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شـاغلة للفكــر،
حـول طيــف واســع مــن القضايــا ال ـ
مقــاالت هــذا العــدد ـ

والموضوعــات المتصلــة بعالقــة الثقافــة العربيــة بذاتهــا وباآلخــر،
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كلمة

هل

يمكــن نعــت الثقافــة العربيــة بأنهــا ثقافــة أجوبــة ومُ سـ ّـلمات،

ضـوع وخ ـنـوع واستســام ،ال ثقافــة أســئلة تطــرح
أي ثقافــة خ ـ

نفســها علــى الفكــر ،ويصوغهــا العقــل الحـ ّر المنشــغل بأحــوال المجتمــع

ومشــكالت العصــر علــى نحــو فاعــل ،ليجــدد بطرحهــا الفكــر ،وينتــج مــن
الســؤال أســئلة وحــواراً أكثــر ممــا يطمــح إلــى يقيــن يقدمــه أهــل الجــواب

بــا أجوبــة نهائيــة ،لكونهــا صــدرت أساســا عــن وعــي يــرى فــي الســؤال بابــا
ضـاء لحريــة الفكــر.
للكشــف ،وف ـ
ّ
وهكــذا عــرف الفكــر العربــي أســئلة غطــت جملــة واســعة مــن القضايــا

عـرب ،وأنتجــت الســؤال األكبــر:
والظواهــر والمشــكالت التــي واجهــت ال ـ

جهته المقصودة ،متجاوزين أهل الفكر إلى أهل السلطة ،ولنسأل:

شـرات األســئلة المتصلــة بــه ،وشــكلت
وقــد تناســلت مــن هــذا الســؤال ع ـ

كيف يمكن لنا الخروج من كهوف الماضي واللحاق بالمدنية الحديثة،

هــل حــدث خــال الف ـتـرة الممتــدة مــن نهايــات القــرن التاســع عشــر وحتــى

المــادة التــي مــا بــرح الفكــر العربــي منشــغال بهــا إلــى اليــوم.

المعرفــة بالمجتمــع والسياســة ،بالحكــم والحاكــم والمحكــوم ،آخــذا

األســئلة حيــث يمكنهــا توليــد معرفــة أعمــق بالواقــع ،ورؤى خالقــة توســع

اليــوم ،أن نشــأت ظا ـهـرة الحاكــم الــذي يجعــل مــن الســؤال أداة إلن ـتـاج
طـراف
فــي اعتبــاره أهميــة الســؤال فــي إن ـتـاج معرفــة بالعالقــة بيــن األ ـ

الثالثــة للمعادلــة؟

الجــواب عــن هــذا الســؤال لــم يكــن باإليجــاب فــي أيّ مرحلــة مــن مراحــل

التاريخ العربي الحديث الذي لم تعرف مجتمعاته من النخب الحاكمة
سوى تلك التي فرضت تصوّراتها على الناس فرضاً ،وساستهم بمنطق

شـرعيته مــن منظومــة
الراعــي الــذي يســوس القطيــع ،وقــد اســتمد ـ

سـاءل اليــوم ،عــن األســباب التــي حالــت دون تطويــر تلــك
لكــن ال ـمـرء يت ـ
مــن أفــق التفكيــر المجتمعــي العــام؟ هــل إن العلــة كامنــة فــي الســؤال
نفســه ،أم فــي زمــن طــرح الســؤال ،أم فــي صيــغ طــرح الســؤال ،حيــث
تعـ ّـذر علــى النخــب أن تحـوّل األســئلة الشــاغلة إلــى حاضنــة حقيقيــة
للوعــي الجديــد ،وموئــا إلن ـتـاج المعرفــة الضروريــة بحركــة التطــور،

ضـاء حـ ّرا إلرادة التغييــر؟
وف ـ
ّ
ولمــاذا ظلــت األســئلة المتعلقــة بالتطــور االجتماعــي محصــورة بنخــب

االشــياء فــي الواقــع ،وتفاعــل الفكــر مــع القضايــا والظواهــر والصراعــات
المجتمعيــة المختلفــة ،وقراءاتــه للوقائــع ومآالتهــا ،وبال ّتالــي كانــت

المفتوحــة بدورهــا علــى شــتى األســئلة والتحديــات المطروحــة علــى
البشــر فــي الحضــارة الحديثــة ،كيــف لنــا هــذا ،مــا دمنــا متخلفيــن علميــاً

الثقافــة العربيــة ،وفاعلــة فــي حركــة التفكيــر العــام؟ أم أنهــا نزلــت بهــا

والمتشــدقة بالخطــب والكلمــات الكب ـيـرة) ومنفعليــن علــى الــدوام بمــا

وليــس فــي تاريــخ الرعــاة راع ســأل القطيــع مــا يريــد ،وال قطيــع تطــاول
سـاءل الراعــي ،أو قــال لــه :ال .ليــس دائمــا خوفــاً مــن
بأعناقــه الخانعــة و ـ

قليلــة مــن أهــل الفكــر ،بينمــا بقيــت ج ـمـوع المتعلميــن عبــارة عــن أميــات
مقنعــة بالتحصيــل العملــي ،وغارقــة بالمسـ ّـلمات التــي ال تحركهــا

أســئلتها موجبــة الطــرح ،وواجبــة االنشــغال بهــا مــن قبــل مجتمعــات

كيــف حــدث أن استســلمت الجماعــة اإلنســانية برمّ تهــا إلــى يقيــن الصيــغ

مــن عل ـيـاء الفكــر ،ومتونــه ومــن النصــوص الرائجــة الصــادرة عــن تجــارب

صـاغ العالقــة ،بــل وحمايــة مــن الرعيــة
والمنســجمة مــع القــدر الــذي ـ

المرســلة مــن قمــة ـهـرم الســلطة إلــى األســفل ،حيــث ال إرادة فرديــة أو

حركــة الواقــع وحركــة الفكــر فــي مجتمعــات قادتهــا تجاربهــا التاريخيــة،

أخالقيــة متحــدرة مــن إرث تســلطي مــا بــرح يجــدد نفســه ،فتــرى لجماعــة

الرعيــة مــا يصلــح لهــم ،وال تســمح لهــم بــأن يــروا مــا يريــدون ألنفســهم.

العصــى والكلــب ،وإنمــا اســتجابة طبيعيــة لغر ـيـزة اإلذعــان ،المتوافقــة

المستسلمة للمنظومة التاريخية التي ما فتئت تجدد من عرى العالقة
بيــن الســائس والمســوس ،والتــي دونهــا والعصيــان أســباب وأســباب.
***

القضايــا المنتجــة للســؤال ،وال فكيــف بهــا تنشــغل بطــرح االســئلة؟

الســائدة وأذعنــت بصــورة جماعيــة للمراســيم والتعاليــم واألوامــر

جماعيــة يمكــن لهــا أن تطــرح الســؤال المتشــكك فــي طبيعــة مــا يرســل

إليهــا ،وال خيــار آخــر لهــا ســوى اإلذعــان والق ـبـول .فــا ســائل وال ســؤال،
وال شــبهة حتــى فــي احتمــال (ال) ،فالـ(نعــم) الســعيدة هــي الجــواب

لربما كانت أسئلة الفكر في محطات معينة من التاريخ الثقافي العربي

المطمئــن للمرســل والمســتقبل .والغريــب فــي األمــر أن ال تعاقــد بيــن

المجتمعــي فيهــا ،وذلــك بفعــل غلبــة األيديولوجيــا علــى الفكــر ،وهيمنــة

الســائدة بيــن الحاكــم والمحكــوم ،ودوام الحــال.

عرضــة لمناوشــين ســبقت أجوبتهــم األســئلة ،وصــادرت حريــة التأمــل
السياســي علــى الثقافــي واالجتماعــي ،وانســحار المجتمعــات العربيــة

الناشــئة بشــخصيات وطنيــة شــعبوية ،مــاألت العواطــف الجمعيــة
الجياشةّ ،
وغلبت اليقين على الشك الغريزة على العقل .لكن ذلك لم
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يمنــع أبــداً مــن ظهــور نخــب فــي الهوامــش المجتمعيــة العربيــة انشــغلت
خـرة الســؤال
باألســئلة أكثــر ممــا قطعــت باألجوبــة ،وحاولــت أن تف ّتــت ص ـ
بمطــارق الفكــر ،وتنتــج مــن حطــام المسـ ّـلمات أســئلة جديــدة ظلــت دائمــا

القاطع؟
ً
قبــل أن ن ـقـول نعــم لهــذا التصــور ،ألن األمــر هــو حقــا علــى هــذا النحــو ،أو

أن نقول ال ،ألن األمر ليس أبداً على هذه الصورة ،فلندفع بالسؤال إلى

حسني جمعان

تأمالت في ثقافة السؤال
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األمم األخرى التي سبقت إلى الحداثة ،فهي أسئلة لها مرجعياتها في
صـوغ الــرؤى والخالصــات ،فــي أســئلة كبــرى،
وحركــة األفــكار إلــى ـ

وأعطتهــا الفرصــة لتجيــب عــن أكثــر تلــك األســئلة إجابــات متعــددة،

أنتجــت أســئلة جديــدة ،فتضا ـفـرت مجتمعــة ومتعــددة ،متالقيــة
ومتعارضــة لتشــكل معــاً منظومــة الفكــر الحديــث وتياراتــه المختلفــة.

الجهتيــن ،ولكــن هنــاك تواطــؤ مــن قبــل المتلقــي يل ّبــي اســتمرار الصيغــة

***

***

سـاءل بحرقــة :هــل قدرنــا ،فــي هــذه البرهــة مــن التاريــخ ،وقــد بتنــا
نت ـ

سـاءل :هــل اســتنبطت النخــب العربيــة،
وبالعــودة علــى مبتــدأ الــكالم ،أت ـ
الهامشــية منهــا والمتحركــة صــوب المركــز ،أســئلتها الشــاغلة مــن حركــة

بالنظــر إلــى حــال الفكــر فــي عالقتــه بالواقــع ،ال يبقــى أمامنــا ســوى أن

فــي فــوات حضــاري مريــع ،أن نكــون مســتهلكين ألفــكار ســبقت ،وأفــكار

وحضاريــا (رغــم كل مــا يصــدر عــن نخبنــا المتشــوفة بتاريخهــا التليــد
تنتجــه األمــم المنتجــة.
جـزات العلــم
هــل قدرنــا حقــاً أن نبقــى مســتهلكين بامتيــاز لــكل من ـ

والعمــل فــي العالــم ،مــن دون أن ي ـتـرك لنــا هــذا القــدر التاريخــي األليــم
ســوى كتابــة المرثيــات؟

أســئلة ،أســئلة ،فــي عهــدة الصادقيــن مــع أنفســهم والقادريــن علــى

طــرح الســؤال واإلنصــات إلــى حركــة األشــياء فــي العالــم بعقــل حالــم،
وموضوعيــة تتفــوق علــى الهــوى

نوري الجراح

لندن -أغسطس/آب 2019

لحقــت ،وليــس فــي قدرنــا أن ننتــج األســئلة القــادرة علــى إبــداع األجوبــة
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مقال

أنس سالمة

سؤال العنف
هل اإلنسان مقاتل بـالضرورة أم مقاتل عند الضرورة؟
ممدوح الشيخ
طـراً ألن يؤكــد ـبـراءة ســاحته وســامة نيتــه قبــل ط ــرح بعــض أفــكاره،
يف منــاخ األزمــة ،وتحــت تهديــد اإلرهــاب الفك ــري ،يصبــح الكاتــب مض ـ

حـول
حـول وجهــات النظــر إىل أد ـيـان ،وتت ـ
غـرة -إىل مبــادئ ،وتت ـ
حـول املواقــف واالجتهــادات -وهــي بطبيعتهــا مت ـ
ويف هــذا املنــاخ وحــده تت ـ

«الوطنية» إىل عقيدة مغلقة يحرســها «إكلريوس» وطني يعيد إنتاج ســلطة الكنيســة يف العصور الوســطى ،وعندئذ تتحول الوســائل
إىل أهــداف نهائيــة مقدســة ال يجــوز تقييمهــا وفقـ ًـا ملش ــروعيتها وال وفقـ ًـا لكفاءتهــا ،وال يجــوز الدعــوة الســتبدالها.

وفي

هــذا املنــاخ تحمــل بعــض التع ـبـرات

ُّ
تحقــق
ضـاء
ورد الفعــل هــي منــاط التكريــم وف ـ

ال نهايــة .وهنــا املشــكلة.

الخيــارات «ملعونــة» ال يجــوز ألحــد أن ي ـقـرب

اإلنســان -الفــرد أو الجماعــة -ليســأل نفســه

غامــض تصنيفهــا بوصفهــا «شــجرة محرمــة»

عــبء صراعــات وتصبــح بعــض

منها ،ومنها لألسف الشديد «ثقافة السالم»،

فقــد تــم وضــع الســام يف ثقافتنــا العربيــة يف

عــن املشــروعية القيميــة واإلجرائيــة لــرد فعلــه،
وكذلــك البدائــل املتاحــة واألولويــات وتراتبهــا.

صـرة ،وهــو
يف الثقافــة العربيــة اإلســامية املعا ـ
اختيــار لــم يكــن ليعيننــا عــى اســرداد حــق

طـرة ،وتحويــل األصــل إىل فــرع ،والفــرع إىل
خ ـ

أصل ،ال يثمر إال ثقافة مختلة ،وعندما تصاب

النفس ومع البيئة املحيطة ومع العالم .فجأة
أصبحــت «ثقافــة الســام» تع ـبـراً م ـثـراً للريبــة،

واع مقصود ،بل
ما من أمة إال وتساهم
ٍ
بشكل ٍ
ربما مُ َّ
خطط يف تغيري ثقافتها جزئياً ،ألن تص ُورّ

مســلوب ،ألن اســرداد هــذا الحــق مرهــون،
فعلياً ،بكفاءة «الدولة العربية» وليس مرهوناً

ألجــل مســتقبل اإلنســان ،وال يجــوز حشــرها
شـراً يف ســياق ســيايس ضيــق ،وإذا لــم يكــن
ح ـ

رفــض الســام .ويف حقيقــة األمــر فــإن «ثقافــة

صـراع كمنطــق ومبــدأ،
الكارثيــة للتصالــح مــع ال ـ

التقييــم فــإن النتائــج تكــون ممــا ال يعلــم إال اللــه

املجتمعــات» ،فالثقافــة التــي هــي ن ـتـاج تفاعــل

وليســت نقيــض «ثقافــة املقاومــة» ،بــل نقيــض:

طـرة
فقــط ألن الســام حالــة نبيلــة تتفــق مــع الف ـ

املحيــط بــه والتاريــخ واملعرفــة العلميــة املتاحــة

القائمــة الســوداء بســبب ظــرف طــارئ ع ـمـره ال

صـراع العربــي
يتجــاوز عــدة عقــود ،هــو ال ـ

الصه ـيـوين ،بينمــا ثقافتنــا العربيــة اإلســامية
عــى امتــداد قــرون كانــت ثقافــة ســام مــع

ّ
محلهــا ،ليــس
وهــي يف الحقيقــة ريبــة يف غــر
والســواء اإلنســاين والبنيــة التشــريعية التــي

أرســاها اإلســام ،بــل ألن الســام حــق وواجــب
إنساين يف آن وحد.
ً
إن «الســام» موقــف وليــس مبــدأ ،وكذلــك
حـرب» ،وكالهمــا وســيلة إلحقــاق الحــق،
«ال ـ
ً
حـول إىل استســام،
فــإذا أصبــح الســام مبــدأ ت ـ

حـرب أيضــاً إذا تحولــت مــن وســيلة إىل
لكــن ال ـ

تـأليه المجتمع

أن الثقافة مقدسة ينطوي عىل نوع من «تأليه
اإلنســان مــع البيئــة املاديــة والوجــود االجتماعــي
لــه ،وعوامــل أخــرى عديــدة ،هــذه الثقافــة،
ليســت ن ـهـراً منســاباً يصحــح حركتــه ذاتيــاً،
جـراه آليــاً بــل تنطــوي عــى جانــب كبــر
ويحــدد م ـ

مــن القصديــة .ويف مســاحة القصديــة هــذه
تقــوم النخــب بأدوارهــا بوصفهــا مؤتمنــة عــى

أمتهــا فتدعــو لتأكيــد ســمات وتهميــش أخــرى.

وعمليــة التهميــش والتأكيــد هــذه وإن لــم تبــد

غاية فهي انحطاط باإلنسانية من أفق التكريم
الســامي الــذي ارتقــت إليــه بم ّنــة إلهيــة ،لتســقط

معروفــة للنخــب السياســية والثقافيــة ،وعليهــا

فالحيــوان ال يعــرف املســافة التــي تفصــل بــن

يختــار مــن املــايض والحاضــر ،وال يمكــن -يف أيّ

يف درك الحيوانيــة الــذي تتحكــم فيــه الغرائــز.
الفعــل ورد الفعــل ،وهــذه املســافة بــن الفعــل
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إنســانية اإلنســان ،والفاصــل الــذي يقــف فيــه

فثقافة السالم من القضايا التي «تَـقـ َّرر» بشكل
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بشــكل ظاهــر للعيــان للفــرد العــادي إال أنهــا

مــدار الجانــب االنتقــايئ مــن الثقافــة ،فــكل جيــل
ثقافة -أن تبقى كل املتناقضات متجاورة إىل ما

بدرجــة تشبُّــع املجتمعــات العربيــة بثقافــة

الســام» ليســت مرادفــا لـ»ثقافــة االستســام»،

الســام مطلبــاً لنــا كأ ـفـراد وكأمــة فــإن النتائــج

والعنــف كوســيلة وتطبيعــه ،ســتتجاوز آثــاره
بكثــر العالقــة مــع اآلخــر ل ـتـأكل املجتمعــات

«ثقافة العنف» ،و»ثقافة العدوان» ،و»ثقافة

العربيــة .فالعنــف االجتماعــي املتصاعــد ليــس

صـراع» ،وجميعهــا مفــردات تخــرج اإلنســان
ال ـ

السيايس الذي شهدته عدة أقطار عربية خالل

الكراهيــة» ،و»ثقافــة العســكرة» ،و»ثقافــة

عــن حالتــه الفطريــة ،ويف إطــار هــذه الحالــة فــإن
العــدوان يســتثري الغضــب ،أمــا ثقافــة الغضــب

حصــاد عوامــل اجتماعيــة وحســب ،والعنــف

العقــود القليلــة املاضيــة هــو ن ـتـاج عوامــل عديــدة
يف مقدمتهــا التغييــب املتعمــد املقصــود املخطــط

الواعــي ملعطيــات بينهــا« :ثقافــة الســام».

األمــم بالــدوار الثقــايف نتيجــة اختــال معايــر
مــداه.

الثقافة والحرب والسالم

حـرب
مــا تعنيــه كلمــة «ثقافــة» بالنســبة إىل ال ـ
والســام تلخصهــا دراســة أجريــت حديثــاً عــى

تــأيت عــى األخضــر واليابــس ،وال تتوقــف عنــد

ألن ترد عىل املنطق اإلقصايئ/العدواين بمنطق

شــاملة :اجتماعيــة سياســية ،ال تســتثني
سـرة الواحــدة.
صـوالً إىل األ ـ
الكيانــات األصغــر ،و ـ
واع
وعليــه فــإن إدارة عمليــة تغيــر مخطَّــط ٍ
محســوب لنشــر ثقافــة الســام ،مطلــب إنســاين

حـرب بصفــة خاصــة ،كانــا -عــى امتــداد
وال ـ
ً
جـزءا مــن حيــاة املجتمعــات.
التاريــخ اإلنســاين -ـ

وما تريد أن تقوله الدراسة أن تحويل «الجزء»
ـب باملعايــر ،ترتتــب عليــه نتائــج
إىل «الــكل» تالعـ ٌ

نيــد ليبــو أســتاذ الذكــرى املئوية بكليــة لنــدن

لالقتصــاد والعلــوم السياســية يف مقدمــة كتابــه

حـرب يف املــايض
«ملــاذا تتحــارب األمــم :دوافــع ال ـ

واملســتقبل» ،ي ـقـول «يمثــل العنــف املنظــم نقمــة

ابتليــت بهــا البشــرية منــذ العصــر الحجــري عــى

حـرب ،ت ـقـول الدراســة إنــه قبــل صواريــخ كــروز
ال ـ

مــن ســكان الكهــوف الف ـكـرة األملعيــة بشــحذ

ميــدان العالقــة مــع اآلخــر لتصبــح ثقافــة عنــف

نســتعري مــا يقــرره الباحــث األ ـمـريك ريتشــارد

ظـرات
ضـوع تن ـ
النفــس البشــرية كان مو ـ

ال مــكان فيــه لألبعــاد الثقافيــة عنــد دراســة

من ثم فإن هذه الدراسة هي يف مساحة ما هو

إقصــايئ مقابــل ،فالعنــف بمعنــاه الواســع،

لعمــل الخــر وإتيــان الشــر .ويمكننــا هنــا أن

األقــل».

وتوما ـهـوك ،وقبــل املدفعيــة ،وقبــل الســيوف

اإلنســان ،وخلفهــا تــأيت متالزمــة مــن األ ـعـراض

محفــوظ يف بنيــة الد ـمـاغ ،األداة األكــر فعاليــة

حـرب ،تبنــت مفهومــاً ماديــاً صرفــاً
دوافــع ال ـ

التــي تجعــل هــذه الحالــة ســمة دائمــة وتم ـتـدح
ذلــك وتسـ ِّ
ـوغه ،فهــي ثقافــة معاديــة إلنســانية

اختياري يف عالقة اإلنسان بثقافته ،وال تسعى

أو اقتصاديــة أو حدوديــة ،وإنمــا هــي يشء

طـرأ للرجــل األول
والرمــاح ،وربمــا قبــل أن ت ـ
حـرب.
حــواف حجــر الصــوان ،كانــت هنــاك ال ـ
هــذه هــي النتيجــة التــي صــار يؤمــن بهــا عــدد

متزايــد مــن عل ـمـاء األجنــاس واألح ـيـاء ،الذيــن
حـرب ليســت واحــدة
صــاروا يعتقــدون بــأن ال ـ

مــن منتجــات الحضــارة ،أو حاجــة قوميــة

والبحــث عــن هــذا «الســفاح» الكامــن يف أعمــاق
ضـوع
فلســفية ،لكنــه -وهــذا األهــم -كان مو ـ

دراســات علميــة تضا ـفـرت فيهــا جهــود عل ـمـاء

البيولوجيــا

والطــب

والعلــوم

اإلنســانية

وعلــوم أخــرى .ويف  10فربايــر  2015نشــر
موقع الدويتشــه فيله األملــاين جانبــاً مــن نتائــج
دراســة تتنــاول الظا ـهـرة .عنــوان التقريــر املشــار

إليــه كان ««نشــوة القتــل» :التفســر العلمــي
لتلــذذ الســفاحني بجرائمهــم» .وقــد أظ ـهـرت
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مقال

باكتشــاف الصدامــات الدمويــة بــن مجموعــات

حـرب أقــدم مــن الحضــارة» إن «ف ـكـرة أن
«ال ـ

العنيفــة -بــدءًا مــن الثــأر الفــردي والثــأر بــن
ص ً
ـول إىل اإلبــادة الجماعيــة
العائــات و ـ

حـرب تنبــع مــن نــوازع رســبتها حقــب التطــور
ال ـ

الحضــارة ،أو مــع بــروز أوروبــا ،ف ـكـرة واضــح

عــام املاضيــة عــى األقــل .ويــرى بينكــر أننــا ال

اســتطالعات ل ـلـرأي ،قــام بهــا الجيــش األ ـمـريك

املتحاربــة يف بابــوا غينيــا الجديــدة ،وانت ـهـاءً

حـرب
فاالســتطالعات التــي أجريــت بعــد نهايــة ال ـ

الشــمبانزي ،تشــر الدراســات الحديثــة إىل أن

أن نشــوة القتــل تصاعــدت بشــكل ملحــوظ،
العاملية الثانية ،كشــفت أن نحو نصف الجنود

فقــط قامــوا بتســديد بنادقهــم عــى جنــود

املديــدة .وكان ـبـول روســكو قــد قــى ســنوات

حـرب بــدأت مــع املدينــة /الدولــة ،أو مــع ظهــور
ال ـ
حـرب ظ ـهـرت ،عــى األقــل ،مــع
بطالنهــا .إن ال ـ

يف دراســة قــوم اليانغــورو بويكــن ،يف بابــوا

سـاءل أحدهــم:
بدايــة الجنــس البشــري» .ويت ـ

مــن أن يلحقــوا األذى بأنــاس آخريــن» ،عــى مــا

املجموعــات القبليــة ،التــي جعلتهــا صلتهــا
القريبــة نســبياً مــع الحضــارة مخ ـتـراً لدراســة

ظـرة التطوريــة لإلنســان
وحســب هــذه الن ـ

بــاور .و»بفضــل نظــام الخاليــا العصبيــة املرآتيــة

األجنــاس بجامعــة مايــن) «قبائــل بابــوا غينيــا

العــدو .لكــن النســبة تصــل إىل  95باملئــة لــدى

الجيــل الحــايل مــن الجنــود.
حـاء نســبياً لديهــم خــوف كبــر
و»النــاس األص ـ

يقول املختص يف علم األحياء العصبية يواخيم

املوجــودة يف املــخ ،فــإن اآلالم التــي يشــعر بهــا

غينيــا الجديــدة ،الجز ـيـرة التــي تســكنها مئــات

مراحــل التقــدم اإلنســاين .وقــال روســكو (عالــم

اآلخــرون» هــي نفســها «اآلالم التــي نشــعر بهــا
أيضــاً» .والخاليــا العصبيــة املرآتيــة :هــي خاليــا

عصبيــة تجعــل منــا أناســا نتــآزر مــع اآلخريــن يف
محنهــم ونشــعر بآالمهــم (ســميت بهــذا االســم
لتشــابه وظيفتهــا مــع عمــل املــرآة حيــث تنقــل
الصــورة).

وبحســب تقرير دويتشــه فيله املشــار إليــه ،زار

تومــاس إل ـبـرت أماكــن يبــدو أن النــاس فيهــا
نســوا املشــاعر التــي تثريهــا عمليــة إلحــاق األذى

بأنــاس آخريــن أو قتلهــم ،وتحــدث مــع مقاتلــن

يعد القتل من بني أنشطتهم اليومية ،والتقى

بجنــود أطفــال أياديهــم ملطخــة بالد ـمـاء.
تومــاس إل ـبـرت عــى ثقــة بــأن كل واحــد منــا

«اآلالم التي يشعر بها
اآلخرون» هي نفسها
«اآلالم التي نشعر بها
ً
أيضا» .والخاليا العصبية

المرآتية :هي خاليا عصبية
تجعل منا أناسا نتآزر مع
اآلخرين في محنهم ونشعر
بآالمهم

شـاء ،و»كل مــن
تصيبهــم بحالــة ســكر وانت ـ

شــخص قــام بقتــل شــخص آخــر» .وقــد يؤثــر

االنت ـمـاء الثقــايف عــى اختيــار األســلحة وطريقــة
شـركة
القتــال والقتــل ،لكــن هنــاك قواســم م ـ
عــى الصعيــد البشــري يف عمليــات االعتــداء
بالعنــف والقتــل ،عــى مــا ي ـقـول تومــاس إل ـبـرت

«لقــد رأيــت يف أوغنــدا كيــف يقــوم املتمــردون
بقطــع أنــوف وآذان وشــفاه ضحاياهــم ،ونفــس
األمــر عايشــته يف أفغانســتان أيضــاً».

البحث عن تاريخ العنف

بدءاً من الدراسات التي تراكمت حول القبائل
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وبسبب إغراقها املفرط يف املادية تصبح الحرب
يف املجتمــع البشــري موضوعــاً يدرســه عل ـمـاء
األح ـيـاء ،ويــرى ريتشــادر ألكســندر ،عالــم
شـراً إىل عمــق ظا ـهـرة
األح ـيـاء التطوريــة ،م ـ

التخلــص منهــا صعبــة بشــكل ال يصــدق .ولكنهــا
مــع ذلــك أكــر املهــام أهميــة ونبـاً».

الحوار حول طبيعة الحرب (بل العنف بمعناه

الواســع) وحــدود دورهمــا يف صناعــة التاريــخ
تمتــد لتشــمل عــدداً ال ُيحـ َـى مــن األدبيــات
يف عــدد كبــر مــن العلــوم .الكاتبــة حنــا أرنــدت

تجمــل يف كتابهــا« :يف العنــف» مــا يخــص علمــي
التاريــخ والسياســة قائـا ً «ال يمكــن أليّ شــخص
أعمــل ف ـكـره يف شــئون التاريــخ والسياســة ،أن
يبقــى غافـا ً عــن الــدور العظيــم الــذي لعبــه
العنــف ،دائمــاً ،يف شــؤون البشــر».

الجديــدة هــي نحــن أنفســنا بــا أســلحة نوويــة».
وهــذه العبــارة ،التــي تبــدو بريئــة ومحايــدة
علميــاً ،تتضمــن عــدة افرتاضــات وانحيــازات،

فهــي :
أوالً :تفرتض أن اإلنسان كائن متطور عن أصل

حيواين.
ثانياً :ت ـفـرض أن مســار تطــوره مــا زال مســتمراً

غـرات
غـرت بتغــر الثقافــة؛ أي الت ـ
اإلنســانية ت ـ
طـرأت عــى السياســة والقانــون والتجــارة
التــي ـ

واألخالقيــات ،باإلضافــة إىل التواصــل العاملــي

املتزايــد الــذي أتــاح لألشــخاص أن يختــروا
حـاء
شـرة معانــاة اآلخريــن يف أن ـ
بطريقــة غــر مبا ـ

العالــم ويتعاطفــوا معهــم.

مــع هــذا ،ال ـيـزال العنــف الجماعــي يمثــل أحــد

املحــدودة أو مــن أجــل الفــوز باإلنــاث املرغوبــة،

أما البشر فيتقاتلون ألسباب بيولوجية وثقافية
ً
ً
دفاعا
أيضا .فالبشر وحدهم يخوضون الحرب

عــن الشــرف والقيــم .يصعّ ــب هــذا علينــا ســر
صـراع البشــري .غــر أننــا بدأنــا
أغــوار طبيعــة ال ـ
نســتوعبه ،ويســاعدنا اســتيعابنا العميــق لــه

يف تفســر التوجــه التاريخــي بعيـ ًـدا عــن العنــف
الجماعــي .ولــه نتائــج عمليــة ً
أيضــا؛ إذ يطبــق

الباحثــون مــا فهمنــاه عــى بعــض الصراعــات
الداميــة الحاليــة.

ويعتقــد

ريتشــارد

رونجهــام،

أســتاذ

ت ـقـول ميشــيل جيلفانــد ،األســتاذة بجامعة

املخلوقات« ،لكننا ببساطة نملك مما يستحق
وبحســب كاتــب الدراســة فــإن إنســان القــرن

األفــكار واملعتقــدات ورمــوز الهويــة الثقافيــة».

مــى عــى مــدار التاريــخ البشــري .هكــذا يعتقــد

متناحرة» ،األمر املريع هو سهولة توقع العداء

يمكــن بدراســتها معرفــة مــايض هــذا الكائــن.

صـاءات ،يبــن
واســتنا ًدا إىل عــدد هائــل مــن اإلح ـ

بينكــر أن حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن الصراعــات

شـرته تطــور بالتزامــن مــع عدائــه للغر ـبـاء،
لع ـ

والعــدوان الجماعــي .ومنــذ حــوايل  40عامً ــا،
أوضــح هــري تايفــل كيــف أن األشــخاص الذيــن

يقســمون إىل فــرق كانــوا يحابــون زمالءهــم يف
ضـاء الفريــق اآلخــر
الفريــق ،وكانــوا يعاملــون أع ـ

يف التوجهــات العدوانيــة» .ويف املجتمعــات

النفــس «القيمــة املقدســة» ،ويعـ ّرف أســتاذ

علــم النفــس بجامعــة نيوســكول يف نيويــورك

تتقاتل الحيوانات األخرى
على الموارد المحدودة
أو من أجل الفوز باإلناث
المرغوبة ،أما البشر
فيتقاتلون ألسباب بيولوجية
وثقافية ً
أيضا .فالبشر
وحدهم يخوضون الحرب
دفاعا عن الشرف والقيم
ً

جرييمــي جينجــز هــذه القيــم بأنهــا «القيــم التــي
تتشــاركها عــادة املجتمعــات بأســرها ،والتــي

ال يمكــن مبادلتهــا بأشــياء ماديــة كالطعــام أو

املــال» ،وهــي قيــم مطلقــة غــر قابلــة للتفــاوض،
وهــذا يعطيهــا ثقلهــا يف العديــد مــن الصراعــات
ً
حديثــا عــى أدلــة تشــر
صـرة .وعــر باحثــان
املعا ـ

إىل أننا نفكر يف القيم املقدسة بأسلوب يختلف
يف جو ـهـره عــن التفضيــات العاديــة .والباحثــان

عمــا بالتعــاون مــع جريجــوري برينــز ،أســتاذ

علــم األعصاب بجامعــة إيمــوري يف أطالنطــا
بواليــة جورجيــا ،واســتخدم الباحثــون التصويــر

بالرنــن املغناطيــي الوظيفــي ملراقبــة مــا يحــدث

يف املــخ أث ـنـاء تفكــر األشــخاص يف رفــض القيــم
التافهــة والقيــم املقدســة .أثــارت ف ـكـرة تلقــي

رشــوة مقابــل نفــي عبــارة مثــل «أنــا معتــاد عــى

مــا خلــق مزيجً ــا غري ًبــا مــن التعاطــف والعنــف.

