

في عين البصرة

عنوانها العطش.

 

مناخنا متكرر دائماً

يمرُّ في اليوم الواحد

بمراحل اإلنسان

منذ الوالدة إلى الكهولة

مناخنا فنطازي

يميل الكتشاف روح المقاومة

يجند فينا

أصوات المائكة إذ تجزع

مناخنا يشفي الفرد من أي برودة حادة

تنزل

مناخنا إنسان اسمه ا ل ع ط ش.

 

شمس قمر نجوم عطش

ردد الممثُل إحدى آياته الخشبّية

شمس قمر نجوم

ع

ط

ش.

برقية اعتذار
ميثاق كريم الركابي

ما العمل يا سيدي الرئيس

والشعب مهنته اغتيابكم!

فكل أحاديثه متشابهة،

وكل ما يكتب في الصحف

ويبث في اإلذاعات وكل

ما يقال عن مظاهرات غيبة الذعة

قالوا....إن الحكومة سارقة

والشعب منتعش باألزمات

أوالد وزرائنا في المنتجعات

وأوالدنا في المقابر.

أوالد كلب نحن..وهم أوالد أكابر

هذا ما يردده المواطن الصابر

سيدي الرئيس...

نيابة عن الشعب الضرير

أعتذر فكلنا تجاهكم تقصير 

فا يوجد ببادنا جوع وعطش

وال مشردين وال نازحين

وال أرجل حافية..وال عظام مصطكة

وال جنائز مكتظة

الكهرباء بخير...الماء وفير

حكومتنا ال تسرق؛

فقط باعت الحمار والشعير

وبادنا آمنة بداعش

وتكفينا كسرة خبز وحصير

ما دامت الحكومة بألف خير

أستحي من السياب
حسين المخزومي

استحي أن أكمل النص الذي أكتبه

منذ خمسة أيام

استحي أن أغير صورة غافي الشخصي

استحي أن اتصل بحبيبتي وأقول

إن الحياة تجري بشكل جميل بوجودك فقط

استحي أن اقرأ »للجاحظ« بعد اآلن

واستحي أن اشكك بفلسفة »طاليس« أيضا

استحي أن أفكر بالسفر وشكل البلد الذي

يشبع رغبتي باالستكشاف والمتعة

استحي أن استمع لفيروز واكل وجبتي الصباحية بهدوء 

كالعادة

استحي أن اشرب الشاي بسكر إضافي

وأنسى ما يخلفه الملح الكثير من مرار

استحي أن أضحك مع أصدقائي بعمق ونتبادل النكات 

والمواقف المضحكة

استحي أن أتنفس بشكل طبيعي

واستحم بصابون عال الرغوة

استحي أن أسقي الورود في الحديقة

بينما يذبل اإلنسان

استحي أن أنظر إلى كل هذا الماء في دجلة

وهو ال يستطيع أن يمأ قنينة ماء واحدة صالحة للشرب

أذرفنا ملحنا كله في عذب فرات

لم يبق دمع نبكيه أمام كل القنابل المسيلة للحقوق

بكينا وبكينا منذ سنين ونحن نبكي

حتى صار دمعة كبيرة عائمة في البصرة.

تجاُر الفتن
مالك صالح الموسوي

الشوارُع تحُبنا

حد اللعنة

كلما تشتاُق

تعانُقنا بعبوة

من يخرُجني

من ظاِم القتاِل والقتل

كل العالم

يا حبيبتي

هزم الحرَب بالحِب

إال أنا بكيُت

في حربين

وفي الثالثِة بكيُت عيني

من يرمُم

ما دمرتُه الشعارات

كف عن الموِت يا ولدي

دعنا نعيش

من أجِل الوطن

سألتحف السكوت

قبل أن تلتحف

النفايات جثتي

أيها الوطن المذبوح بالفساِد

من الشماِل إلى الجنوِب

التظاهر من أجلك

تعاقب عليه األحزاب.

ملف
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ملِح الدموع، أو البصرة
مالك جالل

عر تعّلم الناّي معنى الخاَص من الوجوِد، ِمن الشِّ

ِمن الحياِة تعّلمنا نحن أبناء السهول

والسهوب

ضرورة التنفس من حنجرٍة موصدٍة بالحروِب

والحروق.

وِمن مفردِة الموِت؛

عرفنا نحن الشعراء كيف نخلُق

المراثي.. ونبكي قصائد من دموع، وبضعِة جثث.

كانْت األرُض نفًطا في مقبرة،

وكّنا نحن الذين انحدرنا من الهوِر، ولسعات الظهيرة

مثل مائكٍة نرقص.. أو مثل شياطيٍن

على جراحنا ممسديَن

غردنا بأقصى ما نملك من حناجر، حتى حّلقنا

وصارت دماؤنا مطًرا..

هتافاٌت وتغريداٌت

، أزعجت من لم يشعر يوًما بجفاِف الفمَّ

من كانت وسادته صلبًة كالحجر

ألنها لم تتذوق ملح الدموع.

في البصرِة، عّلمنا العاَلم معنى أن يبصر..

أن يدوَس بجزمتِه الملطخة بالطيِن والتأريخ والجوِع

على كل سياسيٍّ قاد الباَد إلى الثمالة،

وعلى كل رجل عمامة

ومدِع ديٍن، ونزاهة

أيُّها السياسّي الحقير،

يا من ال يفقه دمَع األِم وصراخ الطفل

إنه البصرّي يرقص اآلن، فخف ِمنُه

ودمعة واحدة نُزفت من عائلٍة في الجنوب

لن تدعك تنعم بما تحلم،

األرض ُخِلقت ليحّلق طيورها

عر عن انسياِب الماء بين بساتينها لنكتب الشِّ

لنغني مع أمهاتها أغاني فرٍح وبهجة،

ليعيش شبابها، وتموت أنت!

عالم لم يبدأ بعد...
صادق مجبل

من دون أّي َتْخطيط
كما أعيُش تماماً

ستحصل أهمُّ األشياء لهذا الكوكب
نهايته مثاً

ُئُه يقيُن الغياب النهايُة الخوف الذي يهدِّ

وتقّدسه االنتظارات.

بصرخٍة سيتوقف كلُّ شيء

أو بعاصفة تشبه فوضى أيامي

أو سينتهي بنيزٍك منفلت

يدور في رأسي كفكرة عنك.

على كل حال سينتهي العالم فجأة

تتلعثُم األنهاُر وترتبُك األبواب

وَلْن ينفع الشجرة ندمها

سنتحرك باتجاِه هاوية

نتّكُئ على الّريح لنضلَّ الوصول

بينما نركُض ننظُر إلى هذا الكوكب

نهر كبير يمتلئ بالعطش.

والغريب الذي يجلس في هامش التفسير هو أنا

ال تقنعه نبوءة وال ينصُت لندم الشجرة

مدركاً أّن العالم َلْم يبدأ بعد.

حظيرة
نيسم الداغستاني

فوازير، البغال، والحمير

اطين وضياُع النَّسِب بيَن السَّ

َمْن اْبُن َمْن..؟

راطيِر..؟ ومْن سيستلم الحظيرَة من كومِة الطَّ

***

المسؤوُل وأنا

المسؤوُل يعاني ِمن ضيِق حذاِئِه

ِس وأنا أعاني من ضيِق التَّنفُّ

المسؤوُل يعاني منِّي

وأنا أعاني من حذاِئِه الَّذي على رأسي
المسؤوُل اشترى حذاًء جديداً

وأنا بعُتُه الحذاَء

المسؤوُل شتَمني

وأنا شتْمُت نفسي

المسؤوُل وأنا عاقُتنا وطيدٌة

مازال هناك مصنٌع كبيٌر لأحذيٍة.

جنوب جهنم
وسام علي

ليكن طوفانا وليرفع الموج شهقات الغارقين في بؤسهم، أرض 

يباس، أرض تصفر بأذن الرب بحكايا تزعج المائكة المشغولين 

بتوزيع البياضات على طاولة الدومينات الميتة سلفا.

ليكن طوفانا با خوف من حطام السفن المحملة بطمأنينة 

األفيون الذي يوهم المنتشين بعلم وطني مرفرف فوق السارية 

المطرزة بسواد الشهر الحرااااام.

في العراق
ليكون الماء حلواً

فإننا نغمس به جثث أصدقائنا.

لتنجو

يجب أن تكون ضمن قائمة حلويات الرب*

هامش: الشركة الراعية

#عصا/ئر_أهـ/ل_الحـ/....ألخ

بمبرة بحجم ضفيرة
عمار كشيش

تطفو في مياه الكلمات

آنية تحمل شمعة

تهتز

في حفلة الرماد

والزراعة

أرسمها طافية

كنزا خفيفاً مثل قطعة فلين لؤلؤية

أرسمها البصرَة الثقيلة كطائر يهبط على صفصافة بغرامياته

أشتغل بالحبر المنزلي

ألمس اللوحة

أشاهد لونا أحمر

زيتا مستخلصاً من شجرة حناء

قلت:

أود النوم في سرير ملحي

هذه قارة هكذا كتب مرتضى كزار في صفحته الفيسبوكية

الحمراء

بغرام المدينة

سأسافر وأطالع المذكرات المكتوبة

بحبر العظام

من هذه العظام خرجت أنا مثل قطرات برتقالة

تدّوخ الناس فيشعون

النخل أعواد

تهتز في لوحتي

السعف يومأ وهو يتحول إلى رماد

يومأ وهو يصير غيمًة أو بخار خارج

من قدور العشاء

وأشباح طيبة خارجة من األحام

 

السعف يومئ

ظل يتحرك وينمو

أزيح ضفيرة وسعفة أمام نافذة البريد الطيني قليا

واستخرج.......

هدية من البصرة في هذه األيام الحارة

علبة أسطوانية تحتوي بمبرة صغيرة تضحك

وتحتاج سريعاً إلى كأس ماء من البراد

ملف
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نريُد وطًنا
علي سرمد

على هدى من ربِّك يخرُج الملثمون بالضوء

يتسّلقون الجرَح،

يزرعون تعاويذهم بخنجٍر مسموٍم

يرضعون سنيَن القحط

لُيخيَِّم اللُه تحت شعاراتهم المسدلة من سبِع سماواٍت طباقا.

عبثا نبحُث عن مستقبٍل بلعته أيدي اآللهة

عبثا نرّمُم قتانا بكلماٍت موؤدة الحرف

عبثا نشحُذ وراَء المعجزات

ليكَبَر فينا الطغاة يوما على صدر يوم

فيا أيُّها الُموغلون في الغيم

قوا الخطوَط الحمراء مزِّ

واألصناَم التي تتكاثُر حولها الثكالى

وانتعلوا الماء الذي به ُتستعبدون.

نريُد وطنا

خارج الحدود والخرائط

نريد وطنا

ه ثعالُب الوقِت باسِمك اللهمَّ ال تخطُّ

نريد وطنا

ال تلتحفه سجادُة الجوِع المعّبأة بالصلوات الخمس

نريد وطنا

ال يقتاُت مما تمطره عيناكم في سبيل الله

نريد وطنا

ال يسكُن فوق راحِة الصبر.

البصرة آخر المصّلين على هواء الروح كذبا وزورا

وآخر الحالمين باألمل الذي اخشوشبْت رئتاه بسدنِة المعابد.

الدماُء التي َيُبسْت في صدورنا

أينعْت بالملح.

ملف
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بويب

أجراس برج ضاع في قرارة البحر

الماء في الجرار والغروب في الشجر

وتنضح الجرار أجراسا من المطر

بلورها يذوب في أنين

بويب يا بويب

فيدلهم في دمي حنين

إليك يا بويب

يا نهري الحزين كالمطر

أود لو عدوت في الظام

أشد قبضتي تحمان شوق عام

في كل إصبع كأني أحمل الّنذور

إليك من قمح ومن زهور

أود لو أطل من أسّرة التال

أللمح القمر

يخوض بين ضفتيك يزرع الظال

ويمأ الّسال

بالماء واألسماك والزهر

أود لو أخوض فيك أتبع القمر

وأسمع الحصى يصل منك في القرار

صليل آالف العصافير على الشجر

أغابة من الدموع أنت أم نهر

والسمك الساهر هل ينام في الّسحر

وهذه النجوم هل تظل في انتظار

تطعم بالحرير آالفا من اإلبر

وأنت يا بويب

أود لو عرفت فيك ألقط المحار

أشيد منه دار

يضيء فيها خضرة المياه والّشجر

ما تنضح النجوم والقمر

وأغتدي فيك مع الجزر إلى البحر

فالموت عالم غريب يفتن الّصغار

وبابه الخفي كان فيك يا بويب

بويب.. يا بويب

عشرون قد مضين كالّدهور كل عام

واليوم حين يطبق الظام

وأستقّر في السرير دون أن أنام

وأرهف الضمير دوحة إلى الّسحر

مرهفة الغصون والطيور والثمر

أحّس بالّدماء والدموع كالمطر

ينضحهّن العالم الحزين

أجراس موتى في عروقي ترعش الرنين

فيدلهم في دمي حنين

إلى رصاصة يشق ثلجها الّزؤام

أعماق صدري كالجحيم يشعل العظام

أود لو عدوت أعضد المكافحين

أشّد قبضتّي ثم أصفع القدر

أود لو غرقت في دمي إلى القرار

ألحمل العبء مع البشر

وأبعث الحياة إن موتي انتصار.

 

السياب والبصرة 
ثالث قصائد خالدة

شعر

 

أنشودة المطر

عيناِك غابتا نخيٍل ساعَة السَحْر،

أو ُشرفتان راح ينأى عنهما القمر.

عيناك حين تبسمان تورق الكروْم

وترقص األضواء... كاألقمار في نَهْر

َحر يرّجه المجذاف وْهناً ساعة السَّ

كأنما تنبض في غوريهما، الّنجوْم...

وتغرقان في ضباٍب من أسًى شفيْف

كالبحر سرَّح اليدين فوقه المساء،

دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف،

والموت، والمياد، والظام، والضياء؛

فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء

ونشوٌة وحشيٌَّة تعانق السماء

كنشوة الطفل إِذا خاف من القمر!

كأن أقواس السحاب تشرب الغيوْم

وقطرًة فقطرًة تذوب في المطر...

وكركر األطفاُل في عرائش الكروم،

ودغدغت صمت العصافير على الشجر

أنشودُة المطر...

مطر...

مطر...

مطر...

)...(

أتعلمين أيَّ ُحْزٍن يبعث المطر؟

وكيف تنشج المزاريب إِذا انهمر؟

وكيف يشعر الوحيد فيه بالّضياع؟

م المراق، كالجياع، با انتهاء – كالدَّ

كالحّب، كاألطفال، كالموتى – هو المطر!

ومقلتاك بي تطيفان مع المطر

وعبر أمواج الخليج تمسح البروْق

سواحَل العراق بالنجوم والمحار،

كأنها تهّم بالشروق

فيسحب الليل عليها من دٍم دثاْر.

أَصيح بالخليج: » يا خليْج

يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والّردى!
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فيرجُع الّصدى

كأّنه النشيْج:

» يا خليج

يا واهب المحار والردى.. »

أكاد أسمع العراق يْذخُر الرعوْد

ويخزن البروق في الّسهول والجباْل،

حتى إِذا ما فضَّ عنها ختمها الّرجاْل

لم تترك الرياح من ثموْد

في الواِد من أثْر.

أكاد أسمع النخيل يشرُب المطر

وأسمع القرى تئّن، والمهاجرين

يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع،

عواصف الخليج، والرعود، منشدين:

» مطر...

مطر...

مطر...

وفي العراق جوْع

وينثر الغاَل فيه موسم الحصاْد

لتشبع الغربان والجراد

وتطحن الّشوان والحجر

رحًى تدور في الحقول... حولها بشْر

مطر...

مطر...

مطر...

)...(

ومنذ أْن كنَّا صغاراً، كانت السماء

تغيُم في الشتاء

ويهطل المطر،

وكلَّ عام – حين يعشب الثرى – نجوْع

ما مرَّ عاٌم والعراق ليس فيه جوْع.

مطر...

مطر...

مطر...

في كل قطرة من المطر

َهْر. حمراُء أو صفراء من أجنَّة الزَّ

وكّل دمعٍة من الجياع والعراة

وكّل قطرة تراق من دم العبيْد

فهي ابتساٌم في انتظار مبسم جديد

أو ُحلمٌة تورَّدْت على فم الوليْد

في عالم الغد الفتّي، واهب الحياة!

مطر...

مطر...

مطر...

سُيعشُب العراق بالمطر... »

أصيح بالخليج: » يا خليج..

يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى! »

فيرجع الصدى

كأنَّه النشيج:

» يا خليج

يا واهب المحار والردى. »

وينثر الخليج من ِهباته الكثاْر،

على الرمال،: رغوه اأُلجاَج، والمحار

وما تبّقى من عظام بائٍس غريق

من المهاجرين ظّل يشرب الردى

ة الخليج والقرار، من لجَّ

وفي العراق ألف أفعى تشرب الرَّحيْق

من زهرة يربُّها الفرات بالنَّدى.

وأسمع الصدى

يرّن في الخليج

» مطر..

مطر..

مطر..

في كّل قطرة من المطْر

َهْر. حمراء أو صفراء من أجنَِّة الزَّ

وكّل دمعة من الجياع والعراة

وكّل قطرٍة تراق من دم العبيْد

فهي ابتساٌم في انتظار مبسٍم جديد

أو ُحلمٌة تورَّدت على فم الوليْد

في عالم الغد الفتّي، واهب الحياة.

ويهطل المطْر.

شناشيل ابنة الجلبي

وأذكر من شتاء القرية النضاح فيه النور

من خلل السحاب كأنه النغم

تسرب من ثقوب المعزف – ارتعشت له الظلم

وقد غنى – صباحا قبل

فيم أعد؟ طفا كنت أبتسم

 لليلي أو نهاري أثقلت أغصانه

النشوى عيون الحور

وكنا – جدنا الهدار يضحك أو يغني

في ظال الجوسق القص

وفاحيه ينتظرون: »غيثك يا إله«

وأختي في غابة اللعب

يصيدون األرانب والفراش

و)أحمد( الناطور

نحدق في ظال الجوسق السمراء في النهر

ونرفع للسحاب عيوننا: سيسيل بالقطر

وأرعدت السماء فرن قاع النهر

وارتعشت ذرى السعف

وأشعلهن ومض البرق أزرق ثم أخضر ثم تنطفئ

وفتحت السماء لغيثها المدرار بابا بعد باب

عاد منه النهر يضحك وهو ممتلئ

تكلله الفقائع، عاد أخضر

عاد أسمر، غص باألنغام واللهف

وتحت النخل حيث تظل تمطر كل ما سعفه

تراقصت الفقائع وهي تفجر- إنه الرطب

تساقط في يد العذراء وهي تهز في لهفه

بجذع النخلة الفرعاء تاج

وليدك األنوار ال الذهب،

سيصلب منه حب اآلخرين، سيبرئ األعمى

ويبعث من قرار القبر ميتا هده التعب

من السفر الطويل إلى ظام الموت

يكسو عظمه اللحما ويوقد قلبه الثلجي فهو بحبه يثب

وأبرقت السماء … فاح، حيث تعرج النهر

وطاف معلقا من دون أس يلثم الماء

شناشيل ابنة الجلبي نور حوله الزهر

)عقود ندى من اللباب تسطع منه بيضاءا(

وآسية الجملية كحل األحداق

منها الوجد والسهر

يا مطرا يا حلبي

عبر بنات الجلبي

يا مطرا يا شاشا

عبر بنات الباشا

يا مطرا من ذهب

تقطعت الدروب، مقص هذا الهاطل المدرار

قطعها وواراها،

وطوقت المعابر من جذوع النخل في األمطار

كغرقى من سفينة سندباد

كقصة خضراء أرجأها وخاها

إلى الغد )أحمد( الناطور

وهو يدير في الغرفة

كوؤس الشاي، يلمس بندقيته

ويسعل ثم يعبر طرفه الشرفه

ويخترق الظام

وصاح ) يا جدي( أخي الثرثار

»أنمكث في ظام الجوسق المبتل ننتظر؟

متى يتوقف المطر؟

وأرعدت السماء، فطار منها ثمة انفجرا

شناشيل ابنة الجلبي…

ثم تلوح في األفق

ذرى قوس السحاب. وحيث كان يسارق النظرا

شناشيل الجميلة ال تصيب العين إال حمرة الشفق

ثاثون انقضت، وكبرت: كم حب وكم وجد

توهج في فؤادي

غير أني كلما صفقت يدا الرعد

مددت الطرف أرقب: ربما ائتلق الشناشيل

فأبصرت ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي

ولم أرها. هواء كل أشواقي، أباطيل

ونبت دونما ثمر

وال ورد.

شعر
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ثالثة أعمال للفنانة البصرية عفيفة لعيبي
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رغم المخاطر ال يتوقف اليافعون في البصرة من ممارسة هوايتهم األثيرة
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البيت التقليدي البصري يبنى ويحاك بشاعرية مدهشة
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في البصرة كما في مناطق الفرات، المياه المسمومة تنهش االرض وتفسد كل رفة حياة 
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الصابئة البصريون يمارسون صالتهم التي ال تقوم لها قائمة إال بالماء
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إعادة التفكير بالمسرح
مهرجان الخريف في باريس

عّمار المأمون

تتحول باريس أثناء مهرجان الخريف املسرحّي إىل خشبة كبرة للعرض، إذ تستقبل املدينة هذا العام يف النسخة السابعة واألربعني 

من املهرجان، أكرث من ستني فنانًا يشغلون أكرث من خمسني مكانا للعرض، تشمل املسارح الرسمّية، والشوارع، واملتاحف واألبنّية 

األثريــة، لتتـحـول فضــاءات املدينــة إىل مســاحات للتجريــب، ُيعــاد ُتكوينهــا رمزيــاً عــرب أجســاد املؤديــن وحكايتهــم، لــرى قاطنــو باريــس 

أنفســهم أـمـام عــروض مــن أقــى الشــرق إىل أقــى الـغـرب، يحــاورون فيهــا اآلخــر املغايــر، ويســتمعون لحكاياتــه ويـشـاهدون أشــكال 

ظهــوره املســرحّي.

مسرح

يف املهرجــان الــذي يديــره إيمانويــل  يحضر
مــن  العديــد  موتــا  ديمــاريس 

العــروض القادمــة مــن اليابــان، ســواء تلــك التــي 

كمــا  املعاصــر،  أو  التقليــدي  للمســرح  تنتمــي 

تأكيــد  فنيتــن، يف  بشــخصيتن  إدارتــه  تحتفــي 

عى التقليد الذي بدأ منذ عام 2012.

ومصممــة  الراقصــة  اخـتـريت  العــام  هــذا 

الرقصات البلجيكية أنا ترييسيا دي كريسينكر، 

التي نشاهد ضمن برنامج املهرجان ما يزيد عن 

عشرة عروض من تصميمها، كما اختري املؤلف 

املوسيقي الفرني- الكندي كلود فيفري، الذي 

لــم ينجــز أكــر مــن تســع مقطوعــات موســيقّية، 

تركت أثراً كبرياً عى الحركة املوسيقية العاملّية.

املخرجــن  إنتاجــات  آخــر  املهرجــان  يســتضيف 

ريربتــواره،  مــن  ـجـزءا  كانــوا  لطاملــا  الذيــن 

مــايس،  إيــف  وبيــري  كروزيفولــت،  كســيلفيان 

وجوليــان غوســلن، كمــا تحضــر مجموعــة مــن 

العــروض التــي تتحــدى الفــّن املـسـرحّي نفســه، 

واملمثــل  كالنــص  مكوناتــه،  يف  النظــر  وتعيــد 

يطــرح  البصــرّي، واألهــم أن بعضهــا  والـعـرض 

تســاؤالت ـحـول والدة املســرح نفســه، كظاـهـرة 

بشــروط  محكومــة  العــام،  الفـضـاء  يف  بشــريّة 

سياســية تتحكــم بالتجربــة املـسـرحّية وشــكلها.

 تحــاول بعــض العــروض خلخلــة الحــدود التــي 

يســمى  مــا  أو  املـسـرحّي  النشــاط  ضمنهــا  يولــد 

العصــر  يف  وخصوصــاً  »املـسـرحة«،  شــروط 

الفرجــة  أشــكال  عليــه  تطغــى  الــذي  الحــايل 

العــام إىل مســاحة  الفـضـاء  املختلفــة، وتـحـول 

للعــب االقتصــادي، فكلمــا كان الفــرد مرئيــاً أو 

التقــط صــورة أو مــر يف مــكان مــا، يخضــع لقــوى 

تســتثمر فيــه، ليتحــول الفضــاء الــذي نكــون فيــه 

اللعــب  ويتـحـول  للعمــل،  فـضـاء  إىل  مرئيــن، 

فيــه  وننتــج  جهــة،  مــن  فيــه  ُننتهــك  أداء  إىل 

أنفســنا كأـفـراد منصاعــن للـ«نظــام العــام« مــن 

أخــرى. جهــة 

لتفكيــك  ســعياً  العــروض  بعــض  يف  نشــاهد 

تقنيــات »التجســيد«، بوصفهــا جوهــر العمليــة 

الراجيديــا«  عرض«مولــد  يف  كمــا  املـسـرحّية، 

الــذي يطــرح تســاؤالت ـحـول املمثــل األول وأول 

تراجيديا يونانية، يف محاولة لفهم الخصائص 

فـضـاء  بوصفــه  مـسـرحاً،  املســرح  تجعــل  التــي 

يّدعي االستقال، لكنه يختزن خطاب السلطة 

ويـشـرعنه  الجمــايل،ّ  الشــكل  يتســلل إىل  الــذي 

»األعمــال  ـعـرض  يف  كمــا  خصائصــه،  ويحــدد 

بســخرية  يـحـايك  الــذي  الكاملة-شكســبري« 

وأســاليب  بأكملهــا،  الشكســبريية  التجربــة 

نصــوص  حولــت  التــي  التاريخّيــة  التكريــس 

أو  أســاطري  إىل  وشــخصه  اإلنكليــزي  الشــاعر 

أـغـراض متحفيــة ال يمكــن ألي أحــد أن يمّســها 

أو حتــى يتجــرأ عــى تأديتهــا دون تقديــم أشــكال 

مباـشـرة. غــري  بصــورة  الطاعــة ولــو 

تحضر يف العروض أيضاً تساؤالت عن النص، ال 

بوصفه فقط وسيلة لنقل »املعارف« الدرامّية، 

كان  ســواء  للحكايــة،  جماليــاً  شــكاً  أيضــاً  بــل 

مصدر هذه الحكاية علمّيا كما يف عرض » لقاء 

مــع بيــري بيــكا« أو حكايــة حقيقيــة كمــا يف عــرض 

»تواريــخ املســرح«، فاالنتقــال مــن الوثائقــّي إىل 

بالحكايــات  التفكــري  يدفعنــا إلعــادة  املـسـرحّي، 

التــي نعرفهــا مســبقاً بوصفهــا حقائــق، يفــرُض 

متوقــع،  أو  محــدد  فعــٍل  رد  تقديمهــا  وســيط 

تــربز  وهنــا  املشــاهد،  أو  املمثــل  لــدى  ســواء 

ـمـراراً  الوثيقــة  إنـتـاج  وإعــادة  التـكـرار،  خاصيــة 

لتقديــم أشــكال جمالّيــة جديــدة لهــا، خصوصــاً 

التكرار الذي يعني تغيرياً يف الوثيقة نفسها ويف 

معناهــا، وكأن كل »نســخة«، حــدث مختلــف 

موقفنــا  ويغــرّي  مــا،  تأـثـرياً  يخلــق  العالــم،  يف 

وهــذا  حقيقتهــا،  وأحيانــاً  نفســها  الوثيقــة  مــن 

قلــب«،  ـعـرض »عــن ظهــر  بوـضـوح يف  ـنـراه  مــا 

الذي يوظف املســرح كمســاحة للتذكر، وإعادة 

خلق الحقيقة ومعاملها بوجه النسيان، باعتبار 

األخــري ســاحاً سياســياً ونقطــة ضعــف بشــريّة.

فنــي  باملســرح وجــدواه كوســيط  التفكــري  إعــادة 
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النــي  الفرجــة  أشــكال  إىل  تحيلنــا  وســيايّس، 

الهيمنــة  فآليــات  نعلــم،  أن  دون  بهــا  نتــورط 

املعاصرة، حولت الزمن اليومي وزمن اللعب 

نظامــا  األخــري  بوصــف  اســتهايّك،  زمــن  إىل 

أن  ونشــوة  متعــة  يوظــف  سياســيا  وبنيانــا 

نكــون مرئيــن لخداعنــا، يف ســبيل تصنيفنــا، 

بــل  أجســادنا،  بحركــة  فقــط  ال  والتاعــب 

بذاكرتنا ووعينا بالعالم من حولنا، فما الذي 

يجعل مشاهدتنا ملمثل يلقي أمامنا قصيدة، 

مختلفــة عمــن يلتقــط صــورة لنفســه ويجعــل 

للمايــن؟. مرئيــاً  حضــوره 

أـقـرب  املســرح  تجعــل  الســابقة   التســاؤالت 

أدائّيــة  معــارف  للتدريــب، واكتســاب  ملســاحة 

جديدة ربما تيضء لنا عى مساحات الهيمنة 

حولنــا  واملنتـشـرة  الامرئّيــة  تلــك  الخارجيــة، 

أن  منــا  الواحــد  قــرر  لــو  فمــاذا  كاألفخــاخ، 

موقفــاً  أو  حدثــاً  يختــزن  شــعر  بيــت  يحفــظ 

ضمانــه  رقــم  عــن  عوضــاً  الحميميــة،  شــديد 

االجتماعي، الذي ال يحوي أي قيمة عاطفّية، 

عــدا أنــه وســيلة ســلطوية للتصنيــف والتمييــز، 

وخلــق االختــاف عــى أُســس سياســّية لخلــق 

يخضــع  رقــم  إىل  الفــرد  وتحويــل  التجانــس، 

واألرشــفة. التحليــل  لعمليــات  دومــاً 
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ماكســيم  الشــاب  الفرنــي  املخــرج  يطــرح 

كورفــري يف عرضــه »مولــد الراجيديــا«، ســؤاالً 

يرتبــط بنشــأة الفــن املـسـرحّي يف الـغـرب، إذ ال 

يــرى املأســاة وليــدة ظــرف تاريخــي وتطــور ثقــايف 

جســمه  املمثــل  فيــه  يوظــف  فعــاً  بــل  فقــط، 

يف  الراجيــدّي، وخصوصــاً  الـصـراع  لتجســيد 

املراحــل األوىل مــن تشــكل هــذا الفــّن، حيــث ال 

تقنيــات بصريّــة وال شــكل ـعـرّض متطــور، بــل 

فقــط جوقــة وممثــل ُمقّنــع يلقــي الحكايــة أمــام 

الجمهــور.

مــع  بالتعــاون  الخشــبة  عــى  كورفــري  يســتعيد 

ألســخيلوس،  الـفـرس  نــص  اثنــن،  ممثلــن 

قبــل   472 عــام  ـمـرة  ألول  تأديتــه  تمــت  الــذي 

امليــاد، ويشــتهر بأنــه أول نــص تراجيــدي عرفــه 

شــديد  مـسـرحياً  فـضـاًء  يتبنــى  كمــا  املســرح، 

البصريّــة  العوامــل  عــن  مســتغنياً  الفقــر، 

والســينوغرافّية، واللغــة الشــعريّة، إىل جانــب 

تخليــه عــن العوامــل الفانتازمّيــة يف النــص التــي 

تفّعــل الوهــم، كبعــث األمــوات والوصــف املبالــغ 

به، ساعياً ملناقشة أول تراجيديا بوصفها فعاً 

خطابيــاً، يكــون جســد املمثــل هــو موّلــد الفعــل 

نتيجتــه. وحامــل  الراجيــدّي 

بوصفــه  الراجيــدي  النــص  عــى  الـعـرض  يُركــز 

ذا أثــر يف العالــم، هــذا األثــر يتجــى أوالً بفعــل 

كام  مــن  وتحويلــه  وعلنيتــه،  »الـعـرض«، 

مـسـرحي،  ـعـرض  إىل  مكتــوب  نــص  أو  محــّي 

عــى  وقدرتــه  باملمثــل،  مرتبــط  الثــاين،  األثــر 

وهنــا  للمشــاهد،  ونقلهــا  الراجيديــا  تجســيد 

يعمــل كورفــري عــى جعــل املمثــل أداة الســتعادة 

الذاكرة، بصورة أدق استعادة النص الراجيدي 

لطــرح التســاؤالت عــن صعوبــات تأديتــه، جاعــاً 

والحكايــة  واملخيّلــة  األداء  تقنيــات  يف  البحــث 

وتطــوره. الغربــي  املســرح  لتاريــخ  اخـتـزاالً 

محــاوالت املــؤدّي تجســيد الحــوار مــع الجوقــة، 

وبعــث داريــوس مــن املــوت للــكام يف الـعـرض، 

العاطفّيــة  املمثــل  بــأدوات  للتفكــري  تدفعنــا 

التمثيــل  مــدارس  النظــر يف  وإعــادة  واملعرفيــة، 

والعاقــة مــع املتخيــّل، إىل جانــب اإلضــاءة عــى 

املســرح كفــن بصــري، يســعى إليجــاد معــادالت 

محاكاتهــا  أو  الراجيدّيــة  لأحــداث  مـسـرحّية 

بصــورة تمكــن الجمهــور مــن تلقيهــا مــع الحفــاظ 

أو  التطهــري  كان  ســواء  املطلــوب،  األثــر  عــى 

الســيايس. الفعــل 

تختــزن كل ـمـرة تــم فيهــا تجســيد النــص، منــذ 

التــي  السياســّية  الشــروط  اآلن،  إىل  كتابتــه 

التــي  واملعــاين  حقبــة،  كل  يف  املســرح  تحكــم 

إذ  والزمــان،  املــكان  تغــري  إثــر  للنــص  تتســلل 

يطرح العرض سؤال عن ماهية شبح داريوس 

إن رأينــاه عــى الخشــبة اآلن، ومــا هــي دالالتــه، 

وكيف سيؤدي املمثل دوره، وهل سيكون كما 

اآلن. نتخيلــه  كمــا  أم  أســخيلوس،  وصفــه 

يرى كورفري أن البحث يف الراجيديا، ال يتمركز 

ـحـول »الوهــم« الــذي يســعى الـعـرض املـسـرحّي 

إىل خلقــه مــن أجــل التأثــري عــى الجمهــور، بــل 

ـحـول مفهــوم املـسـرحة ذاتــه، وأســاس نشــأته، 

»مســرح«  اســم  نطلــق  ملــاذا  ســؤال،  طارحــاً 

الخشــبة  عــى  شــخص  فيــه  يقــف  ســياق  عــى 

ويتحــدث للجمهــور أو يلقــي الشــعر أو يغنــي؟، 

مــن  األول  ليــس  املواجهــة  مــن  الشــكل  فهــذا 

حتــى  يتغــري  ولــم  البشــرّي،  التاريــخ  يف  نوعــه 

اآلن، مــا يعنــي أن »مولــد الراجيديــا« ال يرتبــط 

بشــكل العــرض، بــل بــيء آخــر، بالجهــد الــذي 

مسرح
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وقدرتــه  وذاكرتــه،  وجســده  املمثــل،  يبذلــه 

بــدأ  املســرح  كأن  العاطفــي،  التعبــري  عــى 

بميــاد املمثــل الراجيــدي، وهــذا مــا نشــاهده 

والتدريبــات  املخيلــة  تماريــن  يف  الـعـرض  يف 

الجســدية التــي يقــوم بهــا املمثــان يف محاولــة، 

لتحويل الجوهر الراجيدي إىل عاقة عضوية 

والنــص. الجســد  بــن 

املـسـرحّي  الـعـرض  مكونــات  كورفــري  يفــكك 

ويخترب جدواها إذ يرى يف النص وسيلة لنقل 

الحكاية، والسماح للعرض بأن يؤدى يف عدة 

والديكــور  الســينوغرافيا  يعتــرب  كمــا  أماكــن، 

مجــرد وســائل الســتثارة املخيلــة، فاملســرح مــن 

بــن  املواجهــة  عاقــة  يف  يكمــن  نـظـره  وجهــة 

جسد عى خشبة وأجساد اآلخرين، والقدرة 

االثنــن،  مخيلــة  ضمــن  الاـمـريّئ  بـنـاء  عــى 

حســب  يوظــف  إذ  ذاتهــا،  الخشــبة  عــى  ال 

تعـبـريه مفاهيــم »ضــد االســتعراض«، ويتبنــى 

السياسات الجمالية التي تختزنها، فهو ينفي 

العوامــل البصريّــة الخادعــة، ويعــود بالعــرض 

ممثــل وجمهــور  الصــرف،  البــدايّئ  شــكله  إىل 

إىل  معــه  لـقـاء  يف  ويشــري  املســرح«،  و«روح 

أنــه ال يحــاول اســتعادة مفاهيــم نيتشــه الــذي 

أمــا  الـعـرض،  ألــف كتــاب يحمــل ذات عنــوان 

التــي تتجســد  الطاقــة  تلــك  روح املســرح فهــي 

يف املمثــل، وتنتــج إثــر حــوار بــن الواقــع املــادّي 

العبــاً  املمثــل  ليغــدو  الراجيــدّي،  واملتخيــل 

هــذا  ثنايــا  تختبــئ يف  التــي  ضمــن االحتمــاالت 

الحــوار.

شكسبير على الطاولة
الربيطانّيــة  »تســلية إجباريّــة«  فرقــة  تأسســت 

عــام 1984، وقدمــت العـشـرات مــن العــروض 

يف أنحــاء العالــم، معتمــدًة منــذ بدايــة نشــاطها 

املـسـرحّي،  الـعـرض  بعناصــر  التاعــب  عــى 

يف  الجمهــور،  مــع  العاقــة  تعريــف  وإعــادة 

للمســرح  التقليدّيــة  الصيغــة  تحطيــم  ســبيل 

وطقســيته، يف محاولــة لخلــق أشــكال جديــدة 

لتلقــي الـعـرض، أو كمــا يـقـول مؤســس الفرقــة 

والتفــاوض  الحــوار  مــن  ـنـوع  خلــق  إيتشــل  تيــم 

تقنيــات  توظيــف  عــرب  واملؤديــن،  الجمهــور  بــن 

أمــام  أنفســنا  لــرى  األداء،  وفنــون  االرتجــال 

حيــاد  تكســر  مـسـرحّية،  حميمّيــة  تجربــة 

وســلبيته. الجمهــور 

إىل  العــام  هــذا  إجباريــة«  »تســلية  فرقــة  تعــود 

مهرجــان الخريــف بعــد مشــاركتها العــام املــايض 

خشــبة  تشــهد  إذ  حقيقــي«،  »ســحر  بـعـرض 

)األعمــال  ـعـرض  باريــس  يف  املدينــة  مســرح 

ويتضــح  الطاولــة(،  عــى  الكاملة-شكســبري 

تتحــدى مفاهيــم  الفرقــة  أن  العنــوان،  مــن  لنــا 

الـعـرض الشكســبريي، فاالنضبــاط بحرفيــة أي 

هاملــت  تأديــة  زمــن  أن  يعنــي  لشكســبري  نــص 

مــن  يتجــاوز األربــع ســاعات، فكيــف  قــد  مثــاً، 

املمكــن أن تقــدم أعمالــه الكاملــة التــي تبلــغ 36 

ممثــل  كل  يــؤدي  بــأن  كان  الحــل  مـسـرحّية؟، 

بالتــايل  ســاعة،  مــن  أقــل  يف  مـسـرحيات  ســت 

شكســبري  مـسـرحيات  كل  »مشــاهدة«  يمكــن 

أيــام. تســعة  مــدى  عــى 

قبــل  مــا  إىل  العــودة  هــو  الفرقــة  بــه  تقــوم  مــا 

تلــك  الشــفويّة املتداولــة،  الحكايــة  إىل  النــص، 

التي تلخص املسرحّية، إذ نشاهد ممثاً واحداً، 

بأـغـراض  محاطــاً  املطبــخ،  طاولــة  عــى  يجلــس 

وقواريــر  واملاعــق  كالكــؤوس  مختلفــة  يوميــة 

الزيــت، ليقــوم بعدهــا بـ«حــي« قصــة املســرحية 

يف  لصديــق  نلخصهــا  حكايــة  يــروي  كأنــه  لنــا، 

مســتبدالً  العمــل،  إىل  الذهــاب  أثـنـاء  الطريــق 

الشــخصيات بأغــراض مبتذلــة، وشــعرية النــص 

حياتنــا،  يف  نســتخدمه  مــا  يشــبه  يومــّي  بــكام 

كمــا يقــوم املــؤدي باخـتـزال نــص كل مـسـرحّية، 

محافظــاً عــى حبكتــه وأبــرز أحداثــه التــي تدفــع 

النهايــة. نحــو  الـصـراع 

اختيــار الفرقــة لفـضـاء خــال ال يحــوي إال بعــض 

أدوات املطبــخ، هدفــه إتاحــة الفرصــة للجمهــور 

الســتخدام مخيلتــه لأقــى، بحيــث ال تطغــى 

الشكســبريية  واللغــة  واألزـيـاء  الديكــورات 

يحــرر  مــا  املشــاهد،  تصــورات  عــى  الشــعرية 

والقــدرة  املـحـاكاة  شــروط  مــن  واألداء  الـعـرض 

عــى اإلقـنـاع، ليتـحـول »الفـضـاء الســينوغرايف« 

مــن مســاحة ملموســة نراهــا عــى الخشــبة، إىل 

مــا  وآخــر،  مشــاهد  بــن  يختلــف  متخّيــل  بـنـاء 

يخلــق نوعــا مــن الحــوار بــن املــؤدي والجمهــور، 

فكاهمــا يعــرف »حكايــات« شكســبري، مــا يــرك 

املشــاهد يتـسـاءل بعــد الـعـرض عــن قدرتــه عــى 

الحقــاً،  الخاصــة  بكلماتــه  الحكايــة  تلخيــص 

وخصوصــاً أن بعــض الحكايــات التــي »يرويهــا« 

املــؤدون، ال تنتهــي بعنــف ومشــاهد قتــل دمويــة 

كما يف النصوص الراجيدّية الشكسبريية، بل 
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إن  األصلّيــة،  النهايــة  تلخــص  كلمــات  ببضعــة 

اختــار املــؤدي أن يحافــظ عليهــا.