شـرب البيبــي» النشــاط يف مناطــق املــخ املعنيــة
ـ

مــن القبائــل املتحاربــة ،فيــه تحظــى املجموعــات

هذا ،أثار التفكري يف تلقي رشوة مقابل التخيل

ويكشــف ســكوت أ ـتـران ،أســتاذ علــم اإلنســان

واحــد لكننــا نقســم أنفســنا إىل عشــائر متنا ـفـرة

أكــر مــن غريهــا .ت ـقـول ميشــيل جيلفانــد
ً
صـراع ،وألن
أعرافــا اجتماعيــة لل ـ
«إننــا نطــور
ً
األ ـعـراف تختلــف اختالفــا كبـرًا مــن ثقافــة إىل

«الجماعيــة» يعــد االل ـتـزام الصــارم بالد ـفـاع عــن
شــرف املجموعــة مثـ ً
ـال عــى مــا يســميه عل ـمـاء

ســانتا يف» بنيــو ميكســيكو أن حــب الفــرد

ذات األ ـفـراد الذيــن يميلــون إىل الرتابــط للقتــال

بمعهد جان نيكود يف باريس بفرنسا صلة بني

مــن أجلــه؛ هنــا نجــد بعــض الثقافــات عدائيــة

يــرى صامويــل بولــز أســتاذ االقتصاد بـ»معهــد

البشري تفرده من أنه قد يتضمن الصراع عىل

تاريــخ جنســنا البشــري .فاليــوم ،أصبــح احتمــال

البشــري« :الجوانــب املالئكيــة يف طبيعتنــا».

مرض كراهية الغرباء

(الــزيّ

واألطعمــة

املفضلــة

وممارســات

أخــرى ،فســتكون هنــاك اختالفــات ك ـبـرة ً
أيضــا

ومــن شــأن هــذا املزيــج أن ـيـؤيت ثمــاره يف عالــم

العنف والهوية ،يقول «ننتمي جميعً ا إىل نوع

موتــه عــى يــد شــخص آخــر أقــل منــه يف أيّ وقــت

ألدت املهمــة!

مــع كائنــات أخــرى بعــض ســمات متصلــة

ماريالند يف كول ـيـدج بــارك «يســتمد العــدوان

الحــادي والعشــرين ينبغــي أن يعتــر نفســه
ً
محظوظا؛ فهو يعيش أكرث العصور سالمً ا يف

عــداءً نحــو الغر ـبـاء عنهــا؛ حتــى إنــه لــو وزعــت
مجموعــة قمصــان مختلفــة األلــوان عشــوائ ًّيا

الطقــوس) ،وتمــي عليهــم مــا يســتحق القتــال

الــدالالت املرتبطــة بالهويــة الثقافيــة أن تخلــق

صادمً ــا .تتقاتــل الحيوانــات األخــرى عــى املــوارد

(نشــرها موقــع مؤسســة هنــداوي الثقافيــة
ً
املصريــة) ،فــإن اإلنســان ليــس ً
عنيفــا مــن
نوعــا

القتــال يف ســبيله أكــر ممــا تملكــه الحيوانــات.

التجــارب التــي أوضحــت كيــف تســتطيع أقــل

أنفســهم عــن اآلخريــن باســتخدام عالمــات

شـرة انتشــارًا
جوانــب الوجــود البشــري املنت ـ

بالعنــف لكــن «أهدافنــا أكــر تعقيـ ًـدا»،

ســتيفني بينكــر يف كتابــه عــن تاريــخ العنــف

ي ـقـول لورانــس كيــي ،أســتاذ علــم األجنــاس

ـنـزال نعــاين توجهــات عدوانيــة ،لكــن الطبيعــة

حـرب أم
وبحســب دراســة عنوانهــا «داعيــة ـ

وأنــه مســار خطــي حتمــي.
ثالثاً :ت ـفـرض أن القبائــل البدائيــة املشــار إليهــا
تمثــل اإلنســان يف مرحلــة بدائيــة ،ومــن ثــم

والحــروب -أخــذت ترتاجــع طيلــة الســتة آالف

الرئيســيات بجامعة هارفــارد ،أننــا نتشــارك

صـراع البشــري «
مؤمــن باملثاليــة :جــذور ال ـ

بعــض األطفــال كشــفوا لــه عــن أن عمليــة القتــل
لديــه تجربــة يف القتــال يصــف حــاالت الثمالــة
هــذه ،أي أنهــا تقريبــاً لحظــات تثــر النشــوة لــدى

ملــاذا ال تجــد هــذه األج ـهـزة الرائعــة التــي اخرتعهــا
اإلنســان طرقــاً أقــل بربريــة لحســم النزاعــات؟

حـرب يف الحيــاة اإلنســانية ،أن «مهمــة
ال ـ

حـول إىل قاتــل .ويــروي إل ـبـرت أن
يمكــن أن يت ـ
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بجامعــة إلينــوي يف شــيكاغو مؤلــف كتــاب

بحــدة .منــذ ذلــك الحــن ،أُجريــت العديــد مــن

وتحــث الثقافــة أ ـفـراد املجموعــة عــى تمييــز

مــن أجــل املصلحــة العامــة بمزيــة تنافســية عــى
خصومها من املجموعات التي تتألف من أفراد
أقــل اســتعدا ًدا للتضحيــة مــن أجــل قرنائهــم.

وطــوال أغلــب ـفـرة مــا قبــل التاريــخ ،كنــا نعيــش
يف مثــل هــذا العالــم .اســتنا ًدا إىل الدالئــل األثريــة

التــي ترجــع إىل  12ألــف عــام ماضيــة ،يقــدر بولــز

متوســط إجمــايل الوفيــات الناتجــة عــن العنــف
شـرة الواحــدة بنحــو  14باملائــة.
بــن أ ـفـراد الع ـ

بحســاب التكاليــف واألربــاح .وعــى النقيــض مــن

عــن عبــارات مثــل «أؤمــن باللــه» أو «ال أريــد أن
أزهــق روحً ــا بريئــة» مناطــق املــخ التــي تلعــب دورًا

يف اسرتجاع قواعد السلوك .يؤيد هذا فكرة أن
القيــم املقدســة ُت َ
عالــج يف املــخ باعتبارهــا أوامــر

وملزمــة.
أخالقيــة مطلقــة
ِ

وتشــحذ الشــعائر إحساســنا بذاتنــا باعتبارنــا
ً
وفقــا ـلـرأي هــاريف
ضـاء يف مجموعــة،
أع ـ
وايتهــاوس ،أســتاذ علــم اإلنســان بجامعة
أكســفورد ،الــذي يشــرف عــى دراســة دوليــة
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مقال

أنس سالمة

صـراع» ،وأحــد
بعنــوان «الشــعائر واملجتمــع وال ـ

مارغريــت ميــد ،عــن ف ـكـرة روســو يف كتابهــا

سبل حدوث هذا :األنشطة املتزامنة ،بدءًا من

بعنوان «الحرب ليست سوى اخرتاع ،وليست

حـركات
بخطــوات عســكرية .بــل يبــدو أن ال ـ
ّ
الجســدية املتزامنــة تحــث النــاس عــى ات ـبـاع

حـرب ليســت خاصيــة عضويــة يف البشــر،
إن ال ـ

تالوة الشعائر وحتى سري الوحدات العسكرية

األوامــر الداعيــة إىل معاملــة اآلخريــن بعدوانيــة.

ضــرورة بيولوجيــة» .وقــد قالــت يف مؤلفهــا ذاك
بــل هــي مجــرد «حادثــة تاريخيــة».

اآلراء الشــبيهة بــآراء ميــد ،ليســت ســوى ـنـوع

األوليــة يف حســم ال ـنـزاع ،يشــتبكون بالقــرون
حتى يستسلم بعضها ويفر هارباً .والشمبانزي

خـرة .وقــال روســكو من جامعــة مايــن ،إن
األ ـ

شـرك .ويف الوقــت الحــايل نحــن نــدرس
امل ـ

العل ـمـاء بعــض القبائــل ولــم يكونــوا راغبــن

األجنــاس وأضــاف روســكو «لقــد درس ـهـؤالء

وقــوة الرتابــط الجماعــي التــي تولدهــا ،وداللــة

عالم من التصورات

التصــورات التــي تســتهدف فهم/تفســر العنــف

حـرب) تتأســس عــى التصــورات التــي تصــل
(وال ـ
حــد التناقــض للطبيعــة اإلنســانية ،وترمــز إليهــا
نمــاذج مــن أكرثهــا شــهرة ،الخالفــات بــن

الفيلســوف اإلنكليــزي تومــاس هوبــز مــن القــرن

الســابع عشــر ،والكاتــب الفرنــي جــان جــاك

روسو ،من القرن الثامن عشر .عرف عن هوبز
مقولته الشهرية بأن حالة الطبيعة هي« :حالة

بينما كان علماء األجناس
يتقصون جذور الحرب
ويرجعونها إلى ما قبل
التاريخ ،فإن دارسي العالم
الحيواني من علماء األحياء
ً
أيضا ،إلى
يتوصلون ،هم
استنتاجات مزعجة عن أقرب
الكائنات إلى اإلنسان

ســوى كلمــات» .أمــا جــان جــاك روســو ،فدعــا
إىل رأي مخالــف تمامــاً ،فحــواه أن اإلنســان

الشــمبانزي الخلويــة ،أن عصابــات مــن ذكورهــا
تلجــأ أحيانــاً إىل قتــل ذكــور مــن مجموعــات
ويمكــن ملثــل هــذه الهجمــات أن تحــدث ،حتــى
لو كان الغذاء وافراً ولم يتوفر أي دافع واضح

ملثــل تلــك «الجريمــة».

واألكــر إثــارة للدهشــة يف ســلوك الشــمبانزي،
يف حالــة الضيــق ،مــا الحظــه يف الغابــون عــام

 ،1990يل وايــت ،عالــم األح ـيـاء يف جمعيــة
حمايــة الحيــاة الربيــة ،فقــد اكتشــف وايــت أنــه

عندما انتشرت ظاهرة قطع األخشاب ودفعت

مجموعــات الشــمبانزي إىل أراض غريبــة ،فــإن
املجموعــات الغازيــة كانــت ُتهاجَ ــم دون رحمــة
وتـق ـ َتل مــن قبــل املجموعــات املحليــة التــي ُت َ
ُ
دفــع

أن بــن  80إىل  90باملائــة مــن ذكــور الشــمبانزي

حـول املتوحشــن
يف تغذيــة الصــور النمطيــة ـ

املتعطشــن للد ـمـاء».

أبيــدت!

هــذا املســلك العــدواين مــن قبــل الشــمبانزي،
حـرب :أنهــا
يكشــف واحــداً مــن تناقضــات ال ـ
تح ـتـاج إىل الــذكاء .ويف الحقيقــة فــإن بعــض

فإن الحرب البدائية نفسها كانت يف حاجة إىل

ويخــدرون أنفســهم بمختلــف الوســائل» .وإذا

ورغــم نشــوب حربــن عامليتــن ،فــان أقــل مــن

عــى اســتخدام األســلحة .ويجــب كذلــك أال

حـرب ،قــد
واالنتقــام التــي تدفــع النــاس إىل ال ـ
غـرت تغ ـيـراً يذكــر خــال آالف الســنني ،فــإن
ت ـ

أبحاثــه األركيولوجيــة التــي تفحــص اله ـيـاكل

التخطيــط ،ومقارنــة قــوة الجيــوش ،واملقــدرة
نقلــل مــن نزعــات تشــويه الخصــم وتصو ـيـره

يف صــورة الشــيطان .قــال روســكو «يف غينيــا

وتابــع «كانــت األفــام الدعائيــة النازيــة تصـ ِـوّر
شـرات وال ـفـران» .ولكــن
اليهــود ك ـنـوع مــن الح ـ
خاصيــة جوهريــة أخــرى يف اإلنســان ،هــي أنــه

واقــع األمــر ،فــإن اآلراء التــي ينســب بعضهــا

وبينمــا كان عل ـمـاء األجنــاس يتقصــون جــذور

كيــي من جامعــة إلينــوي «هــذه واحــدة مــن

يتخلــص مــن نفــور عميــق مــن القتــل ،يبــدو أنــه

حـرب إىل الطبيعــة اإلنســانية ،ويعزوهــا اآلخــر
ال ـ

إىل الرتبيــة ،تمتــد جذورهــا يف املــايض حتــى

عصــر اإلغريــق ،كمــا تتطــاول شــجرتها لتغطــي

ساحات الجامعات األمريكية يف الحاضر .ففي

عــام  1940دافعــت عاملــة األنرثبولوجيــا الرائــدة
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حـرب ويرجعونهــا إىل مــا قبــل التاريــخ ،فــإن
ال ـ

أفظــع االســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا مــن

خــال فحــص األدلــة األركيولوجيــة ،وهــي أن

داريس العالــم الحيــواين مــن عل ـمـاء األح ـيـاء
يتوصلــون ،هــم أيضــاً ،إىل اســتنتاجات مزعجــة

حـرب كانــت نتيجــة للــذكاء اإلنســاين وليــس
ال ـ

فبالنســبة إىل األغلبيــة الســاحقة مــن

املنازعــات غــر املهلكــة بــن الذكــور املتنافســن،

عــن أ ـقـرب الكائنــات إىل اإلنســان.

لعــدم العقالنيــة اإلنســانية» .وعــى عكــس

غـرت بصــورة مذهلــة .وإذا كانــت
املســتخدمة ت ـ

ورغــم قدرتهــا التدمرييــة املهلكــة ،فــإن األســلحة
ّ
تخلــف وراءهــا الضربــات العشــوائية
الحديثــة

رحلــة صيــد موفقــة أيهــا الشــاب الخبــرون».

عندمــا كان يف حالــة الطبيعــة كان مســاملاً
حـرب لــم تظهــر إال مــع
و»وحشــاً نبيالً» وأن ال ـ

شــاملة قبــل أن يظهــر األجانــب بــن ظهرانيهــم.

أحجــام الجيــوش املتصارعــة ونوعيــة األســلحة
حـرب ظا ـهـرة
هــذه التطــورات قــد جعلــت ال ـ
كارثية ،فإنها لم تكن كلها شراً .فاألمم الكبرية

جـزء األمامــي
عل ـمـاء األجنــاس يعتقــدون أن ال ـ
مــن الد ـمـاغ اإلنســاين تطـ َّور ،جزئيــاً عــى األقــل،

حـرب .وقــال
اســتجابة للحاجــة للتخطيــط لل ـ

لــم تكــن اعتبــارات التنافــس وعواطــف الخــوف

الجديــدة يســمون العــدو (لعبتنــا) و(خنازيرنــا
ُ
رســل طيــارو
املتوحشــة)» .وأضــاف «عندمــا أ ِ
سالح الجو املليك إىل أملانيا ،كانوا يقولون لهم:

وقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة للقبائــل
البدائيــة ،وهــي دراســات تتبنــى منظــوراً ماديــاً
حـرب كانــت ظا ـهـرة تــكاد تكــون
داروينيــاً ،أن ال ـ

ظهــور الــدول واالنقســامات السياســية .ويف
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غــودال ،وغريهــا مــن العل ـمـاء الذيــن يدرســون

وبانت ـهـاء دورة االنتقــال واملواجهــة وجــد وايــت

بــل إنــه يمــد الخط عــى اســتقامته ليشــمل دوراً

املواثيــق ،فـ»املواثيــق -يف غيــاب الســيف -ليســت

يمثــل اســتثناء يف هــذا املجــال .فقــد أثبتــت جــن

أراض جديــدة.
بدورهــا ،ولنفــس األســباب ،إىل
ٍ

حـرب» ،وأن البشــر مدفوعــون لقتــال بعضهــم
ـ
ً
بعضــا بنــوازع :املنافســة والخــوف والغــرور.

حاســماً لـ»الســيف» كضمانــة وحيــدة لســريان

يصاحبهــا الخــوار .وإذا لــم تنجــح هــذه املنــاورات

أخــرى إذا عــروا عليهــم يف مجموعــات أقــل.

هذا من حيث التعاون والتضحية بالنفس من

أجــل املجموعــة».

مثــل هــذه الصدامــات بــن ذكــور األيائــل ،عــى
سبيل املثال ،بخوار توجهه إىل بعضها بعضاً،

ولكــن يبــدو أن حجــج هوبــز تعــززت يف اآلونــة

مــن التفكــر الرغبــوي ،مــن قبــل بعــض عل ـمـاء

العالقــة بــن شــدة املعانــاة يف إحــدى الشــعائر

املتنافســن عــى أنثــى ،دون إصابــات قاتلــة .تبــدأ

ثــم تشــرع يف «الســر املتــوازي» يف خطــوات

وتربــط الشــعائر بــن الجماعــات بطــرق أخــرى
ً
أيضــا .ي ـقـول وايتهــاوس «أعتقــد أن أكــر صــور
ً
تطرفــا هــي تلــك التــي تولدهــا الشــعائر
االنصهــار
التــي تبــث مشــاعر املعانــاة واأللــم والخــوف

الحيوانــات ،تنتهــي النزاعــات العنيفــة داخــل
النوع الواحد ،وهي غالباً ما تنشب بني الذكور

الحاجــة ملثــل هــذه الحمــات الدعائيــة تشــر إىل

حتــى يتمكــن مــن القتــل يف الحــروب ،يجــب أن
هــو اآلخــر متأصــل يف النفــس اإلنســانية.

وقــال روســكو «يف الحــروب الغربيــة وحــروب
غينيــا الجديــدة ،يجتمــع املحاربــون ويشــدون
مــن أزر بعضهــم بعضــاً .فهــم يذكــرون ا ـملـوىت

يف حــروب ماضيــة ويرتنمــون باألغــاين،

والقوية تستطيع قمع العنف داخل حدودها.

والقتــل الجماعــي ،لصالــح التصويــب الدقيــق

والضربــات املحكمــة .وحســب حســابات كيــي

املعاكســة للبداهــة ،فــإن ضحايــا الحــروب
البدائيــة ربمــا كانــوا أكــر نســبة مــن ضحايــا

واحــد يف املائــة مــن الذكــور يف أوروبــا الغربيــة
وأ ـمـركا الشــمالية ماتــوا موتــاً عنيفــاً .وتشــر

العظميــة للوقــوف عــى حــاالت املــوت العنيــف،
أن نســبة ـتـراوح بــن  15و 20باملائــة وســط
القبائــل البدائيــة كانــت تمــوت موتــاً عنيفــاً .إذن

ربمــا يتغــر البشــر.

وحسب الدراسة ،هناك سوابق تشري إىل ذلك.

قــال كيــي «بح ـلـول عــام  1000كان الفايكينــغ

أعنــف األجنــاس يف أوروبــا وأكرثهــم بشــاعة.

حتــى قصصهــم عــن أنفســهم كانــت تقطــر

دمــا .ولكــن بعــد  800ســنة مــن ذلــك التاريــخ،
أصبــح الفايكينــغ أكــر النــاس جنوحــاً للســلم
يف العالم» .وكمــا يشــر الباحــث األ ـمـريك فــإن
الحرب ليست صفة لصيقة بأمة دون أمة ،بل

الحــروب الحديثــة .وقــد راح ضحيــة القتــال
الــذي اســتمر عقــداً كامـا ً يف يوغوســافيا حــوايل

قد يم ّر تاريخ أيّ أمة بمرحلة حرب ممتدة ،ثم

رواندا قتلوا  200ألف يف أسبوعني فقط .وقال

مــن الســلم.

 200ألــف قتيــل ،مــع أن املقاتلــن بالفــؤوس يف

لورانــس كيــي إنــه خــال القرنــن املاضيــن،

تم ّر هي نفسها ،يف مرحلة تالية ،حالة طويلة

كاتب مصري

العدد  - 55أغسطس /آب 2019
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مقال

ديالكروا

شرق الغربيين
الصورة الذهنية في وصف اآلخر
إبراهيم بوخالفة
الصــورة التمثيليــة باعتبارهــا إحــدى طرائــق التعبــر والتمثيــل يف الســرد ّيات الحديثــة تسـ ّ
ـتمد بالغتهــا مــن قدرتهــا الفائقــة عــى اســتحضار
صــورة اآلخــر ،بــكل تضاريســها الســيكولوجيّة والجســد ّية ،وكل محموالتهــا الثقاف ّيــة واأليديولوج ّيــة ،فتغــدو دليــا عــى الـ ّـذات التــي
تبحــث عــن هويّــة جوهران ّيــة ال تقبــل الهجنــة والخــدش ،هويّــة ّ
تدعــي الكمــال العقــي والطبيعــي وتسـ ّـوغ للهيمنــة عــى آخرهــا املوســوم

بالنقــص والقصــور.
ّ
ّ
لقــد نشــط مبحــث الصــورة الذهن ّيــة كــدرس نظ ــري يف األدب املقــارن عــن طريــق مؤســي هــذا العلــم ،ونخــص بالذكــر جــون مــاري كاري
شـوا .وقــد اســتند هــذا الــدرس النظ ــري إىل ـتـراث ســردي ضخــم مــن الروايــة الكولونيال ّيــة إىل أدب الرحلــة الغربيــة
وه ــري باجــو وكلــود بي ـ

شـراق ،وكلهــا نصــوص تســتخدم الصــورة التمثيل ّيــة يف أدبيّاتهــا مــن أجــل تمثيــل اآلخــر الــذي عجــز
إىل املســتعمرات ،إىل ســرديات االست ـ
عــن تمثيــل نفســه.

طمح هذا املقال إىل التعرف عىل الصورة التمثيليّة بشقيها النظري والتطبيقي يف ثنايا النصوص السرد ّية ،ومدى قدرتها عىل تمثيل
املختلف والبعيد والغريب املدهش.

اتخذ

التواصــل بــن البشــر بمختلــف
أعراقهــم

وثقافاتهــم

أشــكاال

أحســت الجماعــات
متعـ ّـددة منــذ القــدم .ولقــد
ّ
وعب ْ
ت عن
ماسة إىل آخريهاّ ،
البشريّة بحاجة ّ

خـرات
شـركة والتعايــش الطبيعــي وتبــادل ال ـ
امل ـ

أهــم النصــوص النظريــة للمقارنــن الفرنســيني

الثقافــات إىل بعضهــا البعــض مــن أجــل الحيــاة
واألفــكار والصــور واألحاســيس-،فالعزلة تقتــل

هــذه الحاجــة بطرائــق متعـ ّـددة ،وأشــبعتها

ظـرة ك ـثـرا مــا تختــزل
الثقافــة -إال أن الثقافــة النا ـ

عــن األجنبــي .إن املقارنــة بــن الجماعــات

سـاءلة
تمثيــل اآلخــر يف الســرد ،مــن خــال م ـ

طيلة القرن العشرين .ثم نستعرض أهم أنواع
ّ
ونمث ُل لذلك ببعض تطبيقاتها
الصور الذهن ّية
ّ
يف مقاطــع ســرديّة دالــة مــن نصــوص روائ ّيــة أو

   ثــم إنّ التواصــل بــن الجماعــات اإلثن ّيــة مبنـ ّـي
عىل أساس مبدأ االختالف الثقايف ،فهو دافعه
والباعــث إليــه ،فأنــا أميــل لــكل مــا هــو مختلـ ٌ
ـف

اآلخــر إىل صــور تبخيسـ ّية ونمــاذج كاريكاتوريّــة
ُت َ
رصـ ُـد مــن أجــل تغذيــة املخيــال االجتماعــي

رحل ّيــة.

والظا ـهـرات الثقاف ّيــة أ ـثـرة لــدى البشــر ،ومــن

مفهوم الصورة التمثيلية

التوجــه نحــوه ،مــن أجــل التواصــل معــه ،أو

والحضــارات ،أو مــن أجــل إثبــات األفضل ّيــة عــى
اآلخــر ،كمــا يمكــن أن تهــدف إىل تجــاوز الـ ّـذات

ضمن خطابات متنوّعة.

عنــي ألنــه يغرينــي ويغنينــي ،أو هــو يغيضنــي
ويســتف ّزين ،ومــن هنــا تــأيت الرغبــة املندفعــة يف
إلزعاج سكينته وتبديد شمله ،ومن ثمّ إلغائه

وقتلــه رمزيّــا ،باعتبــار املختلــف معــاد.

   يولــد اإلنســان ناقصــا ،وإنــه يحمــل نقصانــه
طيلــة ترحالــه الوجــودي ،ســعيا الســتكماله

مــن آخريــه .إن اآلخــر يكمّ لنــي ،ويشــبع حاجتــي
ملــا يعــوزين ،كمــا أنــه يشـ ِّك ُل صــوريت بأبعادهــا

أهدافهــا املثاقفــة والتواصــل بــن املجتمعــات

ّ
تصدعاتهــا .وهــي مشــروطة بمبــدأ
وترميــم
ّ
ُ
َ
َ
االختــاف الثقــايف .إنــه بمجـ ّرد تشــكل جماعــات
ثقاف ّيــة مختلفــة يف طرائــق عيشــها وأســاليب
ّ
تفكرهــا يف العالــم ،وأحاسيســها تخطــر بالبــال
أســئلة متعـ ّـددة تطرحهــا الـ ّـذات ال ّتوّاقــة إىل
عرض نفســها عىل اآلخر ،ومن هنا تأيت املقارنة

األمام ّية والخلف ّية .إنّ االلتحام بني الجماعات

بوصفهــا حاجــة ســيكولوج ّية تل ّبــي رغبــة دفينــة

مدعــاة للمقارنــة .وال بـ ّـد أن نلقــي بأنفســنا إزاء

يطمــح هــذا املقــال إىل التعـ ّرف عــى مفاهيــم

اإلثن ّية املختلفة سواء كان قهريّا أو إراديّا ،فإنه
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لــدى اإلنســان يف املعرفــة مــن أجــل الهيمنــة.

الناقــدة الفرنسـ ّية مــادام دو ســتايل يف مطلــع

القــرن التاســع عشــر كتابهــا الشــهري «عــن أملانيــا»

وفيه ّ
قدمت إىل القارئ الفرنيس صورة الثقافة
األملانية وع ّرفت ببعض فالسفتها .وي ّ
ُعد كتابها

   يجــادل هــري باجــو أن الصــورة التمثيل ّيــة

حـول األجنبــي،
هــي مجموعــة مــن األفــكار ـ
وقــد ُشـ ِّك ْ
لت أدبيــا وكذلــك اجتماعيــا وثقافيــا
مــن خــال امليديــا أو الســينما واملســرح ووســائل

[هــري باجــو ،األدب العــام واملقــارن ،ترجمــة
عـرب،
غســان الســيد ،منشــورات اتحــاد ال ـ

دمشــق  ،1997ص  .].91إنهــا قبضــة ســرديّة
ُيسـ َت َ
حض ُر فيهــا اآلخــر يف مقابــل األنــا املســتعيل،

كمــا يســتحضر املــكان اآلخــر باعتبــاره األقــل

إن التــوق إىل صــورة األجنبــي وليــد العصــور

ذلــك انفتاحــا عــى ثقافــة األجنبــي ودعــوة إىل

التعايش معه وقبوله يف شكله املختلف .وكان

التواصــل االجتماعــي بمختلــف أشــكالها .ومــن
شــأن هــذا أن ّ
يمثــل إعــادة توجيــه للدراســات

شــأنا مــن الهنــا القابــع يف مخيــال األديــب صانــع

املتعلقــة ـبـراث األمــم وثقافاتهــا ،تلــك الكتابــات

الدراســات يف الخمســينات مــن القــرن املــايض
يف مؤلفــه «الك ّتــاب الفرنســيون والوهــم األملــاين

النصــوص األدبيــة وشــروط إنتاجهــا وتوزيعهــا

فحســب ،بــل كذلــك كل املخــزون الثقــايف الــذي

ســبيل املثــال «أنــا ال أكــذب» فهــي اســتحضار

 ،) et le mirage Allemandوكان بصــدد

والعيــش.

الغا ـبـرة .وقــد تجــى ذلــك يف كتابــات القد ـمـاء
التــي تهتــم بمعرفــة عــادات الشــعوب التــي

تناصبهــا العــداء وتقاليدهــا ،أو التــي ترغــب يف
غزوهــا ،أو التعامــل معهــا بشــكل و ّدي.

   يف فرنسا ،كان االشتغال عىل صورة األجنبي
ّ
املفضلة للمدرسة الفرنسية يف
من املوضوعات
األدب املقــارن .ابتــدأت هــذه الدراســات مــع جــان

مــاري كاري ،ومــن بعــده فرانســوا غويــار ضمــن
سلســلة «مــاذا أعــرف» ( )Que sais-jeســنة

ْ
وكتبت
 1951تحت عنوان «األجنبي مثلما نراه».

املقارن الفرنيس جان ماري كاري من رواد هذه

Les ecrivains Français( ،1940-1800

اســتعراض الصــور التــي تكونهــا الشــعوب عــن
بعضهــا البعــض ،وعــن الكيف ّيــة التــي تتكــون بهــا
األســاطري الوطن ّيــة الكــرى وتعيــش يف ّ
الذا ـكـرة

الفرد ّيــة والجمع ّيــة ،وانطالقــا منهــا تؤســس

العالقــات بــن الشــعوب والــدول وطرائــق

التواصــل وأهدافــه.

الصوريّــة بحيـ ُ
ـث تأخــذ بعــن االعتبــار ليــس

تمــت يف إطــاره وبــه عمليــة الكتابــة والتفكــر
   مــن بــن معــاين الصــورة التمثيل ّيــة كمــا يذهــب
يف ذلــك هــري باجــو هــي «كل صــورة تنبثــق عــن

الصــورة .فــإذا قالــت الشــخص ّية الروائ ّيــة عــى
مخيــايل لصــورة اآلخــر الــكاذب.

   مــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن لصــورة األجنبــي أن

تعـ ّـر عــن وضــع الثقافــة املحل ّيــة ،أي ثقافــة األنــا

ظـرة) .كمــا يمكــن لصــورة األجنبــي
(الثقافــة النا ـ
ُ
(الثقافــة املنظــور إليهــا) أن تنقــل عــى مســتوى
مجــازي حقائــق وطنيــة .ومــن هنــا فــإن دراســة

إحســاس مهمــا كان ضئيــا باألنــا باملقارنــة مــع
اآلخــر وب ُه َنــا باملقارنــة مــع مــكان آخــر .الصــورة

الصــورة ال تنحصــر يف الكشــف عــن درجــة زيــف

مغــزى بــن منظومتــن مــن الواقــع الثقــايف»

التمثيل هو إفسا ٌد لتمثيالت سابقة ،واختزالها

هــي إذا تعبــر أدبــي أو غــر أدبــي عــن انزيــاح ذي

الصــور املشــكلة عــن واقــع معــن ،باعتبــار وأن
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مقال

يف كلمــات .بــل إن دراســة الصــورة تقــوم أحيانــا

أن خفت ليتحول إىل مركزيّة فرنسية طافحة،

متحكــمٌ فيهــا .يهـ ُ
ـدف الكاتــب الــذي ينطلـ ُـق مــن

بنائــه االجتماعــي والثقــايف وخيالــه االجتماعــي.

و ـفـرض ثقافتهــا عــى مســتعمراتها خــارج أوروبــا

صـاء
اإلعــاء مــن شــأن الثقافــة القوم ّيــة وإق ـ

عــى تقديــم األجنبــي وعــى خطــوط القـوّة يف

وضعيات التمثيل

تعمــل عــى هيمنــة لغتهــا خــارج حدودهــا،

وداخلها .ليتحول املوقف إىل نقيضه ملا تمكنت

فرنســا مــن تطويــر لغتهــا الســوق ّية إىل لغــة

تتخذ الصورة النمطية ثالث وضعيات إنتاج ّية

حضاريــة وجعلهــا اللغــة الرســمية األوىل بــدل

التــي ينطلــق منهــا األديــب ،وبالنظــر إىل طبيعــة

أوروبيــة ك ـثـرة عــى التكلــم باللغــة الفرنســية

مختلفة ،وذلك تبعا للتشكيالت األيديولوجية
املتلقــي .أول هــذه الوضعيــات هــي:
وضع ّية الهوس)Manie( :

   الهوس هو الولع الشديد بكل ما هو أجنبي؛

اللغــة الالتين ّيــة .وقــد دأب رجــال البــاط يف دول

باعتبارهــا لغــة الحضــارة والتطــور.

وضعية الرهاب)phobie( :

األصل ّيــة .إننــا نجــد مثــل هــذه الصــور ب ـكـرة يف

أدبيــات النخبــة املثقفــة التــي أعقبــت حركــة

انســحاب االســتعمار مــن الــدول العربيــة.

فأغلبيــة مثقفــي تلــك الحقبــة العربيــة املظلمــة
فقــدوا الثقــة يف الثقافــة املحليــة التــي تعــود بهــم
إىل أصولهــم العربيــة واإلســامية .وقــد كانــوا

يــرون أن خــاص الــدول العربيــة هــو التماهــي
مــع الحداثــة الغربيــة ونبــذ كل مــا لــه عالقــة

التواصل بين الجماعات
مبني على أساس
اإلثنية
ّ
ّ
مبدأ االختالف الثقافي،
فهو دافعه والباعث إليه،
ٌ
مختلف
فأنا أميل لكل ما هو
عني ألنه يغريني ويغنيني،
أو هو يغيضني ويستفزّ ني

هــذه الحالــة هــو وســيلة مــن وســائل نقــد الواقــع
املحــي .إن مثــل هــذه الفئــات العربيــة املسـ َت َلبة

وهيكل والطاهر حداد ،وغريهم من الليرباليني

الرهاب ّيــة يغــدو اآلخــر شــيطانا وعدائيــا وبغيضــا
وحامــا لجميــع شــرور العالــم .يو ِّلــد ال ّرهــاب

مرميــة يف مســتنقع ـمـاء قــذر .إنهــا صــورة تعــر
عــن كراهيــة اآلخــر والتشــنيع بعقلــه املتحجّ ــر

وبســلوكه العــدايئ تجــاه األقل ّيــات الثقاف ّيــة.

الوضعية التآلفية)Philie( :

ال ّتآلــف هــو وضع ّيــة وســطى بــن ال ّرهــاب
والهــوس .وبموجبــه تنظــر الـ ّـذات إىل الثقافــة

ظـرة إيجابيــة وهــي تشــيد بهــا بالقــدر
األجنب ّيــة ن ـ
ّ
حـرم فيــه ثقافــة الــذات وتحتفــي
نفســه الــذي ت ـ

شــرهني،

معقــويف األنــوف ،شــهوانيني
تمثــل ثروتهــم غــر املسـ َّ
ّ
ـتحقة إهانــة للحضــارة
شـراق،
الحقيق ّيــة» [ســعيد إدوارد ،االست ـ

ترجمة كمال أبو ديب ،دار اآلداب ،بريوت ،ط

أوىل ،ص ،].131والحضــارة الحقيقيــة ال يمكــن
أن تكــون إال حضــارة الرجــل األبيــض.
   مــن بــن الروائيــن ّالذيــن وظفــوا الصــور

الرهابيــة الك ـثـرة يف روايــة «رحلــة بالداســار»
عــن كراه ّيــة دفينــة للعثمانيــن ّالذيــن كانــوا

إىل عمل ّيــة مثاقفــة وتفاعــل إيجابــي بــن ثقافــة
الـ ّـذات وثقافــة اآلخــر.

القيمــة الحضاريّــة .فاال ـعـراف املتبــادل بينهمــا
إمكان ّيــة التعايــش بــن النصــوص املختلفــة يف
حواريّــة عاليــة االشــتغال« .فــإذا كانــت وضع ّيــة
ال ّرهــاب ت ـفـرض املــوت الرمــزي لآلخــر ،فــإنّ
خـراق الخـ ّ
ـط األصعــب
وضع ّيــة التآلــف تحــاول ا ـ

الــذي يمـ ّر عــر اال ـعـراف باآلخــر الــذي يعيــش
بجوار األنا ومقابال له ،ال هو أفضل منه وال هو
دونه منزلة» .إن التسامح أو التآلف هو الحالة

   تلــك هــي أهــمّ وضع ّيــات إن ـتـاج ّ
الصــورة،
ُ
اصط ِلــحَ عليــه بالصورولوجيــا
ضمــن مــا

علــم الصــورة.

الطريقــة يف إدراك العالــم محاذيرهــا ،ألنهــا قــد
ّ
تضللنــا وتســمم عالقتنــا باآلخريــن».

( )Imagologieوفــق تعبــر ســعيد علــوش ،أو

القالب الجاهز)Le stéréotype( :

اســتعار الصحفــي واملفكــر األ ـمـريك والــر ليبمــان
مصطلح «القوالب الجامدة» من عالم ّ
الطباعة

التوق إلى صورة األجنبي
وليد العصور الغابرة .وقد
تجلى ذلك في كتابات
القدماء المتعلقة بتراث
األمم وثقافاتها ،تلك
الكتابات التي تهتم بمعرفة
عادات الشعوب التي
تناصبها العداء

املرتتبــة عــن حالــة الهــوس باآلخــر واالرت ـمـاء يف
حيـ ُ
ـث يشــر إىل القالــب الــذي ُت َ
ـب عــى نســقه
صـ ُّ

ضـرب لهــذا ال ـنـوع مــن الصــور
   يمكننــا أن ن ـ
ّ
التآلف ّية ما كان من مادام دو ستايل يف مؤلفها

ألحــد ـهـؤالء العثمانيــن ،وهــو يســتهزئ برع ّيــة

ثقافــة هــذا البلــد ،وتدعــو مواطنيهــا إىل تعلــم

إحدى كنائس الشام «ال نملك وقتا نض ّيعه يف

هــو الــذي أنتــج أكــر فالســفة القــرن العشــرين،

خـرة يف نمــاذج ثابتــة -بطابــع جامــد
مــا ّدة ال ـ
ّ
ّ
متصلــب» .ويتابــع ليبمــان تحليلــه قائــا «إننــا

مســيح ّية يرغــب يف حضــور قــداس مســيحي يف
الكنائس ،ولو شاء معاينة قطعة من الخشب

حـرم
«عــن أملانيــا ( )De L’Allemagneفهــي ت ـ

اللغــة والثقافــة األملانيتــن ،فهــذا البلــد األوروبــي

فما عليه سوى أن يتناول هذه القطعة ،وأشار

مــن أمثــال هيجــل وكارل ماركــس وهايدغــار
والقائمــة أبعــد مــن أن يحصيهــا عـ ٌّـد .إن مــادام

األرض» [أمــن معلــوف ،رحلــة بالداســار،

ـقـراءة روائــع أدبائــه ،دون أن تخفــي اعتزازهــا

أوىل  .2018ص .]53غري أن هذا الهوس ما فتئ

مســبقة تعــود إىل ترســبات الواعيــة وغــر

ترجمــة نهلــة بيضــون-Anep ،دار الفارابــي،

حـرم ثقافــة هــذا البلــد ،وتدعــو إىل
دو ســتايل ت ـ
بقوم ّيتهــا واحرتامهــا الجليــل لثقافــة بلدهــا .إن

التفكــر يف اآلخــر مــن خــال القوالــب الجا ـهـزة.

وتوجــد عــى ســبيل املثــال مناقشــات وأحــكام
حـول الفــروق بــن األملــان واإليطاليــن أو
تــدور ـ

ضـاء القوميــات
القوالــب الجامــدة عــن أع ـ
األخــرى ،فاإلنكليــز مثــا ي ّتســمون بالــرود
ّ
الشــديد ،واإلســبان بــد ٌو ومتخلفــون ودماؤهــم
عـرب بــدو رحّ ـ ٌـل ال
عـرب ،وال ـ
مســممة بد ـمـاء ال ـ

يحســنون إال ركــوب الجمــال.

حـرب العامليــة الثانيــة البدايــة
لقــد كانــت ال ـ

الفعل ّية والحاسمة ملثل هذه األبحاث املقارنية.
فقــد كـوّن عــدد مــن األنرثوبولوجيــن –خــال

حـرب -ف ـكـرة مؤ ّداهــا أنّ فهــم املحـ ّـددات
ـفـرة ال ـ

الثقاف ّيــة لالختــاف بــن الشــخصيات القوم ّيــة

لــه أهم ّيــة قصــوى يف فهــم املجتمعــات الغرب ّيــة
   يبــدو القالــب الجاهــز تمثيــا منتجــا ملعــان،
شـرة وآل ّيــا إىل معنــى واحــد،
وإشــارة تحيـ ُـل مبا ـ

حــروف الطباعــة لــي يســتخدمه يف مجــال آخــر
بعيــدا تمامــا ،هــو مجــال ّ
االتجاهــات واألفــكار،

عرفتــه اإلمرباطوريــة العثمانيــة يف آخــر ســنواتها

   يعجّ تاريخ أوروبا الحديث بأمثلة عن عواقب

ذاتهــا.

فهو يقتيض مثاقفة ّ
الند للند ،ذلك أن املثاقفة

ثقافــة األنــا وتراجعهــا وانكفائهــا عــى نفســها.

تكون مصاغة يف شكل قوالب جامدة .إنّ لهذه

بــن البلجيكيــن والهولنديــن ،وكل جماعــة
قوم ّيــة تطـ ِـوّر عــر ـفـرة مــن ال ّزمــن بعــض

الوحيــدة للتبــادل الحقيقــي والثنــايئ للمعرفــة.

أحضانــه هــي مثاقفــة آليــة وتــؤدي إىل انســحاق

ثــم ـنـراه ،فقــط لتعزيــز مكتســباتنا القبل ّيــة عنــه.
ّإننــا نعيــش العالــم مــن خــال مــا ســبق لثقافتنــا

التــي نعيــش يف كنفهــا أن ع ّرفتــه لنــا ،ونميــل
مســك بهــذه اآلراء التــي يحـ ُ
ـدث ك ـثـرا أن
إىل ال ّت ّ

بهــا .إنهــا الوضع ّيــة األكــر مالءمــة للمثاقفــة

يضعهمــا عــى تخــوم الكون ّيــة ّ
للداللــة عــى

واملتخلف والرافض للحداثة الغربية« .فالعرب
مثــا ُي َت َ
صـ َّورون راكبــي جمــال ،إرهابيــن،

بوخالفة ،صناعة الشــرق ،تشــكل صورة اآلخر

aljadeedmagazine.com

تمثيــا كاريكاتوريــا ،باإلشــارة إىل قطعــة خشــب

العرب ،وتقديمهم يف صورة اإلرهابي والرببري

جـذع شــجرة مرم ّيــة عــى
إىل قطعــة عفنــة مــن ـ

وال إىل أســس عقالن ّيــة ،بــل ينطلــق مــن أفــكار

رهاب ّيــة تصــور العثمــاين يف هيئــة املتعصــب
واملتزمّ ت الذي ّ
يحقر الديانة املســيح ّية ويمثلها

وحــوار الحضــارات .تكــون الثقافــة األجنبيــة
والثقافــة املحل ّيــة عــى قــدم املســاواة مــن حيـ ُ
ـث

خوفــا مرض ّيــا مــن اآلخــر وتشــاؤما مــن االحتــكاك
بــه .إنــه خـ ٌ
ـوف ال يسـ ُ
ـتند إىل حقائــق موضوع ّيــة

يف الروايــة الفرانكفون ّيــة ،دار الفكــر العربــي ،ط
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وتركيا عىل ســبيل املثال ،يصنعون أكرث الصور

الرهــاب أيضــا اإلعجــاب امل ـفـرط وا ـملـريض بالثقافــة
القوم ّيــة واعتبــار الـ ّـذات مركــز الكــون والبــؤرة

لدى فالسفة األنوار الفرنسيني بالتفوق بتقليد

بدون ّيــة فرنســية ال يخطئهــا اإلدراك [إبراهيــم

ولقــد كان الرحالــة األد ـبـاء املنتشــرون يف مصــر

الســقوط .ورد يف هــذه الروايــة موقــف
قبــل ّ

بموجبــه إىل الثقافــة األجنبيــة عــى أنهــا ناقصــة

التــي تتجمــع فيهــا حقائــق العالــم .ومــع الصــور

حــا ّد بالتفــوق اإلنكليــزي ،وهــو يســتبطن وعيــا

غـرب والعالــم
كان العــداء مســتفحال بــن ال ـ
ّ
ممثــا يف اإلمرباطوريــة العثمانيــة.
اإلســامي

   الرهــاب هــو عكــس الهــوس ونقيضــه ،ويُنظــر

عـرب .إن التقييــم اإليجابــي
والعلمانيــن ال ـ

يفســر يف خطوطــه العامّ ــة بوعــي
اإلنكليزيــن
ّ

العربــي بــدءا مــن القــرن الثامــن عشــر ،عندمــا

يضطهــدون األقل ّيــات ّ
الدين ّيــة ويُح ِّقــرون مــن
شــأنها .باإلضافــة إىل الفســاد اإلداري الــذي

ودون ّيــة باملقارنــة مــع ثقافــة األنــا .مــن تداعيــات

لثقافــة اآلخــر إذا كان مفرطــا ومبالغــا فيــه
ظـرة ازدراء لثقافــة الـ ّـذات .فالهــوس
ســتقابله ن ـ

الغربيــن والرحالــة األوروبيــن إىل الشــرق

ضـاء للســرد وال ّتمثيــل .تعـ ّـر صــوره
العثمــاين ف ـ

أنتجــت الكثــر مــن الصــور الهوســية التــي تعـ ّـر

غـرب .ومــن بــن ـهـؤالء طــه حســن
العيــش يف ال ـ

   تكــر الصــور الرهابيــة يف أدبيــات املستشــرقني

التمثيل ّية يف رواياتهم ،الكاتب اللبناين املعاصر
أمني معلوف يف رواياته التي ت ّتخذ من الفضاء

بالديــن أو با ـلـراث العربــي .الهــوس باآلخــر يف

فيهــا عــن انبهارهــا بالثقافــة الغربيــة ونمــط

وقتلــه رمزيــا.

األ ـمـريك بعــد الحربــن العامل ّيتــن عــى شــيطنة

تتواجــد عليهــا ثقافــة األنــا ووضعهــا الثقــايف
لألجنبــي هنــاك رؤيــة ســلب ّية انتقاص ّيــة للثقافــة

اآلخــر .وهــي مرحلــة مــن مراحــل الهيمنــة عليــه

عـرب واملســلمني .كمــا دأب اإلعــام
قتامــة عــن ال ـ

وهــو ناتــج عــن إحبــاط شــديد للوضع ّيــة التــي

البائــس .ففــي مــوازاة التفضيــل اإليجابــي

وضعيــة رهابيــة إلن ـتـاج الصــور التمثيل ّيــة إىل

ط الثانيــة  .2001ص  .].66هــذه صــورة تمثيل ّيــة

هذا املوقف اإليجابي من اآلخر يمكنه أن يفيض

ضـوع معرفــة ،ثــمّ نشـ ّـك ُل لــه رســما ونمطــا،
مو ـ

ـمت العمل ّيــات ّ
إذ ّ
«اتسـ ْ
الذهن ّيــة -التــي تشـ ِّك ُل

إذا فكرنــا مــن خــال القوالــب الجامــدة فنحــن

ال نــرى األشــياء ثــمّ نعرفهــا ،وتكــون املعرفــة
ّ
والتحقــق
حينئــذ مبن ّيــة عــى املعاينــة والتجريــب

أو تحيــل عــى األصــحّ إىل رســالة أساسـ ّية
واحــدة .وعندمــا نتحـ ّـد ُ
ث عــن إن ـتـاج القالــب

الجاهــز فإننــا نجــد أنفســنا أمــام عمليــة إن ـتـاج
بسيطة ّ
تتمثل يف الخلط بني الخاص ّية واملاهية.
ويســمح ذلــك للمقــارن باالنتقــال مــن الخــاص
ض ِبـ َ
إىل العــام ،مــن الفــرد إىل الجماعــة .فــإذا ُ
ـط
عـرب
عربـ ّـي متل ّبســا بســلوك عنيــف ،فــكل ال ـ
َ
برا ـبـرة ومتوحشــون وإرهابيــون ،وإذا مُ ِّثلـ ْ
ـت
كشــك هانــم مــن ِق َبـ ِـل فلوبــر عــى أنهــا شــبق ّية

عـرب عــى
سـاء ال ـ
وموهوبــة وراقصــة فــكل ن ـ

املحايــد ،ولكــن نحــن نعرفهــا عــن طريــق ا ـلـرأي

حـول ّ
الصفــات العرض ّيــة
شـاكلتها .وهكــذا تت ـ
ـ

خـرة مــا ،عــن
ـب ـ
بمعنــى آخــر ،نحــن نكتسـ ُ

التمثيــل مــن خــال إن ـتـاج الصــور واألنمــاط،

العــام الســائد والتمثيــل املخيــايل ،ثــم نراهــا،

ظـرة التــي تقــوم بعمل ّيــة
التــي تنقلهــا الثقافــة النا ـ
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مقال

مف ـكـرا كوســموبوليت ّيا يطمــح إىل ب ـلـوغ مراتــب
ـكـوين ،يقـ ّر مبــدأ االختــاف الثقــايف ،ويع ـتـره
إغناء للثقافات الوطن ّية وإثراء للرصيد القيمي

مر ـكـزة عــى العالقــات االجتماعيــة التــي
ّ
حددتهــا الوضع ّيــة االســتعماريّة .كان االهتمــام

يهتــمّ بمــدى مطابقــة هــذه التمثيــات لحقيقــة
الوضــع ّ
املمثــل .فاألهــمّ هــو مطابقتهــا للمتخ َّيــل
املتشـ ّـكل تاريخ ّيــا يف الالوعــي الثقــايف للجماعــة

نولد فرنسيني أو جزائريني أو أمريكيني .ونهاجر

للمعرفة التجريبية مرتبطا مباشرة بتكون هذه

عــن الجماعــة الواقعــة تحــت املجهــر ،وتصبــح

   إن ترديــد النمــط وترويجــه يف مجتمــع مــا،

فيهــا تلــك التــي صادمــت شــعوبا عرب ّيــة فيمــا

العمل ّيات التي تدور حول طريقتنا يف النظر إىل

ّ
يتمثــل االتصــال بواســطة
للمعــاين املتعــددة،
القوالــب الجا ـهـزة يف عمل ّيــة تقديــم ال ّنعــوت

بالبــال يف هــذا الســياق عمليــات التنميــط التــي

وهويّــات.
ّ
ّ
   إنّ التعلق الفكري والروحي برأي عام مقن،

التــي تمــارس التمثيــل.

   يلجــأ اإلنســان إىل تمثيــل اآلخريــن لــدى

أمّ ّ
الدنيــا) ،أو بقالــب جاهــز (كقولنــا :اليهــود

عــى إن ـتـاج صــور متخ ّيلــة وتمثيــات دون أن

هــذا الصفــات ماهيــات وجواهــر« .ففــي حــن
أنّ ّ
االتصــال اإليجابــي ي ـفـرض الرتميــز املنتــج

عـرب قــوم كســاىل ،األفارقــة
القاطعــة» .فال ـ
ّ
شــبقيون ،الفرنسـ ّيون متحضــرون… إلــخ.

ّ
املحصلــة تأكيـ ٌـد النت ـمـاء اجتماعــي وثقــايف
هــو يف
ٌّ
متخ َّيــل ،وهــو حــط مــن شــأن اآلخــر .وتخطــر

يخضــعُ لهــا املغاربــة املقيمــون يف فرنســا .إنّ
الجرائــم التــي ُت َ
ـب يف حـ ّـق ـهـؤالء ،والســلوك
رت َكـ ُ

العنصــري والعــدواين الــذي يواجهونــه يوم ّيــا إن
هــو إالّ نتيجــة طبيع ّيــة ألنمــاط تحقرييّــة تغـ ّـذ ْ
ت

   إن القالــب الجاهــز هــو التعبــر البليــغ عــن
ّ
واملتحققة.
الزمن املتوقف وعن املاهيات املنجزة

مــن ســنوات العــداء الطويلــة بــدءا مــن الحــروب

وفــق نمــوذج السالســل املتماثلــة (السالســل

إىل الحرب العامل ّية ّ
ضد ما يسمّونه «اإلرهاب»،

ومــن هنــا ســهولة شــيوع كل تعبــر ثقــايف منتــج
التلفزيونيــة ،اإلعالنــات الدعائ ّيــة) .إن وظيفــة

الصليب ّية ومرورا بحرب الخليج الثانية ،وانتهاء

القالــب حاســمة ومؤ ـثـرة ،فهــو يقــدم أقــل قــدر
حـراء ويكـوّر
العربــي الــذي يقــود ناقــة يف الص ـ
عمامــة ،شــبيهة بالعمامــة الفلســطين ّية لهــي

صــورة بالغــة الداللــة ،عــن عربــي ال ـيـزال يعيــش

حالــة البــداوة ،وال ـيـزال يف مرحلــة الطبيعــة؛

ولذلــك لــن يتمكــن مــن فهــم الحداثــة الغرب ّيــة،

دع عنــك أن يتق ّبلهــا ويتمثلهــا ضمــن ثقافتــه

البسيطة .وهو إضافة إىل ذلك يرتبّع عىل ثروة
غــر مسـ ّ
غـرب أن يقتلعهــا
ـتحقة ،ومــن حــق ال ـ
منه بأيّ ثمن ،مقابل إمداده بوسائل الرفاه ّية

املاد ّيــة ،ومقابــل تمثيلــه وحمايتــه .ألــم يقــل
َّ
املعذبــن يف األرض -إنهــم
ماركــس –حليــف

تكثر الصور الرهابية في
أدبيات المستشرقين
الغربيين والرحالة األوروبيين
إلى الشرق العربي بدءا من
القرن الثامن عشر ،عندما
كان العداء مستفحال بين
الغرب والعالم اإلسالمي
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ُجــد االختــاف ،فهــي
   توجــد املقارنــة كلمــا و ِ

مهيمنــة عــى وعــي النــاس.

سيميائية المقارنة وإشكالية التمثيل

املجتمعــات» [ ســعيد إدوارد ،تعقيبــات عــى
العربــي للدراســات والنشــر والتوزيــع ،بــروت-
لبنــان ،ط أوىل  .1996ص .]103إن ّ
كل حــروب

الهويّــات الثقاف ّيــة والقوم ّيــة تلتمــس مــن ا ّد ـعـاء

الجوهريّــة والن ـقـاء مسـوّغا لعمل ّياتهــا العدائ ّيــة

تجــاه آخريهــا .فحــروب القــرن العشــرين بمــا

تســتجيب الصــور املنتجــة الســتيهامات الثقافــة
ظـرة وأحــام الجماعــة التــي ّ
تمثلهــا.
النا ـ
شرطه األسايس .ويبدو العالم بغريه موحشا،
وممـا ّ وفاقــدا للمعنــى« .فاملقارنــة مــن هنــا هــي

حالــة أنطولوج ّيــة مالزمــة لســيكولوج ّية األ ـفـراد

والجماعــات ،وال تخـ ّ
ـص مجــال األدب وحــده».

كان القــرن التاســع عشــر يف أوروبــا ويف فرنســا

إننــا نقــارن لنــزداد معرفــة ونحــن نعــرف ونتعلــم

للعلــوم اإلنســان ّية وعلــوم الكــون عمومــا،
ح ُّول دعــوات
نتيجــة لتجـ ّـذر مشــروع التنويــر ،وت ـ

سـاءل باســتمرار عــن العالقــات
هرمينوطيقــي يت ـ

جـرا غــر مســبوق
بشــكل خــاص ،قــد شــهد تف ـ

فالســفة األنــوار إىل عقيــدة العصــر التــي تبـو ْ
ّأت

بقــدر مــا نقــارن وننتــج تمثيــات عــن آخرينــا،
ففــي رحمهــا تثــوي صــورة الـ ّـذات« .املقارنــة عمــل
كمصــدر وجــودي ،كينونــة الكائــن بمــا هــو كائــن

مكانة املسيح ّية .كان األوروبيون يستندون إليها

وبمــا عليــه أن يكــون».
   يتحـ ّـد ُ
ث روبــر إســكاربيت يف هــذا الســياق عــن

بــن الظواهــر واملجتمعــات والثقافــات بشــكل

يدعو املقارنني إىل التذوق واملقارنة .توجد ما ّدة

مــن أجــل تشــكيل رؤيتهــم للعالــم ولآلخريــن

املقارنــة باعتبارهــا علمــا لالختــاف .لقــد كان

الكمــال البشــري مــن خــال تشــكيل وعــي أدبــي

لإلنسان باعتباره إنسانا .إننا نولد بشرا قبل أن

إىل األماكــن األكــر نأيــا واألشـ ّـد غرابــة بحثــا عــن
املختلف واملدهش والعجيب الذي يغني رؤيتنا

للعالــم ويُعـ ّـدل مواقفنــا مــن اآلخــر ،ويصحــح

نظرتنــا إىل ذواتنــا التــي أفســدتها الرنجسـ ّية

الــذي تب ّنـ ْ
ـت فيــه ممارســة ميدان ّيــة خصوص ّيــة

بهــذه املجتمعــات البعيــدة بوصفهــا موضوعــا
ضـاءات مهيمــن عليهــا ينبغــي
املجتمعــات كف ـ

معرفتهــا ومراقبتهــا» [ منــذر كيــاين ،اختــاق

اآلخــر ،ترجمــة نــور الديــن العلــوي ،دار دريــش

ســيناترا ،ط األوىل  .2015ص .].130-129

   كمــا أفــرز القــرن التاســع عشــر جنســا أدبيــا

حديثــا هــو أدب الرحلــة .وكان ذلــك نتيجــة
طبيع ّيــة النتشــار األوروبيــن خــارج حدودهــم

يلجأ اإلنسان إلى تمثيل
اآلخرين لدى االحتكاك
بهم عن بعد أو عن قرب،
ويعمل على إنتاج صور
متخيلة وتمثيالت دون أن
ّ
يهتم بمدى مطابقة هذه
ّ
التمثيالت لحقيقة الوضع
ّ
الممثل

بشــكل جماعــي ،بحثــا عــن املســتعمرات،
سـراتيجي الــذي ّ
يمكنهــم مــن
ضـاء الجيو ـ
والف ـ

االســتقواء عــى اآلخريــن .ولقــد طــور الرحالــة

ظـرة تتســم بكثــر
األوروبيــون املتأخــرون ن ـ

مــن التحيــز ،نتيجــة تماهيهــا مــع بنيــة الفكــر
خـرط بشــكل مبكــر يف
شـرايف الــذي ان ـ
االست ـ
شـرط اإلمربيــايل .وســنحاول الحقــا اســتحضار
ال ـ
بعــض الصــور التمثيل ّيــة املنتجــة يف بعــض املتــون

الرحل ّيــة ،ونحــاول تفكيكهــا وتحليــل دالالتهــا
وأبعادهــا األنرثوبولوج ّيــة .يجــب التأكيــد أوال
أن املستشــرقني الفرنســيني والربيطانيــن

واإلســبانيني عملــوا خــال ســنوات عديــدة

للتأمّ ــل فيمــا ُيعـ َرض علينــا مــن خــارج حدودنــا
القوم ّيــة واللغويّــة ،ويف ّاتجــاه متناقــض مــع

عـرب
مــن الجهــد األكاديمــي عــى شــيطنة ال ـ
واألفارقــة ،وتجريدهــم مــن مهابتهــم التاريخ ّيــة

وأمجادهــم الحضاريــة العظيمــة ،يف مرحلــة

ورينان .ظهر أيضا علم األديان املقارن والقانون

ذلــك الــذي بحوزتنــا ،ومــن املهــمّ مقارنتهمــا.
ّ
يتولــد عــن
فالتقـ ّـدم يف العلــوم اإلنســان ّية ال

والحب املفرط ّ
للذات ،واالعتداد بالنفس الذي

كل العلــوم خاضعــة للتنويــر ومهووســة

والصـراع ومــا
ّـ
االختــاف والتناقــض والتبايــن

   لقــد ارتبــط الوعــي باملقارنــة بالقــرن التاســع

أوىل ،ثــم عمــدوا إىل اختزالهــم إىل كيانــات
كاريكاتوريّــة تبعـ ُ
ـث عــى الدعابــة والتســلية،

   ـعـرض غوتــه ف ـكـرة عامل ّيــة األدب مــن خــال

مس كل أركان
عشر نظرا للوضع الدويل الذي ّ

وصوروهــم أحيانــا باعتبارهــم كائنــات عجائب ّيــة

اليابسة .فقد انتشرت القوى االستعمارية عرب

تســتجيب لعالــم «ألــف ليلــة وليلــة» الــذي
يشــبع املخيــال الغربــي ويســتجيب الســتيهاماته

موضوعــة االختــاف الثقــايف .تأمّ ــل غوتــه يف

ّ
يستمد منها الغرب مقومات قوّته إلعادة بناء

ســطع نجــم الفيلولوجيــا عــى أيــدي دو ســايس

وفكريّة وسياس ّية عالية االشتغال ،تجري عىل

لالنبعــاث .لقــد كان دور «بالداســار» -املواطــن

ّ
املتخلــف.
املجتمــع العثمــاين

االند ـمـاج االجتماعــي للفــرد ،ويف نفــس الوقــت
يضمــن تماســك الجماعــة التــي يتب ّنــى أعضاؤهــا

رؤيتهــا للعالــم .مــن هــذه الناحيــة يدعــم النمــط

باملقارنــة «رغبــة يف اســتخالص القوانــن العامّ ــة

شـراق ،ترجمــة صبحــي حديــدي ،املركــز
االست ـ

املحافظــة عــى التقاليــد واأل ـعـراف املســيح ّية،
سـرة مخافــة ّ
الذوبــان يف
وإعــادة إح ـيـاء أمجــاد األ ـ

التــي تنتــج التمثيــات عــن آخريهــا .فاألهــم أن

املقــارن ،كمــا ظهــر األدب املقــارن .لقــد أضحــت

سـاكنا ،هــي ســرورة تاريخ ّيــة واجتماع ّيــة
شــيئا ـ

االحتــكاك بهــم عــن بعــد أو عــن ـقـرب ،ويعمــل

إن ذلــك يعــر بشــكل رمــزيّ عــن تعاطفنــا مــع
ـب يف االنت ـمـاء إليهــا ونتب ّنــى
الجماعــة التــي نرغـ ُ

حـرب كون ّيــة ال ّ
يحدهــا زمــان وال مــكانٌ  .إنّ
وهــي ـ
ّ
«هويّة الذات واآلخر وهي البعيدة عن أن تكون

هيئــة ـنـزاع يتضمّ ــن األ ـفـراد واملؤسســات يف كل

يف روايــة «رحلــة بالداســار» ألمــن معلــوف،-

والعنصــر الجرمــاين أرقــى األ ـعـراق البشــريّة)،-

رحمــه انبثقـ ْ
ـت نظريــة النشــوء واالرت ـقـاء ،كمــا

ويتعاظم حينئذ دور األنماط يف ّ
شد الجماعات
ّ
األقلويّــة إىل أصولهــا الدين ّيــة والعرق ّيــة ،ويكــر

املســيحي ســليل عائلــة أمربياتــي املســيح ّية

أمّ ــة مرابيــة) ،أو (فرنســا عاصمــة الفنــون،

الفــت .فظهــر علــم التشــريح املقــارن ومــن

ـب األنمــاط دورا حيويّــا يف املحافظــة عــى
   تلعـ ُ

الحديــث عــن إرث األســاف واألمجــاد القابلــة

أو بصــورة تمثيل ّيــة رائجــة (-كقولنــا مثــا :مصــر

الذيــن مــن حولهــم .لقــد تفشــت ظا ـهـرة املقارنــة

ـب أن
غــر قادريــن عــى تمثيــل أنفســهم ،ويجـ ُ
َّ
يمثلــوا؟
انسجام الجماعة اإلثن ّية ولحمتها .إنها تحميها
من كل تهديد بالتغري وال ّتحّ لل .ويكفي هنا أن
نذ ّكــر باألقل ّيــات التــي تنافــح عــن هويّتهــا بــكل
شراسة ،خوفا من ّ
الذوبان يف الثقافة املهيمنة،

صـراع أفــكار وثقافــات
بينهــا ،هــي يف األســاس ـ

حزمــة مــن األنمــاط الثقاف ّيــة واالجتماع ّيــة

مــن املعلومــات مــن أجــل تأثــر أقــى :إن صــورة
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أنفســنا واآلخريــن (… ).كمــا تصورهــم الثقافــة

شــخص أن يفعــل مثــل ذلــك» .لقــد كان غوتــه

صـرة كمــا عرفناهــا بدايــة مــن أواخــر القــرن
املعا ـ
ْ
برزت إىل الوجود فعال منذ اليوم
التاسع عشر

والقواعــد الكل ّيــة» [ ســعيد علــوش ،مــدارس

ّ
واالتفــاق والوحــدة بــل يتـ ّ
ـأت مــن
االنســجام

تفــرزه هــذه العوامــل مــن جــدل وديناميك ّيــة.