املتحفــي  املتخيــل  تفكيــك  الـعـرض  يحــاول 

شكســبري،  بمـسـرحيات  املحيــط  واألســطوري 

التي ال بد حسب آراء بعض املتزّمتن »التعامل 

الفرقــة إلنـتـاج  دفــع  مــا  وهــذا  بنضــج«،  معهــا 

أشــبه  بســيطة  وأـغـراض  بلغــة  النصــوص  هــذه 

بتقنيات البوب آرت، التي تتاىش فيها الحدود 

بن الراقي واملبتذل ما يعيد املسرح إىل صيغته 

الجميــع،  تخاطــب  التــي  املتداولــة  الشــعبّية 

مــع  الــذي يتعامــل  الربجــوازي  وكســر االحتــكار 

ولغــوّي. جمــايّل  كــرف  املســرح 

تحضر يف العرض أيضاً تقنيات مسرح الدمى، 

كاتشــب،  علبــة  إىل  »لــري«  يتـحـول امللــك  حيــث 

والبهـلـول إىل قنينــة مــن خــل البلزميــك، وهنــا 

هــذه  إكســاب  عــى  وقدرتــه  املســرح  دور  يــربز 

تتجــاوز  مــا،  نوعــا  ســحريّة  طاقــة  األـغـراض 

الكوميديــا املبتذلــة، نحــو فهــم أعمــق للمســرح 

فيــه  تتحــرر  للتـحـول،  مســاحة  بوصفــه 

التقليدّيــة وتكتســب  مــن وظائفهــا  »األـغـراض« 

بعداً رمزياً جديداً، بوصفها معادالت متخيلة 

عنــه. وصورتنــا  العالــم  عــن 

الـعـرض تســاؤالت عــى املســرح بوصفــه  يطــرح 

أشــكال  مــن  شــكاً  أي  للتمثيــل،  وســيطاً 

النــص  مــن  فاالنتقــال  الحكايــات،  تقديــم 

الشكســبريية املعقــدة  الحبكــة  وبـنـاء  املـسـرحّي 

البســيطة،  واألـغـراض  الشــفويّة  الحكايــة  إىل 

الـعـرض  بـنـاء  يف  جوهريّــة  خاصيــة  إىل  يحيلنــا 

ـقـول  عــى  والقــدرة  الســرد،  وهــي  املـسـرحّي 

وهــي  التعاطــف معهــا،  وبنائهــا وخلــق  حكايــة 

املهــارة التــي تحتــاج »أداء لغويــاً« ورمزيــاً، لطاملــا 

بقدرتهــا  تتميــز  التــي  البشــريّة  الظاـهـرة  رافــق 

الـعـرض  ليــأيت  واملعــارف،  الحكايــات  نقــل  عــى 

كوســيلة ملـسـاءلة السياســات املرتبطــة بأشــكال 

هــذه املعــارف وتحوالتهــا، ســواء كانــت تاريخــاً أو 

روايًة أو عرضاً مســرحّياً، فأشــكال التمثيل هي 

املســؤولة عــن رؤيتنــا للعالــم، وكأننــا أمــام كــم 

هائل من الحكايات التي تتغري طرق »سردها« 

ـمـراراً، وكل تغيــري يعكــس الظــروف السياســية 

واالجتماعّيــة التــي نمــر فيهــا كبشــر، يمارســون 

فعــل »الســرد« بشــكل يومــي، ويشــهدون ولــو 

دون وعّي أحياناً، كيف تتحول مجزرة إىل خرب 

صحــايف ثــم حكايــة نرددهــا يف بعــض الســهرات.

يقول مخرج العرض إن واحدة من الصعوبات 

مــع  التعامــل  هــي  املمثلــون  واجههــا  التــي 

شكســبري،  نصــوص  يف  الهائلــة  التفاصيــل 

واختبــار املناســب منهــا مــع الحفــاظ عــى حبكــة 

الحكايــة، لكــن التحــدي األكــرب كان شــد انتبــاه 

تحريــك  أثـنـاء  بركـيـزه  والتحكــم  الجمهــور، 

األغــراض دون أن يشــعر بامللــل، وخصوصــاً أننــا 

ـعـرض. كل  يف  واحــد  ممثــل  ســوى  نشــاهد  ال 
أن تكتب تقريباً نصاً مسرحياً

يف  روســيت  إيميــي  الفرنســّية  املخرجــة  تراهــن 

الفهــم،  بحثهــا املـسـرحّي عــى مســاحات ســوء 

وتســعى الكتشــاف تلــك املســافة بــن مــا ُيقــال، 

ومــا َنظــُن أنــه ُيقــال، ليتحــول العــرض املســرحّي 

إىل لعبــة نكــون فيهــا دومــاً عــى وشــك الفهــم، 

فهنــاك دومــاً نقــص مــا، إذ ال صــورة مكتملــة، 

بل بناء يحافظ عى الفراغ بن الدال واملدلول، 

لــكل  الــذايت  والتقديــر  للظــّن  ملــؤه  ُيــرك 

الوثيقــة  توظــف  روســيت  أن  خصوصــاً  متلــق، 

يف  تجســيدها  لتعيــد  مـسـرحّية،  كموضوعــة 

يجعلهــا  مــا  ومـسـاءلة  مكوناتهــا،  فهــم  ســبيل 

»الحقيقــة  عــن  مختلفــة  تاريخّيــة«  »حقيقــة 

الدرامّيــة«.

روســيت  ـعـرض  نشــاهدها يف  الســابقة  التقنّيــة 

الــذي  بيــكا«،  بيــري  مــع  »لـقـاء  بعنــوان  األخــري 

الجامعيــة  املدينــة  مســرح  خشــبة  تســتضيفه 

الدوليــة يف باريــس، ونشــاهد فيــه عــى شاشــة 

عــن  للحديــث  بيــكا  مــع  مقابلــة أجرتهــا  أمامنــا 

ممثــان  الوقــت  ذات  يف  العلمــّي،  نشــاطه 

عــى  أخــرى  ـمـرة  املقابلــة  هــذه  بتأديــة  يقومــان 

الخشــبة، وكأننــا أمــام لعبــة مرايــا، تتكــرر فيهــا 

حرفيــاً. الحــوارات 

تحدّيــاً  ويشــكل  الـعـرض  يف  املتعــة  يخلــق  مــا 

مـسـرحياً هــو املوـضـوع الــذي يعمــل عليــه عالــم 

اللســانيات بيــكا، إذ قــى األخــري خمســة عشــر 

عامــاً يف غابــات األمــازون مــع قبيلــة موندوركــو، 

عــى  يقــوم  الــذي  اللغــوّي،  نظامهــم  لدراســة 

التقريــب والتقديــر، إذ ال تمتلــك هــذه القبيلــة 

تكميمهــم  يجعــل  مــا  الخمســة،  تفــوق  أعــداداً 

لأشــياء قائمــا عــى الظــّن والصدفــة، بالتــايل ال 

معنى ثابت ملا يقال، بل مجرد تلويح باملعنى، 

معــدودة«  لثــوان  كـ«انتـظـرين  بســيطة  فجملــة 

تصبــح مائعــة املعنــى، فكــم ثانيــة مقصــود هنــا، 

وحن نقولها إن تبنينا نظام العد السابق، هل 

يمكــن أن تكــون ألــف ثانيــة أم ثانيتــن؟

إىل  الـعـرض  فـضـاء  تـحـول  الســابقة  التقنيــة 

القبيلــة  عوالــم  إىل  التســلل  لنــا  تتيــح  بوابــة 

تعكســها  والتــي  الامحــدودة  تلــك  املتخّيلــة، 

لغتهــا البســيطة الخاليــة مــن التعيــن الدقيــق، 

أو  بلوحــة  أشــبه  منطوقــة  عامــة  كل  وكأن 

مــا  وهــذا  بشــدة،  مقّلمــة  تصغرييّــة،  منحوتــة 

التــي  الـعـرض  ســينوغرافياً  يف  بصريــا  ينعكــس 

منطــق  وفــق  األمــازون  غابــات  مـحـاكاة  تحــاول 

لغــة القبيلــة، عــرب ديكــور شــديد البســاطة حــد 

الـفـراغ، الــذي يوحــي أكــر مــن أن يقــدم يقينــاً، 

فارغــة،  ومســاحات  متفرقــة،  نباتــات  نــرى  إذ 

التــي تشــكل مــادة مخربيّــة  تلــك القبيلــة  وكأن 

الخشــبة  إىل  تســللت  الغربيــن،  للباحثــن 

الايقــن. بعــدوى  وأصابتهــا 

الكتابــة  ـحـول  تســاؤالت  الـعـرض  يطــرح 

املـسـرحّية، عــرب توظيــف اللبــس الســابق ودوره 

يف بناء املتخيّل الذي نمتلكه عن العالم، وكيف 

يمكن ترجمته عى الخشبة، فاملثلث مثاً كيف 

ســيكون شــكله، أو كيــف يمكــن أن يكــون شــكل 

املربــع تقريبــاً؟، هــذه التســاؤالت التــي يتبادلهــا 

املخرجــة  تشــري  والتــي  الخشــبة،  عــى  املمثــان 

الفنــان  لهــا يف أعمــال  أنهــا وجــدت إجابــات  إىل 

اللغــة  تتحــدى  مورليــت،  فرانســوا  والنحــات 

وهنــا  املـسـرحّي،  الحــوار  تصنــع  التــي  املنطوقــة 

يــربز مــا تدعــوه املخرجــة بالـ«التأخــري« أو املســافة 

الزمنيــة الفارقــة بــن النطــق واملعنــى، خصوصــاً 

وأن هــذا التأخــري يحــدث عــى ثاثــة مســتويات، 

يف اللقاءات املسجلة التي نشاهدها، ويف حوار 

املمثلــن، ويف عقــل املتلقــي، مــا يخلــق مســاحة 

من اللعب والكوميديا، ذات التأثري املباشر عى 

املتلقــي، وفهمــه للغــة التــي يســتخدمها بصــورة 

يومّيــة ومــدى دّقتهــا، إذ يســتمع لــذات النــص 

»الوثائقّيــة«  األصليــة  بصورتــه  ـمـرة  مرتــن، 

وـمـرة بصــورة »مـسـرحّية« عــى لســان املمثلــن، 

مــا يجعــل الصــدى الــذي يــردد صوتــاً أصيــاً يف 

كل مرة نسمعه، بسبب ميوعة املعنى وتغريه 

الدائــم.

تمتــد تســاؤالت الكتابــة إىل طبيعــة بـنـاء النــص 

وعاقته مع الوثيقة، إذ نشاهد مقابلة يتحدث 

فيهــا بيــكا عــن »منهجــه« العلمــي، واألســلوب 

الدقيق الذي اتبعه لفهم نظام القبيلة القبي، 

وهنا تبدو تقنيات إنتاج النص املســرحي نقيضاً 

تطابــق  مــن  فبالرغــم  العلميــة،  للمنهجيــات 

يف  ـشـرطّي  فاملـسـرحي  األوىل،  للوهلــة  االثنــن 
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ذات  املعنــى،  عــى  مفـتـوح  مجــازّي  جوـهـره، 

املشــاهد  يجعــل  مــا  األمازونيــن،  لغــة  الــيء 

كاهمــا  املســاواة،  قــدم  عــى  النــص  وكاتــب 

مقاربتــه،  أو  املقصــود  املعنــى  التقــاط  يحــاول 

لكــن كلمــا تطــور النظــام اللغــوي الــذي نســمعه 

وتعقــدت محاوالتــه لضبــط املعنــى، ازداد هــذا 

تعيينــاً وغموضــاً. املعنــى ال 

النســخة  مفاهيــم  إىل  يحيلنــا  الاتعيــن  هــذا 

واألصــل، وأيهمــا أقــدر عــى احتــواء الحقيقــة، 

»األصــل«  تفقــد  نســخة،  كل  وأن  خصوصــاً 

مــا  وهــذا  إنتاجهــا،  تــم  كلمــا  مــن املعنــى  ـجـزءا 

ـنـراه يف بعــض الحــوارات التــي ال تبــدو منطقيــة 

اللعبــة  يف  تورطنــا  بســبب  األحيــان  بعــض  يف 

املســرحّية، لتصبــح كلمــة كـ«مــوزة« صعبــة عــى 

التعيــن والقيــاس، فمــا هــو شــكلها وحجمهــا، 

وكيــف يمكــن رســم ثمــاين مــوزات مثــاً، إن كنــا 

أعــداد. ســوى خمســة  نتملــك  ال 

مســاحات الشــّك والايقــن التــي يراهــن عليهــا 

العــرض توجــه االنتقــاد للدقــة واملكيانيكّيــة التــي 

واألعــداد  التكميــم  فأســاليب  اليــوم،  نعيشــها 

الدقيقــة واإلحصائيــات التــي »تمثلنــا« ال نجدهــا 

الوطنــي  الرقــم  ذو  فاملشــاهد  الـعـرض،  يف 

والخاضــع  دومــاً،  املراقــب  والــوزن  الدقيــق، 

وعــدد  يشــري  ومــا  حركتــه  ترصــد  لتطبيقــات 

يف  نفســه  يجــد  رقميــاً،  لحظــة  بــكل  خطواتــه 

شــديدة  األنظمــة  مــن  فيهــا  يتحــرر  مســاحة 

املنطقّية التي تحكم حياته، وتتسلل إىل لغته، 

فمــا هــو خــط يف العــد ضمــن املنطــق »اليومــي« 

الـعـرض،  ضمــن  نكتــة  أو  لعبــة  إىل  يتـحـول 

والتســاؤالت البســيطة عــن الـطـول والرتيــب يف 

بــد مــن  الـهـرم اإلداري مثــاً تصبــح أحجيــات ال 

حّلهــا، لكــن دون جــدوى، وكأننــا أمــام لعبــة ال 

بهــا. البــدء  بمجــرد  قواعدهــا  تتــاىش  تنتهــي، 

مسرحّية بال ممثلين
تقرح تمرينات التمثيل التقليدية، التي تسبق 

الوقــوف عــى الخشــبة، عاقــة عضويــة يبنيهــا 

النــص، أساســها الحفــظ عــن ظهــر  املــؤدي مــع 

قلــب، ليتـحـول النــص مــن ُمتخيــل عــى الــورق 

إىل حقيقــة ســايكولوجّية لــدى املمثــل، يســعى 

ذاكرتــه  مــع  وربطهــا  وتحليلهــا  تفكيكهــا  إىل 

مــن  الحقــاً  ليتمكــن  الشــخصّية،  وقراءاتــه 

تجســيدها عــى الخشــبة، بوصفهــا نـتـاج وعيــه 

شــخصّية. يــؤدي  كممثــل  بذاتــه 

التــي  والتمرينــات  الســابقة  الحفــظ  عمليــة 

الربتغــايل  املخــرج  جهــود  محــط  هــي  تتطلبهــا 

قلــب«،  ظهــر  »عــن  عرضــه  يف  رودريغــز  تياغــو 

يجــب  ملــاذا  ســؤاال  رودريغــز  فيــه  يطــرح  والــذي 

يســتبدل  عنــه،  ولإجابــة  النــص؟،  حفــظ 

ـمـرة  املمثلــن بعـشـرة متطوعــن هــواة، يف كل 

طــوال  معهــم  ويعمــل  الـعـرض،  فيهــا  يقــام 

لشكســبري  ـسـوناتا  حفــظ  عــى  أكــر  أو  ســاعة 

ومقتطفــات مــن نصــوص لجــورج شــتاير وراي 

ســبيل  يف  برودوســي،  وجوزيــف  برادبــري 

ـمـرة، وربطهــا  تأديتهــا بصــورة مختلفــة يف كّل 

مع حياتهم وعواطفهم الشخصّية، لتعرب عن 

بــه أو حــدث شــاهدوه، ليتمكنــوا  موقــف مــّروا 

لآلخــر،  الخاصــة  مشــاعرهم  نقــل  مــن  عربهــا 

بعكــس مــا يقــوم بــه املمثــل عــادة يف ســبيل نقــل 

مشــاعر الشــخصّية التــي يؤديهــا، والتــي تتــاىش 

الـعـرض. بانتـهـاء  وعيــه  مــن 

تحويــل  إىل  رودريغــز  حســب  الـعـرض  يســعى 

والركيــز  املعرفــة،  لنقــل  مســاحة  إىل  املســرح 

أشــكال  مــن  شــكاً  بوصفهــا  الشــفهّية  عــى 

يــرى  إذ  والتــايش،  النســيان  ضــد  املقاومــة 

الـعـرض،  أثـنـاء  الخشــبة  يديــر  الــذي  رودريغــز 

أن الكثــري مــن »املعــارف« تنجــو شــفاهياً يف ظــل 

أنظمــة الرقابــة والقمــع التــي عرفهــا التاريــخ، مــا 

والذاـكـرة  للنجــاة،  أســلوباً  »املشــافهة«  يجعــل 

مــاذاً آمنــاً ينجــو مــن الســلطة السياســية التــي 

تفعــل االختـفـاء والنســيان، إذ يســتعيد حكايــة 

مسرح
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يف  ســجن  الــذي  ماندلتســام،  أوســيب  الشــاعر 

كتبــه  كل  مصــادرة  وبعــد  الســاتليني،  العهــد 

يــوم عـشـرة  وحرقهــا، كانــت زوجتــه تدعــو كل 

يف  قصائــده  ليحفظــوا  مطبخهــا  إىل  أشــخاص 

للنــاس. نقلهــا  ســبيل 

السلطة الثانّية التي يتحداها رودريغز هي تلك 

البيولوجّيــة، املرتبطــة بتكويــن الذاـكـرة نفســها، 

جســمانّية  عصبّيــة  مكونــات  ذات  بوصفهــا 

أن  ويمكــن  دائمــن،  وتمريــن  لتدريــب  تحـتـاج 

أو  مــا  حــادث  إثــر  بثــوان  فيهــا  مــا  كل  يتــاىش 

بالعمــر، وهنــا يخربنــا رودريغــز  التقــدم  بفعــل 

جدتــه،  عــن  الجمهــور  مــع  عملــه املباشــر  أثـنـاء 

التــي لــم تعــد قــادرة عــى الـقـراءة، وكان عليــه 

أن يختــار لهــا كتبــاً يك تحفظهــا عــن ظهــر قلــب، 

بعــد أن يقرأهــا لهــا، وهنــا كمشــاهدين ننســاق 

إىل طــرح ســؤال رومانــّي نوعــا مــا، عــن الكتــب 

التــي نســتحق أن نحفظهــا عــن ظهــر قلــب.

تتحول الخشبة يف العرض إىل مساحة الختبار 

الذاـكـرة، وتحريرهــا مــن واجبــات الحفــظ التــي 

يمارســها الفــرد يف حياتــه اليومّيــة، وخصوصــاً 

أننــا نمــارس يوميــاً حفظــاً ال عاطفيــاً، وظيفيــاً، 

إذ  االعتيــادّي،  نشــاطنا  النســيان  فيــه  ُيهــدد 

كلمــة  قلــب  ظهــر  عــن  منــا  واحــد  كل  يحفــظ 

البنــي،  بريــده اإللكــروين، ورقــم حســابه  ســر 

ورقــم هاتفــه، ورقــم ضمانــه الوطنــّي، والنشــيد 

الوطنــي، وغريهــا مــن »النصــوص« التــي يمكــن 

أن  حــن  يف  حياتنــا،  يعطــل  أن  لنســيانها 

»الحفــظ« املمــارس يف فـضـاء الـعـرض عاطفــي، 

إىل  نســمعها  التــي  املتخيلــة  النصــوص  يـحـّول 

صيــغ ذات معنــى، نرتبــط بهــا عاطفيــاً، بصــورة 

كل  يعتمــد  إذ  التمثيــل،  تمرينــات  تتجــاوز 

مشارك عى ذكرياته وتجاربه العاطفّية ليؤدي 

كل نــص أو اقتبــاس، وجعلــه جــزءا مــن تكويــن 

ذاكرته بصورة دائمة، ليكون مفتاحاً لعواطف 

أو أحــداث قــد تتــاىش مــن ذاكرتــه بمــرور الزمــن.

املشــاركون  بــه  يقــوم  الــذي  التـكـرار  يذكرنــا 

توظــف  التــي  القمعّيــة  بالســلطات  للحفــظ، 

العلنــي  الظهــور  أو  التـكـرار  وتمنــع  النســيان 

عــى  الحفــاظ  ســبيل  يف  النصــوص  لبعــض 

املُعلــن،  الرســمّي  خطاباهــا  ســلطتها وتماســك 

التــي   30 الـسـوناتا  أهميــة  مثــاً  تــربز  وهنــا 

ألقاهــا  كيــف  يخربنــا  إذ  رودريغــز،  اختاراهــا 

الـحـزب  اجتماعــات  مــن  واحــد  يف  باـسـرناك 

الشــيوعي، يف محاولــة منــه ملواجهــة سياســات 

القمــع ومصــادرة الحريــات التــي كان يمارســها 

االتحاد السوفييتي، وما حدث، أن الحاضرين 

للســلطة،  مباشــر  تحــد  يف  بعــده  مــن  كّرروهــا 

يعمــل  وامـلـريئ،  املنطــوق  املتخّيــل  النــص  وكأن 

الغائــب  يســتدعي  أنــه  أي  الصفــر،  درجــة  يف 

ملصــادرة  الســلطة  تســعى  الــذي  ذاك  واملنــّي، 

حقــه بالظهــور، هنــا يــربز دور كل مشــارك، يف 

تحويــل كل اقتبــاس أو نــص إىل عامــة للتذّكــر، 

فمــع كل ـمـرة يــردد فيهــا الحاضــرون الـسـوناتا، 

ومــا  نســوه،  مــا  ذاكرتهــم  مــن  حولهــا  يبنــون 

غــاب عنهــم أو أجــربوا عــى نســيانه، وخصوصــاً 

الـسـوناتا يحــي فيهــا شكســبري عــن صديــق  أن 

نسيه، وجهوده الدائمة لتذّكره والحفاظ عى 

اللحظات التي قضاها معه، وكأنه يف مواجهة 

دائمــة مــع املُغيــب، وهــذا مــا يحــاول العــرض أن 

يــربزه، وكأن التـكـرار يكســب النــص يف كل ـمـرة 

مـسـرحّيا،  أو  تاريخّيــا  فقــط  ال  معنــى جديــداً، 

يكــرر كلمــات  لســان  بــكل  بــل شــخصيا مرتبطــا 

. شكســبري

السوناتا 30:
حــن أجلــس وحيــداً، صامتــاً، مناجيــاً لحظــات 

املــايض،

أستدعي الذكريات التي أفلتت مني،

وأتنهد لضياع الكثري مما بحثت عنه،

وأندب من جديد الزمن العزيز الذي ضاع.

..

تغرورق عيناي بالدموع، لذكرى

ليلــه  يف  املــوت  أخفاهــم  الذيــن  أصدقــايئ 

. . ي مد لـسـر ا

وذكرى حب تاىش منذ زمن طويل،

وأشياء لن أراها مرة أخرى.

…

بعدهــا، أنتحــب عــى الحــزن نفســه، ذاك الــذي 

مــى،

لــم  شــهدتها، وكأين  التــي  الويــات  عــى  باكيــاً 

قبــل، مــن  أبكهــا 

ولم أذق طعم أملها سابقاً.

..

لكن حن أفكر فيك يا صديقي،

أثناء حزين ونحيبي،

أستعيد كل ما فقدته،

وتتاىش كل أحزاين.

-1609ويليم شكسبري

أن نعيش املأساة مرتن

املســرح   )1977( رو  ميلــو  السويســري  يوظــف 

بوصفه أداة معرفّية، ال فقط لدراسة الظاهرة 

البشــريّة وأشــكالها، بــل أيضــاً لتفكيــك املســرح 

درس  الــذي  فــرو  ثقــايّف،  ونشــاط  كفــن  نفســه 

تحــت إـشـراف بيــري بورديــو وتريســتان تــودورف، 

لاغتيــال  الــدويل  املعهــد   2007 عــام  أســس 

مــن  عــدد  إنـتـاج  عــى  ـعـربه  وعمــل  الســيايس، 

كتــب  التــي  الســينمائية  واألفــام  املـسـرحيات 

محاولــة  يف  اآلخــر،  بعضهــا  وأخــرج  بعضهــا 

لجعــل الخشــبة املســرحية مســاحة للصــراع مــن 

أخــرى. جهــة  مــن  الســيايّس  والتغيــري  جهــة 

عرضــه  رو  يقــدم  املهرجــان،  فعاليــات  ضمــن 

املســرح(،  تواريــخ  )االســتعادة-  املـسـرحي 

الــذي تتداخــل فيــه تقنيــات الســينما مــع األداء 

الجســدّي للممثلــن، وذلــك لتفكيــك مكونــات 

أقــدم  الراجيديــا  يف  النظــر  وإعــادة  املســرح، 

لبعــض  تجليــاً  بوصفهــا  الفــن،  هــذا  أشــكال 

وتقنيــة  األحيــان،  بعــض  يف  الجنائّيــة  العلــوم 

لفهــم مكونــات النفــس البشــريّة وعاقــة الفــرد 

أخــرى. أحيــان  يف  والغيــب  اآلخــر  مــع 

لســيورين  مقالــة  مــن  عنوانــه  الـعـرض  يســتمد 

املســتقبل،  ذاـكـرة  بـنـاء  كيفيــة  عــن  كريكغــارد 

ـلـوك غــودار »تواريــخ الســينما«،  وشــريط جــان 

ويستند إىل قضية أثارت الرأي العام يف بلجيكا 

عــام 2012، حــن اغتيــل الشــاب إحســان جفــري 

اختطافــه  تــم  إذ  الجنســّية،  مثليتــه  بســبب 

بعــد  أربعــة شــبان يف ســيارة، ووجــد  قبــل  مــن 

آثــار  جســمه  يعلــو  ميتــاً،  حقــل  يف  أســبوعن 

الضرب والتعذيب، وبعد سنتن من التحري، 

املشــاركن  مــن  واحــد  عــى   2014 عــام  ُحكــم 

بالقتــل بثاثــن عامــاً يف الســجن، وعــى الباقــن 

الحيــاة. ملــدى  بالســجن 

مــع  الرســمّية  الوثائــق  الـعـرض  يف  تتداخــل 

يعتمــد  إذ  للمؤديــن،  الفنّيــة  االنطباعــات 

والــد  ألفــه  الــذي  الكتــاب  مــن  ـجـزء  عــى  النــص 

إىل  اإلخباريّــة،  والتقاريــر  ابنــه،  عــن  جفــري 

الســتة  يطرحهــا املمثلــون  التــي  األســئلة  جانــب 

عــى بعضهــم البعــض ـحـول القضّيــة، وكيفيــة 

عليهــم. وأثرهــا  املأســاة  اســتعادة 

تردد أصداء الجريمة عى لسان الشخصيات، 

ويســتعاد العنــف الجســدّي لفهــم عاقتــه مــع 

التجربــة الفنيــة الحّيــة، خصوصــاً وأن املمثلــن 

يتنقلــون بــن أدوارهــم املـسـرحّية وشــخصياتهم 

الحقيقّيــة، وهنــا يــربز تســاؤل املخــرج عــن مــدى 

وخلــق  يحــدث،  بمــا  املشــاهد  إقـنـاع  إمكانيــة 

الوهــم بــأن مــا يحــدث عــن الخشــبة »حقيقــّي«، 

ذات اليء ينســحب عى اثنن من املمثلن يف 

العــرض، الذيــن ال يمتلكــون أي خــربة مســرحّية 

ولــم يســبق لهــم الوقــوف عــى الخشــبة، وهنــا 

تربز عناصر اللعب الراجيدي، املرتبطة بجدّية 

لخلــق  املطلــوب  والعاطفــي  الجســدي  العنــف 

التأثــري املطلــوب لــدى الجمهــور مــن جهــة وإقنــاع 

املؤديــن بأدوارهــم مــن جهــة أخــرى.

يتطابــق يف بعــض األحيــان األداء عــى الخشــبة 

وهنــا  الـعـرض،  شاشــة  عــى  نشــاهده  مــا  مــع 

يحيلنا املخرج إىل املونتاج الصحايّف، والتقنيات 

التــي ُتبنــى فيهــا الحكايــة كـ«خــرب«، إذ نتلمــس 

االختــاف بــن األداء املســتمر غــري املتقطــع عــى 

التصويــر  يوظفهــا  الــذي  والتقنيــات  الخشــبة 

والســينما، فاالنقطاعــات يف الزمــن التــي نراهــا 

لــدى  الدفينــة  املشــاعر  ُتخفــي  الشاشــة  عــى 

كيفّيــة  أمامنــا  لنشــاهد  الخشــبة،  عــى  املــؤدي 

زمنــن،  بــن  الجريمــة  حكايــة  إنـتـاج  إعــادة 

للمونـتـاج  خاضــع  واقعــّي  ال  ســينمايئ،  األول 

وسياســات اإلخراج، واآلخر مســتمر وحقيقي، 

يحدث أمامنا عى الخشبة، نسمع فيه صوت 

الجســدّي. وإرهاقــه  املتقطــع  املمثــل 

ُيوظــف التـكـرار يف الـعـرض للتأثــري عــى تماســك 

إنتاجهــا،  عــى  املــؤدي  وقــدرة  »الحقيقــة«، 

تـطـرأ  التــي  الطفيفــة  التعديــات  والســتعراض 

مرتــن،  الـضـرب  نشــاهد  إذ  نســخة،  كّل  عــى 

اســتعادة  قســوة  تــربز  وهنــا  مرتــن،  والعــرّي 

فعــل القتــل، بوصفــه ـجـزءا جوهريــاً مــن األداء 

املحرفــن  املمثلــن  نشــاهد  إذ  الراجيــدي، 

يســألون الهواة عن أشــد لحظات األداء إحراجاً 

وصعوبــة، وكيفيــة التعامــل معهــا يف كل ـمـرة 

والفعــل  والعــرّي  الـضـرب،  كلحظــات  تتكــرر 

الجنــي.

درســاً  بوصفــه  الـعـرض  إىل  النظــر  يمكــن 

دراماتورجيــاً يتبــادل فيــه األدوار كل مــن املخــرج 

محاولــة  يف  والهــواة،  املحرفــن  واملمثلــن 

اســتعادة  عــى  املســرح  قــدرة  مــدى  لتحديــد 

الـعـرض  يســائل  إذ  املعاـصـرة،  الحكايــات 

حــدث  ملقاربــة  املمثــل  يتبناهــا  التــي  التقنيــات 

واقعــي تراجيــدي بصــورة فنّيــة، والتماريــن التــي 

يمارسها الستعادة عنف املأساة وأثرها النفّي 

عليه، خصوصاً وأن املتورطن يف حكاية إحسان 

جفــري أحـيـاء، ويمكــن لهــم أن يشــاهدوا هــذه 

»حقيقتهــا«. مــدى  ويقّيمــوا  الحكايــة 

بـنـاء  الصدفــة يف  دور  الـعـرض إىل  يشــري رو يف 

التقــوا  جفــري  فقتلــة  الراجيــدّي،  الحــدث 

كان  الــذي  الديســكوتيك  بــاب  أمــام  مصادفــة 

صدفــة  أبــاه  التقــى  الــذي  أوديــب  كحالــة  فيــه، 

ثــم قتلــه الحقــاً دون أن يــدري، أو عطيــل الــذي 

وجد منديل دزدمونة ثم قتلها، وكأن الصدفة 

فاتحة نحو الخراب، فكل ما هو غري محسوب 

أو خــارج وعينــا باملســتقبل، يهــدد كل مــا نملــك 

ومــا نظــن أنــه ُمســلم بــه.

بمانيفســتو  يبــدأ  الـعـرض  أن  يثــري االهتمــام  مــا 

ملسرح جديد كتبه رو يف مدينة غاند البلجيكّية، 

نراهــم  الذيــن  األطفــال  مــن  مجموعــة  ويـقـرأه 

نقــاط  عشــر  مــن  البيــان  يتألــف  الشاشــة،  عــى 

الدنماركيــة  الدوغمــا  ســينما  مــن  مســتمدة 

الســينمائّية،  غــودار  ـلـوك  جــان  مفاهيــم  ومــن 

األداء  مفاهيــم  تغيــري  إىل  رو  ـعـربه  ويســعى 

وإعــادة العــرض والتمريــن، فااللتــزام بهــا يدفــع 

املؤديــن لتحــدي املخــرج الــذي يختــار نصــاً دون 

يســعى  كمــا  أســئلته،  عــن  واإلجابــة  مناقشــته 

املانيفســتو لتحريــر املســرح مــن أنظمــة الربمجــة 

املســرحّية والسياســات املرتبطــة بهــا، واألهــم أن 

رو يلـتـزم بهــذه النقــاط يف عروضــه التــي ينتجهــا 

كمديــر للمســرح امللــي الهولنــدي، ويدعــوا كل 

لتطبيقهــا. يف املســرح  العاملــن 

مانيفستو غاند:

بــل  للعالــم،  تمثيــاً  فقــط  ليــس  املســرح  أوالً: 

ســعياً لتغـيـريه، فالهــدف ليــس تمثيــل الواقــع، 

بــل واقعّيــة هــذا التمثيــل.

عمليــة  بــل  ســلعة،  ليــس  املســرح  ثانيــاً: 

والتمرينــات  املمثلــن  واختيــار  فالبحــث  إنـتـاج. 

تكــون  أن  يجــب  الـعـرض  ـحـول  واملناقشــات 

للجمهــور. متاحــة 

ثالثــاً: عمليــة التأليــف تعتمــد بشــكل كًي عــى 

كل من يشارك يف التمارين ويف العرض، مهما 

كانــت وظيفتــه، إذ ال يوجــد مؤلــف واحــد.

لكاســيكيات  الحرفّيــة  اإلنـتـاج  إعــادة  رابعــاً: 

أن  يجــب  وال  ممنوعــة.  الخشــية  عــى  املســرح 

ال تتجــاوز نســبة اســتخدام مــا هــو ُمنتــج ســابقاً 

العشــرين باملئــة، ســواء كان العــرض مســتوحى 

نــص أو فيلــم أو كتــاب أو مـسـرحّية. مــن 

والربوفــات  التماريــن  تقــام  أن  يجــب  خامســاً: 

خــارج فـضـاء املســرح أو عــى األقــل ربعهــا، مــع 

األخــذ بعــن االعتبــار أن الفـضـاء املـسـرحّي، هــو 

أي مــكان ســبق أن أقيــم فيــه ـعـرض أو أقيمــت 

فيــه بروفــة.

لغتــن  ـعـرض  كل  يحــوي  أن  يجــب  سادســاً: 

األقــل. عــى  مختلفتــن  منطوقتــن 

ســابعاً: يجــب أن يحــوي كل عــرض ممثلــن غــري 

محرفن عى األقل. وال تأخذ الحيوانات بعن 

االعتبار، لكن وجودهم مرحب به.

الديكــور  حجــم  يتجــاوز  ال  أن  يجــب  ثامنــاً: 

عشرين مراً مربعاً، أي يمكن نقل كل الديكور 

يف ســيارة واحــدة، ويمكــن ألي شــخص يحمــل 

يقودهــا. أن  عادّيــة  قيــادة  شــهادة 

تاسعاً: ضمن كل برنامج للعروض املسرحّية، 

يف  األقــل  عــى  واحــد  ـعـرّض  يقــام  أن  يجــب 

ـنـزاع أو ـحـرب أو منطقــة ال تحــوي أي  منطقــة 

ثقافّيــة. تحتّيــة  بنيــة 

عــى  يقــام  أن  ـعـرض  كل  عــى  يجــب  عاـشـراً: 

األقــل عشــر ـمـرات، ويف ثاثــة بلــدان مختلفــة، 

خــارج  تـعـرض  أن  مـسـرحّية  ألي  يمكــن  وال 

املسرح امللي الهولندّي يف حال لم تلتزم بعدد 

الســابق. العــروض 

باحث من سوريا مقيم في باريس

مسرح
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الرواية والشاشة
فيليب روث وعالمه األدبي في السينما

أمير العمري

يف مايو املايض رحل عن عاملنا الروايئ األمريك العمالق فيليب روث عن 85 عاما، وترك وراءه ثالثني عمال أدبيا روائيا. ورغم أنه يعترب 

أعظــم كاتــب أمــريك يف عصــره إال أنــه لــم ينــل جائــزة نوبــل لــآداب، لكــن روث حصــل عــى الكثــر مــن الجوائــز املرموقــة األخــرى كمــا منحــه 

الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا عــام 2011 امليداليــة الوطنيــة للعلــوم اإلنســانية عــن مســاهمته يف األدب األمــريك. ويف العــام التــايل أعلــن 

روث اعتزالــه الكتابــة وكان يف التاســعة والســبعني مــن عمــره.

سينما

مــن  فريــدة  روث  فيليــب  روايات
َوَضعــت  لكونهــا  نوعهــا، 

تحــت املجهــر للمــرة األوىل وعــى هــذا النحــو مــن 

الكثافــة والتعبــري الصــادق الجــريء، شــخصية 

اليهــودي األـمـرييك يف إطــار جديــد. وال شــك أن 

مــن  الكثــري  رواياتــه  يســتمّد ألحــداث  كان  روث 

طفولتــه  خاصــة  الشــخصية،  حياتــه  تفاصيــل 

بـ«نيــوآرك« يف واليــة  ونشــأته يف عائلــة يهوديــة 

نيوجرييس. إال أن روث كان يهوديا رفض اإلطار 

علمانيــا،  يكــون  أن  واختــار  ليهوديتــه،  الضيــق 

أعمالــه  يف  اليهوديــة  الشــخصية  يصــّور  وكان 

مهمومــا  ظــل  أنــه  رغــم  الســخرية  مــن  بـنـوع 

بمســألة الهويــة بشــكل عــام، والهويــة اليهوديــة 

بشكل خاص.