األدب املقــارن ،املركــز الثقــايف العربــي ،ط األوىل

غوصــه عميقــا يف اآلداب األجنب ّيــة ،ودراســة

املقارنــة بالقــرن التاســع عشــر ،وأضحــى منهجــا

حـول إىل ـتـراث عــام لإلنســان ّية.
الشــعر الــذي ت ـ

 .1987ص  .].7مــن أجــل ذلــك ارتبــط وعــي
إجرائيــا يف العلــوم اإلنســان ّية والطبيعيــة عــى

حـ ّـد ســواء .والــذي يهمّ نــا يف هــذا الســياق هــو

مسألة املقارنة يف األدب املقارن وقضية التمثيل
ـرب مــن
( ،)la representationوهــو ـ
ض ٌ

وي ـقـول يف هــذا الســياق «ولكــن إذا لــم نــرنُ نحــن
األملان بأبصارنا إىل ما وراء محيطنا الحايل فإننا

ـب
ســنقع بســهولة ضمــن الزهــو املتعجــرف؛ أحـ ّ
رب عن األمم األجنب ّية وأنصحُ كلّ
أيضا أن أستخ َ

ـال عــى املهمّ شــن.
تحـوّل إىل تعـ ٍ

كامل أنحاء األرض بحثا عن مساحات جديدة

القارة التي دمّرتها الحروب .ومن أجل تعضيد

هــذه الحركــة ظهــر إىل الســطح علــم اإلناســة،

وكان يهــدف إىل معرفــة معمّ قــة بالشــعوب

غــر الغريبــة ،مــن أجــل تســهيل الهيمنــة عليهــا
وشـ ّـل قدرتهــا عــى املقاومــة« .إن األنرثوبولوجيــا

غـرب يف حاجــة
وأحالمــه الرومنسـ ّية .كان ال ـ

ماســة ملثــل هــذه األدبيــات التــي تنســيه صلــف
ّ

املاديــة الغربيــة والعقالن ّيــة املقرفــة .باإلضافــة
غـرب ويف عــز
إىل ذلــك ،ال بـ ّـد مــن ال ّتذكــر أن ال ـ

عصــر األنــوار كان ال ـيـزال تحــت وطــأة ســلطة

الكنيســة؛ فرغــم الــروح الفلســف ّية التــي غ ـمـرت
ضـاء الغربــي ،ورغــم موجــة اإللحــاد وروح
الف ـ
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مقال

الشـ ّ
ـك التــي ـه ّزت كل القناعــات امليتافيزيق ّيــة
غـرب كان ال ـيـزال يصــارع ك ـثـرا مــن
إالّ أن ال ـ

ّ
والديــن ووضــع ا ـملـرأة يف
التابوهــات كالجنــس
املجتمــع .ولذلــك يجــد الرحالــة أنفســهم يف
الشــرق متخلصــن مــن كل تلــك التبعــات التــي

ترهقهــم يف بلدهــم.

الصورة التمثيليّة والرحلة

الرحلــة يف مفهومهــا العــام هــي االنتقــال مــن

مــكان األلفــة إىل مــكان أجنبــي ألهــداف متعـ ّـددة

ومتن ّوعــة .ومهمــا كانــت تلــك األهــداف ،فــإنّ

ضـاء ثقــايف وآخــر
املرتحــل يُلفــي نفســه يف ف ـ

فرض ّيــات ولوحــات تســمح بالدراســة املقارنــة
ٌّ
لـ ّ
ـط .إنــه إعــادة تصنيــف
ـكل مــا هــو عظيــمٌ ومنحـ

وتنظيــم وترتيــب وتركيــب .يبحــث الرحالــة عــن
ّ
ويحللــه
فكــر الحضــارة الــذي يجــب أن يدرســه

ويحكــم عليــه» .لقــد كان الرحالــة الغربيــون،
والفرنسـ ّيون منهــم عــى الخصــوص ،مقتنعــن

بتفــوق حضارتهــم وهــم يجوبــون شــرق «ألــف
ّ
متيقنــن مــن تفــوق لغتهــم
ليلــة وليلــة» ،كانــوا
وعامليتهــا؛ لقــد ارتبطــت املقارنــة يف فرنســا

تحديــدا بوظيفــة قوم ّيــة يف املقــام األول ،منهــا
وظيفــة تمجيــد الـ ّـذات وتأبيــد النفــوذ اللغــوي

أجــل اكتشــاف العوالــم املجهولــة والغريبــة،

وعرض الروح عىل تجارب اآلخرين وخرباتهم؛
ـي إىل إدراك ِّ
كل
وإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يفـ َ
لنســب ّية القيــم الحضاريّــة ،ولظا ـهـرة االختــاف
ضـاء
الثقــايف الــذي دونــه يتحـوّل كوكبنــا إىل ف ـ

ضحــل وموحــش ودون روح .وإنّ «للـ ّروح يف

الســفر تم ـ ّرنٌ مســتم ّر عــى مالحظــة األشــياء
املجهولــة والجديــدة ،وال أعــرف إطالقــا مدرســة

حيويا
تلعب األنماط دورا
ّ
ُ
في المحافظة على انسجام
اإلثنية ولحمتها.
الجماعة
ّ
إنها تحميها من كل تهديد
بالتغير والتّ ّحلل .ويكفي
هنا أن ّ
باألقليات التي
نذكر
ّ
هويتها بكل
تنافح عن
ّ
شراسة ،خوفا من ّ
الذوبان

التــي أنتجهــا مــن خــال ترحالــه هنالــك ،يف بلــد
قــد مثــل دومــا مركــز الثقــل يف الوطــن العربــي.
   لــم يكــن هــذا األديــب الرحّ الــة مــن نمــط
املستكشــف الكالســييك ،منتــج خطابــات

عـرب
وعصــور النهضــة األوىل ،ملــا كان ال ـ
واملســلمون يتمتعــون بمهابــة شـ ّـك ْ
لت تهديــدا

املتوســطي
غـرب« .كان «الشــرق
وجود ّيــا لل ـ
ّ
بالنســبة إىل أوروبــا ،منــذ أمــد بعيــد ،الغــر

األكــر قربــا واحرتابــا ،هــو اآلخــر بامتيــاز ألنــه
مجــاور لهــا يف الجغرافيــا كمــا يف املخيــال ،فهــو
عــى التــوايل غامــض ،مهـ ّـدد ،غــاو أو نابــذ ،ويف
ّ
ومتحضـ ٌر»
آن واحــد مقفــر وزاخــر ،متوحّ ــش

[ هنتــش تيــري ،الشــرق املتخيــل ،ترجمــة

غــازي بــرو  ،خليــل أحمــد خليــل ،دار الفارابــي
بــروت /املجلــس األعــى للثقافــة –القا ـهـرة ،ط

والتــي كانــت تشــيطن الشــرق وتســقط عليــه

ربى حمود ،دار املدى ،دمشق-سوريا ،ط أوىل
 .1999ص .]55إن معرفــة الـ ّـذات املعزولــة عــن

   الرحلــة إذن ،ومــن منظــور التاريــخ الثقــايف،

ضـاء املــكاين .إنهــا إعــادة كتابــة
حـول العصــر والف ـ
ـ

وشــاتوبريان وجــب وغريهــم مــن الذيــن تو ّرطــوا

إنهــا أحيانــا ســطح ّية إىل حـ ّـد الضحالــة .ونحــن

وتمثيلــه يف حالــة ســكون وتاريــخ هامــد؛ إنــه

محيطهــا الخارجــي هــي معرفــة منقوصــة ،بــل

يف عالــم مت ـنوّع ومتعـ ّـدد الهويــات والثقافــات،

هــي مجموعــة مــن املعلومــات والشــهادات
ضـاء اآلخــر وثقافتــه مــن أجــل تحديــد صورتــه
لف ـ
ضـاء األجنبــي والبحــث املحمــوم عــن
اقتحــام للف ـ

وال بـ ّـد أن تعكــس الدراســة األنرثوبولوج ّيــة هــذا

جـول يف مكتباتــه ومدنــه،
ف ـكـره مــن خــال الت ـ

الت ـنـوع ونغتنــي بــه.
ّ
«   االرتحــال ليــس فقــط النظــر فيمــا حولنــا،

مــن أجــل البحــث عــن ا ـلـزاد أو التســويغ ،ولكــن

الت ـنوّع ،وال بـ ّـد أن يجعلنــا األدب نتــذوّق هــذا

ولكــن أيضــا اســتعراض تتابــع العصــور وتركيــب
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ليس عىل طريقة متجول يطرق أبواب األجنبي
مــن أجــل ا ـقـراح مســارات وخطــوط جديــدة يف
جمهوريّــة اآلداب .املقــارن رحّ الــة ال ينــى طريــق

املســتوحاة مــن ســجالت أرنســت رينــان وغوبينــو

شـرط االســتعماري .لقــد
إىل حـ ّـد التخمــة يف ال ـ

أراد فلوبــر مــن هــذه الرحلــة أن تكــون «ترياقــا
ملــا يقاســيه مــن ســأم فكــري تمامــا كمــا ينتظــر

من املناخ ّ
الدافئ أن يعالج اضطرابه العصبي»

شـراق يف
عــي بهــداد ،الرحالــة املتأخــرون :االست ـ

عصــر التفــكك االســتعماري ،ترجمــة مصطفــى

جـاء ،مشــروع كلمــة هيئــة أبوظبــي
أبــو الهي ـ
ّ
للســياحة والثقافــة ،2013 ،ص  .] 125تطـ َوف

شاتوبريان :نادى الغربيني إىل الديار وطالبهم أن يعمروها ليعمروا ويستمروا!

والهيمنــة الثقاف ّيــة خــارج فرنســا.

الســائدة يف فرنســا أوائــل القــرن التاســع عشــر،
ّ

كل تمثيــات الحقــارة والوضاعــة ،تلــك املعــاين

[ تيزفيتــان تــودوروف ،نحــن واآلخــرون ،ترجمــة
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تجربــة فلوبــر يف مصــر ،ومــا هــي التمثيــات

بروح ّيــة ال ـفـرار إىل نمــط مــن التمثيــل ال يعرتيــه
والســذاجة ّ
اللــذان م ّـيـزا الخطابــات
العقــم
ّ

العرض املستمر للروح لعدد من تنوّع الحيوات
تتــذوّق مثــل هــذا الت ـنـوع مــن أشــكال طبيعتنــا»

ُ
ـتعرض
الشــرقي .وكتمثيــل لهــذا االنغمــاس نسـ

أوىل  .2004ص] .أخــذ فلوبــر الرحلــة إىل مصــر

أفضــل لتشــكيل الحيــاد كمــا قلــت ك ـثـرا مــن
األخــرى ،االبتداعــات واملمارســات وجعــل الــروح

إالّ باالنغمــاس فيــه وعــر ال ّتجربــة الواســعة
التــي ُتفـو ُ
ّض الـ ّـذات بالحديــث عــن اإلنســان

شـراق الغربــي يف القــرون الوســطى
االست ـ

إىل مقارن بني نظامه الثقايف والنظام الذي هو

شـاع هــذا ال ـنـوع مــن النشــاط يف عصــر األنــوار،
ـ
حيـ ُ
ـث كانــت الدعــوة إىل ال ّرحلــة محمومــة مــن

ٌّ
ويف لبلــده ولقومــه ،ويؤمــن بأفضل ّيتــه عــى
بــاد الربا ـبـرة .ويعتقــد نارفــال –صاحــب رحلــة
ّ
يتحقــق
إىل الشــرق -بــأنّ الفهــم التــام لآلخــر ال

شـراق ّية كالتــي عهدناهــا يف مخــزون
است ـ

اجتماعي غريبني عنه .وقد يحوّله بطريقة آل ّية

بصــدد اقتحامــه ،وبصــدد تحويــل كل مج ـهـول
ّ
وكل غريــب إىل مألــوف .وقــد
فيــه إىل معلــوم،

العــودة وهــو يتقـ ّـدم داخــل أراض جديــدة .إنــه
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مقال

األبيــض.

باأللــوان مثــل حمــار يتخــم نفســه بالشــوفان»،

أدبيــات الرحالــة ،املتعلقــة بــروح الشــرق الــذي

الشرق ّية ذات الخصوبة الجنس ّية العالية .وقد
كان الشــرق ّ
كلــه خــال تجــارب فلوبــر م ـثـرا

متعـ ّـددة ،وأولهــا االســتمتاع بدفئــه وبغرائبيتــه.

ـب يف زيــارة الشــرق إال وهــو يتــوق
مــن رحّ الــة يرغـ ُ

شـراق األوىل
اإلدهــاش ،وكل نصــوص االست ـ

حـراء
فلوبــر وحيــدا لســاعات طويلــة يف ص ـ

أنــه اتخــذ مــن الشــرق مــاذا صامتــا مــن صخــب

ي ـقـول يف هــذا الســياق «كنــت أتخــم نفــي

مــدن أوروبــا التــي بــدأ التصنيــع يغزوهــا ،وبــدأت
القيم الرومانس ّية تتهاوى وتختفي من ّ
الذائقة

الغربيــة.
ّ
تشخ ُ
ص ّ
الصحراء بالنسبة إىل فلوبري مُ ْن ِصتا
  

ري أزمة يف عالقة املستشرق بالتمثيل.
مراوغا يث ُ

فلــم يكــن بمقــدور فلوبــر أن يــر ّدد كلمــة صمــت
حـراء هــي شــفري الواقــع
حـراء؛ فالص ـ
إالّ يف الص ـ

الشرقي ،وما أن يبلغها املستشرق ح ّتى تقذف

لقد كان مراقبا نهما ،تبحث عيناه عن املشاهد
البانورام ّيــة ،التــي ّ
تمكنــه مــن احتــواء املشــاهد

يف كل ّيتهــا ويف عمومهــا ،ويســجلها بعدســته
املقارنــة ،ويحيلهــا إىل ّ
الذا ـكـرة ال ّرحل ّيــة .كان
يريــد أن يقبــض عــى الشــرق يف ملحــة واحــدة
ّ
املتأخــر
وعاجلــة .تــزجّ هــذه الرؤيــة بال ّرحّ الــة

بــه يف خــواء خطابــي وصمـ ٌ
ـت هــو املــوت .لــم يكــن

املوحــش واملــوت األبــدي؛ إنهــا االخ ـتـزال البليــغ
لخــواء الحضــارة العربيــة ،والفكــر اإلســامي

املعــادي للحداثــة وللعلــوم الغرب ّيــة؛ اإلســام
شـراق الحديــث هــو احتقــار
مــن منظــور االست ـ

غـاء املجتمــع املــدين ،إنــه البســاطة
العلــم ،وإل ـ
الســامي.
املر ّوعــة للعقــل ّ

   ي ـقـول فلوبــر «لقــد ضربـ ُ
ـت يف أرض القا ـهـرة

وحيــدا تحــت أشــعة الشــمس الجميلــة (……)
ّ
األزقــة ألبلــغ طرقــا مســدودة.
وتعمّ قــت يف

وكنــت أجــد مــن وقــت إىل آخــر ميدانــا مكونــا مــن
ـرت ،ومنـ ُ
ـرت ،حيـ ُ
ج ْ
بيــوت د ـث ْ
ـث تلتقــط
ـازل هُ ِ ـ
ّ
الدواجــنُ أكلهــا وتتســلق القطــط الجــدران بمــا

الرحلة إذن ،ومن منظور
التاريخ الثقافي ،هي
مجموعة من المعلومات
والشهادات حول العصر
والفضاء المكاني .إنها
إعادة كتابة لفضاء اآلخر
وثقافته من أجل تحديد
صورته وتمثيله

خـرا مــات إع ـيـاء» [ ســعيد
يحلــن عضــوه ،وأ ـ

مؤسســايت إىل درجــة بعيــدة؛ فمــن جهــة لــم

سـاء املســلمات
جـاءت إليــه جميــع الن ـ
اللــه .لقــد ـ
شـراق ،ترجمــة كمــال أبــو ديــب،
إدوارد ،االست ـ
دار اآلداب بريوت-لبنــان ،ط الثالثــة .2004

يف الوصــف املــا ّدي الــذي يخــدش الح ـيـاء ،وينــزع

املهابة عن شرق القرون الوسطى .ذلك الشرق

ويســبغ عليها كل أوصاف الشــبق ّية والحسـ ّية،

ليرتك انطباعا بأن نساء الشرق كلهن شبقيات

ومتاحات عىل شاكلة كشك الراقصة العرب ّية.
وكشــك إذا عوينـ ْ
ـت مــن زاويــة أخــرى رمـ ٌز مقلـ ٌـق

للخصوبــة واألنوثــة الصاخبــة بصــورة غريبــة

فلوبــر باعتبارهــا ا ـمـرأة شــرق ّية نمط ّيــة ،فهــي
رمـ ٌز مقلـ ٌـق للخصوبــة ،وهــي بذلــك نقيـ ٌ
ـض

منهــا إىل الثقافــة .فبيوتهــا دا ـثـرة ومنازلهــا

شـرات .إنهــا مشــاهد الخــواء والقحــط
ومــن الح ـ
التــي تم ّيــز حيــاة الشــرقيني؛ ومــع ذلــك فهــي

شــأنها أن تســاهم يف تشــكيل شــرق عجائبــي،

يسببه له وجوده يف الشرق ،وكان يمتع بصره
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توحيهــا ا ـملـرأة باعتبــار جنســها وجنسـ ّيتها؛ وهــي

بشــكل صــادم وشــديد العنــف .يربــط فلوبــر

شـرت كتــب املستشــرقني والرحالــة الغربيــن
انت ـ

باملشــاهدة ،دون أن يكلف نفســه جهد الحركة

حـاءات والظــال واالســتيهامات التــي
اإلي ـ
إىل ذلــك (أي كشــك) شــبق ّية شــهوان ّية وم ـثـرة

مصــدرا ّ
للدعابــة والتســلية بالنســبة إىل رحّ الــة

مثــل فلوبــر .فقــد كان مستســلما للخــدر الــذي

فهــي ليسـ ْ
ـت متاحــة ،وال هــي مباحــة؛ وتعنــي

الخطابــات الرحل ّيــة التــي تحيــل القــارئ إىل
شـراقية املســتف ّزة ،ولكنه ينتج
املماحكات االست ـ

مثــر للرغبــات الدفينــة التــي كانــت تتغــذى مــن
التجــارب الكتب ّيــة للرحّ الــة منــذ الطفولــة .فقــد

يف املكتبــات األوروبيــة ويف املــدارس والجامعــات

ومــن جهــة ثانيــة اســتتبع الجنــس يف املجتمــع
بــل وحتــى السياســية واالقتصاد ّيــة مــن نمــط
تفصيــي ومرهــق دون شـ ّ
ـك» بفعــل الثقافــة
الدين ّيــة التــي كانــت ال ـتـزال تلقــي بظاللهــا عــى

املجتمعــات الغرب ّيــة.

جوانبــه ويزيــح ســريّته ،مــن أجــل ذلــك عمــل
ـرقي حتــى يــذوب
فاســتبدل ثيابــه بلبــاس شـ ّ
وســط األصالنيــن ،ويتمكــن مــن زيــارة األماكــن
ّ
املقدســة التــي حُ ـ ِـرم منهــا األوروبيــون .خاطــب
والدتــه قائــا «لقــد لبســت إزارا قطن ّيــا وقميصــا

تســميته بق ّيــة العالــم» [ لومبــا آنيــا ،يف نظريــة

محمــد عبــد الغنــي غنــوم ،دار الحــوار ،ســوريا،

فكل يشء فيه مختلف وغريب وساحر إىل ّ
حد

حـول اآلخــر
ط األوىل  .2007ص  .]67وهكــذا يت ـ

تلهــب الحمــاس للحــجّ هنالــك .إن «حكايــات

العجيبــة يف هــذا الســياق املقــارين ،هــو صغــر

-رغم أهم ّية حجمه -إىل بق ّية العالم .واملفارقة

ألــف ليلــة وليلــة» قــد أحدثــت أ ـثـرا بالــغ العمــق

حجــم القــارة األوروبيــة مقارنــة بالعالــم العربــي

إن الشــرق الــذي أنتــج هــذه النصــوص ،لحــريّ

الثقاف ّيــة التــي مارســتها عــى ـهـؤالء مــن خــال

يف الوعــي األدبــي والجمــايل لــدى الغربيــن.
أن ُـيـزار ويُحتفــى بــه ،إن شــهرزاد هــي األنثــى

واإلســامي ،وضخامــة عمل ّيــات الهيمنــة

التمثيــل واأليديولوجيــا.

   لقــد كانــت الدعــوة إىل التنويــر ال ـتـزال تكابــد

صلــف رجــال الكنيســة والحكومــات الدين ّيــة
التــي تحكــم قبضتهــا عــى حريّــة اإلبــداع .وكان

لت كشك هانم إلى
حو ْ
لقد ِّ
الشرقية ذات
رمز للمرأة
ّ
الجنسية العالية.
الخصوبة
ّ
وقد كان الشرق ّ
كله خالل
تجارب فلوبير مثيرا حقا،
موحيا بالعطاء والوعد
الجنسي

ال بـ ّـد ألوروبــا مــن الخــروج مــن مأزقهــا الداخــي
مــن خــال االنتشــار خــارج الحــدود ،واكتســاب

رصيد ثقايف إضايف يدخل مزيدا من القوّة عىل

تمثيالتهــا.

االستشراق والصورة التمثيليّة

يف نهايــة القــرن التاســع عشــر ـيـراءى لنــا رحّ الــة
فرنــي آخــر ال يقـ ّـل شــهرة عــن ســابقيه وال

عــن الحقيــه ،هــو بيــار ـلـويت ،البحــارة الفرنــي
غـرم باألماكــن النائيــة ،واإلقامــة فيهــا،
امل ـ

قطن ّيــا وســرواال قطنيــا ،وبنطــاال مــن القمــاش،

والكتابــة عنهــا .كتــب روايــة «أزياديــه» و»راراهــو»

صوف ّيــة أرتديهــا فــوق ثوبــي يف الليــل ويف
ُ
واعتمرت طربوشا
الصباح؛ ولقد حلقت رأيس

مغا ـمـرات الرحّ الــة الفرنــي الجنسـ ّية يف تركيــا

سـرة
ومئــزرا عريضــا وربطــة عنــق ك ـبـرة و ـ

ووضعـ ُ
ـت تحتــه طاقمــن صغرييــن بيضاويــن».
ّإننا نعلم أن اللباس هو رمز من رموز الثقافة،

و»مــادام كريزنت ـيـزم»؛ والروايــة التــي تحــي
خـرط هــذا الرحّ الــة يف
هــي روايــة «أزياديــه»؛ ان ـ

التــي بإمكانهــا أن تبعــث الحيــاة يف كل أوروبــا
بخصوبتهــا وبحساسـ ّيتها املفرطــة ،وجنسـ ّيتها

الحيــاة اليوم ّيــة للشــرقيني ،وتماهــى مــع أنمــاط
ّ
وتعلــم لغتهــم ،وهــو يف
عيشــهم وعاداتهــم،
ذلــك يخالـ ُ
ـف شــاتوبريان الــذي ينــأى بنفســه عــن

وهــو مــن دواليــل الهويّــة واالنت ـمـاء الطبقــي
ّ
التمثــل
والجنــي ،ويبــدو فلوبــر مــن هــذا

امللهبــة للخيــال الرومانــي .لقــد كان لهــذه

أن ينغمــس يف عالــم الغرابــة والجـ ّـدة .تضــع

ســحريا مــع مطلــع القــرن الثامــن عشــر يف

تعلــم لغــات الشــعوب التــي يزورهــا يف الشــرق
العربــي .غــر أن بيــار ـلـويت ّاتخــذ لنفســه ا ـمـرأة

ْ
وعرفت إقباال ال نظري له ،نظرا لجودة
فرنسا،

غرائبيــة ســحرية توحــي بافتتانــه بتجاربــه .لقــد
أعطــى لهــذه التجربــة طعمهــا املدهــش ح ّتــى

وكأنــه قــد ســئم رتابــة الحيــاة الغرب ّيــة ،ويريــد
الســؤال:
مســألة الــزيّ مشــكلة الهويّــة موضــع ّ

إىل حـ ّـد الجنــون ،ملهبــة للمشــاعر وللحسـ ّية

فــأن تلبــس ثيابــا شــرق ّية يعنــي معً ــا طريقــة يف

هــذه الصــورة التمثيل ّيــة بحضــور ميتافيزيقــي
ـب النيــل
كثيــف .فقــد «احتـ ّـل منزلهــا ـقـرب مصـ ّ

الرتابــة األوروب ّيــة املُجَ َّســدة يف املعطــف األوروبــي

مكانــا مماثــا بنيويــا للمــكان الــذي يُخ ّبــأ فيــه
ُ
توصف بأنها حاضرة
حجاب تانيت اآللهة التي

العشــرين .ولذلــك نجــد شــعراء أوروبــا وأدباءهــا

شــبكة مــن االلتزامــات القانونيــة واألخالق ّيــة،

لنــا تجاربــه الجنســية مــع الراقصــة كشــك هانــم

شــمول ّيتها يف زمــن طبعــه التبعــر وغيــاب

مشــاهد مــن خــال التســجيالت البصريّــة ،مــن

يكــن ثمّ ــة يشء اســمه الجنــس (الحــر املبــاح)

بنصيحــة كبــار املستشــرقني الذيــن ســبقوه،

القــرون الوســطى؛ ويف مواطــن أخــرى يصــف

ضـاء الســردي خصوبــة
الخصوبــة يف هــذا الف ـ

عــن الطبيعــة املســاملة .والقطــط والدواجــن التــي
تخـ ّـى عنهــا أصحابهــا تقتــات مــن بقايــا البيــوت

بتربجزهــا املتزايــد ،كان قــد تحـوّل إىل عنصــر

   كان فلوبــر يريــد أن يعـ ّري الشــرق مــن كل

مثل القاهرة يف قدرتها عىل اختزال بدائ ّية حياة

مهجــورة ،يف إشــارة إىل البــداوة والرتحــال بحثــا

ملثــل هــذه التجــارب« .إنــه ليحســن بنــا أن نقــر أن

والســلطة
الــذي كان ر ـمـزا لألخالق ّيــة والقـوّة
ّ
املعرف ّيــة ،وظـ ّـل مصــدر تهديــد ألغيــاره طيلــة

فلوبــر داخــل اســتيهامه اإلمربيــايل املتعلــق

التســاوق واالنســجام .لــم يألــف فلوبــر تســويق

طـاء والوعــد الجنــي؛ مــا
حقــا ،موحيــا بالع ـ

الجنس بالنسبة إىل أوروبا القرن التاسع عشر

يف جنسـ ّيتها الرخ ّيــة املرتفــة التــي تبــدو دون
حــدودُ .تقـ َرأ كشــك هانــم مــن خــال ســرديات

بالرؤيــة الكل ّيــة كطريقــة تحيــط باآلخــر داخــل

حولـ ْ
ـت كشــك هانــم إىل رمــز لل ـمـرأة
   لقــد ِّ

غـرب وحوّلتــه إىل ملهــاة
دخلتــه أنفــاس ال ـ
بائســة« .تــويف ناسـ ٌ
ـك منــذ ـفـرة –أبلــه -كان
قــد اع ُتـ ِـر لزمــن طويــل ّ
قديســا ،وقــد اختــاره

للمرأة الغرب ّية القيمة باملعنى املجازي للكلمة،

الشرق ،وموتها الرمزي .إنها أقرب إىل الطبيعة
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   يســتعرض فلوبــر أحــد املشــاهد املألوفــة يف

رحلــة فلوبــر ،ويتعمّ ــد هــذا الرحالــة اإلمعــان

يمثــل حيــاة رائقــة ودافئــة ومعزولــة».

   تكمــن بالغــة هــذه الصــورة التمثيل ّيــة ملدينــة

بدفئــه وبنســائه املوهوبــات واملتاحــات للرجــل

ص  .].79تتكــرر مشــاهد الشــذوذ الجنــي يف

حـراء أن ت ـبـوح لفلوبــر بســرها؛
بوســع الص ـ

فليــس مــن ورائهــا إال الخــواء القاتــل وال ـفـراغ

يتوقــون إىل زيــارة الشــرق مــن أجــل أهــداف

االستعمار وما بعد االستعمار األدب ّية ،ترجمة

أث ـنـاء وجــوده يف تركيــا.
   كان فلوبــر يتمـ ّـى الشــرق يف ذاتــه عــر املنظــر.

وكانــت تدعــو إىل زيــارة الشــرق ،واالســتمتاع

الخصوبــة دائمتهــا يف ســاالمبو».

خـراط يف تجربــة عمل ّيــة عــى ـغـرار بيــار ـلـويت
واالن ـ

الســلوم متأمّ ــا ســكونها الصامــت ،متجليــا يف
ّ
ولعلــه املشــهد األثــر لديــه ،بحيــث
عظمــة قــارة.

املــادي والثقــايف الــذي أدركتــه أواخــر القــرن

مــن خــال عالقتهــا مــع يشء أصبــح باإلمــكان

الحكايات التي ترجمها أنطوان جالون مفعوال

الرتجمة ونصاعة لغتها من جهة ،ونظرا لكون
القــارئ الغربــي كان قــد ســئم القوالــب الجامــدة

إنــكار هويّــة ا ـملـرء وشــكال مــن التحـوّل إىل عالــم
اآلخــر الخيــايل .إنهــا الرغبــة يف تحريــر الـ ّـذات مــن

لــأدب الكالســييك ،كمــا ســئم الحيــاة الثقاف ّيــة

البئيــس .ولعــل هــذا يحيلنــا إىل بــؤس الحضــارة

الكنيسة؛ «كانت كتابة الرحالت وسيلة مهمّ ة

الغرب ّيــة التــي لــم ترتقــي بعــد إىل مراتــب النضــج

التــي كانــت ال ـتـزال تتملمــل تحــت ع ـبـاءة تعاليــم
حـول ذاتهــا
إلن ـتـاج مفاهيــم أوروب ّيــة مختلفــة ـ

شــرق ّية رافقتــه يف إقامتــه ،وعايشــته أجــواء

غـ ْ
ـدت «تركيبــة خرافيــة ملستشــرق مهلــوس».

   يدفــع ـلـويت حركــة التماهــي مــع اآلخريــن إىل

حدودهــا القصــوى ،وســيكتب ذات يــوم ،وهــو
يف إنك ـلـرا إىل أحــد أصدقائــه يف تركيــا «يبــدو

يل أحيانــا أن لبــايس هــو لباســكم وأننــي اآلن
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متنكـ ٌر» .غــر أن هــذه الحالــة مــن ّ
ّ
الذوبــان يف
اآلخــر ستنقشــعُ كأنهــا الوهــم يف نهايــة رحلتــه

حـول اإلثن ّيــة
إىل اليابــان ،بفعــل التمركــز ـ

حـول العــرق الــذي نشــأ عليــه الغرب ّيــون بفعــل
و ـ
غـرب .إن رؤيــة
الوضــع الحضــاري املتفــوق لل ـ

ـلـويت للتواصــل بــن العــروق تتماهــى وتنســجم
مــع مقولــة جوســتاف لوبــون التــي تــرى أنّ

هنــاك بــن عــرق وآخــر مســافة تعــادل تلــك التــي

تفصلنــا عــن الحيوانــات؛ وليــس هنــاك إذن مــن

وحدة للجنس البشري .إن لوبون ينفي وحدة

الجنــس البشــري ألنــه لــم يكــن قــادرا عــى فهــم
ثقافــة اآلخــر املختلــف عنــه ،وليــس ألن ثقافــة

التحضــري الــذي يتــذرّع بــه االســتعمار لغــزو

الشــعوب األقــل تطــورا ،مــن غــر األوروبيــن.
وقــد شــاعت الصــور التحقرييّــة للـ ّـذات العرب ّيــة

يف اإلعــام الغربــي مــن أجــل تربيــر اســتعمارهم
لــدى شــعوبهم« .يف األفــام والتلفــاز يرتبــط

العربي بالفسق أو بالغدر والخديعة املتعطشة
للـ ّـدم ،ويظهــر منحـاّ ،ذا طاقــة جنسـ ّية
مفرطــة ،قد ـيـرا دون شـ ّ
ـك عــى املكيــدة البارعــة
واملراوغــة؛ ولك ّنــه جوهريّــا ســاديّ خــؤون،
ٌّ
ـط ،تاجــر رقيــق ،راكــب جمــال ،صـ ّراف،
منحـ

وغــد متعـ ّـدد ّ
الظــال» .تجمّ عـ ْ
ـت كل صفــات

مــا ،هــي أفضــل مــن األخــرى ،أو أكــر تطـوّرا

يف املجتمــع الــذي أنشــأ هــذه الثقافــة خــال
التاريــخ ،ولكــن ّ
كل إنســان يكــون قــادرا عــى
فهــم الثقافــات األخــرى ،وهكــذا يكــون هنــاك
طريـ ٌـق لوحــدة البشــر ّ
واتحادهــم» [ إدمونــد

هوســرل ،تأمــات ديكارت ّيــة ،التأمــل الخامــس،

ص  .]92-91لــم يكــن الرحّ الــة الغربــي قــادرا وال
كان مسـ ّ
خـره والتواصــل معــه بن ّيــة
ـتعدا لفهــم آ ـ

جـاء
خـرات والحقائــق .لقــد ـ
املثاقفــة وتبــادل ال ـ
الرحالــة إىل الشــرق بحثــا عــن الصــور وليــس

عــن الحقائــق ،وعــن الغريــب بــدل البحــث

الذي يحصل اليوم بين
امتداد
الشرق والغرب هو
ٌ
السيد بالعبد،
لعالقات
ّ
بالمستعمر،
والمستعمر
ِ
َ
وعالقة الرجل األبيض بالرجل
الملون .ولقد وضع الغرب
ّ
آليات طرد واستبعاد تمنع
ّ
الشرق من المقاومة

للغريــب املدهــش واملج ـهـول السـ ّري والعميــق

واإلخصا بــي».