كان روث مهتمــا أيضــا بعاقــة الفــرد باملجتمــع 

األمرييك الكبري وقضاياه وإشكالياته، كما أبدى 

اهتمامــه بمــا يحــدث يف العالــم الكبــري. وكانــت 

األـمـرييك  والتــورط  السياســية  املســألة  تشــغله 

والعنصريــة،  الطبقيــة  والتناقضــات  فيتنــام  يف 

وأيضــا »العلمانيــة« األمريكيــة، وهــل هــي حقــا 

راسخة كما يقال، أم أنها غطاء يخفي قناعات 

أخــرى؟ وكيــف يــرى اإلنســان نفســه، وهــل هــو 

مســؤول عــن اختياراتــه، وكيــف يمكنــه مواجهــة 

ذاتــه؟

أنتجــت الســينما ثاثــة أفــام عــن روايــات فيليــب 

اإلنســانية«،  »الوصمــة  بالرتيــب  هــي  روث 

»الســكينة األمريكيــة«، و«الســخط«، كمــا أنتــج 

»املؤاـمـرة  القـصـرية  روايتــه  عــن  تلفزـيـوين  فيلــم 

هــذا  يف  الضــوء  أســلط  وســوف  أـمـريكا«.  ضــد 

املقــال عــى األفــام الســينمائية الثاثــة مــن دون 

التــي  الروايــات  وبــن  بينهــا  للمقارنــة  محاولــة 

عنهــا. اقتبســت 

الوصمة اإلنسانية
 The( اإلنســانية«  »الوصمــة  األول  الفيلــم  يف 

املخــرج  يســعى   ،)Human Stain( ،)2012

روـبـرت بنتــون إىل نقــل روايــة روث إىل الســينما 

بلغــة غــري تقليديــة، أي مــن خــال خــط ســردي 

متعرج، يصعد ويهبط بحيث يربط بن املايض 

الشــخصيات املختلفــة.  بــن  منتقــا  والحاضــر، 

يريد لفيلمه أن يلمس مفاهيم الهوية والعنصر 

واللون والجنس يف املجتمع األمرييك. ورغم أنه 

يدخــر مفاجــأة الفيلــم إىل وقــت متأخــر نســبيا يف 

الســياق، إال أنــه يظــل يلمــس أفــكار الروايــة دون 

املشــاهد  ليجعــل  منهــا  االـقـراب  يف  ينجــح  أن 

يعيــش يف قلــب املوـضـوع، ولذلــك نحــن نعجــز 

عــن التعاطــف مــع شــخصيات الفيلــم رغــم أنهــا 

تـشـرك يف كونهــا »ضحايــا« عــى نحــو أو آخــر.

الجامعــي  الـحـرم  يف  بمشــهد  الفيلــم  يبــدأ 

لأحــداث.  الزمنيــة  الـفـرة  عــى  الضــوء  يســلط 

فنحــن نســمع حديثــا بــن بعــض الشــباب ـحـول 

بيــل كلينتــون  احتمــاالت عــزل الرئيــس األســبق 

مــن منصبــه يف ضــوء فضيحــة مونيــكا لوينســي 

يريــد أن  مــا  بــد أن هنــاك عاقــة  يف 1998، وال 

يصنعهــا الفيلــم بــن ســقطة كلينتــون وســقطة 

بطــل.

أما البطل الذي هو يف الحقيقة، نقيض البطل، 

فهــو كوملــان ســيلك، األســتاذ الجامعــي املرمــوق 

املتخصــص يف األدب الكاســيي. وهــو معــروف 

محاضراتــه  إحــدى  يف  يخطــئ  لكنــه  كيهــودي، 

يتغيبــون  الذيــن  الطــاب  مــن  اثنــن  ويصــف 

بـ«األشــباح«، فتقــوم  باســتمرار عــن محاضراتــه 

القيامة بعد أن يتضح أن االثنن من األمريكين 

السود. يعقد مجلس الكلية اجتماعا يف حضور 

تهمــة  ينفــي  أن  يحــاول  الــذي  الغاضــب  كوملــان 

العنصريــة عــن نفســه، ليقــرر املجلــس يف نهايــة 

االجتـمـاع، إعـفـاءه مــن منصبــه.

بســمعة  لحقــت  التــي  البالغــة  لإـسـاءة  نتيجــة 

وتفــارق  قلبيــة  بنوبــة  زوجتــه  تصــاب  كوملــان 

فيســعى  شــديد  غضــب  وينتابــه  الحيــاة، 

تلــك  زوكرمــان..  ناتــان  هــو  شــاب  كاتــب  إىل 

رواياتــه  يف  روث  ابتكرهــا  التــي  الشــخصية 

باألحــرى،  أو  لــه  الــروايئ  املعــادل  وأصبحــت 

مــن  كوملــان  يريــد  املؤلــف.  الكاتــب-  ضمــري 

زوكرمــان أن يكتــب معــه كتابــا يكشــف فيــه مــا 

الكليــة،  داخــل  وفســاد  تجــاوزات  مــن  يعرفــه 

زوكرمــان،  اعتــذار  ورغــم  االنتقــام.  ســبيل  عــى 

تتطــور العاقــة بــن الرجلــن إىل صداقــة وثقــة 

أبــدا بـسـره الدفــن  ورغــم ذلــك ال يـبـوح كوملــان 

يدفعــه  آخــر  بأمــر  لــه  يعــرف  لكنــه  لصديقــه، 

إىل الدـخـول معــه يف مناقشــة جديــة، فكوملــان  
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الــذي بلــغ الحاديــة والســبعن مــن عـمـره، عــى 

عاقة بامرأة يف الرابعة والثاثن، تدعى فونيا 

فــاريل، وهــي عاملــة نظافــة ويفــرض أنهــا أميــة، 

لكنها شديدة الفتنة، تمنحه شعورا خاصا لم 

كمــا  الجنســية  بالنشــوة  طــوال حياتــه،  يجربــه 

يعــرف لصديقــه. أمــا فونيــا فقــد كانــت متزوجــة 

وفــاة  بعــد  عنــه  وانفصلــت  فــاريل،  ليســر  مــن 

لكنــه  بمنزلهمــا،  شــّب  حريــق  يف  منــه  طفليهــا 

ويطاردهــا. يتعقبهــا  أخــذ 

كان ليســر جنديــا شــارك يف حــرب فيتنــام وعــاد 

يعــاين مــن االضطــراب العقــي والنفــي بســبب 

الحــادث  ضحيــة  إذن،  فونيــا  هنــاك.  تجربتــه 

فيتنــام،  ضحيــة  وليســر  البنيهــا،  وقــع  الــذي 

وكوملــان ضحيــة تعنــت وـغـرية وحقــد زمائــه يف 

مجلس الكلية الذين لم يستطيعوا أن يغفروا 

غلطتــه، إال أن كوملــان أيضــا ضحيــة لنفســه كمــا 

ســرى.

مغــزى  فهــم وتفســري  يف  حائــر  زوكرمــان  ناتــان 

ذلك امليل الجني الذي استبد بصديقه ودفعه 

الجنــس،  طريــق  عــن  مأزقــه  مــن  الـهـرب  إىل 

مـصـرا  زوكرمــان،  لنصيحــة  االســتماع  ويرفــض 

عــى املــيض قدمــا حتــى النهايــة يف هــذه العاقــة 

املضطربة. لكن كوملان يخفي عن زوكرمان سرا 

لنــا  نحــن املشــاهدين، فالفيلــم يكشــف  نعرفــه 

منــذ وقــت مبكــر، أن كوملــان هــو يف الواقــع ابــن 

لعائلة من السود األمريكين، لكنه ولد أبيض 

البـشـرة، وســجل عنــد تطوعــه يف البحريــة أثـنـاء 

هــو  واســتمرأ  أبيــض،  كرجــل  الكوريــة  الـحـرب 

الحكايــة فتنكــر لعائلتــه ولونــه وأصلــه وانتحــل 

شخصية يهودي )هل ألن اليهودي أقل تعرضا 

الواليــات  الســود يف  مــن  العنصــري  لاضطهــاد 

املتحــدة؟(.

إال  والحاضــر  املــايض  بــن  الفيلــم  انتقــال  رغــم 

تكمــن  للغايــة، كمــا  بطــيء  إيـقـاع األحــداث  أن 

املشــكلة األكــرب يف ســوء اختيــار املمثلــن، فقــد 

أنـتـوين  إىل  ســيلك  كوملــان  دور  بنتــون  أســند 

لــم يكــن  الــذي اجتهــد يف أدائــه، لكنــه  هوبكنــز 

َيبــُد قريــب الشــبه مــن املمثــل  لــم  مقنعــا، كمــا 

يف  كوملــان  بــدور  قــام  الــذي  ميللــر،  وينتــورث 

أـسـرته  كنــف  يعيــش يف  كان  أن  )وقــت  شــبابه 

كيدمــان  نيـكـول  تكــن  ولــم  األصــل(.  األفريقيــة 

األميــة،  النظافــة  عاملــة  فونيــا  دور  يف  مقنعــة 

وكانــت أـقـرب إىل ســيدة مــن الطبقــة الوســطى 

األمريكيــة. واألهــم بالطبــع أن الفيلــم لــم ينجــح 

يف ملــس املغــزى األكــرب للقصــة حســب رؤيــة روث 

روايتــه. يف 

السكينة األميركية
 ،)2016( األمريكيــة«  »الســكينة  الثــاين  الفيلــم 

بجاـئـزة  فــازت  التــي  روث  روايــة  عــن  مقتبــس 

يخرجــه  فيلــم  أول  وهــو   ،1998 عــام  بوليتــزر 

ويقــوم ببطولتــه املمثــل إيــوان ماكريغــور. ويبــدأ 

الفيلم من النهاية، أي من لحظة معرفة ناتان 

القصــة  بطــل  وفــاة  املؤلــف(  )ضمــري  زوكرمــان 

ســيمور مــن شــقيقه جــريي يف الحفــل الســنوي 

لزمــاء الدراســة الــذي تقيمــه الكليــة. ومــن هنــا 

يعــود الفيلــم مــن التســعينات يف »فــاش بــاك« 

طويــل يـسـرجع خالــه زوكرمــان تاريــخ ســيمور 

الســتينات. يف  وأـسـرته 

اإليـقـاع  وبــطء  الســرد  طريقــة  أن   املشــكلة 

واألداء البــارد للشــخصية الرئيســية، واإلـخـراج 

حرصــه  رغــم  باملــكان  اإلحســاس  يفتقــد  الــذي 

تفقــد  عوامــل  كلهــا  الـفـرة،  تفاصيــل  عــى 

ـحـول  تــدور  التــي  روث  روايــة  جوهــر  الفيلــم 

فكــرة »األمريكيــة« أي مغــزى أن تكــون أمريكيــا، 

وهــل نجحــت أـمـريكا فعــا يف صهــر الشــخصية 

األمريكيــة، أم أن األمــر ال يعــدو إاّل وهمــا كبــريا؟ 

كمــا أن الروايــة تتـسـاءل أيضــا ـحـول معنــى أن 

تكون يهوديا يف أمريكا، وهل يمكنك أن تفلت 

تتمتــع  أن  لــك  أتيــح  لــو  اليهوديــة  هويتــك  مــن 

هــذا  فيلمنــا  بطــل  مثــل  تبــدو  يجعلــك  بشــكل 

األـمـرييك  للرجــل  مثاليــا  نموذجــا  يعتــرب  الــذي 

األبيض األشــقر ذي العينن الزرقاوين )اإلنكلو 

ساكـسـوين(، ممــا دفــع الجميــع إىل أن يســموه 

الريــايض  تفوقــه  ذلــك  إىل  أضــف  الســويدي، 

بالعمــل  تخرجــه  بعــد  التزامــه  ثــم  والــدرايس، 

وتمتعــه  القفــازات،  لصنــع  والــده  مصنــع  يف 

املئــة  يف   80 يوظــف  جعلــه  لـيـربايل  بحــس 

بتقديــر  ويعاملهــم  الســود،  مــن  العمــال  مــن 

واـحـرام. ولــي تكتمــل الصــورة املثاليــة، يتــزوج 

داون،  نيوـجـرييس  جمــال  ملكــة  مــن  ســيمور 

التــي تنجــب لــه ابنــة هــي مــريي، لتصبــح مــريي 

النقيــض أو »الخطــأ التاريخــي« الــذي ســيقيض 

التلعثــم يف  عليــه. إنهــا تعــاين يف طفولتهــا مــن 

ســاخطة  بعــد  مــا  يف  لتصبــح  وتشــّب  النطــق، 

حقبــة  خــال  والعالــم  واملجتمــع  العائلــة  عــى 

الســتينات الغاضبــة، حيــث تتــوارد أنـبـاء القتــل 

يف فيتنــام، ويتاعــب الرئيــس جونســون باـلـرأي 

العــام، وتندلــع أحــداث العنــف العنصــري كمــا 

قبــل. مــن  يحــدث  لــم 

متطرفــة  راديكاليــة  جماعــة  إىل  مــريي  تنضــّم 

»نيــوآرك«  بريــد  مقــر  يف  قنبلــة  بــزرع  وتقــوم 

العائلــة  تهجــر  ثــم  رجــل،  مقتــل  إىل  تــؤدي 

وتختفــي وكأنهــا أصبحــت لعنــة قدريــة. ســتفقد 

أمهــا اتزانهــا وتعالــج طويــا مــن االكتئــاب، وال 

يستسلم والدها أو يكف عن البحث عنها أبدا. 

وعندمــا يتصــور أنــه قــد عــر عليهــا أخــريا، يــدرك 

قــد فقدهــا إىل األبــد. أنــه 

كـثـريا  الفيلــم  أضعــف  ماكريغــور  إيــوان  أداء 

خاصــة وأن الشــخصية كمــا رســمها الســيناريو، 

أصبحــت ضعيفــة، شــاحبة، فاقــدة للمامــح، 

وليــس مــن املمكــن التعاطــف معهــا تمامــا مثــل 

شــخصية كوملان يف الفيلم الســابق. صحيح أنه 

يبــدو  لكنــه  يكــون  مــا  الصعــود كأفضــل  يحقــق 

عاجزا تماما عن استيعاب الفرة التي يعيشها. 

وقد جعل أسلوب اإلخراج من املوضوع مجّرد 

الفيلــم  مــادة لفيلــم بوليــي ولكــن دون قــدرة 

البوليــي عــى تحقيــق اإلثــارة والرقــب.

السخط

 ،)2016( »الســخط«  فيلــم  يــدور  أن  يـفـرض 

)Indignation(، املقتبس عن الرواية الثامنة 

والعشــرين لفيليــب روث )2008( ـحـول القــدر 

واملصائــر التــي ال مـهـرب منهــا، وخاصــة املــوت، 

واالختيارات املبكرة يف الحياة التي تصنع مأساة 

أخرجــه  الــذي  الفيلــم  لكــن  نفســه،  وجودنــا 

جيمــس شــاموس، بأســلوب تقليــدي، يضعــف 

ويجعــل  لــروث،  الفلســفية  األفــكار  مــن  كـثـريا 

حيــاة  يف  مبـكـرة  مغاـمـرة  عــن  عبــارة  الفيلــم 

شــاب يهــودي هــو ماركــوس واكتشــافه الجنــس 

والحــب، واعـتـزازه الشــديد بنفســه. إنهــا روايــة 

املــوت  يجعــل  الفيلــم  لكــن  أساســا.  املــوت  عــن 

يــأيت أوال يف بدايــة الفيلــم مــع مقتــل ماركــوس 

يف الحــرب الكوريــة، ثــم يســري الفيلــم إىل الــوراء 

يف »فــاش بــاك« طويــل يرويــه ماركــوس نفســه 

بصوتــه أي بعــد موتــه!

العشــرين.  القــرن  خمســينات  أوائــل  يف  نحــن 

هواجــس  مــن  يعــاين  أبويــه  وحيــد  ماركــوس 

فقــط  يهتــم  أن  يريــده  الــذي  )القصــاب(  والــده 

العائلــة  يف  الوحيــد  العضــو  لكونــه  بدراســته 

الــذي نجــح يف االلتحــاق بالجامعــة، وهــو ـيـرك 

الجامعيــة  العائلــة ويذهــب لإقامــة يف املدينــة 

غريبــة  عاقــة  يقيــم  حيــث  وينســربغ  بجامعــة 

سينما

مشاهد من أعمال فيليب روث في السينما
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مع له هي أوليفيا تقرب منه كثريا وتبدو وكأنها 

دون  مــن  الجنســية  اللــذة  بــل وتمنحــه  أفــكاره، 

الحقيقيــة  مشــاعره  بــن  متمــزق  ولكنــه  جـمـاع. 

األخاقيــة  بالنـظـرة  التمســك  أو  أوليفيــا  تجــاه 

الـجـرأة. هــذه  بــكل  تتمتــع  فتــاة  تجــاه  التقليديــة 

التنفيــذ  جيــدة  منفصلــة  مشــاهد  الفيلــم   يف 

واألداء، أهمهــا مشــهد املواجهــة أو االســتجواب 

ومشــهد  ملاركــوس،  الكليــة  مديــر  يجريــه  الــذي 

ماركــوس عــى فــراش املستشــفى بعــد أن أجريــت 

وزيــارة  الدوديــة،  الزائــدة  اســتئصال  عمليــة  لــه 

لــه  بأمــه وزيارتهــا  ثــم عاقتــه  لــه،  أوليفيــا األوىل 

أوليفيــا،  عــن  التخــي  نهايتهــا  يف  منــه  لتطلــب 

مقابل أن تتخى هي عن طلب الطاق من والده. 

لكــن املشــكلة أن الفيلــم يبــدو مفــككا مشوشــا. إال 

أن ما يجعلنا نشاهده حتى النهاية، األداء املمتاز 

لوغــان  يتقدمهــم  جميعــا،  املمثلــن  ملجموعــة 

)أوليفيــا(. غــادون  وســاره  )ماركــوس(،  لريمــان 

األفــام  بــن  املـشـركة  املامــح  مــن  الكثــري  هنــاك 

الثاثة، البطل فيها يهودي، ال شك أن روث تأثر 

هنــا بتاريخــه الشــخيص، وكان يعــرب عــن شــعوره 

والغضــب )كمــا  الســخط  إىل  وميلــه  باالـغـراب، 

يفعــل ماركــوس يف »الســخط« مثــا( مــع رفضــه 

ليهوديته بل ولأديان عموما. وهناك أيضا فكرة 

الحنــن الدائــم إىل بلــدة البطــل »نيــوآرك«، وإىل 

أو كمتفــوق يف  للبيســبول  بــارع  ماضيــه كاعــب 

الســباحة، والتوقــف عنــد تفوقــه األكاديمــي، ثــم 

العائلــة،  عــى  وتمــرده  بوالــده،  املتوـتـرة  عاقتــه 

ويف مــا بعــد اهتمامــه بالجنــس وبأزمــة منتصــف 

لضمــري  الدائــم  الوجــود  ثــم  الوجوديــة،  العمــر 

عــى  ردا  روث  قــال  ـمـرة  ذات  زوكرمــان.  املؤلــف 

التساؤل الدائم عما يف أعماله من سريته الذاتية 

»نعــم كلهــا عّنــي.. ولكــن ال يشء فيهــا عّنــي«.

الكثــري مــن أعمــال فيليــب روث يف  وتظــل هنــاك 

لكــن  الســينما،  إىل  طريقهــا  تجــد  أن  إىل  حاجــة 

نـظـرا لصعوبــة هــذه األعمــال وـغـزارة مــا تتضمنــه 

مــن أفــكار وتأمــات ورؤى، فإنهــا تحـتـاج إىل مــن 

للغــة  بنجــاح  تطويعهــا  يمكنــه  ومــن  يفهمهــا، 

الفيلــم.

ناقد سينمائي من مصر
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عصف عاطفي 
ووقائع تشبه األحالم

ثالث تجارب فنية من اإلمارات 

فاروق يوسف

عــن الفــن فيهــا. فهــو حديــث ومعاصــر ومغامــر  دولــة اإلمــارات يصــح قولــه  عــن  ُيقــال  مــا 

وجــريء ومتطلــع وعاصــف يف طموحــه وســابق عـصـره. يكفــي دليــال عــى ذلــك أن رائــد فــن 

املفاهيــم يف األلــم العربــي هــو الفـنـان حســن شــريف )1951 ــــ 2016( وهــو مواطــن إمــارايت 

ذهــب إىل بريطانيــا ـعـام 1973 )بعــد إعــالن االتحــاد بســنتني( للدراســة الفنيــة يف بريطانيــا 

وهنــاك تأثــر بالفـنـان ـتـام جيلــز، رئيــس قســم الفــن التجريــدي والتجريبــي يف الكليــة التــي 

كان يــدرس فيهــا. حينهــا انقلبــت فـكـرة شــريف عــن الفــن بطريقــة ثوريــة فعــاد ـعـام 1984 

مــن  معاـصـرة  فنــون  ـبـوالدة  مبـشـرا  ـلـواء املعاـصـرة،  حامــال  دراســته  إنهــاء  بعــد  بلــده  إىل 

خالل جماعة الخمسة التي ضمت محمد كاظم ومحمد أحمد إبراهيم وحسني شريف 

وعبدالله السعدي إضافة إىل حسن شريف نفسه. يف ذلك الوقت ما كان ممكنا القبول 

بأفكار تلك الجماعة يف أي مكان آخر من العالم العربي، غر أن »اإلمارات« كانت مكانا 

مختلفــا عــن ـسـواه مــن جهــة قبولــه بالغريــب، املختلــف والثــوري يف نزعتــه املعاـصـرة.

فنون

قــد  املــارات  كانــت  الخمســة  جماعــة  قبل 
النظــر  يمكــن  فنيــة  أحداثــا  شــهدت 

حلقــات  مــن  األوىل  الحلقــة  باعتبارهــا  إليهــا 

التأسيس للفن يف دولة ناشئة.

معرضــه  األنصــاري  أحمــد  الفنــان  أقــام   1972

الشــارقة. إذاعــة  يف  األول  الشــخيص 

الريــس معرضــه  الفنــان عبدالقــادر  أقــام   1973

دبــي.  الشــخيص يف 

1980 تم اإلعان عن تأسيس جمعية اإلمارات 

للفنون التشكيلية يف الشارقة.

فقــد شــهدت  الفنيــة  الجماعــات  عــى مســتوى 

التاليــة: الجماعــات  تأســيس  اإلمــارات 

ســالم،  )عبدالرحيــم  األربعــة  جماعــة   1981

عبداللطيــف شــريف،  حســن 

الصمودي، حسن شريف(.

1983 جماعة البانوش.

أقامــت  التــي  واملوجــب  الســالب  جماعــة   1985

معرضهــا األول عــى قاعــة النــادي األهــي بدبــي 

وكانت األعمال املعروضة منفذة بتقنية الحفر 

الطباعــي. 

تقيــم  ـتـزال  ال  التــي  الجــدار  جماعــة   1994

اآلن. حتــى  معارضهــا 

أمــا بينــايل الشــارقة فقــد انطلقــت دورتــه األوىل 

عــام 1993. ويف عــام 2005 شــهد البينــايل تحــوال 

جذريا يف اتجاه الفنون املعاصرة وصار ُيدار من 

أنـحـاء  مــن مختلــف  ومنســقات  منســقن  قبــل 

العالــم.

 

مي وسالم والريس

يمكن النظر إىل تجارب نجاة مي وعبدالرحيم 

بطريقــة  الفنيــة  الريــس  وعبدالقــادر  ســالم 

مزدوجــة، تاريخيــة وفنيــة. فالثاثــة كانــوا روادا 

للحركــة التشــكيلية يف دولــة اإلمــارات العربيــة 

بــن  جمعــت  الفنيــة  عواملهــم  أن  كمــا  املتحــدة. 

عنصــري األصالــة املشــهدية والتحديــث التقنــي. 

رسموا بطريقة حديثة ما يمكن اعتباره أسلوبا 

محليــا يف العيــش وهــو مــا فتــح أمامهــم األبــواب 

بخصائــص  جمــايل  تفكــري  صياغــة  اتجــاه  يف 

محليــة.

طــرق  بينهــم  وتفــرق  املشــهد  بينهــم  يجمــع 

إليــه. الذهــاب 

باعتبارهــا  مــع تجاربهــم  التعامــل  لذلــك يمكــن 

يف  التشــكيي  الفــن  فيهــا  نشــأ  التــي  القاعــدة 

عــن  شــريف  حســن  يعلــن  أن  قبــل  اإلمــارات 

الفنــي إىل  بالواقــع  انتقــل  الــذي  الثــوري  تمــرده 

مــكان آخــر، كانــت األنــواع الفنيــة املعاـصـرة هــي 

مادتــه. 

 

عبدالرحيم سالم 
رسام الخرافة بأنوثتها

 »أن نصــل إىل الفــن عــن طريــق فتــاة مجنونــة، 

لــم يتأكــد أحــد مــن وجودهــا« كان ذلــك رهانــه 

الــذي انعكــس تـحـوال كـبـريا يف أســلوبه الفنــي.

حــدث ذلــك يف بلــد خيــايل لــم تكــن حكاياتــه قــد 

كتبت بعد. كان تراث ذلك البلد الذي سيصبح 

يف ما بعد واحدة من معجزات عصرنا الحديث 

عالقا بالشفاه.

 لقــد فكــر عبدالرحيــم ســالم باملــوروث الوطنــي 

يف  دراســته  ســنوات  مــن  اكتســبها  عــادة  وهــي 

التزيينيــة  لــم يجذبــه املــكان وال عناـصـره  مصــر. 

الصامتة. لم يرغب أيضا يف امليض وراء حكايات 

الصياديــن يف املجـهـول الــذي تجســده مرئيــات، 

هــي عبــارة عــن مفــردات محــدودة فقــدت الكثــري 

من إيحائها الجمايل بسبب تكرارها. يف حقيقة 

الشــخصية كان  للوـصـول إىل هويتــه  محاولتــه 

هنــاك عنصــر ـحـريك غامــض تصنعــه العاطفــة.

لقــد ســحرته أصــوات النـسـاء. ذلــك مــا قــاده إىل 

ضالتــه. ولــم تكــن تلــك الضالــة ســوى »مـهـرية« 

إىل  الحــب  عــن  امتناعهــا  قادهــا  التــي  الفتــاة 

الجنون. حكاية شعبية سمعها يف طفولته من 

جدته واســتعادها شــابا لكن عن طريق الرســم.

الذي جرى بعد ذلك هو األهم.

الـجـرأة عــى أن  ميــل ســالم إىل التجريــد وهبــه 

يصــب شــغفه بتصويــر حركــة النـسـاء املحليــات 

حــن  الحــب  بهــا  أطــاح  التــي  الفتــاة  قالــب  يف 

ســلمها إىل الجنــون. لقــد امتــزج البحــر والريــح 

يف طقــس تعبــريي نجــا بـ«مـهـرية« مــن رمزيتهــا.

توضــح  تــروي وال  ال  ســالم  عبدالرحيــم  رســوم 

وال تشــرح. إنهــا تهبنــا روح الحكايــة مــن غــري أن 

تعلبهــا يف صبغــة شــكلية بعينهــا.

ـمـوج  بهــن  يلقــي  التــي  الحوريــات  هــن  نســاؤه 

البحر عى الشواطئ ملتفات بعصف إلهامهن. 

هــذا رســام يقــف عنــد الحــدود بــن مــا يــراه وبــن 
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مــا يحلــم برؤيتــه، وهــو مــا قــاده إىل أن يصنــع 

يعــده  كائــن  خيــال  مــن  الرســم  يف  أســلوبه 

التجليــات. مــن  بالكثــري  الجنــون 

اســتفاد الفنــان مــن موضوعــه فصــار يرســم كمــا 

الريــح. 

 مهيرة وهي لقية حياته

الصبخــة  منطقــة  يف  ســالم  عبدالرحيــم  ولــد 

البحريــن  إىل  عائلتــه  انتقلــت   .1955 عــام  بدبــي 

ال  »حيــاة  الثانويــة.  مرحلــة  إىل  هنــاك  فــدرس 

يمكن معرفة جدواها وقيمتها إال حن نتجاوز 

تكتســب  الحيــاة  العمــر، وكأن  مــن  الخمســن 

قيمــا جديــدة بمــرور العمــر« يـقـول. بعدهــا عــاد 

بعــده  يكــون  قـصـريا  وقتــا  ليقــيض  إىل اإلمــارات 

واحــدا مــن الطلبــة املبتعثــن إىل الخــارج. ذهــب 

كليــة  يف  النحــت  ليــدرس  القاـهـرة  إىل  ســالم 

الفنــون الجميلــة التــي تخــرج منهــا عــام 1981. 

مفارقــة تذكــر بالرســام اإليطــايل مودليــاين الــذي 

مــن  النحــت وانبعثــت شــهرته  هــو اآلخــر  درس 

رســومه.

تميــز ســالم عــن ســواه مــن داريس الفــن يف مصــر 

كان  مــا  وهــو  املصريــة  التأـثـريات  مــن  بتحــرره 

واضحــا أيضــا يف تجربــة القطــري يوســف أحمــد 

الــذي درس هــو اآلخــر يف مصــر. مــا رســمه بعــد 

ذلــك لــم يحمــل تأثــريات معلميــه وهــو مــا صنــع 

املتمـيـزة. شــخصيته 

حمــل عــام 1980 حدثــا مهمــا بالنســبة لتاريــخ 

الفنون التشكيلية يف دولة اإلمارات. شهد ذلك 

اإلماراتيــن.  التشــكيلين  جمعيــة  العــام والدة 

كان عبدالرحيم سالم واحدا من مؤسي تلك 

الجمعيــة وكان معــه عبيــد ســرور ونجــاة مــي 

وعبدالكريــم  حســن  ومحمــد  شــريف  وحســن 

الســيد وأحمــد حلبــوز ومحمــد يوســف وحســن 

شــريف.

معرضــه  إقامــة  يف  ســالم  عبدالرحيــم  تأخــر 

.1991 العــام  إىل  األول  الشــخيص 

عــى  الرصــاص  بقلــم  ـعـرض تخطيطــات  يومهــا 

»مـهـرية«  حبــا.  بهــا  شــغف  التــي  للـمـرأة  الــورق 

التــي لــن يرافقــه شــبحها. إنهــا لقيــة حياتــه التــي 

مــن  ينهــل  الفنــي وصــار  اســتلهم منهــا أســلوبه 

البصريــة. حكاياتــه  جنونهــا 

بعد ذلك املعرض أقام عبدالرحيم ســالم عددا 

منهــا  عديــدة  دول  ويف  بــاده  يف  املعــارض  مــن 

الكويــت وقطــر ومصــر وفرنســا والهنــد وســوريا 

امـلـرأة  ترافقــه،  مـهـرية  وكانــت  وأملانيــا  وإســبانيا 

التــي أهدتــه أســلوبه يف الرســم.

 عصف عاطفي خفي

 تســتمد مغاـمـرة عبدالرحيــم ســالم قوتهــا مــن 

رغبــة عميقــة يف التجريــب. هــذا رســام ال يخــى 

األســلوب املتــاح وال يهابــه. ال يخــى أن تفلــت 

إىل  يمــيض  إنــه  يديــه.  بــن  مــن  اللعــب  خيــوط 

هدفــه الشــكي محمــا بطاقــة ال تنتهــي، مادتهــا 

الغامضــة تتكاثــر تلقائيــا مــن غــري أن تتــئ عــى 

ما يقع خارجها. يرسم سالم كَمن يهذي. وهو 

الخفيــة  أنثــاه  الرســم  أثـنـاء  يحــاور  أتوقــع  كمــا 

التــي قــد ال تتــاح لهــا الفرصــة لــي تظهــر كاملــة 

كمــا يراهــا الرســام يف جنــة عاطفتــه.

عبدالرحيــم ســالم رســام خطــوط، وإن صنعــت 

اللونيــة  املســاحات  يشــبه  مــا  الخطــوط  تلــك 

العمــوم  عــى  وهــب  بالصدفــة.  تتشــكل  التــي 

شــكلتها.  التــي  الخطــوط  تخفــي  ال  مســاحات 

ثنائية الخط واللون تخفي الكثري من الثنائيات 

تحت قشرتها. فهناك ثنائيات البطء والسرعة. 

طاقتــه  إطــار  يف  الشــكل  تحكــم  ثنائيــة  هــي 

التــي  اليــد  يقــود إىل حركــة  مــا  التعبرييــة. وهــو 

تجري وراء خيالها يف سرعات متفاوتة. وهناك 

ثنائية البعيد والقريب، حيث تلعب املساحات 

العميقــة يف اللوحــة دور الذاـكـرة فيمــا تقبــض 

املســاحات الســطحية عــى اليومــي العابــر وهــي 

عــن  فكرتــه  ســياق  يف  الرســام  وظفهــا  عاقــة 

األنثــوي  الكائــن  مــن  خفــي  هــو  مــا  يف  التنقيــب 

الــذي يعالــج أســراره. وهــو مــا ينقلنــا إىل الثنائيــة 

الثالثــة وهــي ثنائيــة الخفــي والظاهــر. فمــا يهــم 

ســالم بالدرجــة األســاس إال الوـصـول إىل نتائــج 

فنيــة ـتـريض ميولــه التجريديــة وهــو مــا نجــح يف 

الرســم  لفعــل  الخفــي  الدافــع  أن  غــري  إظهــاره 

يظــل مشــتبكا بالحكايــة أو مــا تبقــى مــن هوائهــا. 

وهنا أؤكد عى مفردة »هواء« ذلك ألن الرسم 

بالنسبة لهذا الفنان هو عبارة عن فعل عصف 

عاطفــي تعــرب عنــه الخطــوط بعصفهــا. 

 

ارتجال يشبه املوسيقى 

ـيـزال  بداياتــه ال  عــى  مــن مــيض عقــود   بالرغــم 

عبدالرحيم ســالم رســاما طليعيا. ثقته بالرســم 

الفــن  تيــارات  مواجهــة  يف  قــوة  أكــر  جعلتــه 

بتأثــري  اإلمــارات  دولــة  يف  ســادت  التــي  املعاصــر 

االنفتــاح عــى العالــم. أعانــه الرســم عــى معرفــة 

موقعــه وســط تلــك التحــوالت الفنيــة التــي غلــب 

عليها التماهي مع بعض التجارب العاملية. لقد 

الجمــايل  خيــاره  كونــه  بالرســم،  ســالم  تمســك 

األخــري الــذي اســتطاع مــن خالــه أن يرمــم صلتــه 

بالواقــع.

موقعــه  ومــن  بطريقتــه  الواقــع  ســالم  يــرى 

. ما رســا

الفنــون  دعــاة  مــن  الكثــريون  يحســده  ربمــا 

املعاصرة عى تلك الصلة الشعرية التي تنفتح 

مــن  الكثــري  فيــه  واقــع  وهــو  الواقــع.  عــى  بفنــه 

إىل  ســالم  ســعى  التــي  الجماليــة  االحتمــاالت 

»االرتجــال«. تقنيــة  خــال  مــن  اســتدراجها 

ســالم  عبدالرحيــم  رســوم  يف  يشء  كل  يبــدو 

قماشــة  إىل  يتجــه  الفنــان  أن  لــو  كمــا  تلقائيــا. 

اللوحة البيضاء من غري تخطيط مسبق. هناك 

الفنــان اإلمــارايت  مــن االرتجــال يف رســوم  يشء 

أصباغــه. يمــزج  مثلمــا  يمــزج حواســه  الــذي 

األصــوات والصــور واألحــام واألفــكار هــي مــواده 

التــي صــار يراهــا كمــا لــو أنهــا مــادة واحــدة، هــي 

النســغ الــذي يغــذي كائناتــه بحيــاة متخيلــة.

 حياة ليست بعيدة 

 تخلو لوحات عبدالرحيم سالم من الخلفيات. 

تحــايش  يف  الرســام  لــدى  مبيتــة  رغبــة  هنــاك 

الرســام هويتــه  لقــد صنــع  الصـحـراوي.  املشــهد 

تجربــة  وهــي  الشــخصية.  تجربتــه  إىل  مســتندا 

يمتــزج الفــن مــن خالهــا بالحيــاة. مــا ســعى إليــه 

ســالم منــذ البــدء هــو أن يضــع تجربتــه يف ســياق 

عاملي، لم تكن املحلية سوى دافع لإبداع. هذا 

رسام ال يصف اليء الذي يراه بل يرى بعيني 

يديــه  متنــاول  عــن  بعيــدة  ليســت  حيــاة  خيالــه 

الســاحرتن.

تنبــأ  الــذي  دبــي  ابــن  هــو  ســالم  الرحيــم  عبــد 

تكــون. أن  قبــل  رؤاهــا  بعامليــة 

 

عبدالقادر الريس 
بأبوابه المائية

  

غربــة  أهــي  بغربتــه.  شــعرت  التقيتــه  كلمــا 

شــخصية وهــو املقيــم يف بلــده، وســط مجتمعــه 

غربــة  هــي  أم  الثقافيــة  بقيمــه  يؤمــن  الــذي 

موضوعاتــه املســتلهمة بــيء مــن الحلميــة مــن 

واحتضنتــه؟ فيهــا  تربــى  التــي  البيئــة 

 غريب غربة مائياته

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فنــان  البعــض   يعـتـربه 

املتحدة األول. عصاميته واجتهاده وتمكنه من 

أصول الحرفة وحرصه عليها وتقنياته الدقيقة 

عــى  أي يشء  يقــع  أن  تســمح  ال  التــي  ودقتــه 

ســطح اللوحــة بمحــض الصدفــة، كلهــا عوامــل 

تؤهلــه ألن يكــون بحجــم تلــك الرمزيــة الوطنيــة.

ولكــن عبدالقــادر الريــس غريــب فعــا بعاقتــه 

فنون

عبدالرحيم سالم
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غــري املســبوقة عربيــا باألصـبـاغ املائيــة. املســاحات 

اإلمــارايت  الرســام  عليهــا  يشــتغل  التــي  الكـبـرية 

تخيــف أي رســام، لــو أنــه فكــر يف أن يســتعمل 

وحدهــا. املائيــات 

الرســم  يــدرس  لــم  الريــس  أن  عرفنــا  مــا  وإذا 

أكاديميــا فــإن نـظـرة ســريعة إىل إحــدى لوحاتــه 

لتلــك املوهبــة  باـحـرام  نقــف  تجعلنــا  أن  بــد  ال 

الكـبـرية التــي مــا كان لهــا أن تنمــو وتتطــور ـلـوال 

مــا رافقهــا مــن جهــد صعــب يف التعلــم وتدريــب 

الحــواس وفهــم كيمـيـاء األصـبـاغ وأـسـرار املــواد 

خاصاتهــا،  إىل  الوـصـول  أجــل  مــن  ووظائفهــا 

ســحر  مــن  تهبــه  أن  يمكــن  مــا  أقــوى  حيــث 

وجمــال.

قــى ســنوات طويلــة  قــد  الريــس  مــا كان  وإذا 

متأـثـرا  حولــه،  مــن  البيئــة  بوصــف  يتلــذذ  وهــو 

تقليديــن،  اعتبارهــم  يمكــن  غربيــن،  بفنانــن 

بقناعــة  التجريــد،  إىل  ذهــب  املقابــل  يف  فإنــه 

جماليــة، يكمــن ســرها يف شــغفه باملاورائيــات. 

يف  وطريقتــه  خطابــه  يف  يتجســد  شــغف  وهــو 

الغيــب.  بقــوة  وإيمانــه  الظواهــر  تحليــل 

الريــس  كان  التجريديــة  مــن محاولتــه  ـجـزء  يف 

باملدرســة  تذكــر  ال  بطريقــة  لكــن  حروفيــا، 

منــذ  العربــي  العالــم  عرفهــا  التــي  الحروفيــة 

واســع.  نطــاق  عــى  املــايض  القــرن  خمســينات 

 البيئة وخزانة الجمال
يف   1951 عــام  الريــس  محمــد  عبدالقــادر   ولــد 

دبــي. يومهــا دبــي لــم تكــن دبــي. كانــت عبــارة عــن 

الرمــل  بــن  تقــع  محــددة املامــح  غــري  مســاحة 

والبحر. وهما عنصرا البيئة التي صنعت ذاكرة 

عينــه.  خيــال  مــن  وتمكنــت  البصريــة  الرســام 

وبالرغــم مــن انهماكــه املبكــر يف صقــل موهبتــه 

مــا  فإنــه  الرســم  أـصـول وقواعــد  الفنيــة وتعلــم 

لدراســة  اتجــه  الثانويــة حتــى  دراســته  أنهــى  إن 

الشــريعة يف جامعــة اإلمــارات التــي تخــرج منهــا 

عــام 1982. وقــد يكــون مناســبا هنــا التذكــري بــأن 

الريــس كان قــد ظهــر ألول ـمـرة رســاما يف ســن 

مبـكـرة مــن حياتــه يــوم شــارك يف أحــد املعــارض 

الجماعيــة التــي أقيمــت يف الكويــت عــام 1964. 

 )1974( تلــك املشــاركة  مــن  ســنوات  عشــر  بعــد 

أقــام معرضــه الشــخيص األول يف دبــي. يومهــا 

كانــت البيئــة التــي خــرب فتنتهــا الخفيــة ملهمتــه، 

الشــعبية  والبيــوت  الصـحـراء  رســم  حيــث 

القديمــة  األبــواب  أن  غــري  الربيــة،  واألزهــار 

باملوضوعــات  مقارنــة  الصــدارة  موقــع  احتلــت 

األخرى، وهو ما سيهب شخصيته الفنية نوعا 

مــن الخصوصيــة يف املســتقبل. 

كرســه ذلــك املعــرض فنانــا متميــزا، غــري أن ســنة 

نجاحــه كانــت ســنة إخفاقــه يف محاولــة وضــع 

دفعــه  مــا  وهــو  الروحــي،  ســياقه  يف  الرســم 

ألســباب  الرســم،  يف  الرســم  عــن  االمتـنـاع  إىل 

ال  َــن  مل بالنســبة  إال  غامضــة  ليســت  شــخصية، 

يعــرف مقــدار الصــدق الــذي يمارســه الريــس مــع 

ذاتــه. قــى الريــس 12 ســنة بعيــدا عــن الرســم، 

الجميــع  فاجــأ   1986 عــام  إليــه  عــاد  وحــن 

مفــردات  برســم  شــغفه  عــرف  َمــن  وباألخــص 

البيئة بأســلوب واقعي بتجريدياته. وكما أرى، 

وقــد أكــون عــى خطــأ يف اســتنتاجي، فــإن ذلــك 

التـحـول كان مخرجــه الوحيــد مــن األزمــة التــي 

عصفــت بطريقــة نظرتــه إىل الرســم. لقــد وجــد 

ســيكون  حــل  وهــو  حــا.  التجريــد  يف  الريــس 

إىل  بالرســم  الرســام  عاقــة  لعــودة  مقدمــة 

مجراها الطبيعي. لقد عاد الريس بعد سنوات 

واملحببــة  األـثـرية  إىل موضوعاتــه  القطيعــة  مــن 

إىل نفســه. تلــك املوضوعــات التــي شــكلت وعيــه 

البصــري األول. كانــت دبــي قــد بــدأت يف التغــري، 

فصــارت لوحــات الريــس أشــبه بخزائــن الذاـكـرة 

الجمعية. 

 رسوم تتشبه باألحالم

هالــة  أبوابــه  عــى  الريــس  عيدالقــادر   يضفــي 

ـتـزال حيــة  ال  مــن عاطفــة،  يســتعريها  رمزيــة، 

لــدى أجيــال مــن اإلماراتيــن. وهــي األجيــال التــي 

البحــر وزمــن  تعيــش زمنــن. زمــن  أن  لهــا  قــدر 

النفــط. تلــك األبــواب التــي اّمحــت إال يف مــا نــدر 

عــى  تنفتــح  الوقــت  مــع  صــارت  الواقــع،  مــن 

ـطـراز حيــاة، كان فيهــا االسرســال يف التماهــي 

تلقائيــا. اآلن  فعــا  الجماليــة  البيئــة  هبــات  مــع 

يفتح الريس أبوابه عى حدائق، تبدو بالنسبة 

يلمســوها  لــم  ألنهــم  ذلــك  متخيلــة.  للكثرييــن 

خــال  مــن  الريــس  يحقــق  وبذلــك  بأيديهــم. 

رســومه فعــل إزاحــة، ينتقــل البــاب مــن خالــه 

من كونه كيانا واقعيا إىل صفته الرمزية. الباب 

يكــون  أن  مــن  أكــر  فـكـرة  الريــس  لوحــات  يف 

شــيئا. إنــه فكــرة عــن حيــاة لــم تعــد موجــودة وال 

يمكــن اســتعادتها إال عــن طريــق الخيــال. وهــو 

مــا يتمكــن منــه الرســم، حــن يزيــح عــن الوهــم 

بمـسـرات وأوـجـاع،  الســحرية ويباغتنــا  قـشـرته 

نكــن نتخيــل وجودهــا.  لــم 

ولقيتــه  الرمزيــة  الريــس  عامــة  القديــم  البــاب 

العاطفيــة. 

أال يكفي ذلك سببا لشغف اإلماراتين بأعمال 

رـسـولهم  يعتــربوه  أن  يــكاد  الــذي  رســامهم 

العالــم؟ إىل  الجمــايل 

قد يكون غري رسام أوروبي قد رسم املوضوعات 

وهــو  قبــل.  مــن  الريــس  يرســمها  التــي  البيئيــة 

ـيـره  لــم  مــا  يــرى  الريــس  أن  غــري  أتوقعــه.  مــا 

األوروبيــون مــن مفــردات حيــاة، عاشــها بعمــق 

الجمــايل  شــغفه  باســتعراض  يتلــذذ  ـيـزال  وال 

بهــا. وهنــا بالضبــط يكمــن ســر الحساســية التــي 

الريــس.  عليهــا رســوم  تنطــوي 

فالرسام وهو يقتفي األثر إنما يمارس نوعا من 

التنقيــب يف أعمــاق روحــه املحلقــة يف فضــاءات، 

صــارت تكتســب مــع الوقــت طابعــا خياليــا، كمــا 

الحلــم.  مــع  اندماجهــا  اســتعادت  قــد  أنهــا  لــو 

رســوم عبدالقــادر الريــس تتشــبه باألحــام، مــن 

جهــة كونهــا تذكــر بالواقــع، غــري أنهــا ال تتجســد 

واقعيــا.

 شفافية الحلم ومياه الواقع

املائيــة  باألصـبـاغ  الرســم  فيــه  اختفــى  زمــن   يف 

اســتعمال  يتطلبــه  مــا  بســبب  نــدر،  مــا  يف  إال 

تلــك األصـبـاغ مــن مهــارات تقنيــة وتمكــن حــريف 

إضافة إىل ما تفرضه شفافية تلك األصباغ من 

موضوعــات بعينهــا، ال يــزال عبدالقــادر الريــس 

برباعتــه وحدهــا  ال  أعمالــه،  مشــاهدي  يســحر 

بــل وأيضــا بطاقــة األصـبـاغ املائيــة الكامنــة. وهــي 

عــى  قــادر  فنــان،  يــد  عــى  إال  تتفجــر  ال  طاقــة 

اللحظــة  يف  اللوحــة  ســطح  عــن  يــده  يرفــع  أن 

املناســبة. فنــان ال تقبــل وهــي تحلــم يــده الخطــأ.

وبسبب دربته التي هي حصيلة سنوات طويلة 

االســتعمال  عزـيـزة  املــادة،  بتلــك  العاقــة  مــن 

فقــد صــار عبدالقــادر الريــس ال يــردد يف رســم 
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وهــو  املائيــة.  باألصـبـاغ  الحجــم  كـبـرية  لوحاتــه 

يقــدم عليهــا إال  مــا يمكــن اعتبــاره مغاـمـرة، ال 

فنــان يثــق باملــادة مثلمــا يثــق بيــده. يف »أرت أبــو 

للريــس،  كبريتــن  لوحتــن  رأيــت   »2016 ظبــي 

إىل  تنتمــي  والثانيــة  بيئيــا  مشــهدا  تمثــل  األوىل 

عاملــه الحــرويف. االثنتــان نفذتــا باألصـبـاغ املائيــة، 

اســتخرج  لقــد  الدهشــة.  إىل  تدعــو  بطريقــة 

الريــس كل مــا تملكــه تلــك املــادة مــن قــدرة آســرة 

الشــفافية  تغـمـره  حيــوي  مجــال  صنــع  عــى 

الســارة. بمفاجآتهــا 

عبدالقادر الريس رسام نادر من نوعه. 

لذلك يحق لإمارات أن تعتربه رسامها األول.

 

نجاة مكي 
ابنة لقاء البحر بالصحراء

 

وقعــت  الــذي  الجيــل  إىل  مــي  نجــاة   تنتمــي 

عليــه قواعــد وبنــى للحيــاة التشــكيلية يف دولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وهــي مهمــة عـسـرية 

الجماليــة  الصناعــات  عــى  تعــرف  مجتمــع  يف 

اليدوية غري أنه لم يكن يويل أهمية من مرحلة 

الفـطـرة  عليهــا  تغلــب  التــي  التقليديــة  الفنــون 

إىل مرحلــة يكــون فيهــا الفــن مزيجــا مــن الـخـربة 

الحســية والخيــال، وهــو مــا يجــرده مــن طابــع 

املباشــر. االســتعمال 

تنقطــع  أن ال  عــى  نجــاة حريصــة  لذلــك كانــت 

ســائدة  كانــت  التــي  التقليديــة  بالفنــون  صلتهــا 

أيــام طفولتهــا. لقــد تعلمــت الــيء الكثــري مــن 

تلــك اإلنجــازات اليدويــة التــي كانــت تحيــط بهــا 

مــن كل جانــب. كمــا أنهــا تعرفــت عــى األلــوان 

هنــاك  األعشــاب.  ســوق  يف  املطلقــة  بصيغتهــا 

تعــرب  مــكان  إىل  بخيالهــا  تحلــق  الروائــح  كانــت 

التجريديــة. خاصاتهــا  عــن  األلــوان  فيــه 

 أسيرة الطبيعة بتقلباتها
مــا  هــذا  ومتغــري.  وحيــوي  حــر  عنصــر   اللــون 

تعلمتــه مــن البحــر الــذي غمــر طفولتهــا بســحر 

وليــد  إال  بالرســم  شــغفها  يكــن  لــم  تقلباتــه. 

البصريــة  تجربتهــا  عــن  نتــج  الــذي  املزيــج  ذلــك 

تحقــق  التــي  بمفرداتهــا  الطبيعــة  تاقيــات  مــن 

تناقضهــا. مــن  بالرغــم  كونيــا  انســجاما 

فيهــا  هــي حفلــة مجنونــة اصطدمــت  طفولتهــا 

املــدوي  اللـقـاء  ذلــك  فــكان  بالبحــر،  الصـحـراء 

بمثابة الجرس الذي أطلق العنان لروح الفنانة 

التــي تبحــث عــن ســر الجمــال يف مــا كانــت ـتـراه 

مــن جمــال يف األشــياء.

ســيكون عليهــا يف مــا بعــد أن تســعى إىل فهــم 

باألشــياء  عاقتهــا  عليهــا  انطــوت  التــي  األـسـرار 

كان  بهــا.  مأســورة  وجعلتهــا  حولهــا  مــن 

األشــياء  تلــك  عــى  يضفــي  بالجمــال  شــغفها 

طابعــا ُيخرجهــا مــن حيزهــا االســتهايك. لذلــك 

أمهــا  تطرزهــا  التــي  القطــع  تــرى يف  كانــت  فقــد 

وأخواتهــا أعمــاال فنيــة مــن طــراز خــاص. وهــو مــا 

رســومها. يف  ظهــر 

 صنعت تاريخا للمرأة

 هــذه الفنانــة التــي لــم تخلــص يف حياتهــا لــيء 

بقــدر إخاصهــا لفنهــا الــذي وهبتــه حياتهــا كلهــا 

مــارس ظهورهــا فنانــة رائــدة بــن رجــال دفعتهــم 

اإلمــارات  جمعيــة  تأســيس  إىل  بالفــن  ثقتهــم 

مــن  تأـثـريا كـبـريا يف اإلعــاء  التشــكيلية  للفنــون 

شــأن امـلـرأة يف تلــك الدولــة الفتيــة.

وهنا يكمن أحد أهم أبعاد شخصيتها.

األهميــة االســتثنائية لفنانــة مــن ـنـوع نجــاة مــي 

يف  وأيضــا  بــل  فحســب  رســومها  يف  تكمــن  ال 

الــدور التاريخــي الــذي لعبتــه يف إشــاعة مفهــوم 

الجمــال بمعانيــه الحديثــة يف مجتمــع محافــظ 

وتقليــدي.

أجــل  مــن  ُتــرى  أن  مــي  نجــاة  رســوم  تســتحق 

مغاـمـرة  مــن  الفنانــة  تجربــة  عليــه  تنطــوي  مــا 

قاموســه  وإغـنـاء  املجتمــع  تحديــث  مجــال  يف 

لــم  بمفــردات الحيــاة املعاـصـرة. وهــي مفــردات 

اإلماراتيــة. العــن  عــن  غريبــة  تكــن 

ما فعلته الفنانة أنها جردت تلك املفردات من 

بممارســة  لهــا  وســمحت  االســتهايك  طابعهــا 

خيالهــا بخفــة وحريــة ودعــة.

 لغز حياة مشرقة

 ولــدت نجــاة مــي عــام 1956 بدبــي. درســت فــن 

النحــت يف القاـهـرة وتخرجــت عــام 1982 ومــن 

ثم عملت يف التعليم إىل أن حصلت عى منحة 

مــن أجــل إكمــال دراســتها يف القاـهـرة فحصلــت 

 1998 عــام  النحــت  يف  املاجســتري  شــهادة  عــى 

وشــهادة الدكتــوراه يف املســكوكات عــام 2001. 

عــى منحــة  إماراتيــة تحصــل  مــي أول  وتعتــرب 

مــن ذلــك الـنـوع. 

نــادي  يف  األول  الشــخيص  معرضهــا  أقامــت 

معــارض  أربعــة  أقامــت  بعــده  بدبــي.  الوصــل 

إضافــة عــى مشــاركتها يف العديــد مــن املعــارض 

وخارجهــا. اإلمــارات  داخــل  الجماعيــة 

ســاهمت نجــاة مــي يف إنشــاء جمعيــة اإلمــارات 

للفنــون التشــكيلية إىل جانــب الفنانــن محمــد 

يوســف وعبدالرحيــم ســالم.

للوهلة األوىل يبدو النظر إىل تجربة الفنانة من 

خــال دراســتها مربــكا. فهــي درســت النحــت مــن 

أجــل أن تصبــح رســامة. وهــي أيضــا تخصصــت 

باملســكوكات ولــم تعمــل يف ذلــك املجــال. غــري أن 

النظــر بطريقــة متفحصــة إىل رســومها ال بــد أن 

الــذي اعتربتــه نجــاة  اللغــز  يفــكك عناصــر ذلــك 

ســر حياتهــا.

قالــب  عــى  عــر  بالشــارقة  مليحــة  منطقــة  يف 

يحمــل رأس اإلســكندر املقــدوين. ســحرها ذلــك 

الــرأس الــذي يجمــع بــن التاريــخ والفــن. بالقــوة 

املعدنيــة  العمــات  نحــو  رأســها  أدارت  نفســها 

القديمــة. وهــو مــا دفعهــا إىل أن تســتهل حياتهــا 

بالنحــت البــارز الــذي اســتعملت تقنياتــه يف مــا 

بعــد يف تنفيــذ لوحاتهــا التجريديــة.

يبدو أن كل يشء يف تجربة الفنانة ينطوي عى 

طابــع شــخيص. هــي ابنــة بيئتهــا وهــو مــا تعلمتــه 

مــن  بالرغــم  القاـهـرة  دراســتها يف  أثـنـاء  بصــدق 

أن تأـثـريات الفــن املصــري عليهــا تــكاد ال ُتــرى يف 

رســومها.

يمكــن  ال  مــا  املصــري  الفــن  مــن  تعلمــت  لقــد 

املعــاين  أقصــد  مباشــر.  بشــكل  عليــه  العثــور 

إضافــة  رســومها  عليهــا  تنطــوي  التــي  الرمزيــة 

لهــا  ســبق  التــي  املحليــة  بالبيئــة  التصاقهــا  إىل 

تأملهــا  خــال  مــن  بهــا  العاقــة  اخـتـربت  وأن 

لعالــم األلــوان مــن حولهــا. لقــد كان والدهــا بائــع 

أعشــاب. ذلــك وحــده يهــب تجربتهــا يف اختبــار 

األلــوان طابعــا رمزيــا. هنــاك يكمــن لغــز حياتهــا 

املشرق. 

 الفن االجتماعي وتحوالته
مــي  نجــاة  شــغف  فــإن  للفــن  تفرغــت   وإن 

بالتعليــم لــم يتوقــف. غــري أن أخطــر مــا فعلتــه 

يف ذلــك املجــال هــو اســتغراقها يف تجربــة ـعـاج 

أطفــال متازمــة داون عــن طريــق الفــن. تعــرف 

مــن  الكثــري  أكســبتها  التجربــة  تلــك  أن  الفنانــة 

املهــارات النفســية. الفنانــة املولعــة بإقامــة ورش 

فنيــة وجــدت ســعادتها يف خمــس ســنوات مــن 

العمل بن أطفال، كان الفن يعيدهم إىل حياة 

كانــوا قــد فقدوهــا يف ظــل العمــى االجتماعــي.

تنتمي نجاة مي إىل نوع من الفنانن يف العالم 

بالفــن  يهتــم  الــذي  الـنـوع  ذلــك  هــو  العربــي. 

إحســاس  عــن  بصــدق  يعــرب  الــذي  االجتماعــي 

عميــق بحاجــة املجتمــع إىل الفــن باعتبــاره نوعــا 

مــن الحــل للكثــري مــن املشــكات. وهــذا ال يعنــي 

أنها وضعت فنها يف خدمة أغراض اجتماعية، 

بل هي فعلت العكس حن سعت إىل االرتقاء 

يف  الفــن  لفهــم  يؤهلــه  مســتوى  إىل  باملجتمــع 

الصافيــة. حالتــه 

خــارج  دائمــا  تقيــم  كانــت  التجريديــة  الفنانــة 

عــى  معادلتهــا  أقامــت  لقــد  املحتمــل.  النســق 

أســاس متــوازن يجمــع بــن الواجــب واملغاـمـرة. 

التعليــم هــو الواجــب والفــن هــو املغاـمـرة. وكمــا 

أرى فــإن الفنانــة نجحــت يف اإلمســاك بعناصــر 

الوقــت  يف  ومعلمــة  فنانــة  كانــت  معادلتهــا. 

نفســه. 

 الفنان هو عمله
 »ليســت لــدي إجــازة. فأنــا فنانــة متفرغــة للفــن، 

والفنــان غالبــا ال يأخــذ راحــة وال يعــرف إجــازة يف 

يــوم الجمعــة« تقــول مــي. ويف مــكان آخــر تقــول 

»بالنسبة يل الفن هو حيايت. أحيانا أجلس مع 

العمل الفني وأنى نفي. لقد وجدت نفي 

يف اللوحة التي تتحدث عن ذاتها وأي فنان هو 

جزء من العمل الذي ينتجه« وهو ما يعني أن 

هــذه الفنانــة التــي تطبــخ غذاءهــا بنفســها وتعتــز 

ذلــك  هــو  خــاص.  ـطـراز  مــن  اـمـرأة  هــي  بذلــك 

الطــراز الــذي يقــاوم الــرف املجــاين املتــاح.

تســكن  بالشــارقة  أثريــة  منطقــة  وهــي  مليحــة 

خيالها تحّولت يف رسومها إىل امرأة جميلة. لَم 

ال يكون األمر كذلك؟ هناك معجزات يمكن أن 

ينجزهــا الفــن بــرباءة. وهــو مــا ســعت نجــاة مــي 

الوصــف.  إىل أن تبلغــه مــن غــري أّي حاجــة إىل 

اللـقـاء  ذلــك  إىل  تســتند  تجريديتهــا  ألن  ذلــك 

الــذي  والصـحـراء  البحــر  بــن  والعنيــق  الناعــم 

يــكاد يختفــي مــع الوقــت.

التــي تحمــل ذلــك اإليـقـاع هــي تذـكـرة  رســومها 

عالــم مفقــود. إىل  دـخـول 

ليســت الفنانــة أســرية مــاض لــم تعــد اســتعادته 

ممكنــة إال عــن طريــق الحلــم. ذلــك ألنهــا تضــع 

الحقيقيــة  أمكنتهــا  يف  املنســية  الحيــاة  حقائــق 

الــذي  املســتقبل  عــن  كتابــا  تؤلــف  أنهــا  لــو  كمــا 

تنظــر إليــه مــن خــال الجمــال. وهــي نظــرة تقفــز 

املــايض  ســحر  يكــون  أن  أجــل  مــن  الواقــع  عــى 

ابــن  هــو  بلــد  يشــهدها  تـحـوالت  ظــل  ممكنــا يف 

العصــر الحديــث. 

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن

فنون
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النص المستعاد

حين جاء الماضي 
حادًا كسكين

ة ُبْنية سردية تحتية ليمانيَّ توظيف الحكاية السُّ
وبؤرة توليد داللي في »عائد إلى حيفا«

حمن بسيسو عبد الرَّ

تنهُض رواية »عائد إىل حيفا« عى توظيٍف ضمنيٍّ لحكاية شعبيَّة وحيدة هي حكاية الُحْكم الذي أصدره »سليمان الحكيم«)1( 

، وإنِّما  عتا أمومة طفل واحد. فال تظهر الحكاية عى سطح النَّسيج الرِّوايئِّ عى نحو ُمباشٍر وجيِلٍّ بشأن نزاع نشب بني امرأتني ادَّ

ف فيها لتكون بمثابٍة بنية سردية تحتية ينهض جانب من النَّسيج الروايئُّ  رديَّة، أو الُحواريَّة، الَّتي ُتوظِّ َتْكُمُن يف قاع املواضع السَّ

ليمانيَّة يف ثنايا هذا النسيج الذي يستلهما ويتجادل  عليها، وُبؤرة توليٍد داليلٍّ تبثُّ خيوطاً تيش بالحضورالخفيِّ للحكمة السَّ

معها، أو يذهُب، يف مواضع بعينها، إىل مناقضتها.

، مع ما  ليمانيِّة في »عائد إلى حيفا« إنَّما يتساوُق، في مجرى جدٍل دالليٍّ ضمنيٍّ َخفيٍّ الفتاً، منُذ البدء، أنَّ توظيف الحكاية السُّ ويبدو
بالواقع  تتصُل  ومآالٍت  مصائر  وتوقُّعات  ات وجوديٍِّة،  وتأمُّ مصيريٍَّة،  تساؤالٍت  من  الرواية  هذه  تعالجها  التي  القضايا  تثيره 

الفلسطيني الذي صار قائماً ُعقَب ما نجم عن الهزيمة الَّتي وقعت في حزيران )يونيو( 1967 من وقائع ونتائج كرَّست ما كانت الهزيمة الَّتي 

هيوني، على نحوٍّ أثار تساؤالٍت لم  د فلسطين بأسرها تحت نير االحتال الصُّ سبقتها في العام 1948، قد أفرزته. فقد كان للهزيمة الثَّانية أْن تُوحِّ

ته«)3(،  دور: »سداسيَّة األيام السِّ تكن ُمثارًة من قبل، وفرَض موضوعاٍت وقضايا جديدٍة كان الرِّوائُي إميل حبيبي قد كرَّس روايتية الُمتعاقبتي الصُّ

ياديِّ للعثور على  والوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النَّحس الُمتشائل«)2(، لتشخيصها، تشخيصاً جمالياً، وذلك في سياق َمْسَعاُه الرِّ

كل الجماليِّ الموائم  ات، إلى مجال الفن الرِّوائي ذي الشَّ شكٍل روائيٍّ قادر على نقل ما قد صاغه الواقع الفعليِّ من ًشخوٍص ونماذج وَتَشكُّ

للواقع الذي ُيعالجه.

ين اً َكِسكِّ حين جاء الماضي حادَّ
تتلخص القضية التي يعالجها غسان كنفاني في »عائد إلى حيفا«، والتي أحسُب أنَّها تمثل العقدة األساسية لهذه الرواية، في توجه )سعيد. س( 

ت إسرائيل، في حزيران )يونيو( 1967، احتال  ، من رام الله إلى حيفا، فبعد أْن أتمَّ وزوجته )صفية(، بتصريح من الحاكم العسكري اإلسرائيليِّ

دت فلسطين بأسرها، واقعيِّاً وفعِليَّاً، تحت نير االحتال الصهيوني.  رقيُّ من مدينة القدس، تَوحَّ قُّ الشَّ قطاع غزة والضفة الغربية وضمنها الشِّ

كين«)4(، وانهمر دافقاً بعد محاولة نسيان دامت عشرين عاماً، حاماً ذكريات  ق فيها ذلك، »جاء الماضي حاداً كالسِّ وفي اللَّحظة الَّتي تحقَّ

غير في مدينة »حيفا« التي اْقُتِلَعا  )سعيد. س( وزوجته )صفية( عن طفلهما »خلدون« الذي كانا قد تركاه، وليداً، على مهده في بيتهما الصَّ

فاً وقهراً، أثناء اندالع الحرب في العام 1948. منها، وأُرغما على ُمغادرتها، تعسُّ

يذهب )سعيد. س( وزوجته )صفيَّة( لإطال على بيتهما القديم في حيفا، فيكتشفان أنَّ أسرة بُولونيَّة يهودية، تتكون من رجل ُيدعى »إيفرات 

ُثمَّ يكتشفان أنَّ »دوف«، هذا الذي أصبح ضابطاً احتياطياً في  البيت.  كوشن« ومن زوجته »ميريام«، ومن ابن لهما ُيدعى »دوف«، تسكن 

الجيش الصهيوني، هو ابنهما »خلدون« الَّذي كانت »ميريام« قد َتَبنَّتُه بالرِّعاية والتربية.

تقترح  الَّذي أسمته »دوف«، حتى  ابنهما »خلدون«  يرغبان في استرجاع  أنَّ سعيداً وزوجته صِفيَّة  إدراك حقيقة  أْن تشرع »ميريام« في  ما 

عليهما ترك االختيار لـ«دوف/ خلدون« نفسه، لُيقرِّر، بنفسه، في األمر، حسب مشيئته هو، وليس وفق مشيئة أّي من الطرفين الَّذين صار 

عليهما أْن يتنازعا أبوته وانتسابه: »- استمع يا سيد سعيد. أريد أن أقول لك شيئاً مهماً، ولذلك أردتك أن تنتظر دوف، أو خلدون إْن شئت، كي 

بيعة  تتحدثا. وكي ينتهي األمر كما تريد له الطَّ

مشكلة  يكن  لم  األمر  أن  أتعتقد  ينتهي،  أن 

نوات  السَّ طوال  لك؟  مشكلة  كان  كما  لي 

دعنا  واآلن  محتارة،  وأنا  الماضية  العشرين 

أبوه، وأعرف  أنا أعرف  ننتهي من كل شيء. 

أيضاً أنه ابننا، ومع ذلك لندعه يقرر بنفسه، 

لندعه يختار، لقد أصبح شاباً راشداً، وعلينا 

نحن االثنين أْن نعترف بأنه هو وحده صاحب 

الحق في أن يختار ... أتوافق؟«)5( 

خياراً  »ميريام«  اقترحته  فيما  »صفية«  ترى 

وتوقُّعها  إدراكها  وفَق  خلدون،  ألنَّ  عادالً، 

والديه  سوى  أحداً  يختار  لن  الُمْطَمِئنَّين، 

يمكن  »ال  أنه  من  انطاقاً  وذلك  األصليين، 

سعيداً  واللَّحم«. ولكنَّ  م  الدَّ لنداء  يتنكر  أْن 

اليقين  هذا  من  وآسًى،  بمرارٍة  َيْسَخُر، 

زوجته،  أعماق  يسكُن  الذي  الرَّغبوي 

عشرين  بمرارة  َيْعَبُق  ضحك  في  فيستغرق 

عاماً من العيش على هذه القناعة الزائفة، ُثمَّ 

يا صفية؟ أي  يلهُج بمخاطبتها: »أي خلدون 

خلدون؟ أي لحم ودم تتحدثين عنهما؟ وأنت 

تقولين إنه خيار عادل«.

في  اإلنسان،  أنَّ  يرى  سعيداً  أن  ُهنا  جليٌّ 

التَّحليل األخير، ابٌن لبيئته ومجتمعه، ونتاٌج 

منطقيٌّ لنهج تنشئته ورعايته وأسلوب تربيته، 

ولما يحتويه كاهما من معطيات اجتماعيِّة 

نات أساسيٍَّة أُخرى. وإلى  وقيٍم ثقافيِّة، وُمكوِّ

أنَّ »دوف« لن يختار  ذلك، فإنَُّه ُيدرُك تماماً 

غير »ميريام وإيفرات«، وما ذلك إاِلَّ ألنه، في 

واقع الحال، با اختيار، فهو محكوم بمسيرِة 

منُذ  العيش،  من  ت عشرين عاماً  امتدَّ حياٍة 

وهي  يهودية،  أسرة  رحاب  في  فولة،  الطُّ

ُل بتغير كل شيء، وتتحكم في  مسيرة تتكفَّ

عملية االختيار، بل إنَّها لُتْملي نتيجتها، وهذا 

من  ة  ثمَّ يكن  فلم  كان،  ما  بالضبط،  هو، 

خياٍر ُمتاٍح أمام »دوف« إالَّ األسرة التي عاش 

قد   يكن  لم  اللذين  الزَّوجين  وإالَّ  في كنفها، 
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داه بالرعاية والتَّنشئة  اختارهما، أصاً، ليتعهَّ

والتربية، وهما »إيفرات وميريام«.

الوطُن مستقبٌل، واإلنساُن َقِضيَّة
األصليين،  والديه  على  »دوف«  َتَعرَّف  حين 

التي  لـ«ميريام«  قال  حياته،  في  ٍة  مرَّ ل  ألوَّ

ا أبي  قدمتهما إليه: »أنا ال أعرف أماً غيرك، أَمَّ

11 سنة، وال أعرف  فقد قتل في سيناء قبل 

األصليين  والديه  إلى  َل  َتَحوَّ ُثمَّ  غيركما«، 

قائاً: »أنا لم أعرف أنَّ ميريام وإيفرات ليسا 

منذ  سنوات،  أربع  أو  ثاث  قبل  إال  والديَّ 

صغري وأنا يهودي. أذهب إلى الكنيس وإلى 

وأدرس  الكوشير  وآكل  اليهودية  المدرسة 

العبرية. وحين قاال لي، بعد ذلك، إنَّ والديَّ 

األصليين هما عربيان، لم يتغير أي شيء. ال، 

لم يتغير. ذلك شيء مؤكد ... إنَّ اإلنسان هو 

في نهاية األمر قضية«

كانت بذور هذه الحقيقة التي كشفها »دوف« 

تكمن في أعماق »سعيد. س«، على نحو ما 

فحين  صفيَّة،  زوجته  إلى  كلماته  أوضحت 

من  س«  »سعيد.  »دوف«،  تأكد  تحدث 

صوابيَّة إدراكه الذي عنه عبَّرت تلك الكلمات، 

فأدرك أنه وزوجته قد أضاعا عشرين عاماً من 

يسترجعا  أن  وهم  على  العيش  في  عمرهما 

»خلدون«، وأنهما سقطا تحت نير فكر عاجز 

فلسطين  تَوِحيد  بأن  االعتقاد  إلى  دفعهما 

فقداه.  ما  إليهما  سيعيد  االحتال،  تحت 

انفتحت  بالواقع،  اصطدما  أنَّهما، حين  غير 

عليهما  َب  توجَّ أسئلة  مصاريع  أمامهما 

هي  وها  عنها،  صائبة  إجابات  عن  البحث 

على  تأتي  صفعة  في  ُد  تتجسَّ اإلجابات  أولى 

َصفيَّة،  وعيِّ  زيف  لتكشف  »دوف«،  لسان 

ولُتظهَر ما َكُمن في وعي »سعيد. س«، قبل 

أْن تتدحرَج على لسانه وهو ُيخاطب زوجته، 

قائاً: »لقد أخطأنا حين اعتبرنا أنَّ الوطن هو 

ا »خالد«)6(، فالوطن عنده  الماضي فقط، أَمَّ

كان االفتراق، وهكذا  المستقبل، وهكذا  هو 

هو  دوف  إنَّ   ... الساح  يحمل  أن  خالد  أراد 

عارنا، ولكن خالد هو شرفنا الباقي.. ألم أقل 

لك منذ البدء إنَّه كان يتوجب علينا أال نأتي.. 

وأنَّ ذلك يحتاج إلى حرب؟ هيا بنا!«.

إلى  »صفيَّة«  وزوجته  س«  »سعيد.  يعود 

اإلنسان  أنَّ  حقيقة  أدركا  وقد  الله،  رام 

استعادة  وأنَّ  قضية،  المطاف  خاتمة  في 

الماضي: الوطن، والبيت، واالبن، أمر يحتاج 

يؤدي  أْن  اإلدراك  لهذا  وسيكون  حرب.  إلى 

س«  »سعيد.  موقف  في  جذريٍّ  تحول  إلى 

الثَّورة،  إلى  ابنه »خالد«  انضمام  من مسألة 

فقد أيقَن، اآلن، أنَّ وقوفه ضد ذلك، طيلة 

ات،  الذَّ الوقت، لم يكن إال نوعاً من تضليل 

وخيانة الوطن. ولذا، نراُه عند وصوله وزوجته 

»صِفيَّة إلى مشارف »رام الله«، يلتفت إليها 

ليتمتم قائاً: »أرجو أْن يكون خالد قد ذهب 

أثناء غيابنا!«.

وعيٌّ زائٌف، وعجٌز َمِهيٌض
أوجزناها  الَّتي  الرئيسة  القصة  موازاة  في 

في  تأتي  ثانوية  قصة  الرِّوائيُّ  يَصوغ   ، للتِّوِّ

لنفسه، ولزوجته  تأكيد »سعيد. س«  سياق 

»َصفيَّة«، ما كان قد نما في داخله من توقُّع 

تماماً،  دوف« سينكرهما  إنَّ »خلدون/  يقوُل 

وذلك على غرار ما فعلت مدينتهما »حيفا«، 

ذلك  ينتابك  »ألم  منزلهما:  فعل  ومثلما 

في  أسوق سيارتي  وأنا  انتابني  الذي  الشعور 

وأنها  أعرفها  أنني  أشعر  كنت  حيفا؟  شوارع 

تنكرني، وجاءني الشعور ذاته وأنا في البيت، 

هنا. هذا بيتنا! هل تتصورين ذلك؟ إنه ينكرنا! 

أنَّ األمر  أعتقد  إنني  الشعور!  هذا  ينتابك  أال 

نفسه سيحدث مع خلدون ... وسترين!«.

ة ما بين هذا الحديث،  وفي المسافة الممتدَّ

مسافٌة  وهي  البيت،  إلى  »دوف«  وقدوم 

الزَّمني،  ِقَصرها  من  بالرَّغم  الوطاْة  ثقيلٌة 

يقدم الرِّوائيُّ  على لسان »سعيد. س« قصة 

»فارس اللبدة« الَّتي تتخلص في توجه األخير 

عقب  وذلك  »يافا«،  األصليِّة  مدينته  إلى 

إتمام الجيش اإلسرائيلي، في حزيران )يونيو( 

من  احتلَّه  قد  يكن  لم  ما  احتال   ،1967

أرض فلسطين في العام 1948، ليزور بيته، 

فيكتشف أنَّ أسرة عربية تقيم فيه، وأنَّ صورة 

أخيه »الشهيد بدر« لم تزل معلقة في مكانها 

فيستأذن  غرفة االستقبال،  في  الحائط  على 

إليه صورة أخيه،  ُيِعيَد  أْن  البيت  من ساكن 

فيأذن له: »طبعاً تستطيع. إنه شقيقك بعد 

كل شيء وقبل أي شيء آخر«.

وعلى امتداد المسافة ما بين مدينتي »يافا« 

مقعد  على  ورة  الصُّ اتَّكأت  الله«،  و«رام 

يكفَّ  لم  الَّذي  »فارس«  جانب  إلى  يارة  السَّ

هيد  عن النَّظر إليها متأماً ابتسامة أخية »الشَّ

عينيه  نظرات  تبثُُّه  ما  وقارئاً  الُمشرقة،  بدر« 

أسئلة  من  ُتْطِلُقه  ما  وُمَتلقياً  دالالت،  من 

يارة »القدس«،  ورجاءات. فما أْن اجتازت السَّ

وأخذت الطريق الُمؤدي إلى »رام الله«، حتَّى 

»انتاَبُه شعور مفاجئ بأنه ال يملك الحق في 

أْن  يستطيع  ولم  الصورة،  بتلك  االحتفاظ 

يفسر االمر لنفسه، إالَّ أنه طلب من السائق 

 .« الصباح  في  ووصلها   ، يافا  إلى  العودة 

إلى  ورة  الصُّ اللبدة«  »فارُس  ُيِعيُد  وهكذا 

الرجل الذي احتفظ بها، فيقول الرجل وهو 

»شعرت  الفرح:  من  بفيض  منه  يتسلمها 

بفراغ مروع حين نظرت إلى ذلك المستطيل 

الذي خلفته على الحائط. وقد بكت زوجتي، 

وأصيب طفاي بذهول أدهشني، لقد ندمت 

ففي  ورة،  الصُّ باسترداد  له  سمحت  ألنني 

نهاية المطاف هذا الرجل لنا نحن. عشنا معه 

وعاش معنا وصار جزءاً منا. وفي الليل قلت 

أردتم  إن  عليكم،  يتعين  كان  إنه  لزوجتي 

استرداده، أْن تستردوا البيت، ويافا، ونحن 

ورة ال تحل مشكلتكم، ولكنه بالنِّسبة  ... الصُّ

لنا جسركم إلينا وجسرنا إليكم«.

صدمتان، وُسْخريٌة، ونقٌد َجْذِريٌّ
ِتيِّ الـ«عائد إلى حيفا«  ُد التوازي بين ِقصَّ ُيجسِّ

»العجز  جدلية  ُقطبي  يافا«،  إلى  والـ«عائد 

والفعل« في الواقع القائم في فلسطين الَّتي 

االحتال  نير  تحت  وعَسفاً،  َقْسراً  دت،  تَوحَّ

هو  أو  الفعل،  يُوازي  فالعجز  هيوني،  الصُّ

تأتي  أْن  إلى  َخفيٍّ  كموٍن  في  معه  يتناقض 

القطبين  كا  تفتُح  الَّتي  المواتية  اللَّحظة 

ويظلُّ  وتائرُه،  تتفاوت  مفتوح  صراع  على 

س«  »سعيد.  ذهب  لقد  لاحتدام.  ُمهيَّئاً 

ومسكوناً  الَحاضر،  عجزه  حاماً  حيفا،  إلى 

ابنه  انضمام  رفضه  في  تمثََّل  عاجٍز  بموقٍف 

يلتقي  ا،  عكَّ في  هو،  وها  الثَّورة،  إلى  خالد 

داً في طفله الفلسطيني  عجزه الماضي ُمَجسَّ

المتروك«خلدون« الَّذي صار شاباً إسرائيليِّاً، 

يهوديَّاً، اسمه »دوف«.

كل  تلقاها  التي  األولى  دمة  الصَّ خال  من 

إذ  »َصفيَّة«،  وزوجته  س«  »سعيد.  من 

دمة  والصَّ واالبن.  والبيت،  الوطن،  ينكرهما 

وقسوة،  بمرارة  صفعت،  التي  الثانية 

لسان  على  جاءت  والَّتي  العاجز،  وعيهما 

لحديثه  كان  الذي  »دوف«  الُمفترض  ابنهما 

على  يعكس  أْن  معهما  اخر  السَّ المستهزئ 

أسباب  ُيجلِّي  ما  المصدومين  عقليهما  مرايا 

عن  عجزهما  في  أصاً،  الكامنة،  المأساة 

الحاضر  وفي  القريب  الماضي  في  الفعل، 

الرَّاهن أيضاً.

األصليين  ألبويه  الكام  »دوف«  ه  يُّوجِّ

من  مسمع  على  للتَّوِّ  قبله  من  المكتشفين 

في  وجودهما  يدرك  الذين  الفعليين  أبويه 

»كان  فيقول:  رة،  الُمبكِّ طفولته  منذ  حياته 

يكن  لم  وإذا  حيفا.  من  تخرجوا  أال  عليكم 

أال  ثمٍن،  بأي  عليكم،  كان  فقد  ممكناً  ذلك 

رير، وإذا كان هذا  تتركوا طفاً رضيعاً في السَّ

أيضاً مستحياً فقد كان عليكم أال تكفوا عن 

محاولة العودة ... أتقولون إنَّ ذلك أيضاً كان 

مستحياً؟ لقد مضت عشرون سنة يا سيدي! 

عشرون سنة! ماذا فعلت خالها كي تسترد 

من  الساح  لحملت  مكانك  كنت  لو  ابنك؟ 

عاجزون!  قوة؟  أكثر  سبب  أيوجد  هذا.  أجل 

مقيدون بتلك الساسل الثقيلة من التخلف 

عشرين  أمضيتم  إنكم  لي  تقل  ال  والشلل! 

سنة تبكون! كل دموع األرض ال تستطيع أن 

تحمل زورقاً صغيراً يتسع ألبوين يبحثان عن 

عشرين  أمضيت  ولقد   ... المفقود  طفلهما 

تقوله لي اآلن؟ أهذا هو  تبكي.. أهذا ما  سنة 

ساحك التَّافه المفلول؟«(.