افتتانــه بطبيعــة الشــرق التــي كانــت ال ـتـزال
ظـرة
تحافــظ عــى بعــض عذريّتهــا ،كان ينظــر ن ـ
ازدراء للشــرقيني ،ويعتربهــم مــن تركيبــة

بشــريّة منقوصــة .إنهــم عــن الحريّــة ال يعرفــون

شــيئا ،عــن االحتشــام ليــس لديهــم يشء،
القـوّة هــي ر ّبهــم .وحــن تمــر بهــم ـفـرات طويلــة

ال يــرون فيهــا فاتحــن يطبقــون عدالــة الســماء

فإنهــم يبــدون مثــل جنــود دون قائــد ،مواطنــن

دون مشـ ّرعني ،مثــل عائلــة دون أب .إنهــم غــر
ويتعي عىل ال ّرجل
قادرين عىل تمثيل أنفسهم
ّ

األبيــض أن ينهــض لتمثيلهــم وإلخراجهــم مــن

حالــة الطبيعــة إىل طــور الثقافــة .إنــه الخطــاب
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الثقافــات األخــرى واأل ـعـراق غــر األوروب ّيــة أمــر
قــد الزم جـ ّـل املستشــرقني والرحّ الــة األوروبيــن

بــدءا مــن الحــروب الصليبيــة وإىل يومنــا هــذا.

إن تلــك النزعــة هــي التــي نطلــق عليهــا «املركزيّــة
ّ
وتتلخص بموقف من يعتقد أنّ نمط
االثن ّية»،
ّ
حياتــه أفضــل مــن األنمــاط األخــرى كلهــا .وهكــذا
ـب إىل أن الســاميني وحدانيــون
فــإن رينــان يذهـ ُ
متعجلــون ،لــم ينتجــوا تراثــا أســطوريّا أو فنــاّ

أو تجــارة أو حضــارة ووعيهــم ض ّيـ ٌـق وحــا ّد
الصالبــة؛ وبشــكل عــامّ فإنهــم ّ
ّ
يمثلــون تركيبــا
ّ
دون ّيا للطبيعة اإلنسان ّية .لقد دأب الغرب عىل

   إنــه التفكــر مــن خــال األنمــاط الجا ـهـزة التــي

تعــر عــن املاهيــات الجوهران ّيــة والســكون ّية التــي
ال تخضــع إىل أيّ تاريخيــة وال تاريخان ّيــة .إنهــا

أحــكام تســتند إىل عقــل ميتافيزيقــي ،يفكــر
مــن خــال معطيــات مجــردة وال عالقــة لهــا

بالوقائع أو الحقائق .إنّ قيم الثقافات املختلفة

ومثلهــا هــي غــر معقولــة وغــر يقين ّيــة مــن
ثقافــة إىل ثقافــة أخــرى؛ وذلــك هــو الســبب يف
ّأنــه ال يمكــن أن يوجــد يشء بوصفــه مجتمعــا
ظـرة
مثال ّيــا أو ثقافــة مثال ّيــة .عــى الثقافــة النا ـ

أن تتخــى عــن تحيزاتهــا إذا أرادت أن ت ـقـرب

تمنــع الشــرق مــن املقاومــة وتحقيــق النهضــة

شـراقية .كمــا أنــه تبــن لنــا
والخطابــات االست ـ
العوامــل التــي دفعــت بمنتجــي تلــك النصــوص

تفكريه تحت أيّ طائلة .كما أنه ال يقبل التنازل
ّ
املتقدمــة مطلقــا .مــن
عــن امتيازاتــه ومواقعــه

حقيق ّية .ذلك هو السبيل الوحيد ملعرفة اآلخر

غـرب ورفاه ّيتــه
واإلســام ّية .وإن نهضــة ال ـ

أجــل تمثيــل مــن هــم غــر قادريــن عــى تمثيــل

مهيمنــة عــى العقــل الغربــي ،ورجالــه ال يزالــون

مــن الثقافــات األخــرى مــن أجــل عمل ّيــة مثاقفــة

عــن القريــب« .كان اآلســيوي مرادفــا رائعــا

   وإن شــاعرا رحّ الــة مثــل شــاتوبريان ،رغــم

الفرد ّيــة أو الجماع ّيــة يف احتقــار أو ســوء تقديــر

اعتبــار كل مــا ال يتــاءم مــع عوائــده بربريّــا.

ّ
الخاصة
منها .إنّ كل إنسان «يفهمُ نواة ثقافته

وآفاقهــا التــي ال ـتـزال خف ّيــة بوصفــه عضــوا

لــدى الـ ّـذات األوروب ّيــة ممكنــة» .إن النزعــة

ـتـزال التمثيــات الرهابيــة التــي أشــاعها الرحالــة

وقــع فيهــا الرحّ الــة الغرب ّيــون يف الشــرق .لقــد

شائعة يف وسائل اإلعالم الغربية ويف مذكرات

الوضاعــة والنقصــان والدون ّيــة يف اإلنســان
وال ُ
نجد له مسوّغا أخالق ّيا وال تاريخ ّيا مطلقا.

ماســة
كانــت حكوماتهــم وجمهورهــم يف حاجــة ّ

فالغربــي هــو الــذي أزعــج ســكينة العربــي مــن
خــال احتــال أرضــه واضطهــاده ،ورغــم ذلــك

ســعى إىل شــيطنته وتشــييئه ،وأحيانــا إىل ر ّده
إىل أصــل حيــواين« .وألنّ اختــاف اآلخــر مطلــق

فــإنّ مــن املمكــن قلبــه رأســا عــى عقــب يف لحظــة
ثانيــة كأســاس للـ ّـذات .بعبــارة أخــرى تصبــح
صفــات الشـ ّر والرببريّــة والفســق والفجــور
العائــدة لآلخــر املســتعمَ ر هــي التــي تجعــل
ّ
والتحضــر واالحتشــام
صفــات الخــر والطيبــة

وتمنــع انبعــاث أمجــاد الحضــارة العربيــة

بوصفــه مختلفــا .ال يمكــن ر ّد اآلخــر ملقاييــس
ظـرة ،أو تقديــر ثقافــة الغــر انطالقــا
الـ ّـذات النا ـ
من مفاهيم ثقافة األنا .وهذه هي املحاذير التي

ـاب عــدايئ إىل أبعــد الحــدود،
العربــي؛ إنــه خطـ ٌ

امللوّن .ولقد وضع الغرب آل ّيات طرد واستبعاد

إىل كتاباتهــم ،مــن أجــل التعريــف بشــعوبهم؛
فمعرفــة اآلخــر هــي الطريــق إىل الهيمنــة عليــه
ّ
وتخلفــه ،ومــن ثــم خلــق املـرّرات
وتأبيــد ضعفــه
التاريخيــة والوجود ّيــة الحتاللــه وشـ ّـل قدرتــه

عــى النهــوض واســتئناف عمل ّيــة اللحــاق بركــب
الحضــارة الــذي ال يتوقــف.

مشروطة بهذا االختالل الذي يحكم العالم .ال

الغربيــون واملستشــرقون واألنرثوبولوجيــون
السياســيني الغربيــن والجواســيس واملبشــرين
عـرب
الســريني ،ووكالء االســتعمار .ال ـيـزال ال ـ
ضح ّيــة تمثيــات مشــينة وعدائ ّيــة ،يك ّرســها

العمــل االختالقــي وامليديــا والســينما واملســرح
والرســوم الكاريكاتوريّــة.

الخاتمة

غـرب
   إن الــذي يحصــل اليــوم بــن الشــرق وال ـ

يف ختــام هــذا البحــث نكــون قــد وضحنــا معنــى

باملســتعمَ ر ،وعالقــة الرجــل األبيــض بالرجــل

اشــتغالهما يف النصــوص الرحليــة والروائيــة

هو امتدا ٌد لعالقات الس ّيد بالعبد ،واملستعمِ ر

الصــورة التمثيليــة وأنواعهــا ،والنمــط ،وآل ّيــات

إىل توظيــف الصــور التمثيل ّيــة واألنمــاط مــن
أنفســهم .وكان مــن شــأن هــذا التمثيــل عــن

طريق النصوص أن يحدث تصنيفات اعتباطية
للشــعوب األوروبيــة وغــر األوروبيــة ،وأن يعيــد

توزيع قيم الخرييّة والشريّة بما يخدم مصالح
غـرب ويــرر اســتعماره لآلخريــن.
ال ـ

شـراقي
أجــل ذلــك ال ـتـزال بنيــة الفكــر االست ـ

يخضعوننــا لتنميطاتــه ولتمثيالتــه املســيئة .لقــد
ّ
املستبد يف صناعة الكليشيهات
برع هذا الغرب

والرتويــج لهــا عــر العالــم ،وفرضهــا عــى ا ـلـرأي
العــام الـ ّـدويل .فاإلرهــاب صناعــة إســام ّية،

والدكتاتوريّة إنتاج عربي ،واألنظمة الشــمول ّية

ّ
متعددة،
   إن االعتداء عىل اآلخرين له أشكال

ثقافة عاملثالث ّية .ومع انفتاح الحدود السياس ّية

وال يزال هذا االعتداء مستم ّرا ودون ر ّد .مازال
املحقـرة،
ّـ
عـرب يخضعــون لنفــس التنميطــات
ال ـ

التصنيفيــة واالعتباطيــة وغــدت تحظــى بالق ـبـول

ولقد مارسه الغرب ّ
ضد آخريه بطرق متنوّعة.

فقــط ألنهــم مختلفــون؛ وألنهــم يســتندون إىل
أيديولوجيــا محافظــة ،ال تقبــل التنــازل عــن
غـرب ال يقبــل التنــازل عــن
مقوالتهــا .كمــا أنّ ال ـ

قيمــه الحضاريّــة التــي يعتربهــا جوهريّــة ،كمــا
ّ
التدخــل يف طرائــق عيشــه وأســاليب
ال يقبــل

صـرة شــاعت هــذه الصــور
ووســائل االتصــال املعا ـ

لــدى فئــات واســعة مــن شــعوب اليابســة؛
بــل إنهــا ك ـثـرا مــا بـ ّر ْ
رت حروبــا مد ـمـرة ومــآيس

وجراحــات يف أوســاط الشــعوب املضطهــدة.

باحث وأكاديمي جزائري
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مقال

جميل كاشا

الفالسفة والتسـامح
إلى أي مدى الفالسفة متسامحون؟
علي رسول الربيعي
يف عالم يفتقر إىل بوصلة أخالقية ،أصبح التسامح الفضيلة الرئيسية يف عصرنا .ويجب أن يكون املرء متأث ًرا بالقبول العاملي لفضيلة

عـرف الجميــع بقيمــة التســامح وأهميتــه .لقــد
التســامح هــذه .ال أحــد يعــارض ذلــك ،عــى األقــل عــى مســتوى تأكيــدات هــذه الفضيلــة .ي ـ
توارثنــا مــن خــال مفك ــري التنويــر مثــل ـلـوك وفولتــر ف ـكـرة التســامح حتــى أصبحــت الفضيلــة الرئيســية يف عصرنــا.

مـاع النــادر عــى املســائل األخالقيــة ،ولكــن مــا يذهلنــي ال ـتـزال هنــاك فجــوة بــن التســامح كفضيلــة
ليــس يف نيتــي أن أشــكك يف هــذا اإلج ـ
ً
ّ
علنا وممارســة التســامح .هل نحن متســامحون كما ندعي؟ ال يتعني عىل املرء بالضرورة أن يســتمتع برؤية خاطئة لألمور
معرتف بها

أو قبولهــا لــي يســأل نفســه عمــا إذا كان متســامحا بقــدر مــا يتباهــى املتســامحون .كمــا أنــه قــد ُيصــدم املــرء إذا مــا اتهمــه اآلخــرون بأنــه غــر

متســامح .لكــن مــاذا عــن الفالســفة؟ كيــف تســامحهم؟ وعليــه أود أن أســأل.

نادرا

ما يطرح السؤال :ما مدى تسامح

غـزايل ،أ ـلـرت الكبــر
ابــن رشــد يف موقفــه مــن ال ـ

أن يميــل إىل االعتقــاد بــأن الفالســفة

معــرف بهــم للتســامح) فولتــر نحــو روســو،

الفالســفة أنفســهم؟ يمكــن لل ـمـرء

متســامحون ،ال ســيما إذا الحظناهــم يف
املؤت ـمـرات الفلســفية ،حيــث يســتمعون إىل
مجموعــة واســعة مــن املوضوعــات ،ومــن

وجهــات نظــر مختلفــة .فتبــدو مثــل هــذه
املؤت ـمـرات التــي تحمــل هــذا الت ـنوّع هــي مثــال

للتســامح .عــى هــذا األســاس يمكــن ال ـقـول إن
الفالســفة متســامحون ،ويفتحــون عقولهــم
عــى وجهــات نظــر مختلفــة عــن وجهــات نظرهــم

دون أن نكون عنيفني.

ومــع ذلــك ،أرى أن الفالســفة ليســوا

متســامحني بالقــدر الــذي يعلنــون عنــه.
وللتذكــر بهــذا ،وتأكيــده ال يح ـتـاج ا ـملـرء إال إىل
إلقاء نظرة عىل تاريخ الفلسفة وكذلك حالتها
يف الحاضــر :اشــتهر ،الفالســفة يف تاريخهــم،

يف أغلــب األحيــان ،بخالفاتهــم وخصوماتهــم
ومعاركهــم .عــى ســبيل املثــال ال الحصــر :هــل
كان أفالطــون متســامحً ا مــع السفســطائيني،

أو مــع الشــعراء؟ مــاذا عــن تســامح أرســطو مــع
أفالطــون ،أو القديــس أوغســطني تجــاه مــن

يعرفــون باملتربعــن والبيالجيــن املســيحني،
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تجــاه هيدجريــن آخريــن ،ونجــد أن هــذه

املختلفة حول العقل واملعرفة ،ولكن الحقيقة
ال تحمــل شــي ًئا يقبــل التســامح :فــيء مــا ،أو

أن املاركســية أ ـقـرب إىل التنجيــم ،ألنهــا دون أيّ

يمكــن لل ـمـرء أن يتقبــل بعقــل مف ـتـوح أنواعــا

مــا مــدى تســامح بعــض الفالســفة تجــاه
متدينون ،لكن يعتقد اآلخرون أن الدين ليس

عــى الفيلســوف ق ـبـول حجــة معيبــة أو فاســدة
منطقيــاً :فقــد يصيــح الفيلســوف أنــه ال ـهـراء

ســوى وهــم عــى العلــم واجــب محاربتــه وأن ال

يمكن للمرء أن يتظاهر ،يف املمارسة العملية،

مــن املؤكــد هنــاك العديــد مــن وجهــات النظــر

تجاه ابن رشد ،اليبنز مقارنة مع لوك (كأنصار

االنقســامات تحــدث يف كل مدرســة فلســفية

كانط إزاء فيخته ،فيخته مع شيلينج ،هيجل

أريد أن أضرب مثاال عىل ذلك يف شخصية هانز
جــورج غادامــر الــذي ا ّدعــى أنــه يتب ّنــى الفلســفة

أمثلــة بســيطة تؤكــد ذلــك:

«روح علــم التأويــل» ،وهــو بالفعــل أحــد أكــر

ذلــك ســتكون جنونــا .ال يمكــن للفالســفة أن

يتســامح معــه ( وخــر مثــال عــى عــدم التســامح

مرضــا مــن ـنـوع مــا) .وربمــا ينطبــق الــيء نفســه

كتــب :دينيــت ودوكينــز

وشــيلينج ،نيتشــه ضــد شــوبينهاور ،هايدجــر
مــع هوســرل وهوســرل مــع هيدجــر ،أدورنــو
جـرا .ليــس
وكارنــاب مقابــل هيدجــر ،وهلــمّ ـ
لــديّ م ّتســع مــن الوقــت ،وال مــكان ألخــوض

فيــه التفاصيــل التــي يمكــن أن تمــأ املكتبــات،
لك ّننــي أزعــم أنــه نــادراً مــا بــدا أن الفالســفة

تقريبــا.

األكــر تســامحً ا ،حتــى أنــه زعــم أن التســامح هــو

الفالســفة تســامحً ا يف تاريــخ الفلســفة ،لكــن

هــل كان كذلــك بالفعــل يف مناقشــاته امللحميــة

عبــارة ،هــي أمــا صحيحــة أم ال .يمكننــا تقديــم
« »4 = 2 + 2هــذا صحيــح ،واملطالبــة بخــاف

«يتســامحوا» مــع هــذا الجنــون (بخــاف اعتبــاره

وال ســيما خصومهــم ،واألكــر مــن ذلــك أنهــم
ظهــروا غــر متســامحني ً
أيضــا حتــى إزاء أولئــك

مــع معاصريــن لــه مثــل هابرمــاس أو بتــاي أو
دريــدا؟ لســت متأكــداً مــن ذلــك ،ألنــه يف جميــع

ا ـملـرء بعقالنيــة ومنطقيــة أو ال يفعــل ذلــك.

البشــر ،هــي الد ـفـاع عــن آرائــه.

يمكــن لل ـمـرء أن يتســامح مــع ا ـلـرأي القائــل بــأن

ادعــى فيختــه أن يتبــع خطــى كانــط وهيدجــر

التعصب النسبي للفالسفة

كانــوا متســامحني تجــاه وجهــة نظــر اآلخريــن،

الذيــن ا ّدعــوا أنهــم يســرون عــى خطاهــم ،كمــا
تجــاه هوســرل.

لقد ظل هذا الحال مستمرا يف الوقت الحاضر،

مناقشــاته كانــت غريزتــه األوىل ،مثــل باقــي

عــى املبــادئ األساســية للمنطــق :إمــا أن يفكــر

Spell:

the

Breaking

Dennett،

Religion as a Natural Phenomenon

حـول األرض؟ بالطبــع ال ،حتــى
الشــمس تــدور ـ

)(London: Bantam، 2006

R. Dawkins، The God Delusion

التســامح مــن جانــب الفالســفة ،وعليــه يمكــن

وجهات النظر أو «رؤية العالم» .ولكن يبدو أن

وأيضــا الجماعاتيــون يف مواجهــة الليرباليــن؟

 )1يبــدو أن الحقيقــة واملنطــق غــر متســامحني
دائمً ــا مــع قضايــا العقــل والحقيقــة والخطــأ.

الليرباليــن تجــاه املاركســية؟ إذ يعتقــد بعضهــم

النســبي.

بشــكل جوهــري ،وهكــذا تعامــل الفالســفة

منــه :إىل أيّ مــدى يجــب أن نكــون متســامحني

ويعتقــدون بالخيم ـيـاء؟ مــا مــدى تســامح

أنهــا صحيحــة .يمكننــا ال ـقـول بهــذا الصــدد،
إن الفالســفة محرتفــون مدربــون عــى توضيــح

العيــوب يف الحجــج .فكيــف يمكــن أن يزدهــر
التســامح يف مثــل هــذه البيئــة؟

 )3الفلســفة واأليديولوجيــا :عــى الرغــم مــن

صـرار الفلســفة عــى املنطــق والحجــج ،فمــن
إ ـ

جميــع كليــات الديــن أو الالهــوت يف الجامعــات
األملانيــة .فــإىل أيّ مــدى يمكــن الحديــث عــن

قــدرا ولــو ضئيــا مــن عــدم التســامح أمــر ال مفــر

الصعــب داخليــا ق ـبـول حجــة ال يعــرف بهــا

تدعمهــا الحقيقــة أو يثبتهــا املنطــق .وهــذا مــا

عــى ا ـفـراض أن مســحي الســريع للغايــة يشــر

إىل وجود فجوة محتملة بني نظرية وممارسة

حـرام وجهــات نظــر اآلخريــن ،ولكــن مــن
با ـ

أو مثــا املوقــف املشــهور للفيلســوف األملــاين
املعاصر هانز ألربت يف مطالبته الشهرية بإغالق

نحــن نميــل إىل أن نكــون أكــر تســامحً ا بشــأن

عندمــا يواجــه حجــة ال أســاس منطقــي لهــا.

الواضح بما يكفي للقول إنها يف الواقع تعتمد

لــو كان ا ـلـرأي املعاكــس هــو الــذي أثــار التعصــب
ً
عنيفــا إىل حــد مــا.
يف أوقــات مــا ،وكان

تجــاه أولئــك الذيــن يســتمتعون بعلــم التنجيــم

بعــض الهيدجريــن غــر متســامحني للغايــة

تجــاه الديــن املؤلفــات التــي أمامــي اآلن مثــل

وينطبــق الحــال عــى مســائل الواقــع .فهــل

لل ـمـرء أن يستفســر عــن أســباب هــذا التعصــب

سـرليون والهيدجريــون؟ يف الواقــع ،إن
الهو ـ

الديــن؟ إن بعضهــم ،وإن لــم يكــن معظمهــم،

(New York: Penguin، 2006); and

حتــى لــو بــدت مناقشــاتنا أكــر تهذي ًبــا وهــدوءًا:
فهــل الفالســفة التحليليــون متســامحون ً
حقــا
تجــاه الفالســفة القاريــن ،والعكــس صحيــح؟

أســاس واقعــي ،أو أن الواقــع يدحضهــا.

مختلفــة مــن الحجــج ،ولكــن مــن الصعــب جـ ًـدا

التســامح هنــا؟

اعتمــادا ك ـبـرا عــى أيديولوجيــات ليســت دائمــا
يجــب أن يــؤدي إىل مزيــد مــن التســامح مــن

قبــل الفالســفة .لكننــي أزعــم أنــه ،عــى العكــس

 )2الطبيعــة الحجاجيــة للفلســفة تجعلهــا غــر

مــن ذلــك ،أن هــذا يجعــل الفالســفة أقــل
ً
ودفاعا عن قناعاتهم األساسية .يميل
تسامحً ا

فقط رؤية (النسبة الدقيقة مفتوحة للنقاش).

النفــس األخــر ،كأنهــم يقولــون فليــأت الجحيــم

متســامحة مــع الحجــج الســيئة .إن الفلســفة
بطبيعتها هي حوايل  90باملئة حجج و 10باملئة

الفالســفة إىل الد ـفـاع عــن أيديولوجياتهــم حتــى
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مقال

أو الفيضان .قد يكون لذلك عالقة بحقيقة أنه

وتتفــق عليــه جميــع املجتمعــات «الرديئــة» أو

فكرة التسامح

فلســفية .بالنســبة إىل جميــع املقاصــد

الحضــارات لــم يتعــزز إال مــن خــال عمليــة

متســامحني ،لكــن هــذا ال يخفــي حقيقــة أن

مــن األصعــب التحقــق مــن صحــة أيديولوجيــة
واألغراض ،ال يوجد يف األخري سوى القليل من

العوملــة واال ـعـراف بالت ـنـوع اللغــوي والدينــي

حد أدىن وال يوجد أيّ صراع تجريبي أو حقائق

فمجتمــع مرتابــط كمجموعــة متطابقــة
متجانســة مــن املعتقــدات لــم يعــد موجــوداً.

عندمــا قــال «أنــا ال أفهــم هــذه أو تلــك الثقافــة،

التســامح أقــل .قــد يكــون ليــس هــذا هــو الحــال
دائمً ــا ،لكــن دائمــاً هــذا الخطــر موجــود.

صـراع والعنــف باعتبــار أن
أراد ا ـملـرء تجنــب ال ـ

معهــا طاملــا أنهــا ال تســبب أذىً واضحً ــا وتزعــج

النهايات يف املناقشات الفلسفية÷ ،ال يوجد أيّ

تجريبيــة .وعليــه ،يمكننــي ال ـقـول هنــا :كلمــا
زاد االنضبــاط واالل ـتـزام األيديولوجــي كلمــا كان

ظـرة عامــة عــى
مــا أخلــص إليــه باختصــار :أن ن ـ
الفلســفة تشــر إىل أن الفالســفة أقــل تســامحً ا

ممــا قــد يتصــور ا ـملـرء .يعــود ذلــك إىل بعــض

أســباب ،فمــن ناحيــة ،التزامهــم بقضايــا

الحقيقــة واملنطــق والحجــج مــا يجعلهــم ربمــا
غــر متســامحني ملــا يــرون أنــه وجهــات نظــر

ســخيفة أو معيبــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى فــإن

الطبيعــة األيديولوجيــة للفلســفة يف الغالــب
تــؤدي يف حــد ذاتهــا دورا يف جعــل الفالســفة
أقــل انفتاحً ــا عــى وجهــات النظــر املختلفــة أو
املعار ضــة.

التسامح باعتباره بداية عصرنا وشكواه

والثقــايف واإلثنــي املتزايــد يف جميــع املجتمعــات.

وهكــذا أصبــح التســامح فضيلــة قصــوى إذا

التســامح يمكــن أن يكــون لــه بعــد مهــن .عــادة،
نحــن «نتســامح» مــع األمــور التــي ال نتفــق معهــا
ً
مدركا لهذا
وال نريد التعامل معها .كان فولتري

فهي بعيدة ً
جدا عن ثقافتي ،لكنني سأتسامح

حـرب.
التســامح أفضــل مــن ال ـ
ّ
ومــع كل ذلــك ال يمكننــي إال أن أشــر إىل أن

أعتقــد ،يف هــذا املعنــى ،يمكــن أن يتســامح

التســامح الفضيلة الرئيســة لعصر «نســبي» .إذ

والعكــس صحيــح ،ويتســامح الجماعاتيــون

هنــاك جانبــا ســلبيا لهــذا التســامح :فقــد أصبــح
لم يعد هناك من أحد يهيمن عىل الحقيقة وال

ســامي».

الفالســفة التحليليــون مــع الفالســفة القاريــن،

مــع الليرباليــن ،وامللحــدون املتحمســون مــع

عىل نظام القيم .وقد أدى هذا إىل مأزقنا يف «ما

املؤمنــن ،ومــا إىل ذلــك ،أي أن مــا يقولــه

الصعوبــات املعروفــة للنســبية ،هنــاك التناقــض

بالنســبة إليهــم ،لكنهــم سيتســامحون معهــم

بعد الحداثة» بعواقبه العدمية ،باإلضافة إىل

الــذايت الــذي ال يمكــن حلــه لالنقســام املنطقــي
يف النــص ،ولحجــة والنظريــة ،ويثــر كل هــذا
شـاكل هــي:
م ـ

خصومهــم أو يفعلونــه أو يؤمنــون بــه هــو عــار
رغــم ذلــك .وينطبــق هــذا عــى املجتمــع ككل.

ّ
تدعــي بعــض الــدول أنهــا منــارات للتســامح،

لكنها تقرر حظر الربقع ،أو حتى وشاح الرأس،

– ( )1إذا لــم تكــن هنــاك حقيقــة ،فــا قيمــة

الذي قد يكون مقبوال يف أحسن األحوال ،لكن

بالتســامح كواحــدة منهــا؟

الحــد مــن التســامح أو وضــع حــدود للتســامح

حقيقيــة لالل ـتـزام بهــا ،ملــاذا يجــب اال ـعـراف

يبقــى يُنظــر إليــه بعــن الشــك .يــدل هــذا عــى

ملاذا اكتسب التسامح هذا الرواج واالنتشار يف

– ( )2أال يتجاهــل هــذا «التســامح العاملــي»

يف املمارسة العملية .إنها يف الواقع ،ويف أغلب

التاريــخ العاملــي .يكمــن الســبب األول الواضــح

غريهــا وأنــه ال يمكــن لل ـمـرء أن يتســامح مــع كل

للتصالــح مــع اآلراء واملمارســات التــي يحرتمهــا

عصرنا؟ بالتأكيد هذا له عالقة بتاريخ البشر أو

حـرب العامليــة الثانيــة.
كنتيجــة أو أحــد عواقــب ال ـ

فبعــد املــآيس التــي ال معنــى لهــا يف الحربــن

حقيقــة أن بعــض الحقائــق والقيــم أفضــل مــن
يشء ،من الناحية النظرية وكذلك يف املمارسة

العمليــة؟ أال توجــد هنــاك حــدود واضحــة ملــا
يمكــن لل ـمـرء تحملــه؟

العامليتــن ،أصبحــت فضيلــة التســامح مطلبــا
ح ّتمــه الزمــن ،فقــد انطلقــت الدعــوات :علينــا
حـرب عــى
أن نقبــل خالفاتنــا بــدالً مــن شــن ال ـ

التســامح بـ»اآلخــر» باعتبــاره قيمــة يف حــد ذاتــه.

كان هنــاك ترويــج ســابق للتســامح يف أعمــال

أو مــن املطلــوب أن يكــون لــه أيّ مضمــون :إن

بعضنــا .ويمكــن ال ـقـول إنــه مــن الصحيــح ً
أيضــا
الفيلســوف الربيطــاين جــون ـلـوك والفرنــي
حـرب الثالثــن عامً ــا
جـاء ردا عــى ـ
فولتــر الــذي ـ

فممــا ال شــك فيــه ،تــم االحت ـفـاء ،إىل جانــب

حـرام وال ـكـرم .يجــب أن يكــون
مثــل فضيلــة اال ـ
حـرام مكمّ ـا ً للتســامح ألنــه يســتلزم أن
اال ـ

امتيــاز لهمــا ،وعليــه اآلخريــة واالختــاف -التــي
حــد ذاتهمــا.

لو كان نادرًا ما يذكر أو يتم تناوله يف الفلسفة.

الحائريــن» إن ال ـكـرم نعمــة الخــر ألولئــك الذيــن

ال يســتحقونه .وإن هــذه النعمــة يف حقيقتهــا

فيــض مــن اللــه علينــا ،واللــه هــو مــن يمنحهــا

عــى الحقيقــة .ويمكننــا تقليــد هــذا ال ـكـرم.
ويف النهاية أشكر القارئ عىل تسامحه.

جميل كاشا
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تعزيز فضيلة التسامح من قبل اآلخرين مثلها

حـرب ،وآخــر الخــر هــو الشــر ،وال يــرى ا ـملـرء
ال ـ

وفلســفات التســامح .يكمــن الســبب الثــاين

طريــق واحــد للحضــارة ،يجــب أن تقبــل بــه

«سأتســامح معــه» .هــذا هــو الســبب يف ضــرورة

أو كمــا قــال مــوىس بــن ميمــون يف كتابــه «دالئــل

آخــر الحقيقــة هــو الباطــل ،وآخــر الســام هــو

تبشــر بهمــا مــا بعــد الحداثــة -ليســا كافيــن يف

والســيما افرتاضــه األســاس بأنــه ال يوجــد ســوى

ا ـملـرء :أنــا ال أحــب مــا تفعلــه أو تقولــه ،لكننــي

ولكــن يجــب تحديــد هــذا «اآلخــر» إذا كان يجــب

بــن الطوائــف املســيحية يف أوروبــا ،حيــث كانــت

النتشــار دعــوات التســامح يف زوال االســتعمار،

األحيــان ،هــي فضيلــة وأقــل مــن كونهــا طريقــة

حـرم ً
أيضــا مــا هــو متميــز وربمــا متفــوق مــن
ن ـ
ً
وجهــة نظــر أخــرى .ال ـكـرم مطلــوب أيضــا ،حتــى

بســهولة ملــاذا يجــب إض ـفـاء قيمــة عليهمــا أو

حـرب ســببا أساســا يف ظهــور دعــوات
هــذه ال ـ
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املتخلفــة األخــرى .هــذا االنفتــاح عــى تعدديــة

نــود جميعً ــا أن نشــيد بالتســامح ونعلــن أنفســنا

كاتب وأكاديمي عراقي
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مقال

هبة عيزوق

تأمالت في منطق الشر
وائل يوسف
قــدم ديفيــد هيــوم موضوعــات تحــت اســم أســئلة أبيقــور القديمــة وط ــرح مجموعــة أســئلة منهــا ،هــل يريــد «اللــه» أن يمنــع الشــر ،لكنــه ال
كيل الخرييــة .أم أنــه قــادر ويريــد
كيل القــدرة ،أم أنــه يســتطيع لكنــه ال يريــد؟ لــو صــح ذلــك فلــن يكــون ّ
يســتطيع؟ لــو صــح ذلــك فلــن يكــون ّ
يف آن واحــد؟ فمــن أيــن إذن يجــيء الشــر؟

يتساءل

ســامح عــودة يف مقــال

بعنــوان «إذا كان اإللــه

اآلخــر املثلــث ،ويــأيت دور االختيــار فــأيّ مــن

هــذا مــا يجيــب عنــه الباحــث ســامي عامــري يف

املربــع وكانــت النتائــج أن األطفــال يف ســن ثالثــة

يحكــم الكــون فلمــاذا ال يقــي عــي الشــر؟»،
كتابــه «مشــكلة الشــر ووجــود اللــه» ،إذ يُرجــع

األمــر إىل مــا هــو أعمــق مــن الشــر نفســه ،فــرى
أن الرؤيــة التــي تشــكلت يف الفكــر الغربــي يف

األشــكال ســوف يختــار الطفــل منهــم املثلــث أم
شــهور  80باملئــة منهــم اختــاروا املربــع الشــكل

الــذي يقــوم باملســاعدة ،واألطفــال يف ســن

الســتة شــهور  100باملئــة منهــم اختــاروا املربــع

أيضــا وهــذا يجعلنــا نصــل إيل نتيجــة مفادهــا أن

طـاء نتيجــة املنفعــة.
بعــض األخ ـ
معضلة القطار

سـرعة
إذا كان أمامــك عربــة قطــار مندفعــة ب ـ

عــى ســكة حديــد ،ويوجــد يف طريقهــا

خمســة أشــخاص محتجزيــن عــى الســكة وال
يســتطيعون ال ـفـرار ،ومــن حســن الطالــع أنــه

أعقــاب الثــورة الفرنســية كان لهــا أبلــغ األثــر يف
صياغة ذلك اإلنكار ،وهو ما يؤ ّكده الفيلسوف

األطفال يولدون خريين وأن العمليات املعرفية

بإمكانــك الضغــط عــى زر يقــوم بتحويــل خــط

اإلنسان بالرتتيب اإللهي عىل خلفية هذا الفكر

ويف تجربــة أخــري لبيــان مــدى عدالــة الطفــل

االصطــدام بأولئــك األشــخاص الخمســة ،ولكــن

شهور عند توزيع خمس قطع من الشوكوالتة

الجانــب الثــاين مــن التفريعــة ،وســوف تقــى

الكنــدي تشــارلز تيلــور ،الــذي يــرى أن إحســاس
قــد ُبهــت ،وأن اإلحســاس بقدرتنــا عــى تنســيق

النظــام ال ـكـوين بأنفســنا قــد بــدأ يــرز ،مــا أفــى

يف أدمغتهــم تدعــو إيل الخــر واملســاعدة.