تراكم  مدى  وعلى  دمتين،  الصَّ هاتين  بفعل 

ُمعطياتهما، كان »سعيد. س« قد انخرط في 

والوعي  الفكر  تطال  َجذريٍّ  ذاتيٍّ  نقد  عملية 

إحساٌس  ويملؤها  لوك،  والسُّ والممارسة 

عميق بالنَّدم المر، واإلدانة: »أليس اإلنسان 

هو ما يحقن به ساعة وراء ساعة ويوماً وراء 

يوم وسنة وراء سنة؟ إذا كنت أنا نادماً على 

طوال  ذلك  عكس  اعتقدُت  فهو  أنني  شيء 

عشرين سنة!«.

دمتان، وعملية النَّقد الذاتي  تمارس هاتان الصَّ

النص المستعاد
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ُمعطياتهما،  تراكم  واكبت  التي  الجذريِّ 

ُبنيَّة  لتشمُل  وامتدت  ٍف،  توقُّ با  وأعقبتهما 

»سعيد.  على  عميقاً  تأثيراً  ائف،  الزَّ الوعي 

ل  س«،  وكان لهذا التَّأثير أْن يتجلَّى في َتَحوُّ

موقف سعيٍد من النقيض إلى النَّقيض، وذلك 

المهيض  االنتظار  ترك  إلى  قاده  نحو  على 

الثَّوري  الفعل  تبنِّي  في  روع  والشُّ والعجز، 

زوجته  ُيخاطب  وهو  إليه  ُنصغي  إْذ  الُمَغيِّر، 

»صفيَّة« في آخر عبارة ُتغلق الرواية وتفتحها 

ابنه »خالد«  يكوَن  أْن  ُمتمنيَّاً  أفق آخر،  على 

قد التحق بالثَّورة في أثناء غيابهما: »أرجو أن 

يكون خالد قد ذهب ... أثناء غيابنا!«.

تجليان متناقضان لظاهرة جدليَّة واحدة

من  دوف«  االبنين:«خلدون/  أنَّ  ُهنا،   ، جليٌّ

إنِّما  ثانيِّة،  جهٍة  من  و«خالد«  أولى،  جهة 

ويعكسان  واحدٍة،  ظاهرة  داِن  وجهي  ُيجسِّ

الغرابة  شديد  لواقع  متناقضين  تجليين 

راوح  الواقع   بهذا  وعيٍّ  والتَّشابك، ولنمطيِّ 

الفادحة على مدى  تناقضاتهما  بين  والدهما 

عقدين من الزمان، فكاهما من صلب رجل 

فهو  دوف«،  »خلدون/  األول،  ا  أَمَّ واحد. 

إدانة  طياته  في  يحمل  الذي  العاجز  الجانب 

ألولئك الذين تركوا الوطن، ثم تباكوا عليه، 

ورة  في حين أنَّ الثَّاني، أي »خالد«، فهو الصُّ

الذين ولدوا في »المنفى«  الدالة على أولئك 

ساح  يمتشقون  فراحوا  الوطن،  عن  بعيداً 

لم يجدوا  الذي  الوطن،  خاصهم، وخاص 

»خلدون/  إنَّ  سواه.  الحياة  الستعادة  بدياً 

والتقاعس  المهيض  االنتظار  قيم  هو  دوف« 

نمط  وصاغت  الماضي  حكمت  الَّتي  والعجز 

الوعي الذي حكم الرؤية إليه والموقف منه، 

القادر، وحده،  الثَّوري  الفعل  ا خالد فهو  أَمَّ

على  فتح الحاضر على مستقبل ممكن وفق 

رؤية مستقبليِّة متماسكة ورصينة.

قد  إلى حيفا  ذهاب »سعيد. س«  كان  ولئن 

دها  نه من االرتطام، بمأساويِّة ضارية ُيجسِّ مكَّ

الواقع القاتم الذي صار قائماً في فلسطين، 

عملية  في  ينخرُط  جعله  نحو  على  وذلك 

ائف  الزَّ وعيه  اقتاع  من  نته  مكَّ جذريٍّ  نقٍد 

حقيقيٍّ  وعيٍّ  نات  ُمكوِّ َصوغ  في  روع  والشُّ

يافا  إلى  اللبدة«  »فارس  ذهاب  فإنَّ  جديٍد، 

بعجزه  فيها  وملتقياً  الحاضر،  عجزه  حاماً 

نفسه،  الوقت  في  وُمصطدماً،  الماضي، 

ذلك  في  قائماً  كان  الذي  الثَّوري  بالفعل 

أخيه  صورة  في  ُد  والَّذي  يتجسَّ الماضي، 

وفي صمود  بدر«،  هيد  الثَّوري«الشَّ المناضل 

بالبقاء  وتشبُّثهم  أرضهم  فوق  الفلسطينين 

في وطنهم، قد جعله يكتشف أْن ال حقَّ له 

الذين  هيد، ألنَّ  الشَّ في استرداد صورة أخيه 

هم  معها،  وعاشوا  ورة،  الصُّ بهذه  احتفظوا 

أحق الناس بامتاكها، وهو األمر الذي ُيْحِدُث 

في وعيِّ »فارس« يحملُه على  إيجابيَّاً  تحوالً 

جذريٍّ  موقف  واتِّخاذ  ُمغايرة،  رؤية  تبنِّي 

جديد إزاء الواقع القائم، فيذهُب، من فوره، 

إلى االنضمام إلى »الثَّورة« وهو ُمفعم بإدراٍك 

الكفيلة بإحداث  أنَّها، وحدها،  عميق مؤداه 

ممكن  منير  واقع  وإحال  المنشود،  التغيير 

محلَّ الواقع المعتم القائم. 

وأخوه  بدر«  فإنَّ  »الشهيد  ذلك،  وإلى 

جدليَّة  لظاهرة  وجهان  أيضاً  هما  »فارس« 

قطب  يجسد  فاألول  قطبين،  ذات  واحدة 

»العجز«،  قطب  يجسد  فيما  »الفعل«، 

وتنامي  والجدل،  االحتكاك  خال  ومن 

النقائض  احتدام  باتِّجاه  الواقع  حركة 

إلى  الحاضر،  »العجز«  يتحول  واصطراعها، 

إْذ  الماضي  النضال  روح  يستلهم  »فعل« 

ويُطور  نقائضه،  مع  ويقطُع  معه،  يتواصُل 

النِّضال القومي  باتِّجاه إشعال لهيب  حركته 

للغزو األجنبي واالحتال  الباسلة  والُمقاومة 

على  الة  الدَّ الصورة  هو  بدراً  إنَّ  العنصري. 

الماضي  في  الفلسطيني  الشعب  نضال 

الة  الدَّ ورة  الصُّ فهو  »فارس«  ا  أَمَّ القريب، 

على أبناء الشعب الفلسطيني الذين تجاوزوا 

عجزهم، وراحوا ينخرطون في صفوف الثَّورة 

النَّاهضة في وجه االحتال والقهر، مدركين 

إنَّما يكمن في »عجزهم«  أنَّ سبب مأساتهم 

العجز  هذا  سيكون الستمرار  فيما  الماضي، 

في الحاضر أْن ُيفاقم هذه المأساة على نحو 

ُينذر بالهاك، ويُغلُق إمكانية فتَح أفٍق إلدراك 

أْن  الثَّوري  للفعل  ُيمكن  منشود  مستقبل 

يأخذ النَّاس المقهورين إلى عيٍش إنسانيٍّ ُحرٍّ 

وكريم في رحابه!

قضيَّة واحدة، وأسئلة ُمتشابكة
يتضح، مما تقدم، إن غسان كنفاني، يوظف 

ليمانية، كقاعدة خفية، أو كبنية  الحكاية السُّ

تحتية ترتكز الرواية عليها؛ فهو ال يشير إلى 

الحكاية التي يستلهمها والتي يمكن اكتشافها 

من خال إدراك العاقات الخفيَّة القائمة بين 

الحكيم  سليمان  أصدره  الذي  الُحْكم  حكاية 

من  واحٍد  طفل  ة  بنوَّ امرأتين  تنازع  بشأن 

من  المتوازيتين  الرِّواية  قصتيِّ  وبين  جهة، 

تبيَّنا، من خال  جهة ثانية. ولعلَّنا نكون قد 

نحوٍّ  على  وإْن  ابقة  السَّ التحليليِّة  الُمقاربات 

حيفا«  إلى  »عائد  رواية  تي  قصَّ أنَّ   ، إلماحيٍّ

االرتكاز  في  ليمانية  السَّ الِحَكاية  مع  تلتقيان 

على قضية واحدٍة تلخصها، حسب موضوع 

األسئلة  من  أسئلٌة  بعُض  منهما،  ة  قصِّ ُكلِّ 

البنوة؟ ما األمومة؟ ما األبوة؟ ما  التَّالية: ما 

عب؟ ما الوطن؟ وما اإلنسان؟  األخوة؟ ما الشَّ

كما تلتقيان معها في وجود نزاع بين طرفين، 

في  الحكاية،  في  النزاُع،  هذا  يتمثل  حيث 

فيما  واحد،  طفل  أمومة  امرأتين  عاء  ادِّ

يتمثل، في القصة الرئيسة، في النزاع القائم 

بصدد »خلدون- دوف« بين والديه األصليين 

داه بالتنشئة والرعاية  واألمُّ واألب اللذين تعهَّ

الثانوية  القصة  في  يتمثَُّل،  بينما  والتربية، 

الُموازية، في مسألة أحقية االحتفاظ بصورة 

الوطن  ترك  الذي  لأخ  أهي  بدر«،  »الشهيد 

للمواطن  أي  للرَّجل،  أم  ورة؟  والصُّ والبيت 

الفلسطيني، الذي أََصرَّ على التَّشبُّث بالبقاء 

وبالبيت،  بالوطن،  محتفظاً  فلسطين،  في 

ية:  الُحرِّ أجل  من  الُحر  المناضل  وبصورة 

هيد بدر«؟ »الشَّ

تين تلتقيان مع الحكاية  وفوق ذلك، فإنَّ القصَّ

يحسم  نهائي  حكم  صدور  في  ليمانيَّة  السُّ

النزاع، غير أنَّ الُمفارقة تكمن في آلية إدراك 

هذا  يصدُر  التي  الجهة  وفي  ائب  الصَّ الحكم 

ليمانيَّة يصدر  الحكم عنها، ففي الحكاية السَّ

ثالث  طرف  عن  خفيَّة،  آلية  وفق  الحكم، 

يتميَُّز، وحده، بالحكمة الُمودعة في فطرته 

نبيَّاً  ليجعله  عليه  اختياره  وقَع  إلٍه  قبل  من 

ويلتزموَن  بحكمته،  النَّاُس  يستهدي  حكيماً 

تين  الِقصَّ الرِّواية، وفي كلتا  ا في  أحكامه. أمَّ

العقل  إعمال  فإنَّ   نطاقها،  في  الُمتوازيتين 

الواقع  بمعطيات  الوعي  وتنمية   ، الجدليِّ

التَّنازعيِّ القائم، بطريقة تتيح إمكانيَّة إدراك 

تمَّ  التي  اآللية  ا  شكَّ قد  الجذريَّة،  ُمسبِّباته 

ائب عبر الجدل  عبرها التَّوصل إلى الحكم الصَّ

متنازعين،  طرفين  بين  العقلي،   ، الحواريٍّ

وقد  طارئاً.  خافيَّاً  أو  جذريَّاً،  أُصوليَّاً  تنازعاً 

س النبثاق  كان إلعمال العقل الجدليِّ أْن يُؤسِّ

ائف،  الزَّ الوعي  ُيزيح  حقيقيٍّ  إنسانيٍّ  وعيٍّ 

س،  ويُْفِضي إلى إدراك ُخاصات صائبة تُؤسِّ

أحكام،  وإصدار  مواقف  التِّخاذ  بدورها، 

قاطعة وحاسمة، ُتَساوق صوابيَّة الوعي الذي 

َصدرت عنه، وتتجاوب مع أصالته وعمقه.

َتماثٌل شكليٍّ وجدٌل مضموني، وتباينات

وفي تجاوٍب الفٍت مع التَّماثات الموضوعيِّة، 

الحكاية  من  ُكلٍّ  في  المطروحة  واألسئلة 

تي  ِقصَّ أنَّ  نجُد  الرواية،  تي  وِقصَّ ليمانيَّة  السَّ

من  ليمانيِّة  السَّ الحكاية  ُتماثان  الرِّواية 

الوجهة البنائية، فا تغيُب عن أيٍّ منهما أيٌّ 

الَّتي  يَّة،  التَّأسيسِّ العناصر  أو  الوحدات  من 

كلية  الشَّ ُبنيتها  السليمانيِّة  الحكاية  تمنُح 

غاياتها.  وتحقيق  وظائفها  ألداء  وتستجيب 

ومع ذلك، فإنَّ االختاف المضموني، وعلى 

الحكاية  بين  قائم   ، للتَّوِّ المحنا  ما  نحو 

الرواية  تنبني  اللَّتين  المتوازيتين  تين  والقصَّ

أحسُب،  فيما  يرجع،  اختاف  وهو  عليهما. 

القضية  إلى  الرُّؤية  يحكُم  الذي  المنظور  إلى 

على  أساساً،  ينهُض،  والذي  المطروحة، 

اختاف في منهج التَّفكير بين عصر الحكاية، 

األوضاع  تباين  ُيمليه  الرِّواية،  وعصر 

االجتماعية - التاريخية، وتباين طبيعة الوعي 

زمنيَّاً  متباعدتين  مرحلتين  بين  ومستوياته، 

وحضاريِّاً. وقد يرجع االختاف المضموني من 

م،  تقدَّ بما  ُمتَّصٍل  تواشٍج  وفي  جهة أُخرى، 

إلى تباين األهداف المراد إشباعها عبر الحكاية 

إنجازها عبر  المراد  ليمانيَّة، مع األهداف  السَّ

فكريِّاً  وتوظيفها،  الحكاية  هذه  استلهام 

وبنائيَّاً، في الرواية.

إليه،  هدفت  ما  ضمن  الحكاية،  هدفت  فإذ 

إلى تأكيد الحكمة اإللهية التي سكنت الملك 

سليمان، حيُث نقرأ في نهايتها ما يلي: »ولما 

به  الذي حكم  بالحكم  إسرائيل  سمع جميع 

الملك خافوا الملك ألنهم رأووا حكمة الله فيه 

قد  كنفاني،  غسان  فإنَّ  الحكم«)7(،  إلجراء 

أراد باستلهامه الحكاية وتوظيفها في روايته 

على  مضمونها  ُيَحاور  أْن  حيفا«،  إلى  »عائد 

خصيات  الشَّ مواقف  عبر  ضمني  جدليٍّ  نحو 

فنية،  قاعدة  يجعلها  وأْن  المتباينة،  ورؤاها 

بنينة  في  عليها  يرتكز  خفيَّة،  تحتيَّة  بنية  أو 

روايته، وذلك في تواكٍب مع كونها بؤرًة توليد 

ردي  دالليٍّ تسهُم في فرز خيوط نسيحها السَّ

وبلورة اإلطار الفكريَّ الُمائم لمعالجة قضية 

النَّكبة  منذ  الفلسطيني  الوجدان  على  ألحت 

مع  وشعبها  بفلسطين  حلَّت  التي  الكبرى 

اشتدت  والَّتي   ،1948 العام  هزيمة  حلول 

فلسطين  إكمال احتال  مع  وإلحاحاً  ضراوًة 

من قبل الغزوة الصهيونيِّة في حزيران )يونيو( 

من العام 1967.

وإْذ ترتبط هذه القضية بالمأساة الفلسطينية 

عي الاهب إلى إدراك أسبابها الجذريَّة،  وبالسَّ

العجز  بـ«جدلية  رورة،  بالضَّ ترتبُط،  فإنَّها 

الممتدِّ عبر  الفلسطينيِّ  الواقع  والفعل« في 

أحقاب التاريخ الُمعاصر الُمشار إليها، والتي 

فأفضت  سبقتها،  أحقاٍب  في  جذورها  تجد 

لهذه  الرِّواية  معالجة  فإنَّ  وإلى ذلك،  إليها. 

ليمانيَّة،  السَّ الحكاية  إلى  باالرتكاز  الجدلية، 

ارخ الذي َيِسُم  ت إبراز التَّناقض الصَّ إنِّما توخَّ

في عصرين  إلى قضية واحدة  الرؤية  منظور 

مختلفين ومتباعدين، وذلك على نحو يدين 

الرؤية السلبية والمواقف العاجزة التي ترجع 

الُمْهِلَكة،  بالقدرية  يتسم  قديٍم  موروٍث  إلى 

كونيَّة، والعجز المهيض. لبية والسَّ والسَّ

 

هوامش وإشارات:
ليمانيَّة: »أتت امرأتان زانيتان إلى  )1(  تقول الحكاية السُّ
الملك ووقفتا بين يديه، فقالت المرأة الواحدة استمع 
بيت واحد،  المرأة ساكنتان في  أنا وهذه  إني  يا سيدي 
وقد ولدت معها في البيت. وفي اليوم الثالث بعد والدتي 
أيضاً وكنا معاً ولم يكن معنا غريب  المرأة  ولدت هذه 
ابن هذه  البيت، فمات  البيت غيرنا نحن كلتينا في  في 
جعت عليه، فقامت في وسط الليل  في الليل ألنها اضَّ
وأخذت ابني من جانبي وأنا نائمة وأضجعته في حضنها 
صباحاً  قمت  فما  حضني،  في  الميت  ابنها  وأضجعت 
ألرضع ابني فإذا هو ميت. ولما تأملت فيه في الصباح، 
األخرى  المرأة  الذي ولدته، وكانت  ابني  ليس  هو  فإذا 

تقول كا بل ابني الحي وابنك الميت. وهذه تقول ال بل 
فقال  الملك،  أمام  وتكلمتا  الحي،  وابني  الميت  ابنك 
الملك هذه تقول ابني الحي وابنك الميت وتلك تقول ال 
بل ابنك الميت وابني الحي، فقال الملك إئتوني بسيف، 
فأتوا بسيف بين يدي الملك، فقال الملك اشطروا الولد 
لأخرى،  ونصفاً  للواحدة  نصفاً  وأعطوا  اثنين  الحي 
فتكلمت المرأة التي ابنها الحي إلى الملك ألن أحشاءها 
أعطوها  سيدي.  يا  استمع  وقالت  ابنها  على  اضطرمت 
الولد الحي وال تميتوه، وأما تلك فقالت ال يكون لي وال 
لك. أُْشُطُروه، فأجاب الملك وقال الملك أعطوها الولد 
العهد  المقدس:  )الكتاب  ه«.  أُمُّ فإنها  تميتوه  الحي وال 
القديم، سفر الملوك األول، اإلصحاح الثالث )-16 27(.

)2(       صدرت هذه الرواية »الوقائع الغريبة في اختفاء 
سعيد أبي النَّحس الُمتشائل«، في فلسطين الُمحتلَّة، 
على حلقاٍت عديدة توالى نشرها في صحيفة »االتحاد« 
الروائيُّ جمعها  تولَّى  ُثمَّ   ،1948 العام  الحيفاوية، منذ 
وتنقيحها إلعادة نشرها ُمكتملًة في طبعٍة أُولى، وذلك 
حيفا،  االتحاد،  مطبعة  عربسك«،  »منشورات  دار  عن 
في صيف العام 1974، ثم أعيد نشرها، في طبعة ثانية، 
في تشرين الثاني )نوفمبر( من العام 1974، عن دار ابن 

خلدون، بيروت.
تة، دار الهال  )3(       إميل حبيبي: ُسداسيِّة األيَّام السِّ
المصرية، سلسلة روايات الهال، العدد )246(، 1969. 
تَّة« قد سبق نشرها،  ويُشار ُهنا أنَّ »ُسداسيِّة األيَّام السِّ
في  الحيفاوية،  »الجديد«  مجلة  في  حلقات،  على 
وأعادت   ،1968 العام  غضون  في  المحتلة،  فلسطين 
َنْشَرها، في بيروت، في تشرين  ريق اللبنانيُة  مجلة الطَّ
الثَّاني )نوفمبر( 1968، وفي العام نفسه، نشرتها مطبعة 
صدرت،  ُثمَّ  كتاب،  في  مرة،  الحيفاوية، ألول  االتحاد 
سلسلة  المصرية،  الهال  دار  عن  أيضاً،  كتاب  في 
دار  أصدرتها  ُثمَّ   ،1969  ،)246( العدد  الهال،  روايات 
بعة  معتوق للنشر، في بيروت، من دون تحديد رقم الطَّ
وتاريخها، إلى أْن أعادت دار العودة نشرها، في بيروت 
بعات،  أيضاً، في العام 1969. ويُاحظ أنَّ أيَّاً من هذه الطَّ
ما عدا طبعة دار الهال، لم ُيِشْر إلى النَّوع األدبي الذي 

داسيَّة إليه تفرُّعاً عن انتمائها إلى النَّثر. تنتمي السُّ
)4(       غسان كنفاني: عائد إلى حيفا، صدرت ألول مرة، 
اآلثار  في:  نشرها  وأعيد   ،1969 العام  في  بيروت،  في 
الكاملة، المجلد األول، »الرِّوايات«، لجنة تخليد غسان 
ونعتمد   .346 ص   ،1972 بيروت  الطليعة  ودار  كنفاني 
هنا، وفي جميع االقتباسات الاحقة من الرواية، اآلثار 

ل، »الرِّوايات«. الكاملة، المجلَّد األوَّ
)5(       المصدر نفسه، وكذا األمر بالنسبة للمقتبسات 

الاحقة من النص. 383، 384.
لـ«سعيد. س« وزوجته  الثَّاني  )6(       »خالد« هو االبن 
»صفية«، أي شقيق »خلدون/ دوف«، وكان »خالٌد« قد 
طلب من أبيه، قبل مغادرته رام الله إلى حيفا، أْن يدعه 
ينضم إلى الثَّورة الفلسطينيِّة، فرفض األب طلبه بحسٍم 

قاطع.
الملوك  القديم، سفر  العهد  المقدس:  الكتاب         )7(

األول، اإلصحاح الثالث )28(.

ناقد من فلسطين مقيم في براتشسالفا

النص المستعاد
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

كل الثقافات تقر بأن كوننا مؤلف من كيانات مادية والمادية، وأن البشر ال يشذون عن هذا التكوين 

الثنايئ، فهم أيضا يتكونون من جسد وذهن. هذا التصور للذات اآلدمية، املوروث عن تقليد فلسفي 

ضارب يف القدم، يلعب دورا هاما يف إدراك الحياة، واملجتمع، واإلرادة الحرة، واأللم النفساين، بمن 

فيها أولئك الذين يتبعون اإللحاد والالغنوصية.  إال أن تطور العلوم املعرفية، التي تشمل علم النفس 

وعلوم األعصاب والذكاء االصطناعي والفلسفة، جددت تماما هذا التصور للعالقة بني الذهن/ املخ 

وبينت أن تلك الثنائية ال أساس لها، وأننا لسنا سوى نتيجة نشاط معقد ملليارات الخاليا العصبية. يف 

كتابه »من الذهن إىل املخ« يحاول تيري ريبول، أستاذ علم النفس اإلدرايك بجامعة أيكس مرسيليا أن 

يقدم أدوات لفهم التحوالت الفلسفية التي جاءت بها علوم الذهن والجدل املعاصر املنجر عنها.

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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أن  نوعه  من  الفريد  العمل  هذا  يبين
في  رسميا  ظهرت  التي  للرومنطيقية 

ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر على أيدي األخوين 

امتدادات قديمة جدا  باول،  شليغل ونوفاليس وجان 

اإلنسان  عن  القدماء  الفاسفة  تساؤالت  إلى  تعود 

العرب  المتصوفة  وإلى  والخالق،  بالكون  وصلته 

وصوال  الوجود،  ومفهوم وحدة  الشرقية  والفلسفات 

تعاليم  من  عشر  الثامن  القرن  فاسفة  ضيق  إلى 

الفلسفة العقانية التجريبية ونزعتها الذهنوية الصارمة 

التي سقطت مع هيوم ولوك وكوندياك وكوندورسي، 

في  الواضح  الوعي  من شأن  واإلعاء  العقل  تأليه  في 

مقابل قمع الروح والعاطفة والخيال. وهكذا فاإلنسان 

نحته  كما  العقاني  لإنسان  المقابل  هو  الرومنطيقي 

الذهنوي  بالبعد  يضيق  إنسان  األنوار،  عصر  فاسفة 

بالطبيعة  االتصال  يستعيد  أن  إلى  ويسعى  الواحد 

والماوراء والخيال والاوعي في ظل كينونة كلية يكون 

لإنسان.  صورة  والعالم  للعالم،  صورة  اإلنسان  فيها 

ولعل من أهم األفكار التي ألح عليها جورج غوسدورف 

مشروع  هي  الرومنطيقية  أّن  الكتاب  فصول  طيلة 

فلسفي إبستيمولوجي فكري ضخم مفتوح في الزمان 

والمكان وال يرتبط بنوع مخصوص من التعبير اإلنساني، 

وال بحقل محدد من حقول المعرفة البشرية. ولذلك 

بموت اإلنسان  القول  الكتاب  الكاتب في خاتمة  رفض 

بيننا طالما كان في  أنه مازال حيا  الرومنطيقي واعتبر 

إلى  الاوعي، وشوق  اإلنسان حب للخيال، وماذ في 

الخروج من غربته األنطولوجية األولى واستعادة وحدة 

أسئلته  عن  مطمئنة  بأجوبة  بالفوز  وحلم  الكيان، 

الميتافيزيقية القديمة.

ذو  الفرنسي  الكتاب  مؤلف  غوسدورف،  جورج  ويعد 

في  الفرنسيين  المفكرين  أبرز  من  األلمانية،  األصول 

وأوسعهم  وتأليفا  كتابة  وأغزرهم  العشرين  القرن 

اهتماما بحقول معرفية متنوعة. فقد ترك ما يزيد عن 

وتاريخ  واإلبستيمولوجيا  الفلسفة  في  كتابا  خمسين 

األفكار وتطور العلوم وعلم اجتماع الثورات واألجناس 

األدبية، تعد جميعها مراجع أساسية ال غنى للباحث 

عنها. ابتدأ مسيرته العلمية مدّرسا للفلسفة في جامعة 

»اكتشاف  بعنوان  أطروحة  ناقش  أن  بعد  سترازبورغ 

الفلسفي  الدرس  في  جديدا  حقا  بها  دشن  الذات« 

الذات  في  الظاهراتي  الفلسفي  التفكير  بين  فيه  جمع 

السيرة  ألدب  األجناسي  األدبي  والدرس  جهة،  من 

الذاتية من جهة أخرى. وقد تدعم منهجه هذا في مؤلف 

آخر عظيم له أصدره بعد أربعين سنة حمل 

مجلدين:  في  وجاء  حياة«  »خيوط  عنوان 

»كتابات األنا« و«سيرة ذاتية«. ولعل مشروعه 

الفكري الضخم الذي ظل يؤلفه طيلة خمس 

وعشرين سنة وحمل عنوانا كبيرا هو »العلوم 

فلسفة  جماع  هو  الغربي«  والفكر  اإلنسانية 

الفكر  في  تصوراته  ولّب  غوسدورف  جورج 

الفردية  الذات  بمفهوم  عاقته  في  الغربي 

أطوارها  مختلف  عبر  الغربية  الثقافة  في 

وفي حقولها األساسية: األسطورة والفلسفة 

المشروع من  هذا  تكّون  وقد  والفن.  والعلم 

مدونة ضخمة اشتملت على ثاثة عشر مجلدا 

أحدها  الرومنطيقي«  »اإلنسان  كتاب  كان 

إضافة إلى أربعة مجلدات أخرى صرف فيها 

غوسدورف عنايته إلى دراسة الرومنطيقية.

آيت  محمد  أنجزها  التي  الترجمة  هذه 

لمؤلف  تنجز  عربية  ترجمة  أول  هي  ميهوب 

اطاع  رغم  غوسدورف،  جورج  مؤلفات  من 

الباحثين العرب ال سيما في تونس والمغرب 

قام  ما  وهذا  منها.  واستفادتهم  أعماله  على 

»الرواية  أطروحته  في  نفسه  المترجم  به 

المعاصر«،  العربي  األدب  في  السيرذاتية 

إلى  الطريطر  جليلة  الباحثة  عادت  وقبله 

السيرة  »مقومات  أطروحتها  في  غوسدورف 

الذاتية في األدب العربي الحديث«، ومثلهما 

فعل قبل عشرين سنة محمد قوبعة عندما 

أنجز أطروحته »الرومنطيقية ومنابع الحداثة 

الترجمة  هذه  أّن  ورغم  العربي«.  الشعر  في 

أول  فالكتاب صدر  الشيء  بعض  تأخرت  قد 

ذلك  مع  فإنها   ،1984 سنة  بالفرنسية  مرة 

نظرا الزدياد  المناسب  الوقت  في  جاءت  قد 

بالرومنطيقية  واألكاديمي  النقدي  االهتمام 

الباحثين العرب  في األدب العربي، ولحاجة 

إلى تعميق معارفهم الفكرية والفلسفية بهذا 

المدارس  كل  في  أثر  الذي  األدبي  المذهب 

األدبية والفنية في القرن العشرين، ولحتمية 

التي  التبسيطية  النقدية  المقوالت  تجاوز 

من  الثاني  النصف  في  العربي  النقد  سادت 

القرن العشرين.

هي:  كبرى  أجزاء  ثاثة  على  الكتاب  يحتوي 

متجسدا،  والكائن  نفسية،  وحاالت  قيم 

الرومنطيقي(.  )اإلنسان  رومنتيكوس  وهومو 

وقد اشتمل كل جزء من هذه األجزاء الثاثة 

على مجموعة من الفصول رتبت ترتيبا منهجيا 

تولد  وهي  الرومنطيقية  من  ينطلق  متكاما 

في الفكر الغربي وتحديدا الفلسفة األلمانية 

العقانية  الفلسفة  على  تمردا  بوصفها 

المقوالت  تحليل  في  يتوسع  ثم  التجريبية، 

الفلسفية الكبرى للرومنطيقية وأهم تجلياتها 

الجزء  في األدب والفن والعلم، وينتهي في 

األخير إلى تحليل امتدادات الرومنطيقية في 

تطور  في  وتأثيرها  العشرين  القرن  فلسفات 

األفكار المعاصرة.

في الفصل األول من الجزء األول »السوابق« 

اإلنسان الرومنطيقي
يتكلم بلسان عربي 

مهيار أيوب

صدرت يف املدة األخرة عن معهد تونس للرجمة، الرجمة العربية 

 )L’Homme romantique( »لكتاب »اإلنسان الرومنطيقي

للفيلسوف واألديب الفرني جورج غوسدورف )2000-1912(، 

وقد أنجز الرجمة الروايئ واألكاديمي واملرجم التوني محمد آيت 

ميهوب، وجاءت يف إخراج أنيق وحجم ضخم فجاوزت صفحات 

الكتاب 570 صفحة من املقاس الكبر. وقد ذكر املرجم أن ترجمة هذا 

الكتاب املرجعي كانت حلمه منذ أن قرأه أول مرة قبل سنوات طويلة 

وأدرك قيمته املعرفية الكبرة جدا يف الدراسات الرومنطيقية، وحاجة 

الدراسات العربية املهتمة بالرومنطيقية إليه عى وجه الخصوص. 

ذلك أّن الغالبية الساحقة من الدراسات الرومنطيقية العربية ذات 

منزع أدبي أسايس تنطلق يف التعريف بالرومنطيقية من مستواها 

األخر الطافح فوق سطح الكتابات الرومنطيقية األدبية وقد أضحت 

عناصر تعبرية وفنية، وتهمل يف املقابل أساس الرومنطيقية الفلسفي 

العميق. أما هذا الكتاب فيدرس الرومنطيقية يف مشاربها الفلسفية 

واألنروبولوجية واإلبستيمولوجية البعيدة جذورها يف الزمن، 

واملتشابكة يف أديم الثقافة اإلنسانية.

كتب

غالف الطبعة الفرنسية من »اإلنسان الرومانطيقي« ويليه النسخة العربية
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كتب

توسع المؤلف في تحليل انحال األنا وطمس 

وتنامي  العقانية  الفلسفة  مع  الفردانية 

األنوار  عصر  في  التجريبي  المادي  المنزع 

وتعالي الطموح إلى خلق »المواطن العالمي« 

الثاني  الفصل  في  أما  االمتثالي.  المنمط 

غوسدورف  تابع  فقد  الرومنطيقية«  »الهوية 

الرومنطيقي  الوعي  لوالدة  األولى  البذور 

الفيلسوف  من  عشر  الثامن  القرن  في 

»العاصفة  حركة  ظهور  إلى  شفتيسبوري 

واالندفاع« األلمانية التي أعلنها مجموعة من 

الشباب األلمان على رأسهم األخوان شليغل 

البداية  وكانت  ونوفاليس،  باول  وجان 

هو  »األنا«  كان  وقد  للرومنطيقية.  الحقيقية 

البرعم الذي منه انفتحت زهرة الرومنطيقية، 

بيران:«ما  صرخة  من  باألنا  الوعي  وانطلق 

األنا؟« وحديث روسو عن األنا بوصفه حضورا 

في العالم. وبذلك انطلقت الرحلة الستكشاف 

الذهنوية  أطردته  أن  بعد  الباطني  الفضاء 

مصدرا  الخارجي  الفضاء  ونصبت  العقانية 

ثم  ومن  الوجودي.  واليقين  للمعرفة  أوحد 

الترانسندنتالي  األنا  من  الغربي  الفكر  انتقل 

الذهني،  الحدس  عبر  األنطولوجي  األنا  إلى 

في  لها  تعبير  أحسن  الفكرة  هذه  ووجدت 

قولة فريدريش شليغل: » الفّنان هو من كان 

مركزه في ذاته«. وبذلك تمت إعادة التمركز 

والدائرة  المركز  والعالم،  لأنا  األنطولوجي 

صوفي  مبدأ  وتعالى  الوجود،  تبادلّية  في 

قديم يقول بوحدة الجوهر، واتصال األنا والا 

موطن  بوصفه  الفرد  إلى  ينظر  وأصبح  أنا، 

إشعاع العالم.

متجسدا«  »الكائن  الثاني  الجزء  ويضم 

غوسدورف  جورج  فيها  أبحر  فصول  خمسة 

الكبرى  الفلسفية  المقوالت  أهم  تحليل  في 

جورج غوسدورف 
واإلنسان الرومنطيقي

محمد آيت ميهوب

كتاب في األدب، وأكثر من األدب. وهو كتاب في الفلسفة،  هذا
متنّوعة  عديدة  اختصاصات  جماع  إّنه  الفلسفة.  من  وأكثر 

وحضاريّة  وتاريخّية  وإبستيمولوجّية  فكريّة  مشاغل  وملتقى 

وميتافيزيقّية وعلمّية شّتى يصل بينها التعريف باإلنسان الرومنطيقّي 

وبناء معالم كيانه في مختلف أبعاده. وذلك ما جعل مدار هذا الكتاب 

توطين  تعيد  التي  الرومنطيقّية  الفلسفّية  تقديم األنتروبولوجيا  على 

اإلنسانّي في األرض والعالم، وتصالح األنا بالاّوعي والميتافيزيقا وكّل 

أشكال الخروج عن الوعي الواضح التي قمعها عصر األنوار وطاردها 

من  خاو  تجريدّي  قالب  إلى  وتحويله  ذاته  األنا  إقصاء  إلى  وصوال 

المعنى.

عكف  أكبر  فكري  مشروع  إلى  الرومنطيقّي  اإلنسان  كتاب  وينتمي 

سنة  وعشرين  خمس  عن  تزيد  مّدة  تأليفه  على  غوسدورف  جورج 

والفكر  اإلنسانّية  العلوم  هو  جامعا  عنوانا  له  ووضع   )1993-1966(

الغربي، واشتمل على ستة عشر مجّلدا كان فيها اإلنسان الرومنطيقّي 

المجّلد الحادي عشر والثالث بين ستة مجّلدات خّصصها غوسدورف 

للرومنطيقّية وهي أسس المعرفة الرومنطيقّية )1982( ومن العدم إلى 

الله في المعرفة الرومنطيقّية )1983( واإلنسان الرومنطيقّي )1984( 

)مجلدان(  والرومنطيقية   ،)1985( بالطبيعة  الرومنطيقّية  والمعرفة 

)1993(. ولعّل في تعّدد مؤّلفات غوسدورف في الرومنطيقّية واتصال 

أحدها باألخرى تأكيدا ألهمّية الرومنطيقّية ومحوريّة تأثيرها في مسار 

الفكر الغربّي من جهة، وبرهانا من جهة أخرى على إلمام المؤّلف بكّل 

دقائق المعرفة الرومنطيقّية، فحّق اعتباره أبرز المختّصين الفرنسّيين 

التحديد. وعلى  على وجه  والرومنطيقّية األلمانّية  الرومنطيقّية،  في 

هذا النحو باتت كتبه الخمسة وال سّيما اإلنسان الرومنطيقّي، مرجعا 

أساسّيا ال غنى عنه في دراسة الرومنطيقّية. ونحسب أّن ترجمته أخيرا 

دراسة  يروم  لتسّد حاجة أساسّية لمن  العربّية قد جاءت  اللغة  إلى 

إلى  أن يعود  البحث األكاديمّي  العربّية وتلزمه ضوابُط  الرومنطيقّية 

األصول الرومنطيقّية األولى، ويتعّرف على المهاد الفلسفّي والفكري 

الذي رافق نشأة الرومنطيقّية وأحاط بظهورها البكر.

تحليل  لتقديم  بينها  ما  في  تتضافر  ثاثة أجزاء  الكتاب على  يشتمل 

متكامل لمقّومات األنتروبولوجيا الرومنطيقّية. وهذه األقسام هي قيم 

وحاالت نفسّية، والكائن متجّسدا، وهومو رومنتيكوس. وقد ربطت 

بين فصول الكتاب جميعها فكرة محوريّة أساسّية ظّل المؤّلف يحتّج 

عليها طيلة الكتاب، ومفادها أّن الرومنطيقّية هي مشروع أكثر منها 

إنجازا وتحّققا، وأّن التسمية االصطاحية أقّل سعة بكثير من المسّمى. 

فالرومنطيقّية أكبر بكثير من أن تكون مجّرد مدرسة أدبّية أو فلسفّية 

نمط حياة وحساسّية، ومشروع إلعاء حقيقة جديدة  إّنها  فنّية.  أو 

والروائيّين  الشعراء  الغربّي ودفعت  الفكر  بقّوة على  نفسها  فرضت 

والرّسامين إلى الثورة على عصر األنوار، وأعلنت غروب مبدأ السببّية 

الغاليلي الذي قصر النظر في الطبيعة على العقل ورفض كّل حقيقة 

ال تنتسب إلى العلم التجريبّي وال تتسّلح بأدوات العلم الموضوعّية 

وأّولها االنفصال بين العالم وموضوعه. أّما الرومنطيقّيون فقد ألحّوا 

على أن نظرة العاِلم إلى الطبيعة منضوية داخل الكون، ملتحمة بذات 

العالم، ومنتمية إلى واقع قائم في ما قبل الوعي وما بعده في الوقت 

نفسه. إّن العاَلم حسب الرومنطيقّيين موجود داخل الفكر، والفكَر 

إرادة، والعالم  العالم في شكل  الفكر هو  إّن  العالم.  داخل  موجود 

هو فكر مّتسع ممتّد في األشياء والكائنات والبشر. ولذلك فإّن العلم 

انطاقا من كتابات نوفاليس وأوكن وكاروس 

المقوالت  هذه  أّن  رأى  وقد  وهيغو.  ونرفال 

أهم  اعتبرها  كبرى  مقولة  تستقطبها 

النظرية  تبلور  في  ساهم  معرفي  اكتشاف 

الكونية  المتعضية  مقولة  هي  الرومنطيقية 

يعتبر  والتي   )Totalorganismus( الكلية 

متعاضد  كبيرا  واحدا  جسدا  وفقها  الكون 

األطراف واألجزاء ال انفصام فيه بين اإلنسان 

والجسد  والاوعي،  الوعي  وبين  والطبيعة، 

والروح. ومن هنا اعتبر الوعي اإلنساني جماع 

وعلى  العالم.  أطراف  في  المتشتت  المعنى 

أساس من ذلك عّد اإلنسان الرومنطيقي هو 

الذات المهاجرة دوما بحثا عن المعنى بغية 

استعادة الطور الفردوسي األول حيث كانت 

المبدأ هو  المعاني واألسماء. هذا  تملك كل 

الذي يفسر كل أنشطة الفرد من عمل وحب 

هذا  من  الثاني  الفصل  ويعّد  فني.  وخلق 

القسم »الموت- الحلم- البقاء« من أجمل ما 

يمكن للمرء أن يقرأه عن رؤية الرومنطيقيين 

الغريبة والثرية للموت والحياة، حيث تنمحي 

الحدود تماما بين هذين الطورين الوجوديين 

الرومنطيقيون  يعتبر  ال  إذ  الفرد  كينونة  في 

الصفحات  وفي  للوجود،  نهاية  الموت 

لعاقة  الكاتب  خصصها  التي  الطويلة 

المتوفاة صوٌر بديعة حقا  نوفاليس بحبيبته 

من هذه الرؤية الفريدة.