وجــد الباحثــون أن معظــم األطفــال يف ســن 10

يف النهايــة إىل الرغبــة يف عالــم بــا مكابــدة ،وإذا

عليهــم فــإن الطفــل يأخــذ قطعتــن ويعطــي

سـاءل هــل توجــد نزعــات للشــر لــدى
ونت ـ

ونســتنتج مــن ذلــك عدالــة األطفــال.

تحدثنا عن الشر اإلنساين ال بد أن نبدأ بالطفل

األطفــال؟ وهــل هــي ن ـتـاج البيئــة أم أنهــا منحوتــة
يف الحبل الجيني للبشر؟

األطفال بني غريزة الخري والشر

قرينه اثنني ويســتغني عن القطعة الخامســة،
ويف تجربــة أخــري تبــن لألطفــال يف هــذه
التجربــة أن هنــاك دميــة تســاعد يف صعــود

الدا ـئـرة عــي ســبيل املثــال ودميــة ال تســاعد

مــن خــال خلــق مواقــف لذلــك وكان األطفــال

أجــري عالــم النفــس املشــهور ـبـول بلــوم (Paul

دائمــا يختــارون الدميــة التــي تســاعد ولكــن عنــد

منهــا معرفــة األســاس األخالقــي لــدى األطفــال

شـوكوالتة «غري مفضلة لدى الطفل»
تســاعد و ـ

 )Bloomتجــارب عــي األطفــال كان الهــدف

يف ســن مبكــر ،وهــل يولــد الطفــل بأســس

أخالقية أم أنها تكتسب من البيئة املحيطة له،
وكانــت مــن ضمــن التجــارب «تجربــة األشــكال»
وهــي تتلخــص يف أن هنــاك ثالثــة أشــكال

هندســية «دا ـئـرة ومثلــث ومربــع» والتجربــة أن

الدائرة تحاول الصعود عىل منحدر ويساعدها
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يف ذلــك املربــع ويعيــق صعودهــا عــي الجانــب

إذا كانــت هنــاك منفعــة فمــن املمكــن أن نرتكــب
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شـوكوالتة «مفضلــة» مــع الدميــة التــي ال
وضــع ـ

ســر العربــة عنــد تفريعــة للســكة يبعدهــا عــن
لذلــك ثمــن فهنــاك شــخص آخــر محتجــز يف

العربــة عليــه بــدال منهــم .فهــل تضغــط الــزر؟
اقــرح الفيلســوف تومســون تعديــل املشــكلة

الســابقة عــى ـغـرار مــا ســبق ،تندفــع عربــة قطــار
سـرعة نحــو خمســة
ُفقــدت الســيطرة عليهــا ب ـ
أشــخاص ،ولكنــك تقــف اآلن خلــف شــخص

غريــب ضخــم الجثــة عــى جســر للمشــاة فــوق

الســكة ،والطريقــة الوحيــدة إلنقــاذ األشــخاص
الخمســة هــي أن ترمــى ذلــك الشــخص مــن
صـره املــوت
أعــى الجســر ،طبعــا ســوف يكــون م ـ

األكيــد ،غــر أن ضخامــة جســمه ســوف توقــف

أكرث حذرا وتوترا إىل حد ما ،فلمَ ذلك؟ الحالة

األوىل مــن املمكــن أن تنطــوي عــى مــا نســميه

الســعادة وهــم يقذفــون بالرجــل الضخــم مــن

البارد أي استدالل منطقي وتفكري عقالين ،أما

بــاألىس واأللــم حيــال ذلــك وهنــا تظهــر ســمات

معضلــة أخالقيــة غــر شــخصية وهــى التعاطــف
الحالــة الثانيــة فهــي معضلــة أخالقيــة شــخصية
وهــى دا ـئـرة تعاطــف حــار ،وعــى ـغـرار معظــم

النــاس العاديــن يحــل املعتلــون نفســيا -هــم

مــع الدميــة التــي تســاعد كان األطفــال يختــارون

العربــة منقــذة حيــاة الخمســة ،هــل تقــوم

املفضلــة ووصــل األمــر إيل تعــدي األطفــال عــى

هنا نحن أمام معضلة حقيقية فمع أن النتيجة

وســلوك اجتماعــي عنيــف -معظــم الحالــة

حياتهــم ،متماثلــة يف الحالتــن (واحــد بــدال مــن

يــزداد التعقيــد واإلثــارة فإنهــم يحلــون الحالــة

شـوكوالتة
الدميــة التــي ال تســاعد تح ـيـزا لل ـ

شـوكوالتة غــر
الدميــة التــي تســاعد لكــن معهــا ـ
مفضلــه لديهــم عــن طريــق إلقائهــا عــى األرض،
ويتبني من هذا أن احتمالية تغري االتجاه واردة

بدفعــه؟

واحــدة مــن حيــث عــدد الذيــن ســوف يفقــدون
خمسة) ،إال أن الدخول يف هذه اللعبة يجعلنا

أن يــرف لهــم جفــن ،ســوف يكونــون يف منتهــى

طـراب عقــي مزمــن
أشــخاص يعانــوا مــن اض ـ
األوىل سريعا ،وخالفا للناس العاديني ،حيث

الثانيــة ســريعا أيضــا .فاملعتلــون نفســيا ،ودون

أعــى الجســر (نقــا عــن العلــوم) ،مــع تظاهرهــم

الشــخصية الســيكوباتية ،لكــن ي ـفـرض هــذا

حـراس مــع الســجناء داخــل
التــي يتعامــل بهــا ال ـ

الســجون ناتجــة عــن اضطرابــات نفســية أم أن
الشــر متجـ ّـذر يف اإلنســان وممارســته تحقــق لــه
متعــة ونشــوة نفســية .قــرر زيمبــاردو دراســة
األدوار التــي يلعبهــا النــاس يف حــاالت الســجن،

ولتجهيــز مــكان مناســب للتجربــة قــام بتحويــل

املوقــف علينــا ســؤال مفــاده هــل هــذه الحالــة
تنطــوي عــي املعتلــن نفســياً فقــط أم أن هنــاك
أُناساً أسوياء غري معتلني نفسياً يقوموا بهذا؟

ســتانفورد إىل ســجن صــوري ،ووضــع إعالنــا

(وهــو أســتاذ محاضــر يف جامعــة ســتانفورد)

النفســية لحيــاة الســجن ،تقــدم أكــر مــن 70

يف عــام  1973قــام دكتــور فيليــب زيمبــاردو

بتجربــة ســميت بتجربــة ســجن ســتانفورد .كان
زيمباردو مهتما بمعرفة ما إذا كانت الوحشية

القبــو املوجــود يف مبنــى علــم النفــس بجامعــة

طلبــا ملتطوعــن للمشــاركة يف دراســة اآلثــار
شخصا لالشرتاك يف التجربة وقاموا بمقابالت

تشــخيصية واختبــارات شــخصية الســتبعاد
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مقال

املرشحني الذين يعانون من مشاكل نفسية أو

حـراس ملمارســة
اع ـتـرت وســيلة تنظيميــة لل ـ

قيــم الخــر والجمــال ،وامل ـتـرم مــن كل عالقــة

النفــس األ ـمـريك ســتانيل ميلقــرن أجــرى تجربــة

سـرة آيخمــان بدقــة.
ســيزرين عــى إعــادة كتابــة ـ

الهــادئ راســكولينكوف والــذي يرتكــب جريمــة

آيخمــان تكفــي طاعــة الســلطة لتحويــل شــخص

إعاقــات طبيــة أو تاريــخ مــن الجريمــة أو تعاطــي

الســيطرة عــى الســجناء .تعرض الســجناء

أسبوعني ،ولكن يف اليوم السادس تم إنهاؤها

ك ـبـرة ،إن كال مــن األمــر ميشــكني املندفــع نحــو

شـراك يف التجربــة نظــر  15دوالرا
جامعيــا لال ـ

ومنحهــم مهــام مملــة ال طائــل منهــا ،وقــد تمــت

حـراس.
مــن قبــل ال ـ

نفعيــة يف روايــة األبلــه ،والطالــب الجامعــي

املخــدرات ،يف النهايــة تــم اختيــار  25طالبــا
يف اليــوم الواحــد للمشــاركة يف التجربــة.

لإلهانــة باســتخدام الشــتائم واألوامــر املكروهــة،

معاملتهــم بشــكل غــر إنســاين بشــكل عــام.

تــم توزيــع األدوار عــى الطلبــة بشــكل عشــوايئ،

وتــم اســتخدام تمريــن الضغــط كعقــاب بــدين

ســجناء وأحــد عشــر حارســا ،تــم تقســيم

ظهر السجناء أثناء قيامهم بالتمرين ،ويف مرة

شـرة
حـراس ،و بــدأت التجربــة بع ـ
بــن ســجناء و ـ

حـراس إىل مجموعــات ،كل مجموعــة تتكــون
ال ـ

حـراس و يتناوبــون العمــل كل ثمــاين
مــن  3ـ
ســاعات ،كمــا تــم وضــع الســجناء يف غــرف
الحجــز مقســمني كل ثالثــة يف غرفــة ،وتــم

حـراس باملــي فــوق
للســجناء ،وقــام أحــد ال ـ

الطبيعيــة قــدر املســتطاع .تــم التعامــل مــع

الســجناء كمجرمــن حقيقيــن ،فقــد تــم

ضبطهــم والقبــض عليهــم يف منازلهــم ودون
شـرطة
ســابق إنــذار ،وأخذهــم إىل قســم ال ـ

وتصويرهــم

وأخــذ

بصماتهــم

وأخذهــم

معصوبــي األعــن إىل الســجن ،مــع أبــواب و

شــبابيك تحميهــا قضبــان حديديــة ،وجــدران

حـراس
واملالحــظ يف هــذه التجربــة أن كال مــن ال ـ
والسجناء أُناس عاديون غري مضطربني نفسياً

ولــم يتعرضــوا إىل اضطهــاد مــن قبــل وعــي
الرغــم مــن هــذا كان الشــر واضحــاً يف ســلوكيات

أخرى أمر بعض املساجني بالجلوس عىل ظهر
مـ ّر اليــوم األول هادئــا دون أحــداث ،ولكــن

يــدل عــى نزعــات اإلنســان للشــر.

زمالئهــم أث ـنـاء التمريــن تغليظــا للعقــاب.

حـراس يف أســاليب تعذيــب املســاجني وهــذا
ال ـ

اإلنسان إشكالية غري قابلة للمعرفة والتفسري

يف مقــال عــن صــورة اإلنســان واإللــه عنــد

أحــد الســجناء التصــرف.

حـايك بيئــة الســجن
حــاول زيمبــاردو أن ي ـ

عـرض لهــا الســجناء
بســبب االنت ـهـاكات التــي ت ـ

حـراس تجــاه املســاجني وظ ـهـرت إبداعــات
ال ـ

سـاء
تخصيــص غــرف كســجن ان ـفـرادي يف حــال أ ـ

الحراس والسجناء ُأناس
ً
نفسيا
عاديون غير مضطربين
ولم يتعرضوا إلى اضطهاد
من قبل وعلي الرغم من
ً
واضحا في
هذا كان الشر
سلوكيات الحراس تجاه
المساجين وظهرت إبداعات
الحراس في أساليب تعذيب
المساجين

دوستويفسيك يخربنا دوستوفيسيك عرب رواية

«مذ ـكـرات مــن القبــو» ،والتــي تصــف العوالــم

الداخليــة إلنســان ال يجــد لنفســه موطــئ قــدم
يف كنــف املجتمــع الحديــث ،مــا يدفعــه إىل صــب
جام غضبه وحقده -انطالقاً من مسكنه املعتم

الواقــع يف قبــو أريض -عــى الطبيعــة والبشــرية
واملدنيــة الحديثــة ،يســائل دوستويفســي

الفلســفات الوضعيــة والرباغماتيــة املاديــة التــي

قتل لدوافع نفسية مبهمة ومركبة ،وال تحوي

اآلخر إذا كان الهدف هو تنفيذ األوامر فإن عالم

لبيان أن ما بينته حنا أرندت من خالل محاكمة

عــادي إىل جــاد .وعــى هــذا األســاس وظــف
ميلقــرن أشــخاصاً اقتنعــوا بأنهــم سيشــاركون

أيّ دوافــع ماديــة تذكــر ،واملقامــر الــذي يبــدد
خـراً
كامــل ثروتــه يف طــاوالت القمــار ،وليــس أ ـ

يف تجربــة علميــة .طلــب منهــم أن يســتعملوا

واآلخريــن ،وينقــم عــى نفســه والبشــرية ،كل

إذا لم يجيبوا إجابة صحيحة عن األسئلة .ومنذ

صاحبنــا رجــل القبــو الــذي ال يفتــأ يهــن نفســه
هؤالء هم شهود دوستويفسيك بأن اإلنسان يف

ســلوكياته وأفعالــه أبعــد مــا يكــون عــن املحــددات

صدمات كهربائية عىل أفراد مقيدين إىل مقاعد

البدايــة ،تعجــب مــن أن املتطوعــن ينفــذون

مرابيــة -أنــه أحــد أولئــك «االســتثنائيني» الذيــن

بإمكانهــم تجــاوز «الحــدود» والتضحيــة بمــا
يرونــه ضروريــاً يف ســبيل تحقيــق نفــع البشــرية،
فوفقــا لراســكولينكوف فــإن جميــع الشــخصيات

شـرعة يف تاريــخ البشــرية مــن
االســتثنائية وامل ـ
«صولــون» وحتــى «نابليــون» ،إنمــا حققــوا

لنفســه أث ـنـاء املحاكمــة ،أن آيخمــان كان مــن
املناهضــن املرموقــن للســامية ،وكان واعيــاً
تمامــاً بمــا يقــوم بــه ،وقــد تقــدم بمبــادرات

تتجــاوز مجــرد تطبيــق أو تنفيــذ األوامــر .لــم تكــن
صــورة املوظــف املج ـهـول إال حيلــة دفاعيــة أو

طريقــة دفاعيــة ،وأن حنــا أرنــدت قــد وقعــت يف

سـرعت يف الق ـبـول
الفــخ أو الخديعــة ولعلهــا ت ـ
بالنتائــج ،ألنهــا تســمح لهــا بصياغــة أطروحتهــا

املتوحشــة مــن ســلبية األ ـفـراد العاديــن».

لقــد ظــن راســكولينكوف -بعــد أن توهــم أنــه
حــد يشــعر فيــه بحريتــه يف قتــل ا ـمـرأة عجــوز

وعىل العكس فإن الصورة التي أراد أن يعطيها

القوية وحجتها املفحمة القائلة «تعيش النظم

واملؤ ـثـرات النفعيــة والعقالنيــة.

قــد تحــرر مــن األخــاق «املســيحية الباليــة» إىل

خـرة ،فقــد أقــدم املــؤرخ الربيطــاين ديفيــد
األ ـ

ظن راسكولينكوف -بعد
أن توهم أنه قد تحرر
من األخالق «المسيحية
البالية» إلى حد يشعر
فيه بحريته في قتل امرأة
عجوز مرابية -أنه أحد أولئك
«االستثنائيين» الذين
بإمكانهم تجاوز «الحدود»

إن إشــكالية النفــس البشــرية وتجــاوزات الشــر
تقــع مــا بــن أُنــاس معتلــن نفســياً أخطرهــم
الســيكوباتيني وهــم أُنــاس لديهــم نزعــات نحــو

الشــر وإذا تعمقنــا يف الشــخصيات الســيكوباتية

نجــد أن أخطرهــم الســيكوباىت األخالقــي وهــو
شــخص يتخــذ مــن األخــاق ســاحاً لخــداع
البشــر ،حيــث يُظهــر لهــم خــاف مــا يبطــن،
ولذلك فهو أكرث خطورة عىل املجتمع وعادة ما

يصل إىل مناصب قيادية ،لقدرته عىل الخداع،

اختزلت الوجود اإلنساين ببعده املادي النفعي

أفكارهــم فقــط عندمــا «تخطــوا الحاجــز»

صـرا أكــر مــن
«هــل يمكــن لــيء أن يكــون معا ـ

يف طريقهــم دون أن يســتدعي هــذا منهــم حتــى

زيــا موحــدا مــن اللــون الــكايك ،يحملــون صا ـفـرة

كان ســيقوله دوستويفســي عــن علــم النفــس

هذا يذكرين بمقال بعنوان إعادة النظر يف فكرة

التضحيــة بــكل أصدقائــه ،أو مبادئــه ،ومــازال

شـرطة ،وكانــوا يلبســون نظــارات شمســية
ال ـ

سـاءل الناقــد األ ـمـريك دافيــد دنبــي
هكــذا ت ـ
تعقيبــاً عــى رؤيــة رجــل القبــو هــذه .مكمــن

الجنــدي األملــاين «أدولــف آيخمــان» مــن خــال

جـزء منهــا؟
تميــل إىل الشــر وأنــه ـ

غـرة.
ص ـمـاء وزنازيــن ص ـ

سـرة تــم تطريــز
كانــت الثيــاب عبــارة عــن ـ
طـاء صغــر ل ـلـرأس
أرقامهــم عليهــا ،مــع غ ـ

حـراس ،فكانــوا يلبســون جميعــا
(كاب) ،أمــا ال ـ

خاصــة ملنــع التواصــل البصــري بينهــم وبــن

حـراس
الســجناء ،وقــد صــدرت تعليمــات لل ـ

بفعــل مــا يرونــه ضروريــا للحفــاظ عــى القانــون
حـرام
والنظــام داخــل الســجن ،مــع مراعــاة ا ـ
الســجناء ،وعــدم الســماح بــأيّ تجــاوزات أو
عنــف جســدي.

حـراس بالتمــرد الــذي اندلــع يف
فوجــئ ال ـ

حـراس
سـرة خلــف األبــواب ،قــام ال ـ
بوضــع األ ـ

قابلــة للمعرفــة؛ ومــن ثــم باإلمــكان التنبــؤ

أرقامهــم ،وحصنــوا أنفســهم داخــل الزنازيــن
باســتخدام طفايــات الحريــق التــي تطلــق ثــاين

السجناء ،ففي تمام الساعة  2:30صباحا قاموا

حـراس الزنازيــن ،وجــردوا الســجناء
اقتحــم ال ـ

ـمـرة واحــدة تتبعهــا عــدة ـمـرات ،تــم اســتخدام

حـراس
التمــرد يف الســجون االنفراديــة ،وبــدأ ال ـ

عــدد الصا ـفـرات كنــداء ألرقــام املســاجني ،وقــد

aljadeedmagazine.com

الخطــأ يف مثــل هــذه األســاليب «العلميــة»

غـرض مــا،
أنهــا تقــوم بالتعامــل مــع اإلنســان ك ـ

جـاءت النتائــج يف غضــون ســاعات مــن بــدء
و ـ

بإيقــاظ الســجناء مــن النــوم بإطــاق الصا ـفـرات

هــذا النقــد للعقالنيــة؟ يف وســع ا ـملـرء تخيــل مــا

صبــاح اليــوم الثــاين ،حيــث خلــع الســجناء
ّ
يغطــي رؤوســهم وقامــوا بنــزع
الــكاب الــذي

أكســيد الكربــون والــذي يثلــج الجلــد ،وأجــروا

حـراس بمضايقــة
التجربــة ،بــدأ بعــض ال ـ

وحســب!

وعلــم االجت ـمـاع ،واالســتبيانات مــن أيّ ـنـوع»

حول عنقهم ،وعصا غليظة تم استعارتها من
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زيمبــاردو قــد خطــط أن تســتمر التجربــة ملــدة

دوستويفسيك من خالل شخوص رواياته بـ»ال»

له تجعلنا نسأل ملاذا يفعل هذا؟ وعيل الجانب

حـول آيخمــان يف الســنوات
وتزايــدت الدراســات ـ

الســجناء عــى االبتعــاد عــن األبــواب ،بعــد ذلــك
س ّرة .تــم وضــع قــادة
مــن مالبســهم وأخرجــوا األ ـ

يف مضايقــة وترهيــب الســجناء اآلخريــن .كان

كــيء مــادي خاضــع لقوانــن ســببية ضروريــة

بســلوكه ،ولكــن وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد
أخذ رجل القبو يخربنا أن اإلنسان إشكالية غري

قابلــة للمعرفــة والتفســر.

املتنبئــون بالســلوك البشــري -كمــا ي ـقـول
الرجــل يف القبــو -يفرتضــون بشــكل عــام «أننــا
نتصــرف وفقــاً ملــا تمليــه مصالحنــا العليــا» ولكــن

هــل يفعــل اإلنســان هــذا األمــر حقــا؟ يجيــب

واســتطاعوا إزهــاق األرواح التــي وقفــت ـعـرة

الســؤال ي ـفـرض نفســه هــل النفــس البشــرية

تفاهة الشر حيث يعرض لنا أشيل وانربغ قصة

حـرب العامليــة الثانيــة ،ويف عــام
اليهــود خــال ال ـ
وعـرض للمحاكمــة
 1960ألقــي القبــض عليــه ُ ـ
ضـرت حنــا أرنــدت املحاكمــة
يف عــام  1962وح ـ

بوصفهــا مراســلة مجلــة نيويــورك تايــم ،وخــال

املحاكمــة ،لــم يكــف آيخمــان عــن التأكيــد بأنــه
كان «ينفــذ األوامــر» .إن شــهادة هــذا الرجــل
التــي تبــدو ظاهرهــا عاديــة جــداً ،وال تتســر وراء

مهامهــم ،وال يــرددون يف زيــادة قــوة الصدمــات

عـرض رفيــدة طــه لتجســيد دوستويفســي
ت ـ

أنــه يمكــن ا ـقـراف أفعــال عنيفــة مــن دون أن
يكــون ذلــك ناتجــاً عــن الكراهيــة .يكفــي أن يكــون

ي ـقـول «ألبرييــس» ولكــن ليــس بالفضيلــة؛ بــل

الكهربائيــة ،وهــذا يعنــي أن التجربــة تؤكــد

الشــخص تحــت أوامــر ،إذن ،إن كل واحــد منــا
يمكــن أن يصبــح جــاداً؟ لكــن املالحــظ يف هــذه
التجربــة أن األوامــر التــي كانــت تصــدر ليســت

ملزمــة للمتطوعــن وكان بإمكانهــم رفــض هــذه
عـرض ألذى شــخيص ،ومــع هــذا
األوامــر دون الت ـ

الكراهيــة أو األيديولوجيــة تخفــي ســلوكاً عنيفــاً

كان أغلــب املتطوعــن يمتثلــون إىل األوامــر بــإرادة

غري مربر لألسري دون أوامر صريحة أو مباشرة

جـاءت إعــادة النظــر مــن أعمــال املؤرخــن
ـ

تجــاه األ ـفـراد حيــث كان يقــوم أدولــف بتعذيــب

يحنــو عــى األطفــال ،ويقيــم الصــاة ،ويعمــل
الخــر مــع حــب الســلطة والقيــادة ،وال مانــع مــن

مجــرد رفــة رمــش واحــدة!

كتــاب حنــا أرنــدت حيــث كان أولــف آيخمــان
مســؤوالً عــن الجانــب التجهيــزي لنفــي وإبعــاد

حيــث يظهــر بصــورة املــاك الطاهــر الطيــب الــذي

حـرة وقناعــة شــخصية.
ـ

لبعــث النفــس اإلنســانية مــن مواتهــا كمــا

بالخطيئــة ،واكتشــاف النقــص واأللــم الكامــن
فيهــا ،إنــه يعــادي كل مــا يبــدو مثال ًيــا وكامـ ًـا،
ويعـ ّري يف شــخصياته الدوافــع الخفيــة حتــى

للحظــات التعاطــف اإلنســاين مــع الضعفاء .قــد
ً
مطلقــا؛ لكنــه يكشــف
خرًا
تبــدو لحظــات كهــذه ـ
ضـول
تحتهــا طبقــات مــن التعقيــد ،مثــل الف ـ
للتعامــل مــع أشــكال الحيــاة األخــرى ،أو املتعــة
الســادية يف مشــاهدة معانــاة بشــر معذبــن،

أو الرغبــة يف اإلحســاس بالقــوة أو بالتعــايل
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مقال
هبة عيزوق

األخال قــي.

عنــه؛ مثــل العنــف والقتــل والجريمــة؛ بهــذا

حــاول دوستويفســي يف أعمالــه اكتشــاف

يصقــل شــخصياته ،ويحــاول اكتشــاف أقــى

والخديعــة؛ ســواء خــداع النفــس أو اآلخريــن،

ممسوســة دائمً ــا بعجــز أو فــزع» كمــا يشــرح

قــدرة البشــر عــى تربيــر الخطيئــة والتالعــب
يف شــتى أشــكال العالقــات البشــرية .يف «الــزوج

األبــدي» يتطــرق دوستويفســي لقــدرة ا ـملـرأة

عىل التالعب بزوجها .يف «حلم رجل مضحك»
يحــاول أن يســر أغــوار رجــل يقنــع نفســه بــأن

الحياة ال معنى لها ،وأن العالم مجرد من كل

غايــة نبيلــة؛ لــرى كيــف تؤثــر هــذه الف ـكـرة عــى
نزعــات الشــر الكامنــة فيــه.

احتمــاالت الشــر الكامــن فيهــا« .إن شــخصياته
كتــاب «االتجاهــات األدبيــة الحديثــة» مــن غــر
أن تهتــدي ملعنــى لحياتهــا ،وال معاناتهــا ،وال

وجودهــا غــر املكتمــل .ورواياتــه مثــل «اإلخــوة

كارامــازوف» و»الجريمــة والعقــاب» ،تحــاول

تعرية املأساة خلف اختيارات اإلنسان وحركاته

وأقوالــه ،تلــك التــي ال يــدرك لهــا تفسـرًا؛ لكنــه
ً
مدفوعا دفعً ا نحوها؛ يرتكب
ال يجد نفسه إال

إن إنســان دوستويفســي يتقــدم دائمً ــا نحــو

«راســكولينكوف» جريمــة حم ـقـاء ال طائــل مــن

تمتــزج هشاشــته بالعنــف واالنفعــال ،وطهارتــه

وهذيانــه ومخاوفــه؛ دون أن تفلــح الحــوارات

تناقضــات أكــر ،إنــه مشــتت ،عاجــز وعنيــف؛
بالوقاحــة ،وجموحــه بالنــدم والخــوف،
راســكولينكوف القاتــل امللطــخ بالد ـمـاء ،يقابــل

غـرة التــي تشــكره بمحبــة،
بوليشــكا الفتــاة الص ـ
فيطلــب منهــا مرتبـ ًـكا أن تصــي مــن أجلــه؛ ثــم
بعــد ثانيــة ينفجــر ضاحـ ًـكا ،ويصيــح بحمــاس:

كفى؛ فالحياة هناك تنتظر خلف هذا السراب

والفــزع؛ هكــذا تبحــث روايــات دوستويفســي

لل ـمـرة األوىل يف مــا وراء الحيــاة الحقيقيــة؛
دون أن يعنــي هــذا أنهــا تتجــه إىل مثاليــات

الحــب والتســامي والفضيلــة .ونعــود لشــرور
النفس حيث نقل طبيب نفيس إحساس قاتل
محرتفــاً للبشــر حيــث أبــدى هــذا القاتــل أن أول

ورائهــا ،ويغــرق «إيفــان كارامــازوف» يف قلقــه
الطويلــة يف شــرح أملــه.

إن هــذا مــا ســينتهي إليــه الوجــود اإلنســاين متــى
مــا قــرر اإلنســان أن يعلــن «مــوت اإللــه» -كمــا

فعــل نيتشــه -وأن يحــل هــو مكانــه ،يف وســع

املرء أن يتخيل أي طغيان سيصل إليه اإلنسان

يف حــال قــرر املــي قدمــا -وحتــى النهايــة -يف
الركــون إىل «إنســانيته» وجعلهــا معيــاراً وحكمــاً
نهائيــاً لتدبــر شــؤونه يف هــذا الوجــود!

وعــى خلفيــة عصــر التنويــري للفكــر الغربــي،
غـرب بعدميــة نيتشــه،
ُنحِ ــت وجــه الحيــاة يف ال ـ

وال معنــى ســارتر ،وجربيــة كامــوَ ،
وآل األمــر يف

النهايــة إىل ـتـآكل الغايــة مــن الوجــود ،فدفعــت

تجربــة لــه للقتــل شــعر بعدهــا أنــه ارتكــب إثمــاً

تلــك املاديــة الحيــاة يف االتجــاه نفســه ،ليغيــب

مــرور الزمــن وت ـكـرار القتــل تبــدل هــذا اإلحســاس
تدريجيــاً حتــى شــعر هــذا الشــخص بأنــه يمتلــك

دنيانــا ،ومــن ثــم «أضحــى الشــر واأللــم واملعانــاة

شــديداً وانتابــه شــعور بالنــدم الشــديد ،ومــع

قــدرة تفــوق قــدرة البشــر العاديــن وأنــه أفضــل

حـول الشــعور إىل شــعور
وأقــوى منهــم بكثــر وت ـ

بالتلــذذ والقــوة املفرطــة دون إشــباع ،كمــا أثبــت

بحــث فســيولوجى عــى كيم ـيـاء املــخ أن ـكـرة

ممارســة العنــف والقتــل تعمــل عــى تغيــر

كيم ـيـاء املــخ الداخليــة بشــكل ملحــوظ لــدى
األنــاس العاديــن فيتبــدل ســلوكهم تدريجيــاً
ويشــعرون أنهــم يملكــون قــدرة تفــوق قــدرة
البشــر.

جـوع إىل دوستويفســي نجــده يحــاول
وبالر ـ

عن التصورات أيّ معنى (ديني/غيبي) من وراء
مظهـ ًرا مــن مظاهــر عبثيــة الوجــود» .األمــر الــذي

اشــتدت الحساســية تجاهــه بســبب التحديــث
ُّ
وتولــد الفردانيــة وتفــكك البنــى
املســتمر،

املجتمعيــة ،ففقــد الشــر قيمتــه «كمــرر إلظهــار
تالحــم الجماعــة وبــروز معــاين األخــوة والتكافــل
والرحمــة» ،واسـ ُتبدِ ل النظــام اإللهــي بمركزيــة
اإلنســان الســاعي إىل صياغــة عالــم جديــد ال

يحتــوي عــى األلــم.

باحث وأكاديمي مصري

تحميــل اإلنســان بــكل مــا ليــس تعبـرًا اعتياد ًيــا
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أدب الخالص الجمعي
السيد نجم
سـان هــو األقــدر عــى كشــف الحقائــق وفضــح
صـراع ســمة إنســانية ،ولهــا تجليــات شــتى ،عــى مــدار التاريــخ ،والتاريــخ الحربــي لإلن ـ
ال ـ
ً
صـراع الشــعوب ،والســعي لحيــاة أفضــل .ولكــن أال يبــدو غريبــا تغافــل جــل مــدوين التاريــخ
النقائــض ،وبــه تنجــي مالمــح وأهــداف األمــم و ـ
طـرة!
صـرة واألبا ـ
القديــم عــن رصــد رؤى الشــعوب وأمانيهــا واكتفائهــم بتمجيــد امل ـلـوك والقيا ـ

إن

حـرب يــكاد يناهــز عمــر اإلنســان
عمــر ال ـ

حـرص الحــكام قديمــا
والقــادة معــا! فبعــد أن ـ

اإلنســاين نابــع عــن توتــر مــا ،بــه يســعى ا ـملـرء

حـرب العامليــة الثانيــة ،ومــا اســتتبعها مــن
ال ـ
ّ
حــروب إقليميــة تــكاد تغطــي ســطح ال ـكـرة

املعابد ،ونقشوا أسماءهم عىل كل ما أمكنهم

أن يســجلوا عليــه مــن فخــار وجلــود وغريهــا،

النفــي (هــذا التوتــر إمــا خارجــي أو داخــي)..

اإلرهــاب ،وال يبــدو زوال أســباب الحــروب أو

التاريــخ الحربــي نمطــا مــن اإلبــداع املعـ ّـر عــن

إن الفنون التي ابتدعها اإلنسان من جانبه ،ما

الجنــدي املحــارب ،ثــم باالحتفــال الصــادق عــى

مــن أجــل الخــاص الجمعــي يف صراعــه مــع

تبقــى القرائــح واألقــام ملهمــة للجميــع مــن

عــى األرض ،منــذ قابيــل وهابيــل وحتــى

حـرب ضــد
األرضيــة .وربمــا نضيــف اآلن ال ـ
الصراع بكل أشكاله يف املستقبل.