بـ«الطب  الموسوم  الخامس  الفصل 

والتقصي  الدقة  بين  جمع  الرومنطيقي« 

الصبور، والطرافة واإلبهار. فقد عاد المؤلف 

كتابات  في  ليتابع  عشر  الخامس  القرن  إلى 

الرفيعة  الخيوط  مهجورة  وغنوصية  صوفية 

األولى لبداية تشكل نمط من »الطب الروحي 

البديل« طّوره الرومنطيقيون، وكان من بينهم 

المعرفة  إبستيمولوجيا  إّنه  معا.  والدة  جوهره  في  هو  الرومنطيقّي 

الكلّية، إبستيمولوجيا الشكل العضوي والتماثل والتناغم.

وقد وّظف جورج غوسدورف ثقافته المذهلة في تنّوع مشاربها وتعّدد 

نشأة  وراء  العوامَل األولى  أناة وصبر عجيبين  في  ليتتّبع  مصادرها، 

التاريخ، بدءا من العصور  الرومنطيقّية وتطّورها في سياق  المعرفة 

الضاربة في القدم المحايثة لمياد الحضارة البشريّة، مرورا باإلغريق، 

تعّجب  أشّد  وما  الحديثة.  العصور  إلى  وصوال  الوسطى،  فالعصور 

بين  الوطيد  االّتصال  مبهر،  بشكل  يبرهن  المؤّلف  يجد  القارئ حين 

الفيزيائّية  العلوم  عرفتها  التي  الكبيرة  والحركّية  الرومنطيقّية  ظهور 

المغناطيسّي،  والتنويم  الكهرباء  في  البحوث  وتطور  والكيميائّية، 

والشعوذة،  بالسحر  االهتمام  وانبعاث  األخرويّة،  الفكريّة  والتّيارات 

والوله  الصوفّي،  بالفكر  والولع  الشرقّي،  التراث  على  واإلقبال 

بالماورائّيات.

في  الرومنطيقّية  مع  تلتقي  والمشاغل  والنوازع  المعارف  هذه  إّن 

في  التي هيمنت  الذهنويّة  النزعة  إمبريالّية  إلى االنعتاق من  السعي 

عصر األنوار واختزلت اإلنسان في جانبه العقاني وطمحت إلى قتل 

العالمّي  المواطن  إنسان كونّي، هو  الفردانّية من أجل نحت معالم 

»السليم« من كّل جنون وعمق وجذور وذاكرة… المواطن الذي تخّلى 

عن األنا.

عل العكس من ذلك جاءت الرومنطيقّية تبّشر بأنتروبولوجيا مغايرة 

تعلي من شأن تعّدد أبعاد الكيان اإلنسانّي وتنّوعها وانصهارها ضمن 

وحدة كونّية كلّية. إّن المعرفة الرومنطيقّية ال تسعى كما قد يتوهم 

ذاتها  حّد  في  بالفردانّية  تمّسكا  الفردانّية  أسس  إلى وضع  البعض، 

/الموضوع  الذات  لمقاومة  جهدها  كّل  عملت  وعقيدًة. ولكّنها  مبدأً 

بأنا/فاعل هو  الكيان، مستعيضة عنها  التجريبّية الطافية فوق خواء 

انبثاق لهوية ذات كثافة فردّية ممّيزة. لقد كّف الفرد مع الرومنطيقّيين 

عن أن يكون »صفحة بيضاء« كما تصّوره رّواد العقانّية الغربّية في 

الحسّي  الخارجّي  العالم  فيها  ليحفر  مهّيأة  صفحة  النهضة،  عصر 

ما يريد من كتابات. لقد أصبح األنا الرومنطيقّي أنا متعّدد األبعاد ال 

اإلنسان  هويّة  وأصبحت  الواضح،  والوعي  العقل  في  اختزاله  يمكن 

كينونة معقّدة مرّكبة العناصر يتفاعل فيها الداخل والخارج، والوعي 

والاّوعي، والحياة والموت، والصّحة والمرض، واإللهي واإلنساني، 

والعلمّي والخرافي… إّن الهويّة عند الرومنطيقّيين هي سعي اإلنسان 

منذ أن أطرد من الجّنة وسقط إلى األرض، إلى أن يهتدي إلى الموقع 

أن  يخّوله  الذي  الوسط  موقع  الكائنات،  وبين  الكون  في  له  المائم 

الخلق  روافد  كّل  إليه  تنصّب  أنطولوجيا  وملتقى  الكون  مركز  يكون 

اإللهّي. ولكّن سعي اإلنسان منذور للفشل والخيبة. وذلك ما يجعل 

والرفض،  واالحتجاج  واأللم  بالحزن  تصطبغ  الرومنطيقّيين  كتابات 

والتحاَمه  مركزيَّته  اإلنسان  استعادة  إلى  لهم  سبيل  ال  أن  أدركوا  إذ 

بالوحدة الكونّية إالّ عبر الموت. بناء على ذلك رفض غوسدورف رفضا 

بالعدمّية.  الرومنطيقّيين  والروائيين  والشعراء  المفكّرين  وصم  باّتا 

فأّكد أّن نبرة الرفض عند الرومنطيقيّين هي الشكل التعبيرّي القوّي 

لمقاومتهم النزعة التنميطّية االمتثالّية التي أرادت المدرسة العقانّية 

أن تحشر اإلنسان الحديث في قالبها.

وقد اعتبر غوسدورف أّن فلسفة الطبيعة مع شيلنغ وأوكن ثّم فلسفة 

الحياة مع ديلتاي ونيتشه وبرغسون، هما أبرز تعبير فلسفّي عن روح 

اإلبستيمولوجيا واألنتروبولوجيا الرومنطيقيتين اللتين أّسستا لمعرفة 

منغرسة في الحياة، تعتبر اإلنسان منغرسا في الطبيعة وهو وإياها 

جزء مركزي في الوحدة الكونّية الكلّية. إّن اإلنسان هو مجاز النسياب 

داخلها اإلنسان. ولذلك  يتشّكل  التي  النواة  الحياة، والحياة هي  تّيار 

المعرفة والكينونة، يؤّطرها حلول اإلنسان في  فالعاقة جدلّية بين 

د. إّنه  د المتجسَّ الكون وحلول الكون في اإلنسان. فهو الكائن المتجِسّ

التجّلي الجزئّي في الفضاء والزمان لحيويّة الخلق الكلّي المتطّور.

وقد خّصص المؤّلف الفصل الخامس من الجزء الثاني لدراسة الطّب 
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أطباء كثيرون، لينتقل بالطب المعروف من 

ومن  العظمى«،  »الصّحة  إلى  األمراض  علم 

سياق  ففي  الدالالت.  طّب  إلى  األعضاء  طب 

الفلسفة  عليه  قامت  الذي  األكبر  المبدأ 

الرومنطيقية، مبدأ المتعضية الكونية الكلية، 

ُنظر إلى المرض على أنه تجربة ذاتية وجودية 

واتصال حيوي بين اإلنسان والطبيعة. وبذلك 

الشخص  طّب  مفهوم  الرومنطيقيون  رسخ 

آلة  ميكانيكي  يعتبر  الطبيب  كان  أن  بعد 

اكتشاف  إلى  األوائل  هم  وكانوا  الجسد، 

واعتبار  والنفسي،  الجسدي  بين  التعالق 

الجنون تجربة وجودية ال تخلو من الصواب. 

السبيل  تمهيد  في  الفضل  لهم  كان  وبذلك 

أمام ظهور علم النفس الطبي.

الثالث  القسم  في  المؤلف  اهتمام  وانصّب 

االحتجاج  على  رومنتيكوس«  »هومو 

الرومنطيقي  اإلنسان  بأن  القائلة  ألطروحته 

ما زال يعيش بيننا رغم اتفاق مؤرخي األدب 

قد  الرومنطيقية  الحركة  أن  على  والفلسفة 

التاسع عشر. فقد  القرن  ثاثينات  غبرت في 

بّين في الفصلين اللذين اشتمل عليهما هذا 

في  الرومنطيقية  امتدادات  األخير  الجزء 

الفلسفة المعاصرة )الظاهراتية مع هوسرل، 

وبرغسون،  نيتشه  مع  الحياة  وفلسفة 

والوجودية مع هيدغير(، وفي الحداثة األدبية 

)بودلير وفلوبير ودوستويفسكي(، وفي الفن 

غوسدورف  وفسر  )السوريالية(.  التشكيلي 

ذلك بالمنزلة الرفيعة التي تحّلها الرومنطيقية 

تجعلها  فالحرية  والخيال.  الحرية  لقيمتي 

الرومنطيقية مرجع كل الحركات الساعية إلى 

والخيال  لتدجين اإلنسان،  والرافضة  التحرر 

التجديد في  هو المحرك النشط لكل نزعات 

استقر  ما  على  والتمرد  والفكر  والفن  األدب 

واإلنشاء  والتفكير  القول  في  طرائق  من 

الفني. وعلى هذا النحو اعتبر ثورة الطاب في 

فرنسا سنة 1968، تجليا تاريخيا من تجليات 

شعاراتهم  بين  من  جعلوا  إذ  الرومنطيقية 

بقرن  قبلهم  من  نوفاليس  رفعه  شعارا 

ونصف: »السلطة للخيال«. يقول غوسدورف 

يظل  الرومنطيقي  االستلهام  »إّن  ذلك  في 

أو  طبيعية  فلسفة  وجدت  حيثما  حاضرا 

التجسد  الماقبل  تحترمان  ثقافية  فلسفة 

تشكات  استعادة  إلى  وتسعيان  الحياتي 

اختزالها  إلى  التطلع  دون  اإلنسانية  الظاهرة 

في المعايير المتعالية لحقيقة وقع تحديدها 

مرة واحدة إلى األبد«.

وإّن الناظر في الصفحات األخيرة من الكتاب 

أّن  بيسر  يكتشف  الخاتمة،  في  سيما  ال 

المؤلف قد نضا عنه جّبة الفيلسوف وكشف 

ما  كّل  يصرف  لم  داخله  مختبئ  شاعر  عن 

بدقائق  اإلحاطة  في  جبار  جهد  من  صرف 

مما  العميقة  وخلفياته  الرومنطيقي  الفكر 

إال  الرومنطيقية«،  »األنتروبولوجيا  يسّميه 

ليعّبر عن ولع قوي بعيد الغور بالرومنطيقية 

كبير  وإجال  الحي،  النافذ  الثري  وتراثها 

اشتدت  كلما  الذي  الرومنطيقي  لإنسان 

سطوة التشييء ومطاردة األنا إال وظهر وأكد 

انتماءه إلى الراهن وحضوره في العالم.

كاتب من سوريا مقيم في لندن

اختبر  تطبيقّيا  حقا  وجعله  الرومنطيقّي، 

الرومنطيقّية  مبادئ األنتروبولوجيا  تأثير  فيه 

في ميدان مداواة المرضى في القرن التاسع 

في  جديدة  علوم  من  عنها  توّلد  وما  عشر 

خاّصة.  النفس  كعلم  العشرين  القرن 

هذا  تضّمنه  الذي  الهائل  الكّم  على  فعاوة 

بواكير  عن  النادرة  المعلومات  من  الفصل 

الطّب الرومنطيقّي واتصاله بمجاالت ثقافّية 

العلم  عن  غريبة  الناس  يحسبها  ومعرفّية 

النقاب  المؤّلف  على كشف  والطّب، وعاوة 

إسهامات علماء وأطبّاء كثر طواهم  فيه عن 

النسيان والجهل، يبّين هذا الفصل المساهمة 

في  الرومنطيقّية  للمعرفة  المباشرة  الفّعالة 

تطوير طّب الشخص وفنون معالجة الجسد 

انطاقا من ثاثة مبادئ رومنطيقّية أساسّية 

وهي:  الطبيعة  فلسفة  من  فيها  استفادت 

أسبقّية الجهاز العقدي العصبّي على الجهاز 

المخّي الشوكّي، واتصال مبدأ الحياة األولّي 

الروح  وتاحم  الكلّية،  الكونّية  بالمتعضّية 

والجسد تاحما ال فكاك له.

الفكريّة  الرواسم  هذه  مختلف  إّن 

عليها  انبنت  التي  والميتافيزيقّية  والفلسفّية 

جعلت  قد  الرومنطيقّية،  األنتروبولوجيا 

رومنتيكوس،  الهومو  الرومنطيقّي،  اإلنسان 

إنسانا مختلفا جّدا عن إنسان عصر األنوار في 

مقّومات ذهنّية ونفسّية واجتماعّية تجّل عن 

إنسان  هو  الرومنطيقّي  اإلنسان  إّن  الحصر. 

اآلمال الخائبة ال التفاؤل والوثوق في النجاح، 

المتاهة وال يضّره  يقتحم  الذي  وهو اإلنسان 

في شيء أن يظّل تائها وسط شعابها، بينما 

إنسان عصر األنوار هو إنسان الخّط الهندسّي 

المستقيم المتقّدم دوما إلى األمام. وفي حين 

يجّسد إنسان عصر األنوار االمتثالّية المطلقة 

والذوق  عصره  ألفكار  الكاملة  والمبايعة 

السائد باعتبارها صادرة عن العقل، ال يقتصد 

اإلنسان الرومنطيقّي في إعان مروقه الدائم 

من كّل المؤسسات التي تصنع األفكار ورفضه 

لكّل األفكار التي تنقلب مؤسسات.

إنسان عصر األنوار يعّرف ذاته بما تلّقى وأنتج 

الحسّي  الواقع  مع  متفقة  يراها  مبادئ  من 

فذاته  الرومنطيقّي  اإلنسان  أّما  الخارجّي، 

هي جماع ما عاش من تجارب وجودّية، وما 

خاض من مغامرات، وما قام به من أسفار، 

من  عانى  وما  خيبات،  من  إليه  انساق  وما 

أمراض وشقاء… كّلها يعّدها مسارات تدريبّية 

الكونّية.  بالوحدة  االلتحام  إلى  طريقه  في 

المطلق،  إلى  أبدا  ظامئون  فالرومنطيقيّون 

حجيج هم دوما إلى قدس الوحدة الصوفّية 

موطنهم  استرداد  إلى  سعيا  الطبيعة،  مع 

األّول في الفردوس المفقود.

هل انتهى اليوم اإلنسان الرومنطيقّي ومات؟

نقطة  تحديد  على  األدب  مؤّرخو  درج  لقد 

وموت  الرومنطيقّية  لنهاية  تاريخا  ّما  زمنّية 

اإلنسان الرومنطيقّي، بعضهم يجعلها سنة 

1830 إحالة على التاريخ المتفق عليه ميادا 

في  ينفث  وبعضهم  الواقعّية،  للمدرسة 

سنة  فيجعل  قائل  أخرى  سنوات  عمرها 

1848 إعانا عن نهاية الرومنطيقّية تزامنا مع 

أحداث كمونة باريس.

وفاة  بطاقة  إصدار  يرفض جورج غوسدورف 

أّن  الكتاب  آخر  في  ويعلن  للرومنطيقّية 

»فحضوره  يمت  لم  الرومنطيقّي  اإلنسان 

ياحق تخوم تقافتنا وعيا شقّيا ثابتا، يقف في 

وجه الحتمّيات المضنية للحضارة الصناعّية 

فالمؤّلف  الحشود«.  ولمجتمع  والتقنّية 

بنى  التي  األساسّية  الفكرة  مع  تواؤما  يرى، 

عليها كتابه، أّن الرومنطيقّية ظاهرة معرفّية 

عابرة للتاريخ ليس لها نقطة انطاق محّددة 

يمكن  أّننا  ومثلما  معلومة.  نهاية  نقطة  وال 

المبادئ  ضوء  في  اإلنسانّي  الماضي  نقرأ  أن 

أغوار  في  تجلّيات  لها  فنرى  الرومنطيقّية 

الثقافة  ستظّل  فكذلك  السحيقة،  األزمنة 

التحّققات  على  األبد  إلى  مفتوحة  اإلنسانّية 

والفكر  والفّن  األدب  في  الرومنطيقّية 

والسياسة والعلم.

الرومنطيقّي  فاإلنسان  النحو  هذا  وعلى 

مؤّرخو  أعلن  أن  بعد  حّتى  بيننا  قائما  مازال 

األدب نهاية الرومنطيقّية، إّنه حاضر في كّل 

تعديات  ضّد  المعيشة  الذاتّية  باسم  »تمّرد 

العقل  ضّد  الخيال  وباسم  الخارجانية، 

الرومنطيقي  اإلنسان  ظهر  لقد  الُمَمْكَنن«. 

الفكر  قصور  على  متمردا  السورياليين  مع 

الوضعي واالمتثالية االجتماعية البورجوازية، 

 1968 ماي  في  الطاب  مع  متظاهرا  وخرج 

وهو  للخيال«،  »السلطة  يرّدد شعار  صارخا 

البيئة  عن  مدافعا  اليوم  إلى  ينشط  يزال  ما 

منتصرا للطبيعة.

قريبا  قائما  زال  ما  الرومنطيقي  اإلنسان  إّن 

بحرية  تمسك  من  فكّل  وفينا،  وبيننا  مّنا 

في  صغيرة  قطعة  يكون  أن  ورفض  الكيان 

منه  تمّكنت  من  وكّل  الكبرى،  التشييء  آلة 

والخلق  اإلنشاء  ورام  والفن  األدب  جرثومة 

فهو  حركة…  أو  صورة  أو  كلمة  أو  شكا 

بالضرورة إنسان رومنطيقي. لقد قال ميشال 

بيتور )Butor( وهو أحد رواد مدرسة الرواية 

الجديدة في حوار له: »إّن كامو )Camus( هو 

بالتأكيد رومنطيقي. بل إننا كّلنا رومنطيقيون. 

توجد من ناحية رومنطيقية المدرسة األدبية 

التي بلغت أوجها سنة 1830. هذه المدرسة 

المدرسية.  األدب  كتيبات  إلى  طبعا  تنتمي 

القرن  نهاية  منذ  ابتدأت  حركة  ثمة  ولكن 

ودون  اليوم  إلى  تتطور  وظّلت  عشر  الثامن 

انقطاع.. يوجد خط اتصال بين الرومنطيقّيين 

واألدب المعاصر. أما االرتدادات التي تمت في 

الكاسيكية، فقد ماتت  إلى  العشرين  القرن 

الفرنسي  الشاعر  وقال  كاملة«.  بصفة  كّلها 

الصعب  من  »إّن   )Reverdy( ريفردي  بيار 

على الفنان أن يعيش دون رومنطيقية، فإن 

لم يكن رومنطيقيا في آثاره، كان رومنطيقيا 

في حياته، وإن لم يكن رومنطيقيا في حياته، 

وقد  أحامه…  في  برومنطّيقيته  احتفظ 

ما  الرومنطيقية، ولكننا  حدث وتخلصنا من 

ابتذال  إن فعلنا ذلك حتى سقطنا عامة في 

بائس«.

األدبين  في  اليوم  االحتفال  تنامي  ولعل 

الرومنطيقية،  بالمدرسة  والعربي  الغربي 

بل لعل ترجمة هذا الكتاب اليوم وقد مضى 

على صدوره عقود من الزمن، دليل آخر على 

عودته  أو  بيننا  الرومنطيقي  اإلنسان  وجود 

إلينا.

طوال  سنوات  منذ  الكتاب  هذا  عرفت  وقد 

واشتهيت  وعاشرته  وعايشته  مرات  وقرأته 

لو كنت له مؤّلفا. وحين أتيح لي أن أترجمه 

إلى العربية بدعم من معهد تونس للترجمة، 

أمضيت أربع سنوات أتأّنى في نقله وأتحرى، 

أن  الطاقة  وسع  المدة  هذه  طيلة  وحاولت 

وروحه،  وأفكاره  لغته  في  للنص  وفيا  أكون 

وأن أعمل كل جهدي على أن يكون في لغة 

عربية سليمة تزدان بحلية الشعر في مواطن 

فيها  نستمع  التي  الكثيرة  والبوح  الشعر 

شكواهم  يبّثون  الرومنطيقيين  الكتاب  إلى 

وتلتزم  للعالم،  المتفردة  رؤاهم  ويصوغون 

الفلسفة  الفلسفة وعمقها في مواطن  بدقة 

وتأويل أمهات النصوص والمجادالت الفكرية 

التي انبرى المؤلف في جميعها يحّلل ويستدّل 

الرومنطيقية  خصوم  ويناقش  آرائه  على 

العلم،  صرامة  بين  تؤالف  بديعة  بطريقة 

وعمق الفلسفة، وطاوة األدب.

وكل األمل أن ينضاف هذا الكتاب إلى مكتبة 

بأعمال  العامرة  للترجمة  تونس  معهد 

يكون  وأن  واإلتقان،  األهمية  من  غاية  على 

والباحثين  الرومنطيقي  األدب  لعشاق  زادا 

العربي  العالم  مشارق  في  المتخصصين 

دراسة  في  للتعمق  إليه  يعودون  ومغاربه 

الركائز المعرفية والفلسفية واألنتروبولوجية 

الغربية  الرومنطيقية  عليها  قامت  التي 

الذي  الرومنطيقي  اإلنسان  على  والتعرف 

والتجّني  الفهم  بسوء  والدته  الناس  اقتبل 

تاريخ  صّدقوا  وكلما  فيه،  والتشكيك  عليه 

من  لهم  انبثق  مات وتبخر،  األدب وحسبوه 

أو  ناشئة  أدبية  برعم حركة  يطلع من  جديد 

موطن  إلى  الحج  في  عارمة  رغبة  رحم  من 

التخييل وإعادة تشكيل العالم تشكيا جديدا 

حيث القول والفعل من جنس واحد، وحيث 

االستعارة سبيل إلى الحياة وتوأم للحقيقة.

ناقد وأكاديمي من تونس
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أو  الشارح  فالقص  المصطلحات  لمعاجم  وفقا
القص الما ورائي أو ما وراء القص »هو نوع 

من الكتابة السردية، ذاتي االنعكاس، يتمثل في وجود 

تخييل فوق التخييل األصلي، وتعليق النص على نفسه 

وطريقة سرده وهويته، أي أن النص يمتلك وعّيا ذاتّيا 

ويكسر الحاجز بين الواقع والخيال. يتمظهر القّص الما 

الكاتب حبكة  ورائي في أشكال مختلفة: عندما يقطع 

النص ليشرح شيئا معّينا، أو عندما يطلق أحكاما على 

النص أو طريقة صياغته أو التقنيات السردية األدبية، 

الما  القص  يتمظهر  أخرى،  حاالت  في  عامة.  بصفة 

الّسردي  التناسل  ظاهرة  الشخصيات«.  بلسان  ورائي 

السردية،  الكتابة  في  تجلت  الليالي،  سمة  هي  التي 

وإن  الرواية،  داخل  نزوع قصصي قصير  تحت مسّمى 

القصة  استثمار  في  تجلت  أخرى  استفادة  ثمة  كانت 

القصيرة في بناء روائي، كما فعل الكثير من الكتاب في 

ستينات القرن الماضي. على نحو ما فعل يحيى الطاهر 

عبدالله من استثمار قصص »الشهر السادس من العام 

الدف  مجموعة  من  لوحات«  في  و«الموت  الثالث«، 

وهي  واألسورة«،  »الطوق  رواية  لتكون  والصندوق، 

جيل  في  بكثافة  وانتشرت  امتدت  التي  الظاهرة 

التلمساني في »دنيا زاد«  التسعينات، كما فعلت مي 

هذا  عالجنا  )وقد  ورد  سلة  قصة  هي  األصل  في  التي 

كتابة  »إعادة  بعنوان  ضافية  مقالة  في  الموضوع 

القارئ«  ورفض  الدهشة  إثارة  بين  األدبية  األعمال 

.)/https://alarab.co.uk

الشروح  حول  يدور  المصطلح  لهذا  الغربي  المقصد 

والتوضحيات التي ُيبديها الراوي/ أو المؤلف أثناء عملية 

رسول  محمد  رسول  جعل  ما  وهو  النصوص.  خلق 

يترجم المصطلح إلى »السرد المفتون بذاته«، وإن كان 

هذا المعنى هنا غير مقصود بالمرة، وإن بدت مامحه 

هنا من  أقصده  ما  لكن  النصوص واضحة،  في بعض 

»القص الشارح« ما يتوازى مع مصطلح »الكتابة على 

إحياء  بمثابة  الجديدة  »الرواية  تكون  حيث  الكتابة« 

للنص القديم باستعادة أو إحياء شخصياته؛ ليجعلنا 

نراه في ضوء جديد، يكشف اإلبهام الذي حاق بعضها، 

السرد عن عمد في  التي أهملها  الظروف  أو مابسات 

النص األول« وفقا لمفهوم جابر عصفور للقص الشارح، 

وهو ما يقترب من آليات التناص، حيث يستعير النص 

الجديد )المتناص( من النص القديم »المتناص معه« 

حدود  أن  بما  الرئيسية،  شخصياته  وكذلك  أفكاره 

لذا  تتوقف؟  وأين  تبدأ،  أين  مستقرة،  غير  المتناص 

يأتي تعامل النص الجديد مع النص األول عبر 

)ملعون  في  كما  بالتوازي  األولى  وسيلتين، 

والثانية  الجباوي(.  وأبناء  دوستويفسكي، 

والزوجة  الغريب،  )معارضة  بالتعارض 

المكسيكية(.

والفرنسي  رحيمي  عتيق  األفغاني  يجمع  ما 

بالمصريْين  داود  كمال  جزائري  أصل  من 

نزوع  هو  يحيى،  وإيمان  فرغلي  إبراهيم 

أخرى،  سرديات  مع  التناص  إلى  سردياتهم 

عابرة  نظرة  فتكفي  والمعارضة.  بالتوازي 

دوستويفسكي«،  »ملعون  لعناوين: 

»معارضة  أو  مضاد«،  تحقيق  و«ميرسو 

باستثناء  الجباوي«،  و«أبناء  الغريب«، 

الشيء  بعض  الملغز  يحيى  إيمان  عنوان 

أسماء  حضور  لرأينا  المكسيكية«،  »الزوجة 

كالجريمة  وأعمالهم،  سابقين  لروائيين 

وميرسو  راسكولينكوف،  وبطلها  والعقاب 

وقتله للعربي في رواية الغريب أللبير كامو، 

أو حضور شخصيات محفوظ وعلى األخص 

في الحرافيش وإقامة حوار مع بطل الرواية. 

يوسف  يظهر  المكسيكية  الزوجة  نص  وفي 

إدريس وعاقته ببطل روايته البيضاء، بل إن 

تناصات ومقتطفات من البيضاء تطرد بكثرة 

داخل النص الجديد.

االنحياز للعدالة

حضور الروايات »المتناصة« السابقة ال يتمّثل 

في العناوين، وإنما عبر استدعاء الشخصيات 

األساسية.  األفكار  استحضار  في  وأيضا 

لعتيق  دوستويفسكي«  »ملعون  رواية  ففي 

جامعي  رسول،  هو  الرواية  بطل  رحيمي، 

مثقف يعمل بمكتبة الجامعة إال أنه معدم، 

أرسله أبوه إلى لينينغراد للدراسة إال أنه َقِدَم 

بعد أن قضى ثاث سنوات هناك في دراسة 

القانون، وقد غرم بفتاة روسية، وبعد ستة 

البيت  إليه فترك  أبيه  أشهر لم يتحمل نظرة 

مكتبة  في  عمله  وأثناء  كابول.  في  وأقام 

كتابا  أخذت  عندما  صوفيا  التقى  الجامعة 

الراوي  قلبه. يستعيد  منه، فأخذت لحظتها 

عليا«  لـ«نانا  قتله  أثناء  رسول  شخصية  عبر 

أنه  على  دليل  ال  حيث  مخيلته،  -في  ببلطة 

القاتل، فا توجد جثة وال دماء- وهي قّوادة 

تشغل  كانت  بل  مرابية  تكن  لم  عجوز، 

المنزل،  في  العمل  ألجل  ظاهريا  الفتيات 

أذرع  بين  تضعهم  كانت  الواقع  في  لكن 

»صوفيا«  خطيبته  استغلت  وقد  زبائنها، 

بعد  وأخاها  أمها  تعيل  التي  الفقيرة  الفتاة 

»داعرة«  خدمات  وقّدمت  والدها.  موت 

الفتيات،  تعيرهم  الجدد.  الحرب  ألمراء 

وتقبض مجوهراتهم ثمنا؛ يستعيد شخصية 

راسكولينكوف المولع به، بطل رواية الجريمة 

الراوي  أن  حتى  لدوستويفسكي،  والعقاب 

القصة  هذه  إن  قطعي  حكم  شبه  في  يقول 

ارتكبها  التي  القتل  لجريمة  المحرض  هي 

رسول »ربما هذه القصة المتوارية عميقا في 

)ص6(.  القتل«  على  حرضه  من  هي  داخله، 

فتقول  بالمحاكاة،  تعترف  صوفيا  أن  كما 

لرواية  محاكاة  من  أكثر  روايتك  »ليست  له 

من  لها أكثر  التي حكيتها  والعقاب  الجريمة 

المتمثل  السردي  فالخيط  )ص139(.  مرة« 

ودوافعها  للمرابية،  البطل  قتل  جريمة  في 

واحدة في الروايتين وإن اختلفت التفاصيل.

قام  الذي  راسكولينكوف  شخصية  حضور 

بقتل المرابية العجوز، ال يتأتى عبر وظيفتها 

بتقليدها  للبطل، أو حتى  السردية، كمحفز 

الجريمة، دفاعا عن حبيبته سونيا،  بارتكاب 

ما  فرسول  أثره،  باقتفاء  يتأتى  أيضا  وإنما 

على  ُينادي  صوتا  وسمع  جريمته  ارتكب  إن 

أحد  إلى  النافذة  من  قفز  حتى  ُعليا«  »نانا 

السطوح القريبة وفّر، دون أن يحظى بالمال. 

ثّم يهرول عائدا إلى البيت على نحو ما فعل 

راسكولينكوف الذي بعد جريمته »عاد مباشرة 

إلى منزله وانهار بسرعة فوق أريكته« الفارق 

أن رسوال ليس لديه أريكة. ربما االختاف بين 

شخصية راسكولينكوف، وشخصية رسول أن 

بها األول،  قام  بالفعل  هناك جريمة حدثت 

التناسل الّسردي 
الكتابة على الكتابة

ممدوح فّراج الّنابي

عرفت الكتابة السردية العربية ظاهرة التناسل السردي منذ زمن 

بعيد، ربما تعود جذورها إىل كتاب »ألف ليلة وليلة« حيث تعتمد 

بنية الحكايات يف الليايل عى تناسل الحكايات، وتوالدها أو 

تراكمها، وهو ما أعطى الليايل طابع التشويق واإلثارة. وقد فطن 

الكثر من الُكّتاب إىل تقنية الليايل، واستخدموها يف كتاباتهم. وكان 

لطغيان هذه الظاهر العامل القوي لدى الناقد مورتيز كولدشتاين 

يف عام 1906، لدراسة السرد داخل السرد يف الليايل، وهو ما كان 

تدشينا ملا ُعرف بالقص الشارح )Métafiction( أو ما وراء القص 

امليتاسرد، أو قص القص. والالفت أن أّول َمن استخدم املصطلح 

هي ليندا هتشيون ووصفته بأنه »سرد نارسيي.. فهو عملية قص 

القص أو حي الحي أو رواية الرواية«. 

كتب
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حد  فعلى  الثانية،  الروائية  الشخصية  أما 

َم  دفاع محاميه عنه، عندما أصّر على أْن ُيقدِّ

الرغم من عدم وجود  نفسه للمحاكمة على 

في مسرح  دماء  فا  الجريمة،  أدلة الرتكابه 

جريمة  بأن  أصا،  للجثة  أثر  وال  الجريمة، 

الجريمة  برواية  متأثر  وإنه  »ُمتخّيلة،  رسول 

ألن  يتوق  وكان  لدويستويفسكي،  والعقاب 

يقتل المرابية لكنه لم يرتكب فعل القتل«.

»ملعون  رحيمي  عتيق  رواية  تتقاطع 

دوستويفسكي  رواية  مع  دوستويفسكي« 

وجريمته  بطلها  في  والعقاب«  »الجريمة 

الملعونة، وما أصابه من هذيان تأنيب النفس 

وصل ببطل دويستوفيسكي إلى الدخول في 

مرحلة هذيان، وفي بطل عتيق إلى حالة من 

وأيضا  نفسه،  عن  والتبليغ  الضمير  تأنيب 

كان  فمثلما  األساسية،  أفكارها  في  تتقاطع 

العدالة،  تحقيق  عن  باحثا  راسكولينكوف 

في  حدث  كما  بالعقاب  كانت  ولو  حتى 

بطل  فهنا  العجوز،  المرابية  من  اقتصاصه 

قام  أنه  تخّيله  درجه  إلى  بهذا  َمعنيٌّ  رحيم 

لمبدأ  االنتصار  أجل  من  تحدث  لم  بجريمة 

فكرة  تتسرب  العقاب.  في  المتمثل  العدالة 

مقهى  في  التقاه  الذي  صوفيا  لوالد  العدالة 

يدري  أن  دون  اختفت  أن  بعد  للحشيش، 

إلى أين، فجالس والدها، الذي كان يتحدث 

كان  الذي  وصفه،  كما  الكلب«  »المدير  عن 

حد  فعلى  العقاب،  يستلزم  خائنا  نظره  في 

تغيير  انتظار  أستطع  »لم  صوفيا  والد  تعبير 

النظام كي نقوم بمحاكمته«، كما أن رسوال 

ر وهو يتحدث لوالد صوفيا كتابة بعد أن  ُيبرِّ

اختفى صوته بسبب أزمة جسدية كما فسرها 

له الطبيب، موقف راسكولينكوف من جريمة 

القتل، أن »المرابية حيوان مؤٍذ يسرق المال 

من البؤساء، وقتلها ليس إال عدالة«. الغريب 

أن مؤسسات الدولة ال تعترف بهذه العدالة 

وفقا للكاتب في وزارة العدل، حيث يرى أن 

»قتل قّواد ال يمحي وجود الشر على األرض«.

الرواية،  معه  تتقاطع  الذي  الثاني  الشيء 

تخرج  النساء  يجعل  الذي  الواقع  بؤس  هو 

لاستجداء في الشوارع، ألن لديهن أطفاال، 

»ال  بأنها  تعترف  رسول  التقاها  التي  فالمرأة 

الذي أجاد  األمر  وهو  تعولهم«.  كيف  تعرف 

التي  المآسي  ينقل  عبر سرد  تصويره،  عتيق 

إلى  واالنقسامات  أفغانستان،  لها  تتعرض 

معسكرات ترفع الساح ضّد بعضها، بعد أن 

صارت الحرب ليست للحرية، وإنما لانتقام 

شكل  نسيت  بأسرها،  المدينة  فـ«صمتت 

الحياة، الصداقة، والحب« حتى صارت بلدا 

للشهداء. وخصصت وزارة للشهداء من كثرة 

»في  والحياة  الموت  تساوى  بل  تساقطهم. 

هذا البلد ولم تعد للحياة أي قيمة، كما لم 

حضور  )ص132(.  قيمة«  لانتحار  أيضا  تعد 

رواية الجريمة والعقاب في رواية عتيق يتجاوز 

الرئيسية وانتصافها لمبدأ  حضور الشخصية 

العدالة، وإنما يتجاوز هذا أيضا إلى تضمين 

دويستوفسكي،  رواية  من  لمقاطع  الرواية 

فيستعيد رسول بعض المشاهد التي تعضده 

بعدما أصابه من قلق بعد توهمه قتل »نانا 

خطاب  الخطابات،  تتداخل  ثم  ومن  عليا«. 

النص المتناص مع المتناص معه.

التابع ينهض

»معارضة  في  داود  كمال  الكاتب  يعيد 

وردت  التي  العربي  مقتل  تفاصيل  الغريب« 

مبتورة في حادثة لم يولها القاتل ميرسو بطل 

رواية »الغريب« أللبير كامو، أي اهتمام، بل 

التحقير  من  كنوع  بالعربي  إليها  يشير  كان 

والتقليل من الجريمة التي ارتكبها في حقه. 

لفكرة  االنتصار  إلى  هارون  سعى  ثم  ومن 

أشكروفت،  بيل  عند  هي  كما  بالكتابة  الرد 

فالتابع يواجه المستعمر، ومن ثم ال يسعى 

الستعادة تفاصيل القتل بل غرضه استعادة 

فيلح  المستعمر،  من  والثأر  العربي،  هّوية 

»موسى«  اسم  إعطائه  على  غريبا  إلحاحا 

هذا  كان  لو  حتى  لعائلته.  دقيقا  وتاريخا 

مقتله،  بعد  العائلة  محنة  يظهر  التاريخ 

وعدم  دفنه،  أثناء  واجهتها  التي  واألزمات 

خاضتها  التي  والمعركة  جثته،  على  عثورها 

إلى  إضافة  شهيد.  أم  بلقب  لتحظى  األم 

تمريره لخطاب لغوي يقّوض حالة االستعاء 

التي كانت بادية في خطاب المستعمر، ومن 

ثم نرى الراوي يسعى لتفكيك خطابه ودحض 

نظرته االستعائية، فيقول »عربي. هل تعلم 

تشبه  صفة  إنها  عربي؟  أنني  يوما  أحّس  لم 

نظر  في  إال  لها  ال وجود  التي  الزنوجة  وضع 

الرجل األبيض؟ نحن في الحي، في عالمنا، 

كنا مسلمين. لنا أسماؤنا ووجوهنا، وعادتنا 

أرسلهم  الذين  الرميون  الغرباء،  هم  وكفى. 

كانت  حال  أي  في  لكن  يمتحننا،  لكي  الله 

من  يوم  في  سيرحلون  معدودة  ساعتهم 

األيام، بالتأكيد. لذا لم نرد عليهم« )ص86(.

حضور رواية الغريب ال يتأتى فقط باستدعاء 

شخصياتها، ميرسو الذي يصفه بالغريب تارة 

يكتسب  الذي  العربي  أو  ثانية  تارة  والرومي 

أيضا  يتأتى  وإنما  موسى،  باسم  هنا  هويته 

الحضور باعتباره محفزا للكتابة، فكما يقول 

القاتل  »صار  الحانة  في  لمخاطبه  هارون 

التي  هي  ببراعة  المكتوبة  وقصته  معروفا 

معارضته.  ُقل  بل  تقليده،  على  حفزتني 

أحذو  أن  قررُت  ولذلك  بلغته.  الكاتب  كتب 

استقاله:  بعد  البلد  هذا  في  الناس  حذو 

المستوطنين  منازل  حجارة  استعادة  أعني 

سابقا ألبني بها منزال لي. لغة لي«. )معارضة 

الرواية  الغريب: ص9( كما يشير إلى أنه قرأ 

لأحداث  روايته  قرأت  بدوري،  »أنا  قائا 

البداية  ومن  اآلخرين.  مايين  ومثل  مثلك، 

يفهم كل شيء. فهو حمل اسم رجل وأخي 

اسم حادث«. ثم بعد فترة ُيفصح عن السبب 

لم  ما  )؟(  لكما  أروي  »أنا  هذه  كتابته  وراء 

إلى  )ص12(  يرويه«  أن  لموسى  قط  يتسنَّ 

أن يصل » أنني أريد إحقاق العدالة. قد يبدو 

هذا سخيفا مني في عمري هذا.. لكنني أقسم 

‘عدالة  بذلك  أعنيه  وما  الحقيقة.  إنها  لك 

التوازنات’ ال عدالة المحاكم«.

يبدأ كمال داود مرويته بتناص التعارض مع 

رواية كامو »الغريب« منذ االستهال السردي 

قيد  على  مازالت  اليوم  »أمي  بقوله  القصير 

في  شفة«  ببنت  تنبس  ال  صامتة،  الحياة. 