كانــت ـلـوال الحاجــة اليوميــة لبــث روح املقاومــة

القــوى األخــرى التــي تهــدده .مــا كانــت النــار،

تزكيــة لقدرتهــم عــى النصــر املبــن .بينمــا رصــد

صـرة
طموحــات العامــة مــن النــاس ،ومنا ـ
االنجــاز والنصــر ،وحتــى يف حــاالت الهزيمــة
أجــل الخــاص.

والتجربــة الحربيــة يف هــذا اإلطــار جــد معقــدة،
فهــي منبــه غــر تقليــدي ،ال هــي أحاديــة وال

هــي بســيطة ،ومــع ذلــك ال تكتســب داللتهــا

إال بوجــود دوافــع داخليــة ،مثــل دوافــع القيــم
العامــة للمجتمعــات ،ودوافــع االنضبــاط
ضـوع ألوامــر الجماعــة (مــن أجــل الخــاص
والخ ـ

الجمعــي).

شـرة أو
عــادة درجــة اســتجابة ا ـملـرء ،إمــا مبا ـ

األعاصــر ،الحيوانــات املفرتســة ،الفيضانــات،

قديمــا كانــت تلــك الحكايــات التــي مازجــت مــا

شـرة لحــدوث اللــذة أو األلــم ،فتكــون
غــر مبا ـ

والطقــوس العقائديــة القديمــة ،فعرفــت

وســلطانه .كمــا كانــت الطقــوس الحربيــة م ـثـرة

التــي سـ ّ
ـتحدد اتجاهاتــه وســلوكه .وقــد يلجــأ

إال دافعــا للخــاص الجمعــي بالعبــادات
التمائــم والقرابــن ..وعــرف الفــن بــكل أشــكاله.
حـرص اإلنســان
منــذ تلــك األيــام البعيــدة ـ

عــى تســجيل انفعاالتــه وأفــكاره عــى جــدران
الكهــوف ،وا ـلـراث الشــفهي للشــعوب أصــدق
مــن ســجل تلــك الوقفــات الهامــة يف التاريــخ
الحربــي للشــعوب .و ـلـوال الحاجــة الفطريــة أو

بــن الطبيعــة تحــت ســطوة الهنــدي األحمــر

وشــائقة إىل حـ ّـد الطرافــة .الطريــف أن بقيــت
حـرب وإىل اليــوم ببعــض البلــدان أو
طقــوس ال ـ
األمــم ذات داللــة خاصــة ،ومنهــا «اليابــان»،
حيــث كان الطيــارون املو ـكـول إليهــم العمليــات

حـرب العامليــة الثانيــة ،يرتــدون
االنتحاريــة يف ال ـ
ضـاء وفــى منــاخ طقــي
املالبــس اليابانيــة البي ـ

غري املباشرة التي يستشعرها اإلنسان يف حياته

خــاص يتســلمون «املرمــدة» -ذاك الصنــدوق

وكان القلــم واإلبــداع أصــدق وأكــر تع ـبـرا عــن

ا ـملـوىت بعــد حرقهــا -ثــم يبــدأون رحلــة التدريــب

وبعدها ..بالتايل لنا أن ّ
ندعي أن التاريخ (تاريخ

جـزء ال ينفصــل عــن وجــدان
الثقافــات الحربيــة ـ

اإلبداعات الشعرية والنرثية ،عىل مدار التاريخ

الحربــي.

الفــردي رائجــة ووحيــدة يف ذهنيــة الشــعوب

الحربيــة يف األ ـفـراد والشــعوب .فالســلوك

مــا بقيــت عــى مــدار األيــام.

رؤى الشــعوب وأحالمهــا قبــل وأث ـنـاء الحــروب
الشــعوب) لــم يســجل ،ـلـوال كــم غــر قليــل مــن
الحربــي لإلنســان ،لبقيــت ف ـكـرة الخــاص
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األســود الصغــر املخصــص لحفــظ رمــاد جثــث
عــى العمليــات الخاصــة! وهــو مــا يعنــى أن تلــك

األ ـفـراد والشــعوب ..ولــم تتخــل عــن تراثهــا
كل الشــواهد تشــر إىل خصوصيــة التجربــة

جملــة االنفعــاالت التــي يعانيهــا ا ـملـرء ،هــي

إىل «الخيــال» ،تلــك القــوة الســحرية الســاحرة
القــادرة عــى إنجــاز الفــن أو األدب بأشــكاله
حـرب:
املختلفة (ال ـ

الفكرة-التجربة-اإلبــداع/

الســيد نجــم -هيئــة الكتــاب املصريــة-1995م).

حـرب يف جو ـهـره
مــا ســبق ال يعنــى أن أدب ال ـ
وســيلة للخــاص الفــردي ،ولكــن يعنــى قــدرة
«الصفــوة» مــن النــاس الذيــن خاضــوا تجربــة

صـراع ،وقــد امتلكــوا الخيــال والقــدرة عــى
ال ـ

التعبــر ،يحفظــون لنــا تلــك التجربــة بــكل
طزاجتهــا وخصوصيتهــا ،بحيــث تصبــح دومــا
نرباســا للعامــة والخاصــة وقــت الشــدائد.

فاحتمــال تجـ ّـدد التجربــة قائــم ومســتمر ،بب ـقـاء

ملرتــن خــال خمســن ســنة فقــط مــن القــرن

لتســجيل التجربــة (املبدعــون) فرصتنــا يك تقــف

واملتأمــل قــد يجــد أن أجــود األعمــال الحربيــة

الحربيــة» يف النهايــة للتعبــر عــن ـهـول التجربــة

الخاصــة لتصبــح عونــا لنــا مســتقبال .فضــا عــن

ـتـزيك القتــل والعــدوان.

املايض ..هنــا يــأيت «األدب املعــر عــن التجربــة
ذاتهــا :ويكفــى ال ـقـول بــأن النفــس البشــرية
جبلــت عــى حــب الحيــاة ،بينمــا يخــوض األ ـفـراد

التجربــة الحربيــة مدفوعــا بأمــر الجماعــة
(املجتمــع) وب ـنـاء عــى رغبتهــم ،بــل ويباركــون

موته .فالتجربة الحربية ليست ذاتية بالكامل،
وتحمــل بــن طياتهــا التناقــض ،فاملقاتــل يســعى

صـراع ،وعــى
اإلنســان عــى األرض ،واســتمرار ال ـ

إلثبــات الوجــود وتحقيــق األهــداف الســامية،

ال ـكـرة األرضيــة كلهــا .وهــو مــا عاشــته البشــرية

صـراع بــاق ..واأل ـفـراد املوهوبــون
الجماعــي ..فال ـ

مســتويات مختلفــة ،قــد تصــل إىل حـ ّـد اشــتعال

بينمــا الواقــع املعيــش ،حيــث يعـ ّـر عــن الخــاص

شـرات الزمــن عنــد تلــك اللحظــات أو األزمنــة
مؤ ـ

أهمية تلك األعمال يف تغطية الجانب النفيس

والرتبــوي الضــروري لألجيــال الجديــدة ،حتــى

تصمــد أمــام تحدياتهــا اآلتيــة يومــا مــا.

(اإلبداعيــة) هــي التــي دافعــت عــن الحيــاة ،ولــم
شـرط أوىل لإلبــداع ،ويعــد
كمــا أن الحريــة ـ
شـرطا لــي تصبــح أفعالنــا ذات طابــع
اإلبــداع ـ

حــر ..فالتاريــخ يجســد أفعــال اإلنســانية يف

وعــى النقيــض ..قــد يصبــح بنــى البشــر يومــا

ســعيها نحــو التحقــق ،وإن بــدت الحريــة

صـراع شــكال بديــا عــن «الحــروب».
ويصبــح لل ـ

غـرب
صـراع مــن أجــل الحريــة يف ال ـ
مــا يــرر ال ـ

مــا قادريــن عــى كبــح جمــاح غوائــل أنفســهم،

إن «أدب التجربــة الحربيــة» الحقيقــي هــو أدب
إنســاين ،يرفــع مــن قيمتــه وشــأنه ،و ـي ّ
ـزك القيــم

العليا يف النفوس ..إنه أدب الدفاع عن الحياة،

السياســية أكــر أشــكال الحريــة شــيوعا .وهــو
يف مواجهــة الكنيســة والســلطة خــال القــرون

األربعــة الســابقة.

ارتبــط معنــى الحريــة بالســعي إىل امتــاك
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القوة ،والقوة الجديدة هي «العلم» للسيطرة

الريــادي يف التنبيــه إىل مــا هــو ســلبي واإلشــادة

اجتماعيــة وأيضــا ليســت فرديــة ،وهــو مــا يــرر

ربمــا ال يتــأىت ذلــك إال بوعــي امل ـبـدع أن الســلطة

عــى الطبيعــة .وبهــذا املعنــى تكــون الحريــة

حـرك يف حــدود
ارتبــاط الحريــة بالضــرورة ،والت ـ
املمكــن ،أي يف حــدود القــدرة الذاتيــة عــى
العمــل وفقــا ملقتضيــات العقــل.

بمــا هــو إيجابــي وتعز ـيـزه.

ليست هي قمة الهرم االجتماعي ،وأنها جوهر

صــور الحيــاة الواقعيــة واليوميــة ..أو صــور

صـراع،
الحيــاة (اليوميــة) ..والتــي هــي بــؤرة ال ـ

الحريــة إذن معرفــة وســيطرة ،وعــى اإلنســان

وهــو يجعــل ال ـقـول باخ ـتـزال الســلطة إىل (يمــن

التحــرر ،ولــن يبلــغ اإلنســان مرحلــة الوعــي

الفاعلــة يف الفــرد والجماعــة.

القيــام بعمليــة إبداعيــة مســتمرة ،هــي عمليــة

ويســار) هــو اخ ـتـزال مبتــور للســلطة الحقيقيــة

والحريــة ،إال إذا عمــل عــى إض ـفـاء الطابــع

وهــو مــا يــرر أن علــم الجمــال املعاصــر لــم يعــد

عليهــا .

عــن املــواد التــي تجســد هــذه الفنــون ،بــل أخــذ

اإلنســاين عــى الطبيعــة ،وذلــك بالســيطرة

يبحــث يف قضايــا الفــن ،بشــكل مجــرد ومنعــزل

الحريــة متداخلــة مــع اإلبــداع  ،وتنــاول اإلبــداع

يــدرس العالقــة بــن آليــات ب ـنـاء العمــل األدبــي

اصطالحيا أقرب إىل علم الجمال الذي يناقش

وأنمــاط الروايــة  ،ونظريــة البطــل  ،ودورهــا

مــن العمــل الفنــي.

التنــاول املجــرد للقضايــا يف الفــن واإلبــداع.

منفــردا ال ينفصــل عــن الحريــة .وإن بــدا
خـرة الجماليــة ،أي تحليــل موقــف اإلنســان
ال ـ

وآليــات املجتمــع االقتصاديــة يف التبــادل،

يف اســتخدام اللغــة ،وبذلــك تخــى العلــم عــن

وهنــاك يقينــا جملــة مــن القوالــب أو املنظومــات

خـرة
اتجــه علــم الجمــال املعاصــر بدراســة ال ـ

واللغــة والعلــم والفــن كأدوات لب ـنـاء معــريف

معــا ..فتجربــة القارئ/الناقــد تعــد إضافــة إىل

تعطي لعالم الفن بنيته مستخدمة األسطورة
عام .والخروج عليها يعني تمردا نظرا لرتاكمها
الزمنــي والبعــد االجتماعــي الهــام لثبــات الواقــع.

لــذا حـ ّـدد البعــض درجــة شــدة القمــع أو البعــد
عــن الحريــة اإلبداعيــة بدرجــة ال ـقـرب أو البعــد

عمــا هــو ســائد يف املجتمــع ،وعــى الفنــان أو

الكاتــب امل ـبـدع أن ينتبــه إىل هــذا البعــد الهــام
ﻹن ـتـاج العمــل املتفاعــل واملنتــج مــع القــارئ
العــادي قبــل املتخصــص وهــو الغالبيــة مــن

املســتقبلني للفنــون املختلفــة

الجماليــة عنــد املتلقــي وامل ـبـدع  ،والتقائهمــا
العمــل الفنــي وتمثــل تمامــا إضافــة الكاتــب/
امل ـبـدع صاحــب العمــل ..حيــث يقــوم كالهمــا

بتحليــل العمــل وإعــادة تركيبــه حينــا بعــد حــن
حتــى نهايــة التجربــة .عمومــا اختلــف عل ـمـاء

خـرة الجماليــة
حـول تحديــد طبيعــة ال ـ
الجمــال ـ
وعالقتهــا بالحيــاة اليومية ..وانتهــى األمــر عــى

اعتبــار الناقــد الفنــي متذوقــا.

تداخلــت األدوار إذن ..والحريــة هــي وإن كانــت

هدفــا فهــي الوســيلة التــي يتمكــن بهــا الجميــع

مــع ذلــك فالســؤال الواجــب مراعــاة اإلجابــة

مــن أداء دوره ..امل ـبـدع ،املتلقــي ،الناقد (اإلبــداع

سـاح املواجهــة األول ،وجوهــر
املعرفــة هــي ـ

الثقافــة 2007م).

عليــه ..هــل يمكــن مواجهــة تغييــب الهويــة؟
حـول القــوى
األشــياء واملقصــود هــو التســاؤل ـ
التي تمتلك املعرفة .قال نيتشه أن إرادة املعرفة

هي إرادة القوة ،وأن املعرفة قوة وتسلط ..هي

التــي تكشــف لنــا كيــف أصبحــت «اللغــة» مثــا

قوة مسيطرة عىل املبدع .والتأويل شكل ﻹرادة
القــوة ،وحتــى ال ـيـرك امل ـبـدع القــوى العامــة يف
الواقــع هــي التــي تقــوم بالتأويــل ..يقــوم عنهــا

والحريــة -د.رمضــان البســطوييس -هيئــة قصــور

لــكل مــا ســبق فــإن أدب الخــاص الجمعــي هــو
األدب القائــم عــى الحريــة ،تلــك التــي تنتــج
املعرفــة التــي ترعــى اليومــي ومعطيــات الحيــاة
اليوميــة ،ومراعــاة الجماعــة.

كاتب مصري

مــن خــال عملــه الفني/األدبــي ،ويضيــف قــوة

جديــدة للمتلقــي ،حتــى يمتلــك امل ـبـدع دوره
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مقال

رندة حجازي

الخارج هو الداخل
أفكارك لك واقوالك لغيرك
العربي إدناصر
لعــل مــن العجــب يف البنيــة التكوينيــة للوجــه البش ــري أن القفــا هــو الوجــه املعاكــس املجــاور للوجــه ،وال حاجــز يفصــل بينهمــا أو يقطــع
الصلــة بينهمــا ،فهمــا مــن قطعــة واحــدة وعــى مســافة قريبــة جــدا ،لكــن األ ـغـرب يف األمــر أن القفــا موضــوع عــى غــر هيــأة الوجــه ،فهــو
بغري صفات خارجية وعالمات وأعضاء كما هي موجودة يف الوجه ،فغياب أعضاء معينة فيه يحدد طبيعة املوقف الذي يصدر عنه،

إذ بغيــاب األعضــاء يســتتبع ذلــك غيــاب األحاســيس التــي تصــدر عنهــا.

والمفارقة

ال تقــف عنــد هــذا الحــد،

املكــون الثــاين بحســبانه هــو مــن ينــئ مجمــل

بــاألوىل إىل تصرفــات الــذات واحتماالتهــا،

لهــذه األعضاء/األحاســيس مــن جهــة القفــا

فالبصــر والســمع والشــم والــذوق والــكالم كلهــا

تنتــج ردودا معاكســة ومشــينة تقـوّض ـفـرص

فذلــك الغيــاب املحــر

يُفهم تأمليا عرب فهم طبيعة العالقة املوجودة
ّ
الحديــن والفصلــن :الوجــه والقفــا يف
بــن

ا ـلـرأس ،فاالجت ـمـاع الطبيعــي عــى قطعــة

موحــدة يكشــف عــن طبيعــة املجــاورة التــي
ضـاء والوظائــف التــي
بينهمــا ،فــا شــك أن األع ـ
ضـاء
تصــدر عنهــا مــن جهــة الوجــه ،هــي أع ـ

وأحاســيس ووظائــف بالنيابــة يف القفــا ويف

جميــع مناحــي ا ـلـرأس ،بمعنــى أن الطبيعــة
الســكونية والجامــدة للقفــا تحركهــا وتوجههــا

األحاســيس واملشــاعر التــي تنبــع مــن جهــة
الوجــه ،فالقفــا حينئــذ مــن طبيعــة محايــدة
ومجــردة ،ال يشــبعها وال يشــغل ذمتهــا إال مــا

يصدر عن الوجه ويفيض عنه.

وقائــع وأحــداث ووظائــف تنطلــق مــن جهــة
الــذات ،وهــي املســؤولة عــن توجيههــا وتفريغهــا

عــر قوالــب اجتماعيــة أو سياســية أو عقديــة
وغريهــا…

التقــارب والتفاهــم بــن املكونــن ،وكمــا ي ـقـول
املثــل «البــادئ أظلــم».

يف املطابقة واالختالف

ومنــه فمحاســبة الغــر محاولــة للهــروب عــن

لذلــك يحســن مراجعــة أيّ خطــاب موجــه

معينــة مــن خاللهــا ينــئ هــذا اآلخــر موقفــا

ضـوع
مشــكالته ورفــع التباســاته ،فهــو مو ـ

محاســبة الــذات ،التــي تعطــي لآلخــر رســالة

مــا ،ب ـنـاء عــى مــا يصلــه مــن أفــكار وأحاســيس،
فيتبلــور مــن خاللهــا موقــف تجــاه الــذات كمــرآة

عاكســة لــكل مــا يواجههــا مــن صــور ومشــاهد،
وكأنهــا تنقــل بصــدق مــا يجــري حولهــا ،بــل

لآلخــر ودرس ســياقاته وتفاعالتــه وتوضيــح

للتلقــي والتواصــل ،فليــس كالمــا أحــادي
الطــرف ال يقصــد إىل مخاطبــة الجــوار الثقــايف،

بــل هــو خطــاب بينــي وتفاعــي مــع الغــر ،ســواء

كان صريحــا أو مض ـمـرا فهــو رســالة بعنــوان

خـره.
جـزه وتحــي قصتــه وتنقــل ـ
فتصــف من ـ

يــدري أن لــه جهــات معنيــة تقــوم عــى تلقيــه،

تســمح بالتعدديــة واالختــاف.

الحجــج لتنــأى عــن اللجــج.

ســوء التعبــر مــادام التعبــر موضوعــا لإلفهــام،

ثقافة التوحش والتوحد

اســتعاريا ووظيفيــا للــذات ،وباملقابــل لنعتــر

والقضيــة ا ـملـراد إثارتهــا يف هــذا التحليــل إيــاء
عليهــا مــن انفعــاالت وتفاعــات ،إذ أن ردود

الساعة ،حينها تندفع أقالم للتوضيح والتربير

املكونــن يف التكويــن والوظيفــة.

العنايــة والنقــد أصالــة لألفعــال قبــل مــا يــرد

األفعــال مــا هــي إال أ ـعـراض جانبيــة عــن نشــاط

نسب الحب أو الكره إىل القفا
وعليه فال يمكن ْ

أفعــال مــا ،بحيــث تتمخــض الوقاحــة والــرداءة

الوجــه ،أو لنقــل الــذات ،فمــا يصــدر عــن القفــا/

والــر والجمــال كل فعــل إيجابــي ويحاكيــه.

أو لنقــل اآلن اآلخــر ،إال مــن خــال مــا يصــدر عــن
اآلخــر مــا هــو إال انفعــال وتفاعــل مــع مــا يصــدر

عــن الوجه/الــذات ،فاملحاســبة تقــع عــى عاتــق
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يوظفها إلنجاز القوة واملتانة واإلفحام للتموقع

وهــذه األنانيــة املفرطــة هــي مــا يجعلهــا دائمــا يف

املقفــع ،وقــد أحســن الجاحــظ يف نصيحتــه «ال
َي َزال املرءُ يف ُفسح ٍة من عقله ما لم يَضع كتابا
َّ
يَعرض عىل ال َناس مكنونَ جهلِه،
ويتصفحُ به
إن أخطــأَ مَ ْبلـ َـغ عق ِلــه».

فكــم مــن كالم يسرتســل يف إن ـتـاج خطــاب ال

حـول
إىل أن يصــل الجــواب عــى الخطــاب ،فيت ـ

لتأســيس العالقــة االختالفيــة والتآلفيــة ببــن

حيــث بخروجــه مــن عنــد صاحبــه صــارت لــه

وملــا كان الخطــاب ســلطة فألنــه يمــارس أصنافــا

فــا يعتــد بهــم إال إلثبــات صــورة الــذات العليــا

خــرج مــن حالــة الكمــون إىل وضــع الكائــن،

بذلــك ســاحة للهتــك والفتــك.

معنــي بفحواهــا.

وإذا ظهــر املعنــى يف هــذا املثــال فلنطــور يف

القفــا معــادال لآلخــر كتعبــر عــن الغرييــة،

الخــارج وســلطته ،بينمــا الخطــاب املعلــن قــد

ويســحب عنــه كل مــا يزينــه ويمتدحــه ،فيغــدو

وتجعــل وجــود اآلخريــن يف مــأزق خطــر ،إذ ال

ّ
وتحدثــه عــن نفســه
وكأنهــا تخاطــب مــا يقابلهــا
وتشـ ّ
ـخص لــه حالتــه يف جمالهــا أو بشــاعتها،

م ـفـرض ،بمعنــى أنهــا ت ـفـرض وجــود قــارئ

وترفــع عنــه حجــاب الرؤيــة عمــا يصــدر عنــه،

اســتدعاءاته الرمزيــة ،ولنجعــل الوجــه مرادفــا
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العالقــات واملشــاعر التــي تحــدث بــن املكونــن،

بالنظــر إىل عواقبهــا ومآالتهــا وإيحاءاتهــا ،يك ال

عــن كل فعــل ســلبي ،كمــا يعقــب اإلحســان
مــن هنــا فبــدل أن نبحــث عــن الخلــل يف مواقــف

ظـره ،يحســن التوجــه
اآلخــر ونقــد وجهــة ن ـ

ضـوع
إزاءهــا األمــر إىل قضيــة رأي عــام وإىل مو ـ
والتسويغ ،وقد كان حريا بها أن تفصح وتضع

مناطــات جديــدة وألســنة مغا ـيـرة ،إذ املتلقــي

ـنـوع مــن املؤلــف الجديــد ،ولــم يخطــئ مــن قــال

«مــن ألــف فقــد اســتهدف» ،كمــا ُيحــى عــن ابــن

وعليــه فحــاالت ســوء الفهــم غالبــا مــا تنتــج عــن

ولذلــك ينصــح عل ـمـاء الرتبيــة بالتدبــر وحســن

ويحتــد ســوء الفهــم حــن ال يراعــي التعبــر

قولهــم «تذكــر دائمــا أن أفــكارك لــك ،لكــن

التحريــف والتجريــح ،بــأن يضــع اآلخــر يف وجــود

التفكــر قبــل اإلفصــاح والــكالم ،ومنــه اشــتهر
غـرك» ،فنطــاق التفكــر معــزول عــن
أقوالــك ل ـ

أخــاق الجــوار وآداب الحــوار ،ويركــب موجــة

قلــق ،يهيــل عليــه كل أوصــاف ال ـقـدح والــذم،

مــن الحجــب واإلغــاق والتمويــه واالحتــكار،
يف املركــز والصــدارة ،وباملقابــل يتــم دفــع اآلخــر

إىل الهوامش وعزله عن موقع الفعل ،تمهيدا

جـزة
إلعــادة صياغتــه تبعــا لخطــاب القــوة النا ـ

فيــه ،وتهيئتــه للمطابقــة القســرية التــي ال

إن «الدوغمــا» وحدهــا هــي التــي تصنــع
ثقافــة التوحــش والتوحــد ،وتدشــن مقــاالت

االســتغالل واالســتعالء ،وهــي وحدهــا مــن
ّ
يشكك من قيمة التواصل والتالقح والتفاهم،

صـاء،
يتحــدد وجودهــم إال يف حالــة النفــي واإلق ـ
واألنــا املتوحــدة.

حـرب نفســية وحضاريــة مــع غريهــا مــن
حالــة ـ
املكونــات الثقافيــة ألنهــا ال تســمح بمناقشــة
أطروحاتها وال بوضعها يف ضوء املساءلة ،ألن

جـراء االفتحــاص
جنــون العظمــة يمنعهــا مــن إ ـ
الــذايت بلــه الخارجــي ،فهــي ّ
تدعــي الكمــال

والصــواب والحقيقــة ،فالنقــد والنقــاش ال
يلحــق متونهــا وال يمــس منجزاتهــا.

بينمــا ين ـقـدح اآلخـ ُر يف ذهنيتهــا ذلــك الوضــع
املعيــب والبئيــس واملــردي ،فــا يرتفــع ملنافســة
الــذات وال إىل مقارعتهــا بالبيــان والربهــان ،إذ ال

يمتلــك مقومــات الظهــور وامل ـثـول أمــام عظمــة
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رندة حجازي

األنــا ،فنصيبــه أن يندحــر إىل األســفل وينــزل إىل
وحســبه أن ينتظــم يف ســلك املتعلمــن
ال ـقـاع،
ْ
ّ
وي ُِجــد يف ال َتلمَ ــذة ،ويبقــى يف ســقف ال يجــاوز
«مُ ْنيــة املُتطلعــن» ،ألن ُد َ
ونــه وشـ َ
ـموخ الــذات

عقبـ ٌ
ووهــاد ،فـ ّـأن للراجــل أن يَلحــق بالفــارس،
ـات ِ
وكيــف بالــذي يحبــو أن يدركهمــا معــا؟

إن مشــكلة الحضــارة قديمــا وحديثــا تكمــن يف
عــدم إيــاء بعــد االختــاف أهميــة قصــوى يف
تكوينهــا ويف تطورهــا ،فمــا عــاد باإلمــكان الغــض
عــن الجحــود املتنامــي الــذي يدمّ ــر أوصالهــا ،ويبــث

فيهــا ســموما تعطــل نشــاطها ومناعتهــا ضــد إن ـتـاج

هرمــون الحــوار ،وهــذا ظاهــر يف املمانعــة الســلبية
التــي تبديهــا بعــض الجهــات ضــد التواصــل ،ســواء
كانــت أطرافــا ثقافيــة أو اقتصاديــة أو سياســية،

سـرة االع ـتـزال
فهــي تنافــح مــن أجــل ترســيخ « ـ
الحضــاري» ،واالســتغراق يف تأييــد مبــدأ «تدبــر

املتوحــد املتوحــش» ،الــذي يهيــم يف ذاتــه يف
اســتقالل عــن العالــم وكأنــه حــاز شــروط الكمــال.

فاالختــاف ال يعنــي الذوبــان يف شــروط اآلخــر،
وال يســعى إىل املطابقــة الكليــة مــع صــور وجــوده

الفعــي والرمــزي وأنماطــه ،بــل ترمــي إىل قــدر مــن
شـركة وتحصيــل معرفــة
التوافــق عــى املبــادئ امل ـ

ضـوع وعــن اآلخــر ألجــل
كافيــة عــن الــذات وعــن املو ـ

تفادي الصدامات وسوء التأويالت التي تنجم عن
األفــكار املســبقة ،فمــن الحكمــة الفلســفية حســن
اإلصغاء أوال ثم حسن الفهم ثانيا ،فاملطلوب كما

جــرى عــى لســان أحــد الفالســفة «ليــس بالضــرورة
أن توافقنــي يف رأيــي ،يكفــي أن تفهــم ع ّنــي جيــدا».
فحســن الفهــم ّ
يولــد التفاهــم بشــأن تبايــن وجهــات

النظــر ،بحســبانه يديــر تدبــر الخــاف وي ّ
ُرشــده وال
َ
فالغرييــة بهــذا املعنــى ال تعنــي ِ ّ
الضديــة،
يرفعــه،
ّ
بــل إنهــا يف حدودهــا ُ
تعــي قــدرا مــن االختــاف
الدنيــا ِ
الضــروري والتعــدد الفطــري َ
والك ْســبي بمــا يُضفــي

عىل الوجود تنوعا فريدا يسمح بالتباين اإليجابي
وينمــي وجــو َد
ويرفــع ُكلفــة التطابــق الــكيل ،بــل
ِّ

الــذات عــر تمايزهــا عــن وجــو ِه اآلخــر ،ويضفــي عــى
املوجــودات مع ًنــى يحَ دثنــا دومــا عــن اآلخــر الــذي

بداخلنــا.

باحث مغربي
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مقال

زهري حسيب

ثورات االسترداد الحضاري
زواغي عبدالعالي
الكثري من األفكار الطوباوية التي أنتجها الفكر اإلنســاين ،واملرتبطة أساســا بأشــياء مادية ،تحولت بفضل العلم إىل حقيقة ملموســة

سـان أخالقيــا
سـان الــذي أخرجهــا للنــور ،بينمــا الزالــت كل أفــكاره التــي حاولــت إيجــاد مخ ــرج مــن املــأزق الــذي يعيشــه اإلن ـ
ذات منفعــة لإلن ـ

سـان (دوال ومجتمعــات)
واجتماعيــا ونفســيا وروحيــا ،حبيســة الكتــب والدراســات الجوفــاء ،ألنهــا مرتبطــة أساســا بطبيعــة هــذا اإلن ـ
هـواء واملنافــع املاديــة عــى حســاب القيــم.
والــذي تتنازعــه -يف الغالــب -األ ـ

يوتوبيا

 ..كانت دائما الحلم الذي قض

لــم تعــد مرتبطــة فقــط بالســلع والخدمــات

ابتكار يضاهي ما وصل إليه اآلخرون ،وإما أنها

يف السياســة ،لكــن الطريــق إىل هــذه املدينــة

إىل مفهــوم جديــد وخطــر هــو ثقافــة اســتهالك

وإلغائهــم مــن الوجــود ،مــع أن

تفكــر الفالســفة وأرّق املنظريــن

الفاضلة يبدو أنه ما يزال بعيدا وشاقا ومتعبا

منذ خطا أفالطون أول خطواته إليها ،ألن هذا

الحلم تنســفه كل مرة أنانية اإلنســان وجنوحه
إىل الفردانيــة وطغيــان غرا ـئـزه الذاتيــة ،التــي
باتــت ألســباب عــدة ،تتعاظــم عــى حســاب

اآلخرين.

البشــر ،وذلــك مــن خــال الحــروب ،الفقــر
والتجويــع املُمنهــج ،األ ـمـراض العضويــة

والنفســية… الــخ.

حضارات متعددة وإنسان مختلف

الخالــص الــذي بداخلهــا ،لكــن باملقابــل ،فهــذه

الو ـفـرة جعلــت اإلنســان ،خصوصــا يف هــذا
طـراب روحــي
العصــر ،يعيــش يف فــوىض واض ـ
عنيف ،حرمه من الصفاء والنقاء الداخيل ،ما
يجعلــه يف حاجــة ملحّ ــة إىل البحــث عــن املعنــى

والــروح يف األشــياء ،والعــودة إىل الديــن النقــي

الــذي يحقــق لــه توازنــا وجوديــا يجمــع بــن املــادة

والــروح ،أو عــى األقــل العــودة إىل إنســانية

اإلنســان وفطرتــه واالحتــكام إليهــا يف التعامــل
مــع اآلخــر.

إن االســتغراق يف ثقافــة االســتهالك ،التــي

طبعت الحضارة اإلنسانية يف العقود األخرية،
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مــن مظاهــر الجــور والتفــاوت الطبقــي وغيــاب
الكرامــة ،واجبــا مقدســا منوطــا بــكل واحــد منــا،

جلــب املنفعــة الذاتيــة للفــرد و ـتـرك أثــر يخلــد

مــن أيّ وقــت قــد مــى ،حتــى صــار مســتغرقا

املنفعــة فقــط ،عــى حســاب الــروح والجوهــر

وعلــم ورســالة إنســانية تــرى إنقــاذ العالــم

يف وقتنــا الراهــن ،تتوافــر طــرق تحصيــل املعرفــة

اســمه وشــخصه بعــد مماتــه ،مــن خــال ابتــكار

ماديــة صرفــة ،يرجــو منهــا العائــد املــادي أو

القــرون األوىل ،حضــارة عامليــة ،حضــارة ب ـنـاء

يالحظ عىل حضارة اإلنسان األوروبي واألمرييك

صحيــح أن الو ـفـرة املاديــة ،أشــبعت غرائــز

ظـرة
يف حيــاة ال ـبـذخ ال ينظــر إىل األشــياء إال بن ـ

حضارتنــا الحقــة يف جوهرهــا ،كمــا كانــت يف

يف إطــار الرحمــة والرفــق والدعــوة بالتــي هــي

أنهــا ذات نزعــة فردانيــة أحاديــة ،قائمــة عــى

اإلنســان القاعديــة ،وجعلــت عيشــه أحســن

44

شـرب واللبــاس ،فقــد تعــدت ذلــك
وا ـملـأكل وامل ـ

خـرة
حضــارة قائمــة عــى إرســال النــاس إىل اآل ـ

أحســن.