حين بدأ كامو روايته بهذا االستهال الشهير 

أمس..«.  ماتت  لعّلها  أو  أمي،  ماتت  »اليوم 

يشير العنوان األصلي »ميرسو تحقيق مضاد« 

وضع  إلى  الغريب«  »معارضة  المترجم  أو 

في  والندية،  المساءلة  بؤرة  في  كامو  بطل 

يصف  فعندما  ينهض،  التابع  أن  إلى  إشارة 

ده من هويته على  الراوي )هارون( القاتل ُيجرِّ

نحو ما فعل من قبل ميرسو بوصفه للمقتول 

إليه  بالقاتل، ويشير  دوما  بالعربي، فيصفه 

بأنه »لم نعرف عنه أي شيء، سوى رومي، 

غريب«. لكن هذا الغريب الذي تعّرف عليه عبر 

صورته التي عرضها الجيران له في الصحيفة، 

التي  واإلمبريالية  لاستعمار  وجها  يمّثل 

لكونه  ال  هنا  يأتي  ثم  ومن  الجزائر،  حكمت 

للعائلة  يمثل  كان  الذي  ألخيه  فقط  قاتا 

العاري  بجسده  المناضل  الخفي  »المارد 

السمين  الفرنسي  الرومي،  الغاوري  ضد 

وإنما  )ص27(  واألرض«  الجبين  عرق  نّهاب 

سِمنوا  الذين  المستوطنين  كل  »ُيمّثل  كي 

حالة  المسلوبة«.  المواسم  من  الكثير  بعد 

العبث التي عاشها ميرسو وهو يستقبل خبر 

للعزاء، واألهم صمته عن  أمه وذهابه  وفاة 

يتذّكرها إال عندما  لم  التي  الحديث عن األم 

ر  جاءت برقية إعان وفاتها، في المقابل ُيكرِّ

اليوم  أمي  تزال  »ال  دوما  األم  حضور  هارون 

الحياة«، ثم يسترسل في الحديث  على قيد 

عن أمه الحّية وأعمالها التي كانت تقوم بها 

على  وأجبرت  مرتين،  ترّملت  أنها  فيحكي 

ن عيشها »لقد  العمل عند األجانب، كي تؤمِّ

راقها دور الضحية«. حتى أنه يتعّمد صناعة 

ابنها،  جثة  عن  تبحث  وهي  عنها،  حكاية 

وعذاباتها فيقدم مأساة ألم زوجها »ذهب مع 

الريح، وابن أخذته األمواج«. التعارض كامن 

في حالة الفخر التي يبدو عليها هارون مقارنة 

انقطعت  فميرسو  كامبو،  بطل  بميرسو 

عاقته بعائلته بوفاته أمه، أم هارون فيفتخر 

بالتناسل حتى »باتت األم تشبه أمها، أو ربما 

جدة أمها أو جدة جدتها« )ص42(.

التجهيل الذي تعّمده كامو لشخصية القتيل، 

بأكثر  داود  كمال  يجابهه  بالعربي،  ووصفه 

اإلقصاء  دور  لممارسة  كحيلة  وسيلة،  من 

العربي.  على  كامو  مارسه  الذي  والتهميش 

فهنا تتم االستعانة باللغة كأداة لإقصاء فا 

بالغريب  يصفه  وإنما  أبدا  اسمه  عن  ُيعلن 

يعمد  ثالثة  وتارة  أخرى.  تارة  وبالرومي  تارة 

كانتصاف  اسم أخيه  ترديد  في  المبالغة  إلى 

هكذا  كثيرا  اسمه  فيكرر  السابق  للتهميش 

أن  أحيانا  أحب  موسى..  موسى،  »موسى، 

أكرر هذا االسم كي ال يختفي من األبجديات«. 

يحذو  أن  الحانة  في  مخاطبه  ِمن  َيْطُلُب  بل 

حذوه قائا »أن تكتبه بالخط العريض. ها أن 

بعد خمسين  اسمه األول  استرد أخيرا  رجا 

ذلك«.  على  أُصرُّ  ووالدته.  موته  من  عاما 

)ص23( وتارة يشير إلى أن »هذه الحكاية هي 

حكاية أخي القتيل موسى«. بل يصل به هذا 

الناس،  اسمه على كل  يوزع  أن  إلى  الهوس 

فالنادل دعاه موسى، واآلخر الذي يجلس في 

أيضا  هو  »سميته  عنه  يقول  الحانة،  أقصى 

موسى« )ص39(.

قرب نهاية الفصل األول من رواية »الغريب« 

وينتهي  العربي،  الوجود  ظهور  يبدأ  لكامو، 

رصاصات  بخمس  العربي  بمقتل  الفصل 

الصمت  »أتلفت  العربي  إلى  ميرسو  صّوبها 

االستثنائي الذي كان ينعم به شاطئ« )ص72، 

المحاكمة  تبدأ  الثاني  الفصل  الغريب(. ومع 

التي تنتهي نهاية عبثية ليست أقل عبثية من 

وفاة  خبر  يستقبل  وهو  نفسه  ميرسو  حالة 

العربي،  قتل  ال ألنه  تدينه  فالمحكمة  أمه، 

وإنما ألنه »لم يحسن دفن أمه؛ وألنه تكلم 

رواية  في  لكن  الامباالة«.  من  بالكثير  عنها 

الرومي/الغريب  يحضر  الغريب،  معارضة 

الرواية.  الستهال  الضدي  االستهال  منذ 

القاتل  عن  بتساؤالت  أشبه  الرواية  وكأن 

ما يجمع األفغاني عتيق 
رحيمي والفرنسي من 

أصل جزائري كمال داود 
بالمصريْين إبراهيم فرغلي 

وإيمان يحيى، هو نزوع 
سردياتهم إلى التناص مع 
سرديات أخرى، بالتوازي 

والمعارضة. فتكفي نظرة 
عابرة لعناوين: »ملعون 

دوستويفسكي«، 
و«ميرسو تحقيق مضاد«، 

أو »معارضة الغريب«، 
و«أبناء الجبالوي«، 
باستثناء عنوان إيمان 

يحيى الملغز بعض الشيء 
»الزوجة المكسيكية«، 

لرأينا حضور أسماء لروائيين 
سابقين وأعمالهم

يعيد الكاتب كمال داود 
في »معارضة الغريب« 

تفاصيل مقتل العربي التي 
وردت مبتورة في حادثة 
لم يولها القاتل ميرسو 

بطل رواية »الغريب« أللبير 
كامو، أي اهتمام، بل كان 
يشير إليها بالعربي كنوع 
من التحقير والتقليل من 

الجريمة التي ارتكبها في 
حقه. ومن ثم سعى هارون 

إلى االنتصار لفكرة الرد 
بالكتابة كما هي عند بيل 
أشكروفت، فالتابع يواجه 

المستعمر
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ولماذا أفرج عنه بعدما حكم عليه باإلعدام؟ 

وعن مكان المقتول؟ وعن اإلدانة العبثية له 

من قبل المحكمة. ورغم إدانته لنفسه بعملية 

تضغط  األحام  أن  إال  ميرسو،  عكس  القتل 

القاضي  الذي وجهه  االتهام  على  )يرد  عليه 

وإنما  القتل  لفعل  يعاقبه  لم  فهو  لميرسو، 

أمه، وعدم رعايتها  وفاته  مباالته عند  لعدم 

أخو  يدافع  المحاكمة  حلم  وفي  قبل(،  من 

موسى على نفسه عندما جاء الجميع ليواسوه 

قائا »فبَم يمكنهم اتهامي، أنا الذي خدمت 

والدتي حتى بعد مماتها، ودفنت نفسي حّيا 

أمام ناظريها، لكي تعيش باألمل؟«. بل يوجه 

لم  بأنه  يّتهم  فعندما  ميرسو،  إلى  سخرية 

إلى  ذهبت  بأنني  جوزيف،  قتل  عندما  يبك 

السينما بعدما زرعت رصاصتين في جسده؟ 

في إشارة ساخرة إلى موقف ميرسو بعد وفاة 

أمه بأن دفنها ثم تناول الطعام في مطعمه 

ليلة  وقضاء  السينما  إلى  ماري  واصطحب 

معها.

أبناء الجبالوي
إبراهيم فرغلي  أّول ما يستدعي عنوان رواية 

»أبناء الجباوي: سيرة رواية«، عنوان ترجمة 

حيث  حارتنا«  »أوالد  محفوظ  نجيب  رواية 

اإلنكليزية.  اللغة  إلى  العنوان  بذات  ترجمت 

التي حاقت  المنع  الغريب في األمر أن لعنة 

بأوالد حارتنا زمن صدورها، عندما تربصت بها 

األيدي العابثة وخفافيش الظام، حلت على 

المنع ومصادرة  أيضا  فأصابها  الرواية،  هذه 

باعتبار أن  الرقابية لها عند صدورها  األجهزة 

محفوظ  نجيب  لرواية  تكّرس  الرواية  »هذه 

للجدل«  مثيرة  »رواية  وهي  حارتنا«  »أوالد 

على حد تعبير ناشرة الرواية فاطمة البودي. 

حضور نجيب محفوظ ال يتأتى في هذا العنوان 

بما  »أوالد حارتنا«  روايته  وكذلك في حضور 

شهدته هذه الرواية من مصادرة ومنع وصل 

على  والتحريض  بالرجل  التربص  حد  إلى 

قتله. وهو ما يجعل من احتمالية أن الرواية 

أحداثها  مع  متناصة  رواية  بمثابة  ستكون 

ذّيل  الذي  الفرعي  للعنوان  وفقا  بالتوازي، 

لكن  رواية«.  »سيرة  هكذا  روايته  فرغلي  به 

حضور نجيب محفوظ وروايته ال يتوقف عند 

يخلقه  الذي  اإليهام  حتى  أو  العنوان  عتبة 

العنوان الفرعي من أفق انتظار عند القارئ، 

لكن ما إن يدلف القارئ من العتبة الرئيسية 

إلى المتن حتى يصطدم بفهرس المحتويات 

األقسام  في  أجزاء.  أربعة  إلى  ينقسم  الذي 

األربعة يحضر نجيب محفوظ بأسماء أعماله 

التي تأخذ صيغة األقسام، ومن هذه: )صدى 

الجباوي(.  أبناء  يعظ،  الشيطان  النسيان، 

بداية وال  با  بـ«حكاية  يعنونه  الرابع  والجزء 

تتأتى  ال  محفوظ  أعمال  وأسماء  نهاية«. 

كحلية وإنما هو اختيار عن عمد يكشف به عن 

حالة التماهي بين السخرية التي تقدمها هذه 

األعمال لواقعها، والسخرية التي يقوم عليها 

األساسية  القضية  وتعد  الجديد  المتن  هذا 

التي تناقشها الرواية، وهي سخرية تصل إلى 

حد إدانة الواقع الثقافي واتهامه بالعشوائية. 

وهذه  محفوظ  استدعاء  الكاتب  يواصل  ثم 

المرة باقتطاف جزء من رواية »أوالد حارتنا« 

من  األّول  القسم  يبدأ  ثم  كتمهيد.  ويضعه 

الجزء األّول بحضور فنتازي لنجيب محفوظ 

من خال هذه الخبر الذي أذاعه التلفزيون بأن 

البلد«،  من  اختفت  محفوظ  نجيب  »أعمال 

وهو ما شّكل »لغزا ال حّل له، وأصبح مصير 

تراثه مماثا لمصير الحضارات التي تعرضت 

)ص131(.  منسيا«  نسّيا  فأصبحت  للغرق 

مصادفة،  كبرياء  يكتشفه  األعمال  اختفاء 

عندما يطلب منه رفيق فهمي المسن والمقيم 

لكتابة  عليه  تردده  أثناء  المسنين،  دار  في 

له  يحضر  أن  مرة  ذات  منه  يطلب  مذكراته، 

ما  محفوظ، ولكن  لنجيب  الحرافيش  رواية 

الرف  يجد  حتى  الشروق،  دار  إلى  يصل  إن 

الذي عليه الرواية فارغا، يتكّرر األمر في كل 

المكتبات التي يذهب إليها بحثا عن الكتاب، 

ذهب  عندما  تتمّثل  الحقيقية  المفاجأة  لكن 

إلى بيته ومكتبته الخاصة وجد أن المساحة 

التي يضع فيها كتب محفوظ »خالية. مساحة 

ال تقل عن متر كانت تضم عددا من أعماله« 

)ص37( فأصبح سؤال »أين ذهبت كتب نجيب 

النقطة  وهي  الساعة«.  حديث  محفوظ؟ 

كتابية  لعبة  ليمارس  الكاتب  يستغلها  التي 

تبادلية، ففي الوقت الذي تختفي فيه أعمال 

ببيعها،  تقوم  التي  المكتبات  من  محفوظ 

كبرياء  كمكتبة  الشخصية  المكتبات  وأيضا 

لشخصيات  واقعيا  حضورا  نجد  وجاسر، 

مع  تتحدث  بوجودها  تظهر  نراها  األعمال، 

كبرياء تتابع هي األخرى حالة االختفاء، كما 

ثم  ومن  بعضها.  يجري حوارا مع  كبرياء  أن 

شخصيات  إلى  الخيالية  الشخصيات  تتحّول 

على  الوحيد  الدليل  اختفاء  بعد  واقعية، 

كونها شخصيات تنتمي فقط إلى المخيلة.

فرغلي  إبراهيم  اعتمدها  أخرى  تقنية  ثمة 

تتمثل في  المحفوظي،  النص  في استحضار 

من  الروائية  لشخصياته  أوصاف  استعادة 

أنه  شخصيات روايات نجيب محفوظ، حتى 

لشخصيات  محفوظ  نجيب  أوصاف  يستعير 

الناجي،  وعاشور  عبدالجواد،  أحمد  السيد 

يتبعه  ما  هذا  ومن  وغيرهم.  ديات  وزينب 

كبرياء  من  الناجي  عاشور  يقترب  عندما 

منبسط،  عرضه  فارع،  »طوله  هكذا  فيصفه 

العتيق،  السوق  أحجار  من  حجر  ساعده 

نبيل،  ساقه جذع شجرة توت، رأسه ضخم 

بماء  مترعة  غليظة  التقطيع  وافية  قسامته 

مع  التماهي  ص14(.  )الحرافيش،  الحياة« 

نص محفوظ يتجاوز هذا التناص إلى التماهي 

فعاشور  المحفوظي،  السردي  الخطاب  في 

يأتي  عندما  كبرياء،  مثل  لقيط  وهو  الناجي 

عن  حوارا  كبرياء  مع  يتبادل  الحارة،  إلى 

ذات  عاشور  فيستعير  للحارة،  استدعائه 

من  محفوظ  صاغه  الذي  اللغوي  الخطاب 

قبل وإن كان مفارقا لسياقه القديم، فما إن 

تخشى  قائا »ال  كبرياء  يخاطب  عاشور  يهل 

شيئا أنت هنا في أمان«. ويأتي الرد من قبل 

رواية  من  اقتباس  هيئة  على  الناجي  عاشور 

الحرافيش هكذا »لماذا دعوتموني إلى هنا؟«.

الشخصيات  أقرب  عن  كبرياء  بحث  وأثناء 

بين  الُمفاضلة  يبدأ  لناجي،  المحفوظية 

كل  ويقدم  محفوظ،  روايات  شخصيات 

فبهية  محفوظ،  عمل  في  ودورها  شخصية 

عشيقة  عايدة  وبالمثل  حميدة  عن  أبعد 

كمال، وزهرة معشوقة رّواد ميرامار. ويوازي 

الناجي الذي كان السبب  بين اختفاء عاشور 

في  العدل  لتأسيس  الحرافيش  رحلة  وراء 

يتساءل  ثم  ومن  هو،  أسسها  كما  الحارة 

له  أعماله(  )أي  اختفاؤه  يكون  هل  كبرياء 

درجة  إلى  يصل  التماهي  مشابه؟  معنى 

فيصحب  محفوظ  شخصيات  مع  الحوارية 

كبرياء رادوبيس في نزهة في النيل، ويلتقي 

محفوظ  شخصيات  من  بالكثير  القبو  في 

وقضى  عاكف  يلتقي أحمد  فكان  ويحادثها، 

معه وقتا يتحدثان في شؤون الدنيا والحياة، 

فقد  بجاذبية،  تجاهه  يشعر  لم  كبرياء  لكن 

للموظف  يكون  ما  وأقرب  متحفظا  له  بدا 

زنوبة  النسائية  الشخصيات  ومن  التقليدي، 

في الثاثية وزينات في الحرافيش، ثم التقى 

زينب دياب بطلة الكرنك، فما إن يأتي اسمها 

وفقا  الرواية  من  عنها  معلوماته  يستدعي 

لخطاب محفوظ عنها »أبوها بياع لحمة رأس 

وأمها في األصل غسالة، ثم صارت داللة بعد 

حتى  بل  ص319(  )الكرنك،  طويل..«  كفاح 

أن  بعد  كمخبرة  دورها  عن  يتحاوران  أنهما 

لسانها  على  فيقول  المعتقل،  من  خرجت 

»خرجت  كبرياء  إلى  بخطابها  متوجها  وهي 

عاهرة،  نفسي  اعتبر  وأنا  المعتقل  من 

إذا  هددوني  سّرية، ألنهم  مخبرة  وأصبحت 

الرواية،  في  اعترفت  وقد  لهم،  أستجب  لم 

أصحبت  ألنني  نفسي  أحتقر  إنني  وقلت 

جاسوسة وعاهرة« )ص322(. كما ترد مقاطع 

السيرة  وأصداء  الحرافيش  من  كاملة  شبه 

الذاتية، وبداية ونهاية وميرامار، عاوة على 

حضور الحرافيش أبناء الجباوي وأحاديثهم 

مع كبرياء في القبو.

ظل البيضاء
»الزوجة  مروية  في  يحيى  إيمان  فعله  ما 

على  كتابة  بمثابة  هي  التي  المكسيكية«، 

بالكتابة  إحياء  هو  البيضاء،  لرواية  كتابة 

لنص قديم. فالحكاية اإلطار التي دارت حولها 

الرواية تدور في فلك الرواية المتناصة معها، 

من  وشخصياتها  وقائعها  تستعيد  وكأنها 

تمتثل  ثم  ومن  أشخاص آخرين.  رؤية  خال 

القص  أو  الشارحة،  الراوية  لمفهوم  الرواية 

الشارح بامتياز، فعبر سرد يتوازى مع رواية 

في  إدريس  يوسف  نشرها  التي  البيضاء 

عبر   ،1959 عام  الجمهورية  بجريدة  حلقات 

وتارة  تارة  طه  ويحيى  سانتي  الرواية:  بطلي 

كاستهال  الراوي  يضعها  التي  بالمقتطفات 

والتي  فصا،   23 تبلغ  التي  الرواية  لفصول 

تأخذ وظيفة جديدة في النص، حيث تتراسل 

تكون  وتكاد  السردية،  الوحدات  أحداث  مع 

وكاشفة  التالية،  السردية  للوحدة  إضاءة 

لطبيعة العاقة الشائكة التي يرويها الطرفان 

والزواج  اللقاء  عن  بالتبادل  وروث  يوسف 

بحث  عبر  وأيضا  االنفصال.  إلى  وصوال 

به  كّلفها  الذي  سامنثا  األميركية  الطالبة 

الدكتور سامي جميل، أستاذها في الجامعة 

الباب  األستاذ  أمام  تفتح  أنها  إال  األميركية، 

على مصراعيه، على أسرار قصة حب يوسف 

إدريس  ليوسف  المجال  تفسح  ثم  إدريس، 

ليحكي عن طفولته ودراسته وعاقته  نفسه 

المصري.  واليسار  السياسية  بالمنظمات 

ومن ثم تزاوج الرواية بين الواقعي والخيالي 

الراوي/الدكتور  كام  وفق  تبدو  أنها  لدرجة 

التجهيل الذي تعّمده كامو 
لشخصية القتيل، ووصفه 

بالعربي، يجابهه كمال داود 
بأكثر من وسيلة، كحيلة 
لممارسة دور اإلقصاء 

والتهميش الذي مارسه 
كامو على العربي. فهنا 

تتم االستعانة باللغة كأداة 
لإلقصاء فال ُيعلن عن اسمه 

أبدا وإنما يصفه بالغريب 
تارة وبالرومي تارة أخرى. 

وتارة ثالثة يعمد إلى 
المبالغة في ترديد اسم 
أخيه كانتصاف للتهميش 
السابق فيكرر اسمه كثيرا 
هكذا »موسى، موسى، 

موسى.. أحب أحيانا أن أكرر 
هذا االسم كي ال يختفي 

من األبجديات«

ما فعله إيمان يحيى 
في مروية »الزوجة 

المكسيكية«، التي هي 
بمثابة كتابة على كتابة 
لرواية البيضاء، هو إحياء 

بالكتابة لنص قديم. 
فالحكاية اإلطار التي 

دارت حولها الرواية تدور 
في فلك الرواية المتناصة 

معها، وكأنها تستعيد 
وقائعها وشخصياتها من 

خالل رؤية أشخاص آخرين. 
ومن ثم تمتثل الرواية 

لمفهوم الراوية الشارحة، 
أو القص الشارح بامتياز، 

فعبر سرد يتوازى مع رواية 
البيضاء التي نشرها يوسف 
إدريس في حلقات بجريدة 

الجمهورية عام 1959
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سامي جميل في مستهل الرواية وهو يتحدث 

وفريدة..  عجيبة  »رواية  البيضاء  رواية  عن 

الخياُل فيها واقع حقيقٌي، والواقُع فيها غاِرٌق 

بينهما،  الفاصل  الحد  يمِحى  الخياِل.  في 

ذاك«.  وأّيهما  هذا  أّيهما  تعرف  تعود  فا 

عن  لتكشف  الجديدة  الرواية  تأتي  ثم  ومن 

حقيقة العاقة بين سانتي ويحيى طه، التي 

كانت مبهمة في البيضاء، بل تعمل على رّد 

يوسف  حكاية  عبر  مرجعيتها،  إلى  األسماء 

ابنة التشكيلي العالمي  إليفيرا  إدريس بروث 

الجداريات  فّناني  أشهر  من  ريـفيرا  دييجو 

إدريس  يوسف  التقاها  والتي  العالم،  في 

حقيقة في مؤتمر أنصار السام بفيينا. وكان 

الشرقاوي  عبدالرحمن  يضم  المصري  الوفد 

البنداري  وكامل  الخميسي  وعبدالرحمن 

وإنجي  نبراوي  سيزا  السيدتين  إلى  إضافة 

فكانت  هي  أما   ،1952 ديسمبر  في  أفاطون 

بصحبة أبيها.

الدكتور  الرواية  مؤلف  استقى  األصل  في 

إيمان يحيى هذه المعلومة التي كانت المهاد 

الحقيقي للرواية، من كتاب الباحثة الروسية 

خفايا  إدريس:  »يوسف  كربيتشنكو  فالريا 

تعده  كانت  الذي  البحث  وهو  اإلبداع«، 

إيمان  أشار  وقد  إدريس،  يوسف  أعمال  عن 

الحب  »قصة  بعنوان  مقالة  في  إليها  يحيى 

األول في حياة صاحب الحرام«. وقد أشارت 

الكتاب  السادس من  الفصل  كربيتشنكو في 

إلى  االعتراف«  رواية  »البيضاء  عنونته  وقد 

إدريس وروث  بين  التي حدثت  العاقة  هذه 

فتقول »البيضاء رواية خاصة للغاية، تعكس 

تجربة حياة وطبيعة نفس كاتبها. يشبه يحيى 

يوسف إدريس. إن قصة حياتهما في جوهرها 

واحدة. لقد ولد يحيى وشّب في بيئة فاحية، 

وتعّلم في كلية الطب، وعمل طبيبا في ورش 

النشاط  إلى  وانجذب  الحديدية،  السّكك 

األدبي. بل وحتى عاقة يحيى بوالدته تذكرنا 

حب  حكاية  كانت  ربما  إدريس.  عائلة  بحالة 

اليونانية سانتي مستوحاة بشكل مباشر من 

ذكريات إدريس عن زواجه األول القصير من 

روث بنت فنان الجداريات المكسيكي الشهير 

دييحو ريفييرا، التي قابلها في فيينا في عام 

اإلبداع،  خفايا  إدريس:  )يوسف   .»1953

جميل  سامي  الدكتور  والراوي  ص108(. 

»بحثت  البيضاء  ظل  خلف  سعيه  إلى  يشير 

بأم  رأيت  وسانتي.  يحيى  حب  حقيقة  عن 

عيني ظل البيضاء. ذلك الظل المخاتل الذي 

ظل  وهرب.  عني  ابتعد  منه،  اقتربت  كلما 

فيه الضوء أكثر مما فيه من عتمة« )الزوجة 

المكسيكية، ص14(.

اإلشارة التي أشارت إليها فالريا كربيتشنكو، 

يستعين بها الدكتور سامي جميل في مستهل 

روايته، عندما يشير إلى رواية البيضاء وتأثير 

مؤلفها عليها، وإن كان الدكتور سامي يعمد 

وفقا  واقعها  إلى  الرواية  شخصيات  رد  إلى 

يوسف  إلى  فيشير  فاليريا،  به  صرحت  لما 

البيضاء،  رواية  بطل  طه،  بيحيى  إدريس 

لغالبية  يحيى،  كان  »بالتأكيد،  يقول  فكما 

عيوننا  تفتحت  المفضل.  كاتبنا  جيلي،  أبناء 

والمراهقة  الطفولة  بين  الفاصل  البرزخ  في 

المبهرة.  وإبداعاته  نجوميته،  بريق  على 

طوال فترة شبابنا، كنا نتابع بشغف قصصه 

التي  أفكاره  وراء  لهثنا  ومسرحياته.  ورواياته 

يبثها في مقاالته األسبوعية. ولعله بكل ثقة 

وأدبائنا.  كتابنا  بين  وموهبة  إبداعا  األكثر 

طاقته اإلبداعية متدفقة، لكنها ال تتسّرب إلى 

الصفحات بهدوء. هو أشبه بقنبلة انشطارية، 

المتسلسلة.  النفجاراتها  وقتا  تعرف  ال 

يفاجئ بتصرفاته قراءه والمحيطين به، بين 

يقترب  التحكم..  نطاق  خارج   وآخر  حين 

األولى  الصفوف  في  ويظهر  لطة،  السُّ من 

عنها  يبتعد  ثم  الريش،  منفوش  كطاووس 

كفارس  المعارضين  مقدمة  في  وتجده 

مشاكس، يبحث عن األضواء ويطرب لسماع 

من  يتخلص  ثم  بعبقريته«  اآلخرين  اعتراف 

هذا التأثير ُمدعّيا إن لم يكن يعرف »أن تجربة 

عاطفة مثيرة تنتظرني وأنا في العقد الخامس 

قليا حتى  الّسرد  يتقدم  إن  وما  من عمري« 

الذي ترك  الدكتور سامي  نتعّرف على عاقة 

التدريس في الجامعة ُمفضا االنتداب للعمل 

في الجامعة األميركية، بعد أن انتابه الملل 

متدنية.  مجاميع  ذوي  لطاب  التدريس  من 

التي  األميركية  الطالبة  بسمانثا  عاقته  لكن 

جاءت تدرس األدب العربي، تعيده مرة ثانية 

بكتابة  يختصها  فعندما  البيضاء،  ظل  إلى 

إليه ذات يوم  تأتي  البيضاء،  بحث عن رواية 

باكتشاف َمن هي سانتي الحقيقية التي عناها 

إدريس في روايته البيضاء، وبعد أن يصدها 

عمن  تخبره  أن  منها  يطلب  الثانية  للمرة 

وبعد  سانتي؟  للسيدة  الحقيقة  الشخصية 

أنها  الواضح  »من  فتقول  أنفاسها  تلتقط  أن 

المؤلف  وجدت  »لقد  وتستكمل  مكسيكية« 

رواية  في  سانتي  بأن  مستشرقة  يصارح 

البيضاء، شخصية مستوحاة من قصة وزواج 

أول له من فتاة مكسيكية« )ص17(. وما بين 

عبر  والخيال  سامنثا  تكشفها  التي  الحقائق 

وطالبته،  جميل  سامي  الدكتور  شخصية 

وكأنها  البيضاء،  وأجواء  أحداث  تتكشف 

فيها  نشأت  التي  السياسية  للظروف  شارحة 

الرواية، ومن ثّم تأتي وكأنها تقدم المبررات 

على ما فعله يحيى طه والتغيرات التي حلت 

بشخصيته. لذا يعتبرها الدكتور جابر عصفور 

»رواية حداثية، تمضي بنا من نقطة اإلمكان 

ث عنها أرسطو لتمضي  أو االحتمال التي َتحَدّ

الكاتب  خيال  سوى  يعرفها  ال  آفاٍق  إلى  بها 

الدكتور  أستاذه  يراه  ما  بنقيض  يؤمن  الذي 

ما  كل  بأن  يؤمن  ظل  الذي  شرابي’  ‘سعيد 

إنما  جميل’  ‘سامي  الدكتور  تلميذه  فعله 

النقد األدبي، وأنه قد يصلح مادة  هو خارج 

لرواية يكتبها تلميذه ‘سامي جميل’، وهو ما 

الرواية،  نهاية  ُقرب  بينهما  المناقشة  ُينِهي 

فيقول له بِحسِم األستاذ: »اسمْع، ما قمَت 

للرواية،  يصلح  قد  نقدا،  وال  بحثا  ليس  به 

عليها  اطلْق  َشَطِطَك.  من  وخلصنا  اكُتْبها 

الحداثي  الكاتب  ضمير  ولكن  البيضاء’.  ‘ظل 

ووعيه بشخصية ‘سامي جميل’ يدفعانه إلى 

النقيض، فيخلو إلى نفسه ويبدأ في الكتابة 

شيء  كل  له  يقول  سوف  بأنه  القارئ  واعدا 

يوسف  حب  قصة  عن  تخيله  ما  نحو  على 

في  يضعنا  نحو  على  وذلك  األولى،  إدريس 

بالدخول  لنا  يسمح  الذي  التخييل  من  عالم 

إليه على شريطة أال نسأل هل هذا َحَدَث أم 

فاألهم  المهم.  هو  ذلك  فليس  يحدث؟  لم 

هو السؤال عن إمكان أن تكون رواية ‘الزوجة 

الشارحة  الروايات  من  رواية  المكسيكية’ 

لرواية غيرها«.

نصوصهم  الُمتناصة  الُكتَّاب  أن  شك  ال 

هذه  أسر  في  وقعوا  سابقة،  مرويات  مع 

أقّر  كما  زة  الُمحفِّ هي  كانت  بل  الروايات. 

رسول بطل ملعون دوستويفسكي، وهارون 

إيمان  وقع  وبالمثل  الغريب،  معارضة  بطل 

البيضاء،  وصاحب  بالبيضاء  مفتونا  يحيى 

فرغلي  إبراهيم  أما  جيل.  رواية  كانت  ألنها 

فيهدي العمل إلى روح نجيب محفوظ »وفاء 

ال  التي  التناصية  هذه  ومع  كبير«.  لمعلم 

تغفلها عين، إال أنهم َقّدُموا نصوصا جديدة، 

كشفت أّول ما كشفت قدراتهم اإلبداعية التي 

أهمية  تقّل  ال  بحكايات  يخرجون  جعلتهم 

واألهم  معها،  المتناصين  الحكايات  عن 

بين  المزج  في  تقنية  حيل  من  أظهروه  ما 

الخطابين القديم والحديث، وتقديم خطاب 

العصر  ظروف  مع  يتماشى  بامتياز  جديد 

الراهن ويتبنى قضاياه التي ال تقل خطورة عن 

تلك التي حملتها األعمال السابقة.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

اب الُمتناصة  ال شك أن الُكتَّ
نصوصهم مع مرويات 

سابقة، وقعوا في 
أسر هذه الروايات. بل 

زة كما  كانت هي الُمحفِّ
أقّر رسول بطل ملعون 

دوستويفسكي، وهارون 
بطل معارضة الغريب، 

وبالمثل وقع إيمان يحيى 
مفتونا بالبيضاء وصاحب 

البيضاء، ألنها كانت رواية 
جيل. أما إبراهيم فرغلي 
فيهدي العمل إلى روح 
نجيب محفوظ »وفاء 

لمعلم كبير«. ومع هذه 
التناصية التي ال تغفلها 

عين، إال أنهم َقّدُموا نصوصا 
جديدة، كشفت أّول ما 

كشفت قدراتهم اإلبداعية

ي
ريت

تك
د 

خال
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المختصر
كمال بستاين

العمليات االنتحارية من وجهة نظر أخالقية
»عمليات انتحارية« كتاب جديد لأنثروبولوجي األمريكي طال أسد، 

يتساءل فيه عن سبب اعتبار المجتمعات الغربية تلك العمليات شرا 

العمليات  العنف ما يفوق  مطلقا والحال أن عدة حروب شهدت من 

اإلرهابية دون أن يثير رّد الفعل نفسه، ال سيما الحروب الكولونيالية 

التي أباحت لنفسها التغاضي عن المواثيق واألعراف الدولية في قتالها 

المحللون  اعتاد  إذ  ديني،  مشكل  إلى  ذلك  يعزى  هل  »الهمج«.  ضد 

القول إن اإلرهابي ضحى بحياته من أجل قضية مقدسة، والحال أن 

التي  الشهادة  التضحية هي مبدأ مسيحي، فيما اإلسام يتحدث عن 

تفترض موتا غيَر عادل، سابًقا ألوانه، وال عاقة له بفكرة قتل اآلخر 

أن ثمة مبالغة في أهمية  عن طريق قتِل نفسه. وفي رأي طال أسد 

األيديولوجيا الدينية، ألن الجهاد لم يحتل إال مكانة صغيرة في الفكر 

اإلسامي عبر التاريخ، إذ كان فيما مضى يدل على الدفاع عن األرض 

فيما  حديثا،  إال  المشركين  ضد  القتال  معنى  يتخذ  ولم  اإلسامية، 

تعبيرا عن  إذا كان  المسيحية  نظر  إيجابي في  الفظيع  الموت اإلرادي 

ندم وطلب للغفران.  والكتاب ال يبرر أي شكل من أشكال العنف، بل 

يطمح إلى إعمال الرأي بدل ترديد خطب جاهزة تحدد أجوبتنا األخاقية 

عن اإلرهاب والحرب والعمليات االنتحارية.

ثورة علوم اإلدراك
كل الثقافات تقر بأن كوننا مؤلف من كيانات مادية والمادية، وأن البشر 

ال يشذون عن هذا التكوين الثنائي، فهم أيضا يتكونون من جسد وذهن. 

في  ضارب  فلسفي  تقليد  عن  الموروث  اآلدمية،  للذات  التصور  هذا 

القدم، يلعب دورا هاما في إدراك الحياة، والمجتمع، واإلرادة الحرة، 

واأللم النفساني، بمن فيها أولئك الذين يتبعون اإللحاد والاغنوصية.  

إال أن تطور العلوم المعرفية، التي تشمل علم النفس وعلوم األعصاب 

والذكاء االصطناعي والفلسفة، جددت تماما هذا التصور للعاقة بين 

سوى  لسنا  وأننا  لها،  أساس  ال  الثنائية  تلك  أن  وبينت  المخ  الذهن/ 

الذهن  نتيجة نشاط معقد لمليارات الخايا العصبية. في كتابه »من 

النفس اإلدراكي بجامعة  إلى المخ« يحاول تييري ريبول، أستاذ علم 

أيكس مرسيليا أن يقدم أدوات لفهم التحوالت الفلسفية التي جاءت 

بها علوم الذهن والجدل المعاصر المنجر عنها.

الجهاد بين الماضي والراهن
جديد الباحثة العراقية مريم بن رعد المتخصصة في العلوم السياسية 

بينت  األيديولوجيا«،  إلى  الدينية  األصول  من  »جهاد:  بعنوان  كتاب 

فيه أن عبارة »جهاد« دخلت الخطاب العام منذ أحداث 11 سبتمبر، 

صارت  إذ  األصلي،  معناها  أفقدها  الغالب،  في  كاريكاتيري  بشكل 

متشددين  مسلمين  مقاتلين  على  الجمعي  المخيال  في  تحيل 

يهددون المجتمعات الغربية، وهي رؤية يشترك فيها األيديولوجيون 

الجهاديون أنفسهم، أولئك الذين يعتبرون معركتهم ركنا دينيا حقيقيا 

وتأكيدا هوويّا مطلقا.  وفي رأيها أن استقطاب 

معادي  بين  حام  جدل  إلى  أدى  هذا  اإلدراك 

اإلسام والمدافعين عنه، بعيد كل البعد عن 

وقائع التاريخ وأصوله. فأي معنى نطلقه على 

الجهاد حسب المراحل؟ أي رابط بين الجهاد 

والجهادية؟ من هم الجهاديون؟ ما هي قضايا 

معركتهم؟ ما هي مختلف حركاتهم؟ ما الذي 

فيم  األيديولوجي؟  الصعيد  على  يوحدهم 

يختلفون؟ ذلك ما يحرص الكتاب على اإلجابة 

كليشيهات وأحكام  عدة  تحطيم  بهدف  عنه، 

مسبقة على خلفية رهان جوهرية لمرحلتنا.

السياسة الخارجية األميركية  
على المحّك

فزع  عن  ترامب  ثم  أوباما  انتخاب  كشف 

رمزا  كاهما  ومثل  وتساؤالتهم،  األمريكان 

عاقة  في  نظر  وإعادة  وطنية  هوية  ألزمة 

الواليات المتحدة بالعالم. فقد عكست عمليتا 

االقتراع عمق تحوالت بلد - من قزم دبلوماسي 

إلى قوة عظمى  التاسع عشر  القرن  بداية  في 

زعامته  صارت   - العشرين  القرن  نهاية  في 

الصين. رغم  مع صعود  ال سيما  نزاع،  محل 

واشنطن  )وقبلهما  أوباما  وكذلك  ترامب  أن 

هما  ونيكسون(  وروزفيلت وكينيدي  وولسون 

تاريخ  المتحدة،  للواليات  فريد  تاريخ  نتاج 

ثاث عشرة مستعمرة ذات مصير جلّي عملت 

على غزو قارة ثم على غزو العالم خال قرابة 

المتحدة  »الواليات  األخير  كتابها  في  قرنين. 

المتخصصة في  والعالم« حرصت مايا كندل 

الكونغرس والسياسة الخارجية األمريكية على 

إبراز الصلة بين األعمال الخارجية والتطورات 

من  األساطير،  من  عدد  وتحليل  الداخلية 

بينها االنعزالية، لتقترح قراءة جديدة لتاريخ 

نشأة  منذ  األمريكية  الخارجية  السياسة 

الواليات المتحدة.

جرائم االسترقاق
أراضيهم  من  انتزعوا  البشر  من  مايين 

مغلولين،  أنفسهم  ليجدوا  وأقربائهم 

البواخر،  قعر  في  كالحيوانات  مكدسين 

الغابات والصحارى مشيا  مرغمين على قطع 

على األقدام، في ظروف ال إنسانية أودت بكثير 

منهم إلى الهاك. تلك الجريمة الفظيعة التي 

أوجه  عدة  اتخذت  السوداء  إفريقيا  اجتاحت 

طوال قرون، ألن منفذيها ومدبريها يتحدرون 

إفريقيا نفسها عن طريق  من كل اآلفاق: من 

البقاع  شتى  ومن  الداخلي،  االسترقاق 

اإلسامية عن طريق االسترقاق الشرقي، ومن 

أوروبا عبر االسترقاق األطلسي. لفهم ضخامة 

وجب  التاريخية،  وتعقداته  السود  استرقاق 

رسم خريطته الجغارفية، لتبين مختلف طرق 

مسالك تجارة العبيد. هذه األطروحة تقدمها 

وهي  فيدروفيتش،  كوكري  كاترين  المؤرخة 

الشؤون اإلفريقية  في  المتخصصين  أهم  من 

بعنوان  بعده، في كتاب  وما  وفي االستعمار 

»طرق تجارة العبيد: تاريخ االسترقاق اإلفريقي 

العشرين«،  القرن  إلى  السادس  القرن  من 

المؤرخ  صرامة  إلى  يجمع  بأسلوب  صاغته 

الجدل،  إثارة  عن  بعيدة  بيداغوجية  صبغة 

الواسعة  معرفتها  إلى  ذلك  في  مستندة 

كمؤرخة للقارة اإلفريقية، وثراء مادة توافرت 

لديها من سلسلة »طرق تجارة العبيد« وتضم 

الفرنسية  بثها في قناة أرتي  أربعة أفام وقع 

التاريخية،  المستشارة  فيها  كانت  األلمانية، 

وتدخل خالها جملة من خيرة المتخصصين 

عن  يكشف  مرجعي  كتاب  عديدة.  بلدان  من 

مفاصل منظومة إجرامية بني عليها في جانب 

كبير عالمنا الراهن.

قتلة الجمهورية
متسلسلة،  قتل  جرائم  دولة،  انتقامات 

عصابات  حروب  الطلب،  تحت  اغتياالت 

استعمال  إرهابيين،  زعماء  تصفية  دامية، 

مرتزقة أو مصالح خاصة حليفة أو متغاضية: 

الوجه  هو  وذلك  فرنسا،  أفعال  من  تلك 

يتورع  ال  الذي  اإلنسان،  حقوق  لبلد  المظلم 

للمحافظة  أو  حسابات  لتصفية  القتل  عن 

إليها، سواء في  بالنسبة  على مصالح حيوية 

إفريقيا أو في الشرق األوسط أو في بقاع أخرى 

العامة  اإلدارة  أعدت  لك،  العالم. ألجل  من 

أعضاؤها  يتدرب  سرية  خلية  الخارجي  لأمن 

تتلقى  فرنسا،  خارج  خاصة  بعمليات  للقيام 

ذلك  الدولة.  رئيس  من  مباشرة  تعليماتها 

كتاب  في  كما جاء  فرنسا  رؤساء  إليه  لجأ  ما 

خاصة  ومهمات  اغتياالت  الجمهورية:  »قتلة 

لوفيغارو  بمجلتي  للصحافي  للمخابرات« 

ماغازين ولكسبريس فنسان نوزيل. من شارل 

منحوا  كلهم  هوالند،  فرنسوا  إلى  ديغول 

»رخصة قتل« للفرق المختصة.  

عالقة العنف بالدين في أفريقيا
العاقة الوثيقة التي يعقدها الدين مع العنف 

الجدل  في  الممجوجة  المواضيع  من  باتت 

بعد  خاصة  حالة  إفريقيا  باتت  مثلما  العام، 

والراديكالية  للجهادية  فريسة  صارت  أن 

الحقيقة  أن هذه  بيد  التبشيرية،  والمسيحية 

أجوبة.  تقدم  مما  أكثر  أسئلة  تثير  المزعومة 

إفريقيا؟  وأي  بل  ديانات،  وأي  عنف،  أي  عن 

وليست  سياسية  كانت  إفريقيا  في  فالحرب 

الدولة  على  السيطرة  هدفها  وكان  دينية، 

وخيراتها أكثر من السيطرة على نفوس أهلها، 

ومن  الله.  لغة  وهناك  هنا  اتخذت  وإن  حتى 

بمعهد  بايار، األستاذ  فرنسوا  يعتقد جان  ثم 

بجنيف  والتنمية  العالمية  العليا  الدراسات 

أن  إفريقيا«  في  والدين  »العنف  كتابه  في 

ينبغي تعميمه على  العنف والدين ال  تشابك 

بحالة،  دراسته حالة  ينبغي  بل  البلدان،  كل 

حيث يبرز عامل سوسيولوجي متحدد ويقصد 

الديني  التوجه  ذات  المسلحة  الحركات  بها 

تقود  التي  ومسيحي،  إسامي  المتباين، 

سوى  تحتل  ال  ولكنها  اجتماعية،  تمردات 

الرب  بين  التداخات  في  هامشية  مكانة 

القارة  أنه يسلط على  الكتاب  وقيصر. وفضل 

السمراء نظرة جديدة.

سوسيولوجيا الجهاديين 
الفرنسيين

األعمال  عن  تولد  الذي  القلق  آثار  من  كان 

الشبان  مئات  سفر  وعن  فرنسا  في  اإلرهابية 

إلى سورية تدفُق التحاليل بشكل تخفي كثرتها 

غيابا شبه كلي لمعطيات واسعة عمن يعتنقون 

القضية الجهادية. هذا النقص هو الذي حرص 

على تداركه لوران بوريلي وفابيان كاريي أستاذا 

كتب
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كتب

العلوم السياسية بجامعة باريس 8 في كتاب 

إلى  استنادا  الراديكالية«.  »مصنع  بعنوان 

دراسة ما يزيد على مائة وثاثين ملفا قضائيا 

في  يشتبه  أو  إرهاب  بجرائم  متهمين  لُقّصر 

الطريقة  بمقاربة  كونهم راديكاليين، تسمح 

العائلية  األوضاع  بواسطتها  تكيف  التي 

والمسيرة  المؤسسات  مع  والعاقات 

الدراسية والصات االجتماعية باألتراب َتملُّك 

البحث  ويكشف  الجهادية.  األيديولوجيا 

األسرة  على  التمرد  من  شتى،  راديكاليات 

يوتوبيا  االنخراط إلحال  إلى  المؤسسات  أو 

عن  الكليشيهات  وبخاف  ودينية.  سياسية 

»المنحرفين اإلرهابيين« يمكن أن يشمل هذا 

االنخراط شبانا من أسر مستقرة، موهوبين 

وبصورة  عدلية.  سوابق  وبا  المدرسة،  في 

المؤسسات  ردود  تلعب  أن  يمكن  مربكة 

أحيانا دورا في المرور إلى الفعل، ووهم ما 

يكشف عنه هذا العمل القّيم.

مولد الوجودية
في  حاسمة،  لحظة  من  الكتاب  ينطلق 

أصدقاء  ثاثة  التقى  حين  1932عام  باريس 

بول  جان  كان  بمونبرناس.  شهير  مقهى  في 

سارتر وسيمون دو بوفوار يصغيان إلى ريمون 

عن  يحدثهما  وهو  برلين،  من  العائد  آرون، 

هو  اكتشفه،  الكلمة  معنى  بأتم  جديد  فكر 

الفينومينولوجيا أو علم الظواهر، ثم خاطب 

أمامه:  كوب  إلى  يشير  وهو  قائا  سارتر 

»انظر، يمكن أن تتحدث عن هذا الكوكتيل، 

وتلك فلسفة!« من هنا، وضع سارتر نظرية 

الذي  المعيش  الوجود  على  قائمة  فلسفية 

من  له.  رمزا  بري  دو  جرمان  سان  سيصبح 

حلقات  ومن  الجاز،  نوادي  إلى  المقاهي 

المثقفين إلى ليالي السهد مع بوريس فيان 

وجولييت غريكو، سوف تهز الوجودية باريس 

وتجتاح العالم، من فترة ما بعد الحرب إلى 

بإلمام   .1968 مايو  في  الطابية  الحركات 

تروي اإلنكليزية سارا  كبير وأسلوب طريف، 

الوجودي:  المقهى  »في  كتابها  في  باكويل 

بالمشمش«  والكوكتيل  الكائن  الحرية، 

الفترة،  تلك  في  باريس  في  الثقافية  الحياة 

وتعيد إلى األذهان تيارا مؤسسا لتاريخ الفكر 

إلى  قارئها  وتحمل  العشرين،  القرن  في 

األجواء المتأججة لباريس الوجودية.

كيف يمكن لشاعر 
أن ينقذ حياتك

للمرء  فيها  في مرحلة ال حق  نعيش  »نحن 

أو  نقص  كل  كاما.  يكن  لم  إذا  يعيش  أن 

ضعف أو هشاشة تبدو مستبعدة. ولكن ثمة 

مثلك،  يبني،  أن  ينجو:  لكي  أخرى  طريقة 

الذي  أرض ذلك  خصبة،  أرضا  أرضا أخرى، 

للعيش  منهج  يوجد  هل  هّش...  أنه  يعرف 

حرفة  تعلم  يمكن  هل  دائمة؟  سعادة  في 

العيش الشاقة يوما بعد يوم إلى حّد يجعل 

عادية  أسئلة  تلك  اليومي؟«  الفرح  فن  منها 

تشغل كل فرد دون أن تجد لها إجابة نهائية. 

والحال أن الحل يمكن أن يدركنا، على غير 

كتاب  في  شخص.  أو  حدث  بفضل  انتظار، 

ينقذ  أن  لشاعر  يمكن  كيف  الهشاشة.  »فن 

حديث  إيطالي  شاعر  أكبر  يروي  حياتك«، 

أليّساندرو دافينيا شغفه كقارئ وحساسيته 

قمم  إلى  في رحلة وجودية  ليحملنا  ككاتب 

الحماس ومهاوي الكآبة ومحن النضج حيث 

مكانها  وتترك  بالواقع،  التطلعات  تصطدم 

وهشاشتنا،  ضعفنا  وقبول  ألنفسنا  للوفاء 

وتعلم فن ترميم الحياة واكتشاف من نحن، 

فلعل في ذلك يوجد سّر السعادة.

القانون والليبرالية 
والحياة المشتركة

على النسق الذي يسير عليه العالم الليبرالي 

الجديد، إن لم توجد حركة شعبية مستقلة، 

على  متضافر  بشكل  العمل  على  قادرة 

يبقى  ال  الذي  اليوم  فإن  العالمي،  الصعيد 

الذئب  مخالب  من  يمكن حمايته  فيه شيء 

في الزريبة البشرية القديمة ليس ببعيد. هذا 

كلود  جان  اليساري  الفيلسوف  يطرحه  ما 

ميشيا في كتابه الجديد »الذئب في الزريبة«، 

التي  هي  يقصدها  التي  الشعبية  والحركة 

األيديولوجية  للهيمنة  خاضعة  تكون  ال 

التي  »التقدمية«  الحركات  لتلك  واالنتخابية 

الثقافية للطبقات  المصالح  ال تدافع إال عن 

الكبرى،  العالم  مدن  في  الجديدة  الوسطى 

أي ما يقل عن 15 % من مجمل سكان العالم. 

نفسه  ماركس  كتبه  ما  ذلك  أليس  زلكن 

المال«  »رأس  كتاب  الشهير من  الفصل  في 

الذي خصصه لـ »يوم عمل«؟ ألم يقل: »في 

إلى  شرهه  في  فيه،  البالغ  األعمى  اندفاعه 

العمل المفرط الشبيه بمستذئب، ال يكتفي 

رأس المال بانتهاك الحدود األخاقية وحدها 

الطبيعية األكثر تطرفا.«  الحدود  أيضا  وإنما 

وفي رأي ميشيا أن مثقفي اليسار لم يعد لهم 

أي تعلة. 

ملحمة الصراع ضد االضطهاد
أولغا  البولندية  للروائية  مؤخرا  صدرت 

»كتب  أو  »الّرّحل«  رواية  توكارتشوك 

جاكوب« في الترجمة الفرنسية وهي الرواية 

للرواية  العالمية  بوكر  بجائزة  فازت  التي 

الرواية،  بطل  فرانك،  العام. وجاكوب  لهذا 

بسلطة  يعترف  ال  وانشقاقي  هرطقي،  هو 

اإلسام  اعتنق  ويهودي  الرسولي،  الكرسي 

ثم المسيحية، وخليع، وخارج عن القانون، 

غنّي حيًنا وبائس حينا آخر، فاضل ومرذول، 

لبرميل  مشتعل  كفتيل  األنوار  أوروبا  عبر 

بارود، ولم يتردد في الزعم بأنه المسيح. هذا 

الرجل عّده بعضهم مارتن لوثر يهوديا، وعّده 

من  فيها  ما  متخيلة،  شخصية  له  آخرون 

جوانب ال يصدقها العقل، ولكن جاكوب هذا 

لم يكن في الحقيقة سوى رجل بسيط يريد 

أن يحظى شعبه باألمن واالحترام والمساوة 

أمام القانون، ذلك أنه كان ينتمي إلى قبائل 

األصلي(،  الرواية  )عنوان   Peregrine رّحل 

كانت خاضعة لحكم اإلمبراطورية الرومانية، 

الرومان، ولكن  التي احتلها  المناطق  تسكن 

المواطنة،  في  حق  ألفرادها  يكون  أن  دون 

وال في الوضعية القانونية لاتينيين. ملحمة 

كونية عن االنتماء والتفتح والثقافة والرغبة، 

لاضطهاد،  والغرباء  النساء  مقاومة  تصور 

وللفكر الجامد، دينيا كان أم فلسفيا. 

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

المختصر
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رسالة مالمو

نابولي  غضون ذلك منحت مدينة  في 
لقب  بكري  محمد  اإليطالية 

للسام  وبنّاٍء  »كسفير  الفخرية«  »المواطنة 

عمدة  وقال  ُممّزقة«،  أرض  في  وللمساواة 

المدينة لويجي دي ماجيستريس في بيان بهذا 

وكعمدة  كإنسان  صوتي،  »أضّم  الصدد 

لويزا  أطلقته  الذي  النداء  إلى  لنابولي، 

لفلسطين.  السام  وجمعية  مورغانتيني 

ووقعه العديد من رجاالت الثقافة للتضامن 

الذي  بكري  محمد  والمخرج  الممثل  مع 

عشر  سبعة  بعد  جديدة  محاكمة  سيواجه 

نظر  وجهة  من  بكاميراته،  روى  ألنه  عاماً 

المقموعين، المذابح التي وقعت في »جنين« 

في الضفة الغربية«.

جانب  إلى  وقوفه  ماجيستريس  دي   وأعرب 

المحاكمات  إلى  يتعّرضون  الذين  »جميع 

التمييز  وضد  الظلم  ضد  نضالهم  بسبب 

المدينة  »نابولي،  وأضاف  العدالة«،  وغياب 

حقوق  وتدعيم  بدعم  ملتزمة  المكافحة، 

الكوني، وتمنح محمد  اإلنسان على الصعيد 

باعتباره  الفخرية«  »المواطنة  لقب  بكري 

سفيراً وبنّاء سام ومساواة في أرض ممّزقة«.

بكري  محمد  يقول  الُمنتظرة  المحاكمة   عن 

امتلكت  ألنني  يتواصل  الكابوس  »هذا  بأّن 

الشجاعة لرواية قصة تختلف عّما َرَوْوها هم، 

إنها حكاية »جنين« التي ينبغي أن ُتروى من 

جميع زوايا النظر، دونما حظر أو رقابات«.

بها  يواجهني  التي  نفسها  الشجاعة   وهي 

محمد بكري في مدينة مالمو السويدية التي 

على  العربي  للفيلم  مهرجانها  في  حصل 

جائزتين لفيلم »واجب« الذي أخرجته آن ماري 

الفيلم  بطولة  بكري  محمد  فيه  وأدى  جاسر 

إلى جانب ولده البكر صالح بكري.

وعن  الفني  عمله  عن  تحّدث  بكري   محمد 

وكأّن  فلسطين،  وطنه  وعن  وأوالده  عائلته 

إالّ  ليست  المقبل  يناير  من  الثالث  محاكمة 

واحدة من فعاليات الدفاع عن الهوية الوطنية 

التي  الصورة  يهاب  احتال  إزاء  الفلسطينية 

تنقل وحشيته وهمجيته في تدمير فلسطين 

وشعبها.

عندما   1984 عام  منذ  بكري  محمد   أعرف 

فيلم »خلف  فينيسيا مع  إلى مهرجان  حضر 

القضبان« لإسرائيلي أوري بارباش، وتواصلت 

لقاءاتي به في السنوات الاحقة وأُتيحت لي 

مهرجان  في  حوار  جلسات  أربع  إدارة  فرصة 

دبي السينمائي الدولي حول فيلمي »زنديق« 

لميشيل خليفي و«واجب« آلن ماري جاسر، 

بجائزة  بكري  وصالح  محمد  به  فاز  والذي 

أفضل أداء رجالي بالتشارك.

نبدأ من المستقبل
علينا  كان  إذا  ما  بكري  محمد  أسأل   وحين 

استعداداته  من  أم  البدايات،  من  ننطلق  أن 

»المتشائل«  لمسرحية  الجديد  للعرض 

في  اإلنجليزية  باللغة  حبيبي  إميل  للراحل 

هذا  من  »فلنبدأ  ُيجيب  المّتحدة،  الواليات 

والقادم  المستقبل  عن  الحديث  أحب  ألّنني 

من األيام«. ويُضيف »فكرة تقديم المسرحية 

وقت  قبل  ببالي  خطرت  اإلنجليزية  باللغة 

المّرات،  من  المئات  قّدمتها  لقد  قصير. 

عندي  التحّول  لحظة  حتى  العبرية  وباللغة 

قاطعت  حيث  جنين«  »جنين  فيلم  بعد 

قبلها،  من  وقُوطعت  اإلسرائيلّية  المؤسسة 

العربية  باللغة  المسرحية  تقديم  وواصلت 

فحسب ودرت بها في أصقاع األرض. ومؤّخراً 

باإلنجليزية،  تقديمها  إمكان  حول  تساءلت 

فهي لغة عالمية ويعرفها المايين«.

العرض،الذي  هذا  حكاية  ابتدأت   هكذا 

المقبلين  وفبراير  يناير  شهري  في  سُيقّدم 

 ،»Cafè LaMaMa« مسرح  في  عروض 

أوف  »أوف  تّيار  من  للغاية  مهم  وهو مسرح 

برودواي« أّسسته في نيويورك سّيدة عظيمة 

محمد بكري: أن تبدأ من المستقبل
سّر نجاح فيلم »واجب« يكمن في عظمة الصدق

عرفان رشيد

تافياين  وباولو  مونتالدو  ماستاندريا، وجوليانو  فالريو  إيزابيال راغونيزي،  جرمانو،  إيليو  مارتوين،  ماريو  برتولوتيش،  برناردو 

والبرتو باربرا وكارلو اشاتريان، هؤالء هم بعض من الشخصيات السينمائية اإليطالية التي وّقعت عى مذكرة التضامن مع النجم 

واملخرج الفلسطيني محمد بكري، والتي حملت عنوان هاشتاغ »#أنا أقف مع محمد بكري«. بكري سيواجه محاكمة جديدة يف 

إسرائيل بسبب فيلمه املعروف »جنني جنني«.

 ويُعيد املوّقعون عى الوثيقة إىل األذهان بأّن »محمد بكري مخرج الفيلم الوثائقي حول تدمر جنني يف عام 2002 قد واجه يف عام 

2006 محاكمة وخرج منها برباءة كاملة، إالّ أن هذه »األوديسا« لْم تنتِه بعد، فقد ُرفعت ضده دعوى جديدة يف عام 2016 وعليه 

مواجهة محاكمة جديدة يف الثالث من يناير من العام املقبل«.
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هي الراحلة إيلين ستيوارت في عام 1961 وصار 

عبر السنين محّطة هامة من محطات المسرح 

في الواليات المّتحدة.

 يقول محمد بكري »سبق لي أن عرضت في هذا 

المسرح قبل 32 عاماً، في أيام الشباب، وكنت 

هذه  لكّن  حبيبي،  إميل  الراحل  برفقة  حينها 

مسرحية  فيها  سأعرض  التي  األولى  المّرة  هي 

طويلة كـ»المتشائل« باللغة اإلنجليزية. سبق لي 

باللغة اإلنجليزية وشاركت في  أّديت أدواراً  أن 

أفام بهذه اللغة، لكن كما تعرف فإن الوضع 

مع السينما مختلف عنه في المسرح، فهناك 

تشتغل على اللقطة الواحدة وباإلمكان اإلعادة، 

لكن في المسرح، على الخشبة، فأنت لوحدك 

في مواجهة الجمهور، وهو أمٌر في غاية العسر 

ألّن النص ُمعّقٌد للغاية«.

ابني آدم
العرض  بعد  بكري  محمد  التقيت   حين 

الفلسطيني  للمخرج  »عمر«  لفيلم  الرسمي 

آدم  بطولة  من  الفيلم  وكان  أبوأسعد،  هاني 

بكري، رأيت كف محمد ملفوفة بقماشة بيضاء 

مضّمخة بالدم، وحين سألت عن السبب قال 

الكّف  في  أظفره  غرز  نفسه ألّنه  جرح  بأّنه  لي 

خال العرض بسبب التوّتر وهو ُيشاهد الفيلم. 

كان محمد بكري حينها كما الماكم الذي هبط 

من الحلبة منتصراً بعد أن واجه خصماً عنيداً، 

بياض  صبغت  الدموع  وآثار  فرحاً  جذالً،  كان 

عينيه بالُحمرة، وآثار ما تلّقاه من ضربات بادية 

عليه، وكانت ليلى، أم صالح، كعهدها، ثابتة 

آدم  سألت  حينها  صالح.  ألبي  ساندًة  الخطو 

للمّرة  الفيلم  يشاهد  وهو  مشاعره  عن  بكري 

إلى  األولي برفقة والده أجابني ».. حين نظرت 

عيني محمد بكري، ارتحت، ألّنني أدركت بأّنني 

أجدت الدور..«.

»آه!  اليوم  يتذّكر ذلك  إْذ  بكري   يبتسم محمد 

جرحت نفسي حينها ألّنني كنت متأثراً ومتوتّراً.. 

كنت في غاية التوّتر والقلق على ابني«، ويُضيف 

مقّدمها  في  معرفتها،  ينبغي  أمور  »هناك 

العذاب الذي تعّرض إليه آدم في فيلم »عمر«، 

والجهد الجسدي الكبير الذي بذله في الحركة 

تعّرض  وما  والمطاردات،  والصراع  والعدو 

إليه من ضرب كُممّثل في فيلم مليء بالحركة 

من  ومراحل  بنماذج  ذّكرني  ذلك  كّل  والتوّتر. 

حياتي أنا في تحقيق أُجري معي في عام 1968 

وأنا في الخامسة عشرة من العمر لمجّرد أّنني 

كنت أسير في شارع بضواحي تل أبيب. أمسك 

بي البوليس السّري، وتعّرضت إلى ضرٍب ُمبرح. 

أّنني عربي، ولم  إلى كّل ذلك لمجّرد  تعَرضت 

يكن هناك أّي سبب آخر. تّذكرت هذا األمر خال 

المشاهد  في  وبالذات  »عمر«،  فيلم  مشاهدة 

أثناء  التحقيق  إلى  آدم  فيها  يخضع  كان  التي 

ألّنني  ناظَرّي  أمام  شيء  كل  عاد  االعتقال. 

وجدت نفسي في ابني«.

 وأعادت مشاهدة فيلم »عمر« إلى ذهن محمد 

بكري مسرحية أيرلندية كان شاهدها على خشبة 

ابنه صالح،  يرتادها  التي كان  المدرسة  مسرح 

فيش  »ما  كان  المسرحية  عنوان  أن  ويعتقد 

دين« أو ما شابه ذلك، وكانت تروي عن شاب 

ايرَلندي يمّر بذات التجربة بعد اعتقاله وتعّرضه 

إلى التعذيب والتحقيق معه من قبل البوليس 

واضحاً  يقترفه. وكان  لم  ُجرًم  البريطاني حول 

اعُتقل  التي  بالفعلة  يأِت  ولم  بريئاً  كان  بأّنه 

ولده  إلنقاذ  الدواء  على  ليحصل  إالّ  بسببها 

من الموت، إالّ أّن الشرطة اّتهمته بالتخريب 

يا  المسرحّية،  هذه  »حضرت  واإلرهاب. 

سّيدي، لثاث عشرة مّرة. وقد حدث لي ذات 

الشيء في مسرحية »جنون« التي أّدى بطولتها 

صالح. شاب ُيصاب بالجنون ألّنه يتعّرض إلى 

االغتصاب، ويقضي ُجّل وقته إّما غاطساً في 

مياه البحر وإما متسّلقاً فوق ذؤابات الشجر. 

الممثلة التونسّية الرائعة جليلة بّكار هي من 

مثل  حاالت  في  الجميل.  النص  ذلك  كتبت 

أو  الممثل  األب وليس  شخصية  تدخل  هذه 

لذا  عليهم،  وأخاف  أبنائي  أُحّب  أنا  المخرج. 

أنسى نفسي بأّن ما يفعلونه في تلك اللحظة 

ليس إالّ تمثياً فأندمج مع ما يجري أمامي.. 

وأجرح نفسي«.

أدائه،  بكري بريختي في  محمد  فإّن   وإذاً 

لكّنه يتبع مسار ستانسافسكي حين يجلس 

جهدي  أحاول  »دائماً  ُمشاهداً؟  العرض  في 

أن أكون مهنّياً وحرفّياً« يبتسم بكري ويقول 

ألّنني  حياتي،  في  للغاية  صعب  ذلك  »لكن 

الواقع،  في  أنا  كما  دائماً  أظّل  وكأب  أٌب، 

وأنسى بأّنني ممثل وأنسى بأّن ما يفعله أبنائي 

هو عبارة عن عمل وتمثيل ومسرح وسينما. 

نحن بشٌر ولسنا إاّل كتلة مشاعر، لحٌم ودٌم 

في نهاية المطاف«.

لقاء جيلين

العقود  طوال  بكري  محمد  لعمل   المتابع 

الخمسة الماضية، سواٌء على خشبة المسرح 

أو على الشاشة، يلحظ تصاعداً متواصاً في 

رسالة مالمو
مشهد من فيلم »واجب«



161 العدد 47 - ديسمبر/ كانون األول 1602018 aljadeedmagazine.com

األداء، سواٌء على الصعيد النفسي أو على صعيد 

قدرة إيصال الفكرة أو الصورة التي ُيريدها نٌص 

ما أو المخرج، لكّن أداءه في عملين سينمائّيين 

بالذات شهدا من محمد بكري مستوًى عالياً في 

األداء، وهذان األداءان هما: »المواطن ميم« في 

و»أبوشادي«  خليفي،  لميشيل  »زنديق«  فيلم 

وبالذات  جاسر.  ماري  آلن  »واجب«  فيلم  في 

في »واجب«، الذي أَعَتِبر أداء بكري فيه القمة 

في أداءاته، إْذ يختزل عبر دور »أبوشادي« في 

ساعة ونصف من الزمن أكثر من جيل. ُترى كم 

استعان بكري بكل الخزين الشخصي والتاريخي 

نجله  كان وجود  ذلك، وكم  لبلوغ  لديه  الذي 

تحفيز  في  االبن،  دور  مؤّدياً  جواره  إلى  صالح 

جيلي  بين  ما  التجابه،  وليس  التواجه،  ذلك 

اآلباء واألبناء؟ فنحن لم نشَهْد مجابهة ما بين 

جيلين، بل مواجهة ومحاولة لفتح صفحات ما 

كانت لُتفتح لوال تلك المواجهة.

 يقول بكري »ُسِئلُت هذا السؤال بطُرق أخرى، 

وليس كما طرحته علّي اآلن أنت. أي أن اآلخرين 

والذي  »واجب«،  فيلم  نجاح  سّر  عن  سألوني 

أنا  جائزة.   34 على  يربو  ما  اآلن  حتى  حصد 

اجتهدت من أجل الجواب، وكان جوابي صادقاً. 

هذا  نجاح  سر  هو  برأيي،  بالذات،  والصدق 

وجود  الطرح.  في  والبساطة  الصدق  الفيلم؛ 

أَْصَدَق  جعلني  الفيلم  في  جواري  إلى  صالح 

بكثير، ألّن أوراقنا، هو وأنا، مكشوفة، عاقاتنا 

الحياة، فهناك حٌب كبير واحترام  واضحة في 

متبادل، وثم هناك استقالّية كاملة لشخصينا، 

أنا ال أدخل حّيزه وهو ال يدخل إلى حّيزي أنا؛ 

كلٌّ مّنا يحترم حّيز اآلخر، والحّيزان، معاً، عبارة 

عن عوالم متداخلة. وأنت في وضٍع مثل هذا، 

إّنما تشتغل على ذاتك ومع روحك. إّنه، صالح، 

ابني الذي أعرفه حتى قبل لحظة مياده، أتذّكر 

كيف حملته ألوّل مّرة، كيف بكى، وأذكر لون 

ُيحب،  كان  ما  وأتذكر  به،  ُلّف  الذي  القماط 

شعره ولون عينيه وأُذنيه الصغيرتين، منخاره 

وألف  وعطره،  ريحه  أتذكر  المفتوح،  وفمه 

تفصيل وتفصيا آخر. كّل هذا موجوٌد في العمل 

الذي يجمعنا ويمنح العمل بعداً آخر، وعمقاً 

ليتواجد لو كان هناك أّي شخص آخر  لم يكن 

في موقع أيٍّ مّنا، وبالذات بالنسبة لي، فلو أّدى 

فقد  الفيلم،  في  » شادي«  دور  ممثل آخر  أّي 

كان علينا أن نجتهد حتى نأتي بكل ما توافر لي 

ولصالح. نحن كّنا جاهَزيْن، وصلنا إلى العمل 

جاهَزيْن. وكّنا مخلَصْين وحريَصْين على الحفاظ 

على كّل حرف ُكتب في النص دون تغيير حتى 

حرف واحد«.

 ويؤّكد محمد بكري بأّن الثاثة، آن ماري جاسر 

وصالح وهو، اشتغلوا على النص كثيراً »شطبنا 

لكن  أخرى،  أموراً  لنشطب  عدنا  ثم  وزدنا، 

عندما بلغنا النهاية في العمل على النص طلبت 

دون  مكتوب  هو  بما  الكامل  االلتزام  ماري  آن 

تغيير حتى حرف واحد، وهذا ما كان، لم نزد 

على النص حرفاً واحداً، كما لم نتجاهل منه أي 

حرف، وإذا ما كّنا نخرج عن النص مّرة بكلمة أو 

كلمتين، كنت أُطالب بإعادة التصوير حتى أكون 

حريصاً على النص وأميناً له.. ليس من السهل 

أن تكتب نّصاً، وأنا أعرف مقدار التعب والجهد 

الذي يبذله من يكتبون النصوص..«.

النص واإلنسان

 التزم محمد وصالح بكري، ومعهما آن ماري، 

بالنص ولم يخرجا عنه، إالّ في مشهدي النهاية، 

و»شادي«  »أبوشادي«  بين  الشجار  مشهد 

وليس  الفيلم،  ُيغلق  الذي  األخير  والمشهد 

كلمات،  حذف  أو  إضافة  بمعنى  هنا  الخروج 

بل بمقدار خروج النص ذاته من الورق ليتسّلل 

وهذان  الرجلين.   – الشخصيتين  داخل  إلى 

المشهدان اختزال لكّل شيء، وهما، في الوقت 

ذاته، استشراف لمستقبل. يقول محمد بكري 

»بإمكاني الجزم دونما خوف أو مواربة وترّدد، 

احتدام  أي  واإلغاق،  »الطوشة«  مشهدي  بأن 

هما  وابنه  »أبوشادي«  بين  والتواجه  الصراع 

االختزال الحقيقي، ولم يكن باإلمكان أداؤهما 

إالّ بمعايشة الشخصيتين وجعلهما يتسلان 

نتسّلل  وأن  كبشر وكأشخاص،  دواخلنا  إلى 

بأّنني  لك  أعترف  داخليهما.  إلى  بدورنا  نحن 

ماري  آن  إقناع  نقاشاتنا،  بداية  في  حاولت، 

الفيلم  من  »الطوشة«  مشهد  تحذف  بأن 

لمقدار صعوبته علّي »أنا محمد بكري« ممثاً 

وإنساناً. إّنه ُجرٌح مفتوح، ففي هذا المشهد أنا 

ألتقي مع أبي، وهو لقاؤنا مع آبائنا جميعاً؛ 

كّلنا »أبوشادي« و»شادي« في آٍن واحد، وهنا 

تكمن قيمة هذا المشهد وصعوبته معاً«.

الصوت  مهندس  بأن  بكري  محمد   ويروي 

عجز  المشهد،  تصوير  خال  بالبكاء  أجهش 

عن إكمال التسجيل وابتعد عن الموقع حتى ال 

ُيفسد علينا األداء، ألّنه كان ُمدركاً بأْن ال إعادة 

وبالفعل  النتيجة.  كانت  أياً  المشهد  لذلك 

تصوير  إعادة  ماري  آن  مّني  طلبت  عندما 

بأّنني  وأخبرتها  رفضت  أخرى،  مّرة  المشهد 

أشعر  ثانية، ألّنني كنت  مّرة  أدائه  عاجز عن 

حينها بأّنني ُمشرف على الموت، فقد استنفذ 

المشهد كّل طاقاتي، وليس باإلمكان إعادته 

على اإلطاق. ثمة أموٌر تذهب إلى ما بعَد بعَد 

التمثيل والقدرة األدائّية، وهنا صدقت أنت، 

إلى  عدنا  ثّم  ومن  النص،  عن  خرجنا  فنحن 

جوهره، نحن لم نخرج عن النص بالكلمات، 

أنا  إلى عوالمنا كّلها ُدفعة واحدة.  بل دخلنا 

الرحمة،  له  والدي،  مع  أتواجه  كنت  إّذاك 

عن  النظر  وبصرف  الفيلم،  شاهد  من  وكّل 

هويّته الدينّية أو السياسّية، التقى مع والده 

في ذلك المشهد، وهذا هو الحساب المفتوح 

بيننا، صالح وأنا. كانت آن ماري جاسر عنيدة 

ورفضت حذف هذا المشهد، ويبدو أّنها كانت 

على حق، ألّنه ُزبدة الفيلم، أو بيت القصيد، 

إذا ما كان في السينما »بيُت قصيد«، هو في 

هذا المشهد. لم يكن هّيناً علّي إنجازه والمرور 

فيه بشكل عابر، كنت دائم التفكير في ذلك 

اليوم – الكابوس الذي سنصّور فيه المشهد، 

فقد كان آتياً ال محالة وكنت أُسأل نفسي كيف 

ال  بما  أنطق  أن  بإمكاني  وكيف  عبره،  سأمّر 

أرغب في اإلفصاح عنه، احتراما ألبي وإجاالً 

لذلك الجيل الذي دفع دم قلبه وأنفق كّل ما 

بحوزته من أجل تربيتنا«.

كاتب من العراق مقيم في فلورنسا-إيطاليا

رسالة مالمو
في »واجب« وغيره من االفالم.. السينما قضية تتجاوز الصورة إلى المعاني الكبرى.
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هيثم الزبيدي

في  الشهيرة  عبارته  هارتلي  بولز  ليسلي  البريطاني  الروائي  كتب 
فكرة  يصف  كان  أجنبي.  بلد  الماضي  »الوسيط«:  رواية 

االنقطاع عن المكان أو انقطاع المكان عن ناسه، إما بتغيرات الظروف 

يحاول  كان  الرواية  في  الرجل  الزمن.  عامل  بفعل  أو  المتسارعة 

الفيكتوري  العصر  نهاية  تحوالت  مع  بلدته  في  التغيرات  استرجاع 

ودخول القرن العشرين الجديد. كان يقرأ مذكراته وهو صبي ليكتشف 

كم كان متفائا عام 1900، وكيف انتهى األمر به في منتصف القرن 

وهو يرى »قرنا بشعا« يحمل المآسي.

الرواية. للصبي الذي عاش  متابعة أخبار البصرة تشبه مطالعة هذه 

الصعب  من  أجنبيا.  بلدا  اليوم  بصرة  تبدو  السبعينات،  في  فيها 

مطابقة إحداثيات الحياة والثقافة والرقي االجتماعي والفكري في تلك 

المرحلة الزمنية، مع ما آلت إليه األوضاع فيها اليوم.

يضرب العراقيون المثل »بعد خراب البصرة«. لكن بصرة السبعينات 

بالحياة.  الصبي لم تكن خربة، بل كانت مدينة تعج  التي في ذاكرة 

كانت من الجمال واإلثارة إلى درجة أنه كان يفضل الرطوبة الشديدة 

وحّرها القاسي »اللذين يسويان الرطب ويجعانه تمرا«، على السفر 

األسماك.  صيد  موسم  هو  الصيف  العراق.  خارج  إلى  أو  بغداد  إلى 

جرف  على  هي  الشديد  الحر  رغم  تقضيها  أن  يمكن  عصرية  وأحلى 

شط العرب تنتظر المد الذي يأتي بأسماك الشانگ الصغيرة واللذيذة. 

هناك يتعلم البصريون أول دروس الصبر.

في تلك األيام، يمكن لحفلة إنشاد مدرسية مشتركة بين اإلعدادية 

المركزية للبنين وثانوية العشار للبنات أن تمأ قاعة مؤسسة الموانئ 

الكبيرة. هذا النوع من النشاط المدرسي كان جزءا من حياة البصرة. 

كان المقدمة للطرب والغناء والشعر الشعبي الذي مّيز أهل المدينة 

دائما. الطلبة والطالبات يختلطون معا بروح حية وخفر محسوب.

البصريون  أقام  بالناس.  حافلة  كانت  والثقافية  االجتماعية  األندية 

والوافدون من بقية أنحاء العراق أنديتهم المهنية الخاصة. هذا نادي 

الميناء في المعقل وذاك نادي النفط في البرجسية. تجد خليطا من 

أبناء العراق، يعيشون بتجانس مع من بقي من مهاجرين من إيران 

والقارة الهندية وجنوب الخليج. لن يفوتك أن تلحظ الوجود المسيحي 

األصيل أو ذلك الذي قدم من شمال العراق بحثا عن وظيفة في واحدة 

من أهم مدن العراق حيوية اقتصاديا، تميزهم بلهجتهم المصاوية 

التي تشد على حرف القاف، لكنهم يمزجونها بكلمة »چا« التي يبدأ 

الحيانية  ابن  يحاكي  البريهة  ابن  المسيحي  حديثهم.  البصريون  بها 

المسلم.

أحياء  يذكر.  طائفي  أو  اجتماعي  تمايز  دون  من  البصريون  تعايش 

الفقر مبتسمة وأحياء الغنى غير متبجحة. وفي ما عدا بعض الفيات 

البصرة  تبدو  والبراضعية،  الخورة  متنزهي  شارعي  على  المميزة 

متجانسة وحميمية.

والمسرح  الشعر  من  يومية،  مناسبة  من  تخلو  البصرة  تكن  لم 

تطلق  الذين  بأعامها  يوميا  تفتخر  والمعارض.  الثقافية  والدواوين 

والفراهيدي  األصمعي  وأحيائها.  وشوارعها  مدارسها  على  أسماؤهم 

والجاحظ وسيبويه. تشاهد عائلة السياب التي تأتي من أبوالخصيب 

غربته  في  وتنادمه  الشط  حافة  على  تمثاله  لتغسل  دوري  بشكل 

الخليجية النهائية.

حتى أشهر الحرب العراقية اإليرانية األولى لم تتمكن من تغيير الحياة 

في البصرة كثيرا. امتأت بالجنود لقربها من جبهات القتال، وصارت 

القذائف اإليرانية تتساقط عليها، يوميا، ولكنها بقيت مصّرة على أن 

والسعوديين،  الكويتيين  وخصوصا  الخليجيين،  أن  الشاهد،  تحيا. 

زيارتها وقضاء سهراتهم فيها. كانت صفارات اإلنذار  ما انقطعوا عن 

تدوي، فيخرج التاميذ من فصول الدراسة ليتجهوا إلى دور السينما 

في شارع الوطني بدال من العودة إلى البيت. الصفارات كانت كجرس 

المدرسة، فسحة من ضغط الفصل الدراسي وليست إيذانا بتساقط 

القذائف. البعض كان يعبر شط العرب على الجسور المتحركة التي 

البصرة،  جامعة  حيث  التنومة  منطقة  إلى  للوصول  الجيش  أقامها 

عند  تنتشر  التي  العربات  من  )اللبلبي(  المسلوق  الحمص  ليتناول 

بوابتها.

غادر الصبي المدينة بعد أن كبر قليا ليلتحق بالجامعة في بغداد ثم 

يهاجر، وبقيت الذكريات في مخيلته عن تلك المدينة الجميلة التي 

اقتلعتها الحروب من سكينتها. استمر بالتواصل مع أصدقاء المراهقة 

شناشيل  الذكريات.  وبعض  الصور  تاشي  مع  الخيوط  تاشت  ثم 

البصرة القديمة والعشار ما عادت إال صورة بوستكارد بريدي مطبوع 

بطريقة رديئة تعكس الرداءة التي صارت تخنق كل شيء.

الماضي بلد أجنبي. ألن الماضي الجميل ال يبوح بما آل إليه الحاضر 

من بؤس. البؤس الذي جعل أهل البصرة وقد أنهكتها حرائق الحروب، 

يعمدون إلى إشعال المزيد من الحرائق لينتبه العالم لهم. من حقهم 

أن يتساءلوا: متى نقول »بعد عمار البصرة« 

كاتب من العراق مقيم في لندن

تلك المدينة الجميلة
 الماضي بلد أجنبي
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أحمد     ضياء
أمير     العمري

إيهاب     ملكاوي
حسن     العاصي

حسين     المخزومي
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زواغي     عبدالعالي
سيد     الوكيل
صادق     مجبل
صفاء     ذياب

عامر     عبد     زيد     الوائلّي
حمن     بسيسو عبد     الرَّ

عرفان     رشيد
علي     سرمد

عّمار     المأمون
عمار     كشيش

فاروق     يوسف
فيصل     عبدالحسن

كاظم     الحّجاج
كمال     بستاني
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