غـزارة وإىل حــد التخمــة ،مقابــل عــزوف النــاس
ب ـ

سـرته الذاتيــة ،أو
جديــد أو تأليــف كتــاب يــروي ـ

عــن امتــاك ناصيــة العلــوم ،وشــح إنتاجــات

أمــا حضــارة اإلنســان يف شــرق آســيا ،فهــي ذات

ـب أجدادنــا
مــا كان يف أزمنــة ســابقة ،أيــن انكـ ّ

عمــل خــارق وغــر مألــوف لــم يســبقه إليــه أحــد.
نزعــة اجتماعيــة ،قائمــة عــى ابتــكار كل الطــرق
سـره
والوســائل التــي بإمكانهــا إفــادة املجتمــع بأ ـ
وجلب املنافع للجميع ،فكل فرد يف سياق هذا

املفهــوم ،هــو قطعــة مــن نســيج كبــر ال يمكــن
فصلــه عنــه.

األمــة املعرفيــة وإســهاماتها الحضاريــة ،بخــاف

عــى تحصيــل العلــوم واملعــارف واآلداب ،يف

ظــروف صعبــة للغايــة ال تتوفــر حتــى عــى قــدر
كاف مــن الكتــب أو وســائل التعليــم وهياكلــه،
لكــن تلــك األجيــال أنتجــت عبا ـقـرة وأخرجــت

ع ـقـوال عظيمــة تركــت بصماتهــا واضحــة يف

أما حضارتنا يف الوقت الراهن ،إن جاز تسميتها

العلــوم واآلداب ،مــن خــال مصنفاتهــا الغز ـيـرة

النــاس ،حضــارة ماديــة مبنيــة عــى اســتهالك

جاحــد ،ممــا يوحــي بــأن هنــاك شــبه عالقــة

كذلــك ،فهــي ال تخــرج عــن كونهــا يف مخيــال
مــا ينتجــه اآلخــرون الذيــن ســبق ذكرهــم ،ثــم
التحامــل عليهــم بصــب طوفــان مــن االنتقــادات

عــى منتوجاتهــم مــع تتبــع عيوبهــا ومثالبهــا

دون أن تكــون لنــا القــدرة عــى اإلتيــان بجديــد أو

ومبتكراتهــا واكتشــافاتها التــي ال ينكرهــا إال
عكســية يف تعاطــي األمــة مــع الرتاكــم املعــريف،
فكلما زاد العلم وانتشر وصار تحصيله سهال،

كلمــا قلــت الهمــة يف اكتســابه وتقلــص اإلن ـتـاج

املعــريف إىل درجــة العــوز املزمــن ،حتــى يمكــن

ال ـقـول بــأن األكاديميــا العربيــة فشــلت يف إيجــاد

عــى حــرف كمــا يفعــل الكثــرون ،يف حــن ـتـرك

عىل منهاج سليم ،لم تغريهم تقلبات األزمنة

مــن دا ـئـرة تقليــد النظريــات الغربيــة القديمــة،

عن تفسريها مهما تطور فكره وغزرت علومه،

جـزات التــي أيــد
ي ـقـول العل ـمـاء ،أنــه حتــى املع ـ

جناحــن لعقــل اإلنســان العربــي ،لتخرجــه
التــي يحســن اجرتارهــا ،والتحليــق بــه ،بــدال
عــن ذلــك ،يف ســماوات اإلبــداع املوصولــة بحيــاة

النــاس وواقعهــم.

العقل واإليمان

الكثري من الظواهر واآليات التي يعجز اإلنسان

ليتفــرد ســبحانه بصفــة العليــم ،وليعلــم
اإلنســان عظمــة ـمـواله الــذي أحــاط بــكل يشء
علمــا ،وأن اإلنســان «مــا أويت مــن العلــم إال
قليــا».

«الظواهــر» ،التــي قصــر عقــل إنســان تلــك

األزمنــة عــن إدراكهــا ،وتركهــا ا ـملـوىل عــز وجــل

مــن العل ـمـاء والباحثــن الذيــن عرفــوا اللــه مــن

جـزة تتحقــق أمامــه ،فــكان أن وضــع اللــه
املع ـ

هــذا الكــون وفقــا لقوانــن علميــة ،حتــى يُعمــل

خــال العلــم ،واعتنقــوا اإلســام مــن خــال

من خاللها ربه فيعبده عن بينة ويقني ،وليس

جـزات
علميــة وفيزيائيــة وضعهــا اللــه يف املع ـ

تشــر اإلحصائيات املختلفة عن الذين يدخلون

ألن اللــه أعــى مــن شــأن العقــل ،الــذي ميــز بــه

اإلنســان عقلــه فيدركهــا ويفقههــا ،وليكتشــف

الله بها أنبياءه ،ما هي يف األصل سوى قوانني

إلنســان آخــر يــأيت يف زمــان آخــر ليكتشــفها عــن

اإلســام يف الوقــت الراهــن ،بــأن الكثرييــن منهــم

اإلنســان عــن بقيــة خلقــه ،فقــد رتــب كل مــا يف

وال تصريفــات األقــدار.

جـاء بهــا منــذ  14قرنــا
معجزاتــه العلميــة التــي ـ
يف القرآن والسنة ،فتمسكوا بإيمانهم وعاشوا

طريــق عقلــه ،فهــو لــم يرهــا عيانــا ولــم يشــاهد
قانونــا فيزيائيــا أو طبيــا يفســر لإلنســان املتأخــر

جـزة التــي حدثــت يف زمــن ليــس فيــه
هــذه املع ـ
علــم وال تطــور للفكــر اإلنســاين ،فيؤمــن ويعــرف
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مقال

عظمــة اإللــه الــذي يجــب أن يعبــده ،لذلــك قــال

خصوصــا العســكرية منهــا ،ويعتقــد أن تعلــم

أمريكا التي تبيع طائرات «إف  »16بينما تمتلك

الــذي يدعــو لألســف ،أن األمــم األخــرى يف

القــوة والهيبــة ،وأن تراكــم األســلحة ومظاهــر

«الســاتل» ،أو حتــى املدرعــات التــي ال تخرتقهــا

عز وجل «إنما يخىش الله من عباده العلماء».
طريقها الستعمار الفضاء ،أما نحن فنستعمر

بعضنــا البعــض بفكــر إقصــايئ متطــرف ،ومنــا

اســتخدامها هــو أســاس آمــن يمنــح بعضــا مــن
العســكرة بمثابــة انعــكاس صريــح لقــوة الــردع
التــي يمتلكهــا أيّ جيــش يف العالــم.

للجمهــور عــى أنهــا شــخصيات ك ـبـرة ومثقفــة

نقلنــا مــن حــال إىل حــال أخــرى ،وحدهــا مــن

من جهة أخرى القدرة عىل تعطيلها عن طريق

والهــدف صناعــة نجــوم وقــدوات وتقديمهــا

القذائــف املضــادة للــدروع ،بينمــا تحــوز هــي عــى

ومتعلمــة ومتنــورة ،ليتبعهــا النــاس ويقتفــون

مضــادات أكــر فتــكا.

آثارها وأقوالها ومواقفها ،ويسهل بذلك جرها

من ال يؤمن بأن اإلنسان نزل عىل سطح القمر

هــذا املنطــق ،ســارت عــى نهجــه معظــم

يجهــل الكثــرون بــأن النظريــات العلميــة

نحــو الغايــات التــي يريدونهــا ،والتاريــخ يزخــر

واملؤســف أيضــا ،أن اآلخريــن يســتخدمون

مليــارات الــدوالرات عــى صفقــات التســليح،

تصلنــا إال بعــد عقــود مــن اســتغاللها وإن ـتـاج

بفضــل اإلعــام قبــل أن يتضــح أنهــم لــم ينتجــوا

الوقــت الــذي نســتخدم فيــه ابتــكارات يتــم

لــب أن ي ـقـرأه أو يقتفــي أثــر كاتبــه ،بــل أكــر مــن

عــى اإلطــاق.

التكنولوجيــا لتحســن عيشــهم وتطويــر
واقعهــم ،أمــا عندنــا ف ُتسـ َت َ
خدم التكنولوجيــا
غالبــا يف أمــور تافهــة وال معنــى لهــا ،بــل وفينــا

مــن ينتقــد مثــا شــكل الســيارة وآليــة عملهــا،

الجيــوش العربيــة ،وصرفــت مــن خاللــه
عــى حســاب قــوت شــعوبها ومراكــز إن ـتـاج

املعرفــة ،ويف النهايــة ،لألســف ،انهــارت ســريعا
أمــام قــوى ثوريــة أو جماعــات تعتمــد عــى

اخرتعهمــا ،ومجتمعــه غــر قــادر حتــى عــى

صنــع إ ـبـرة خياطــة.

املؤســف ،وهــي حقيقــة مؤملــة ،أن مجتمعاتنــا

تعــاين عقــدة «األنــا املتضخــم» رغــم أنهــا الزالــت
ال يشء.

استيراد السالح ال يعني استيراد العقل

هنــاك نيــة مقصــودة لكتــم صــوت العقــل

وحجــب أنــواره داخــل مجتمعاتنــا العربيــة،
طـراف عديــدة تعمــل مــن أجــل التمكــن
وأ ـ
للجهــل وتفشــيه بــن النــاس.

الجديــدة واملخرتعــات الحديثــة واملطـوّرة ،ال

وجـ ّـدة ،ففــي
نظريــات ومبت ـكـرات أكــر تطــورا ِ
غـرب
اســتريادها بماليــن الــدوالرات ،يكــون ال ـ

من بين أخطر األسلحة التي
يصوبها أعداؤنا الستهداف
أي محاولة
عقيدتنا ولجم ّ
للتنوير ،تتفيه العلماء
وأصحاب العقول المنتجة
لألفكار ،وزرع الشك في
علمهم وأهليتهم وجديتهم

ذلك بكثري ،فقد اتضح أن بعض هؤالء ما هم

عليــه الزمــن وتقــادم عهــده.

واليــوم يجــري تتفيــه العلــم يف منصــات امليديــا

جـرت عمليــات تصفيــة
أكــر فظاعــة مــن ذلــك ،ـ

منهــم يف ح ـقـول العلــوم والتقنيــات الحديثــة،

جــدا ،وإســهامات نشــرها وتبادلهــا محتشــمة

عـرب ،بالخصــوص النوابــغ
ك ـثـرة للعل ـمـاء ال ـ
وتكــون البدايــة مــن اســتمالتهم للعمــل يف

العربية عىل مواقع التواصل االجتماعي فقرية
ك ـثـرا لــدى رواد هــذه املواقــع ،وهــي بحــق،

مختربات بلدان أوروبا وأمريكا وحتى إسرائيل،

دليــل آخــر عــى إفالســنا الحضــاري والعلمــي،

حــدث لعل ـمـاء عراقيــن أث ـنـاء الغــزو وبعــده،

والعلوم والتقنيات الحديثة التي تصنع الفارق

وعنــد الرفــض تكــون لهــم نهايــة مأســاوية ،كمــا

فقــد تمــت تصفيــة الكثــر مــن دكا ـتـرة الجامعــة
واملختصــن يف علــوم الــذرة ،وألهميتهــم
وعلمهم ،شكل جهاز االستخبارات اإلسرائييل

أهدافهــم ومصالحهــم ،مــرورا بالحــكام الذيــن
ّ
يعلمــون الشــعب مــا يضمــن لهــم الب ـقـاء عــى

األ ـمـريك.

الغتيــال العل ـمـاء العراقيــن إبــان االحتــال

الحرب اإلعالمية على تخوم العلم

للظــروف وأغــال االســتعباد ،مــن باســتطاعتها

ارتبطــت الفلســفة قبــل ذلــك بالتطــور العلمــي

بإمكانهــا أن تســاعدنا عــى إعمــار األرض ،وأن

األندلــس التــي نــادرا مــا وجــد فيهــا عالــم ال

تفتــح لنــا نافــذة حقيقــة نحــو الســماء.

علموا أبناءكم الفلسفة

ومؤشــر حقيقــي عــى غيــاب االهتمــام باملعــارف
بــن األمــم ،فاملهنــدس والطبيــب والكيميــايئ
والفيزيــايئ العربــي ،مشــغول بالسياســة ونشــر

آرائــه يف األحــداث التــي تقــع هنــا وهنــاك ،غافــا

عالمــات ممتــازة يف الرياضيــات ،بعدمــا تلقــوا

اليوم يجري تتفيه العلم في
منصات الميديا الجديدة أيضا،
فال يغيب علينا أن المادة
العلمية العربية على مواقع
التواصل االجتماعي فقيرة
جدا ،وإسهامات نشرها
وتبادلها محتشمة كثيرا

طريقــة مهمــة لنشــر الوعــي املعــريف والثقافــة

بعــض شــذرات العلــوم القديمــة بمختلــف

والتجهيــز العســكري.

تتفيــه العل ـمـاء وأصحــاب الع ـقـول املنتجــة

مشــاعرنا ،ليــس كاإلعــام املوجــود حاليــا ،الــذي

شـرعية فقــط ،بل حتــى علــوم
العلــوم ال ـ

الفيز ـيـاء والكيم ـيـاء مثــا اســتهدفوها ،فأوصــوا

بحــذف املقــررات التــي لهــا عالقــة بعلــوم الــذرة
حتــى تبقــى األجيــال جاهلــة بهــذه العلــوم ،وال

خـراع
يكــون باســتطاعتها مســتقبال التفكــر يف ا ـ
أســلحة نوويــة مثــا.

سـراتيجية
منطــق ســاذج ذاك الــذي يضــع ا ـ

قائمــة عــى اســترياد التكنولوجيــا دون إنتاجهــا،
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طا ـئـرة «إف  ،»16أو مدرعــة «هامفــي» ،يمكنهــا
يظــن بــأن الــدول األخــرى املصنعــة للتكنولوجيــا

اعتبارهــم كقــدوة أل ـفـراد املجتمــع ،ليســهل

منحنــا شــعورا باألمــان والقــوة ،وواهــم مــن
العســكرية تبيعنــا أســلحة لنحاربهــا بهــا ،إال
إذا كانــت تمتلــك تكنولوجيــا أكــر تطــورا تفــوق

األســلحة املباعــة مــن حيــث الفعاليــة والقــوة
التدمرييــة ،أو حتــى برامــج يمكنهــا تعطيــل

فعاليــة هــذه األســلحة ،كمــا هــو حاصــل مــع

يف الغالب تهم اإللحاد والزندقة ،تعلمنا كيف
ُن َق ّلــب الحقائــق ونمحصهــا حتــى نخلــص إىل

بذلــك تمريــر نمــاذج أخــرى جا ـهـزة لتســميم

حـول بقــدرة
العفــن الفكــري واألدبــي قــد يت ـ

النــاس ،ســتهدم بمعــاول الوعــي والعلــم

الفضيلــة واألخــاق داخــل املجتمعــات ،تمامــا

شـراهة بفضــل الرتكيــز والحمــات
ال ـقـراء ب ـ

الغ ـفـران انتهــى عهــده ،وحدهــا عقيــدة التفكــر

ظـره ،يتهافــت عليــه
اإلعــام ،إىل إبــداع قــل ن ـ

الفلســفة» ،انتهــى زمــن الفلســفة عندنــا منــذ

غـرب
ســقوط األندلــس ،ووصــل العلــم يف ال ـ
إىل حــدود خياليــة ال يتصورهــا عقــل اإلنســان،
وطغــى ســلطانه عــى كل يشء يف حياتــه ،فهــل

حـرب
عــى الشــعوب العربيــة أن تــدرك أن ال ـ

اليــوم ســاحتها الفكــر والعقــل ،فمــن يمتلــك

صـرة تشــوبها
ظـرة قا ـ
العربيــة واإلســامية مــن ن ـ

إن الجــدران امليتافيزيقيــة الســميكة ،التــي بناهــا

واإليمــان بــأن زمــن الوصايــة الفكريــة وص ـكـوك

ينتهــي العلــم ،والعلــم يبــدأ عندمــا تنتهــي

سيدا تنقاد له جميع الشعوب بكبسة زر ،كما

يعــود باإلمــكان معرفــة الصحيــح والخطــأ يف

الع ـقـول وإ ـغـراق املجتمــع يف امليوعــة.

ي ـقـول أهــل الفلســفة «إن الفلســفة تبــدأ عندمــا

وال يقتصــر دور الفلســفة يف حصــد النقــاط

(العلــوم بمختلــف أنواعهــا) منهــم ،واســتبعاد

حـراس املعبــد» داخــل ع ـقـول
«الكهنــوت»و « ـ

تســرها األمــم األخــرى بـ»الريمــوت كنــرول «

ف ـكـرا يرتكــز عــى املنطــق وإن ـتـاج املعرفــة ،وعقــا

قائــم عــى الرتفيــه البليــد العبثــي ،والتقليــد
األعمــى للربامــج الغربيــة.

وأهدافهــا يف الحيــاة ،ممــا جعلهــا أمــة منقــادة

العلمــي املزمــن؟

فقــط ،فالفلســفة التــي تعــاين يف املجتمعــات

غـرض ال يســتهدف
تخصصاتهــا ،وهــذا ال ـ

فقــط ـتـأكل لتنــام وتحلــم ،هــذه أســمى غاياتهــا

عـرب ومســلمني ،مــن تخلفنــا
وإخراجنــا ،ك ـ

عىل األمة ويفرضون عىل رجال الدين والحكام

شـراء
مــن أعــى درجــات الغ ـبـاء أن نعتقــد بــأن ـ

األحــام ،حتــى ي ـقـول القائــل بــأن هــذه األمــة أمــة

بالعمل إليجاد حلول ملأزق اإلنسان يف العالم،

حـرب العصابــات ،ال ترقــى إىل درجــة الجيــوش
ـ

لألفــكار ،وزرع الشــك يف علمهــم وأهليتهــم
وجديتهــم ،حتــى ُتنــزع الثقــة الدينيــة والعلميــة

تعمــل إطالقــا عــى نشــر كتــب الفلســفة والفكــر

هــو الوقــت املناســب لنــا لتبــدأ ماكينــة الفلســفة

لألفهام والعقول اليافعة ،ففي اعتقادي هذه

جـرا مســموما مغروســا يف قلــب األمــة،
بــات خن ـ
ّ
ّ
يشــوه الحقائــق ،يُتفــه العقــل ويســطح الوعــي،

مهتمــة بتعليــم أبنائهــا تقنيــات التســاؤل ،وال

واإلقبــال عــى كتــب الطبــخ والطبيــخ وتفســر

مــن بــن أخطــر األســلحة التــي يصوبهــا أعداؤنــا

تغيــر املناهــج الدراســية ،واإلب ـقـاء فقــط عــى

شــاملة عــن األحــداث الحقيقيــة واملفربكــة،

النقدي ،يف مقابل اللهفة املحمومة عىل النشر

نحــن فعــا بحاجــة إلعــام قيمــي نقــي يراعــي

النظاميــة التــي ال تكافــأ معهــا مــن حيــث القــوة

ويحفزهــا ،ويمنحهــا مناعــة ضــد الهجمــات

صراعــات ،تحســن مســتواهم الــدرايس وأحــرزوا

تعليمــا جيــدا يف الفلســفة.

الستهداف عقيدتنا ولجم أيّ محاولة للتنوير،

اإلدمــان عــى طــرح األســئلة يوقــظ الع ـقـول

لكــن لألســف ،فقــد صــارت مجتمعاتنــا غــر

الوافديــن مــن مختلــف البلــدان التــي تعــاين مــن

خالل نشر مادة علمية مبسطة دانية القطوف

حـرم عقولنــا ويراعــي
ثوابتنــا وقيمنــا ،ي ـ

يتفلســف ،أو فيلســوفا غــر عالــم.

خلصــت دراســة بريطانيــة إىل أن األطفــال

عن دور تنويري مهم يمكن أن يسهم فيه ،من

العلميــة يف نفــوس أب ـنـاء األمــة.

الكبــر الــذي عرفــه املســلمون ،خصوصــا يف

الفكرية ،بل ويمكنها من اكتساب وعي ونظرة

أو خارجيــة.

الجديدة أيضا ،فال يغيب علينا أن املادة العلمية

تبــدأ القصــة مــن رجــال ديــن يح ّرفــون الكلــم عــن

كراســيهم ،وانت ـهـاء باألعــداء الذيــن يتكالبــون

ال أدبا وال فكرا ،وإنما أنتجوا عفنا ال يليق بذي

بصــدد اســتخدام جيــل جديــد ومطــور مــن تلــك

«موســاد» فرقــة خاصــة مــن الكومنــدوس

مواضعــه ،و يخــدرون ع ـقـول النــاس لخدمــة

بالكثري من األدباء واملثقفني الذين ذاع صيتهم

يف الحقيقــة ســوى صناعــة مخابراتيــة داخليــة

املخرتعات والنظريات ،أي أننا نستخدم ما عفا

أو الهاتــف وتطبيقاتــه ويعيبهــا كأنــه هــو مــن

46

الرتويجيــة التــي تطــرق الع ـقـول والعواطــف،

والعمل واالتكال عىل النفس وعدم االستسالم

بعد تخلينا عنها لفائدة سلطة الكهنوت ،فقد

الحقيقــة األكــر صدقــا ،وتعــزز تفكرينــا حتــى
مختلــف مــا يطرأ علينــا مــن قضايــا ،وتدعــو إىل

ناقــدا ال يأخــذ بظواهــر األشــياء فقــط ،يصبــح

أن الــذي يمتلكهمــا يكــون عصيــا عــى االنقيــاد،
صعبــا عــى االســتعمار.

كاتب جزائري

شـرائع ،إنهــا بحــق تحفزنــا
مثلمــا تدعــو إليــه ال ـ
لكسر الجمود والتخلف الذي لحق بنا مباشرة
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مقال

وعد قويدر

انفجار المجتمع
من المجتمع إلى العالقات االجتماعية
عثمان لكعشمي
ّ
بالســوق العامل ّيــة ،ويف جــزء آخــر،
«لــم نعــد ننتمــي إىل مجتمــع ،إىل طبقــة اجتماعيــة ،إىل أمــة .مــا دامــت حياتنــا تتحـ ّـدد يف جــزء منهــا
تنغلــق يف عالــم مــن الحيــاة َّ
الشــخص َّية ،والعالقــات املابــن شــخصية َّ
والتقاليــد الثقافيــة».
ّ
ّ
«ليست ّ
يتمثل موضوعها الرئييس يف الصراع بني الذات
املؤسسات االجتماعية فحسب .بل
السوسيولوجيا دراسة للعقلنة ولنفعية
ّ
والسلطة».
الفاعلة واملنظومات ،بني الحريّة
آالن تورين

لم

السوسيولوجيا بيشء اشتهارها
تشتهر ُّ

بـ«علــم الظواهــر االجتماعيــة»« ،علــم

النظــام االجتماعــي»« ،علــم االجت ـمـاع»… بــل

بـ«علــم املجتمــع» .ال ســيما يف األدب ّيــات
الكالســيك ّية ،القاموسـ ّية مِ نهــا واألكاديم ّيــة،
ُّ
والتخصص ّية.
املدرس ّية منها
إىل وقــت ليــس بعيــد ،لــم يكــن يُنظــر إىل
السوســيولوجيا إالّ بوصفهــا علمــا باملجتمــع
ّ

وإىل املجتمــع ،هــو املنطلــق وهــو املنتهــى ،إىل
السوســيولوجيا علمــاً
درجــة أضحــت فيهــا
ّ

سـاءل :هــل ف ـكـرة
هنــا ،يحــق لنــا أنْ نت ـ
ً
املجتمــع ف ـكـرة ضروريّــة فعـا؟ هــل ال زال
ضـوع
بإمكاننــا التعامــل مــع املجتمــع كمو ـ

للسوسيولوجيا؟ أم أنّ الوقت قد حان لتفكيك
ّ

ف ـكـرة املجتمــع ذاتهــا وتفجريهــا ،مــع إحــال
ّ
محلهــا؟
ف ـكـرة العالقــات االجتماعيــة
يف مقالــه املوســوم بـ»هــل ف ـكـرة املجتمــع،

ف ـكـرة ضروريــة؟» ،يجيــب آالن توريــن (Alain
 )Touraineعــن ســؤاله هــذاّ ،الــذي جعــل منــه

وســماَ وعنوانــاَ ملقالــه هــذا ،بال ّنفــي.
الســؤال نفســهُ ،يســائِل مفهــوم
والحــال أنّ ُّ

سـرعان مــا سـ ّ
ـيتبدد
للعلــوم االجتماع ّيــة .لكــن ُ ـ
ّ
السوســيولوجّ يات
هــذا ال ّتقليــد
خاصــة مــع ّ
ّ
املُعاصرة من ناحية ومع التحوّالت التي َّ
مست

املجتمــع ذاتــه ،فيمــا إذا كان ضروريــا ،التعامــل

البشــريّ  ،غربيــا وعربيــا ،مــن ناحيــة أخــرى.

وعقــل ،وباعتبــاره رَجُ ــا (رجــل سياســة ودولــة).

ال ّتشــكيالت املجتمع ّيــة وأشــكال االجت ـمـاع

مؤسسة ،مجال عام،
معه باعتباره منظومةّ ،

الســهولة بمــكان التعامــل مــع ف ـكـرة
ليــس مــن ّ

يف مقابــل التعامــل مــع الفاعــل (أو الفاعلــن

السوســيولوجيا
الفكرة هو تعامل مع موضوع ّ

ّ
خاصــا ،عاطفــة ج ّياشــة ،وبوصفــه ال نظــام.

املجتمــع يف ذاتهــا ،ألنّ أيّ تعامــل مــع هــذه
ّ
بخاصــة ،ومــع
وهويّتهــا اإلبيســتمولوجية

املجــال اإلبيســتمولوجي للعلــوم االجتماعيــة

بعامّ ــة .ومــن هــذا املنطلــق وجــب التمييــز هــا هنــا

بــن املجتمــع كمعطــى واقعـ ّـي مجتمعـ ّـي كمــا
هــو يف الواقــع امللمــوس مــن جهــة ،واملجتمــع
بوصفــه ف ـكـرة علــم (وعلــوم) وموضوعــاً لــه

باعتبــاره ب ـنـاء مفاهيم ّيــا ونموذجــا ذهن ّيــاِ ،علم ّيــاً
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كان أو فلســف ّياً ،مــن جهــة أخــرى.

aljadeedmagazine.com

املنظومة أو النسق ليس أكرث من امرأة باملعنى

جـزء ال
ـريك ،ك ـ
التاريخــي املجتمعــي البطر ـي ّ
يتجـ ّزأ مــن الطبيعــةّ ،التــي تحكمهــا األحاســيس

والعواطف واالنفعاالتُ ،
حر ُكها األهواءّ .إنه
وت ِّ
ليــس أكــر مــن َّ
اللنظــام ّالــذي ينبغــي أنْ ُي ـفـرض
عليــه النظــام ،ويخضــع لل ّنظــامّ .إنــه بمثابــة

املــادة الخــام التــي ينظمهــا ويَحتكمهــا القانــون.
ذلــك القانــون ّالــذي ُتشـ ِّكل املنظومــة ،بوصفهــا
املجتمــع عينــه ،روحــا لــه .هــذا هــو املعنــى ّالــذي
ظـ ّـل ســائدا عــن ف ـكـرة املجتمــع ،ليــس يف الفكــر
السوســيولوجيا
االجتماعــي فحســب ،بــل يف ّ
الحديثة (والحداثية) ،إنْ لم يكن يف ممارستنا

السوســيولوج ّية الحاليــة ،أو يف ممارســة
ّ

سوسيولوجية بعينهاّ ،
العربي.
خاصة يف عاملنا
ّ
ّ
ألــم يحــن الوقــت بعــد إلعــادة النظــر يف هــذا
الفصــل الرتاتبـ ّـي ّالــذي يقــوم عليــه املعنــى

بالجمــع) بوصفــه ا ـمـرأة (كعا ِلــة نفــس) ،مجــاال

الكالســييك لف ـكـرة املجتمــع ،وإعــادة ال ّنظــر

فطاملــا أنتــج املعنــى الكالســييك ملفهــوم املجتمــع

تهميــش الفاعلــن؟

فصــا قطعيــا بــن املنظومــة والفاعــل .وهــو
فصال ً يُش ِبه إىل ّ
حد ما ذلك الفصل بني الحياة

العامة والحياة الخاصة ،أو بني ال َّرجل واملرأة.
فالسياسة هنا منسوبة لل َّرجل ،يف مقابل علم
ِّ
ّ
النفــس الــذي يُنســب لل ـمـرأة.

إنّ الفاعــل االجتماعــي بالنســبة إىل املجتمــع

يف اإلعــاء مــن قيمــة املنظومــة عــى حســاب

لقد حان الوقت بالنسبة إىل سوسيولوج ّيينا،
إلعــادة النظــر يف هــذا الفصــل ّالــذي يقــوم عليــه

ـييك لف ـكـرة املجتمــع ،وإعــادة
املعنــى الكالسـ ّ
ال ّنظــر يف اإلعــاء مــن قيمــة املنظومــة عــى
حســاب تهميــش الفاعلــن .إذ ،لــم يعــد ممكنــا
اليــوم النظــر إىل املجتمــع كمنظومــة خالصــة.

وذلــك أنّ املجتمــع حســب كاتبنــا لــم يعــد
مبــدأ وحــدة وتوحيــد ،بــل هــو نتيجــة صراعاتــه
ّ
التوجُ هــات الثقافيــة الكــرى
املجتمع ّيــة ونتيجــة

التــي هــو مجالهــا ومدارهــا .فهــو ليــس ماهيــة
أبــدا وال ينبغــي التعامــل معــه سوســيولوج ّياً
عــى هــذا األســاسّ ،إنــه حــدث .ونتيجــة لذلــك
« ّإننــا ال يمكــن أنْ نفهــم الفاعــل املجتمعــي مــن

خــال املجتمــع الــذي ينتمــي إليــه ،بــل يجــب
االنطــاق مــن الفاعلــن املجتمعيــن ومــن
الصراعــات القائمــة التــي تجعــل بعضهــم يف
مواجهة البعض ّ
والتي يُنتج املجتمع نفسه من

أعمالــه وأبحاثــه ودراســاته وكتبــه .ويعــود ذلــك

االجتماعيــة… ،مــرورا مــن كتبــه «مــن أجــل

منظــورا إليهــا ال كمــا التاريخان ّيــة (النزعــات
شـرط الوجــود
التاريخ ّيــة) املعهــودة ّالتــي ت ـ

الحداثــة»« ،براديغــم جديــد مــن أجــل
صـوالَ إىل «نهايــة
فهــم عالــم اليــوم»… و ـ

تحديدهــا يف التاريخويّــة (،)l’historicité

البشــريّ واملجتمعـ ّـي بشــروط ومحـ ّـددات
تاريخيــة تطوريــة حتميــة وال كمــا ًت ِّ
قدمهــا

يايس
والس
فلسفات التاريخ والفكر االجتماعي
ِّ
ّ
عمومــاًّ ،
وإنمــا منظــوراً إليهــا باعتبارهــا النمــاذج

الثقافية التي يَنتج بها مجتمع ما ذاته ،منظوراً

خاللهــا .وذلــك حتــى نفهــم كيــف تنشــأ م ـقـوالت

بالفاعلــن االجتماعيــن ،ف ـكـرة وموضوعــا،
ليــس هامشــاَ معــزوالَ (أو جز ـيـرة معزولــة) ،عــن

املتجســد يف العالقــات االجتماع ّيــة:
االجتماعـ ّـي
ِّ
ّ
َ
بــن املنظومــة والــذات الفاعلــة ( .)Sujetوذلــك

يرســم معاملــه باســتمرار يف ّ
كل َعمــل ونـ ّ
ـص مِ ــن

من خالل الفاعلني االجتماع ِّيني ،أو من خالل
العالقــة املتو ـتـرة بــن املجتمــع (كعقلنــة) والـ ّـذات

وسيولوجي بعامّ ةّ ،
وإنما هو سريورة
الس
متنه ُّ
ّ
ـيولوجي ّالــذي
السوسـ
معرف ّيــة لنفــس الـ َّـدرب ُّ
ّ

حـركات
فمنــذ كتاباتــه األوىل عــن العُ مّ ــال وال ـ

ـايس إىل األســس اإلبيســتمولوج ّية
بشــكل أسـ ّ
ّ
ّالتــي تقــوم عليهــا سوســيولوج ّيته ،التــي يمكــن

إليهــا بوصفهــا إبداعــاً لتجربــة تاريخ ّيــة بعينهــا.
إنّ تاريخويــة مف ِّكرنــا ال تحـ ّـدد املجتمــع إالّ

املمارســة».
لعـ ّـل تصــور توريــن للمجتمــع يف عالقتــه

الفاعلــة (كتذويــت) :العالقــات االجتماع ّيــة.

الصـراع
بقدرتــه عــى الفعــل يف ذاتــه ،مــن خــال ِّ ـ

اإلبــداع -إبــداع التجــارب التاريخ ّيــة -ال يكــون إالّ

السوســيولوجيا»« ،عــودة الفاعــل»« ،نقــد

املجتمعــات»…« ،القــرن الســيايس الجديــد»،
«دفاعــا عــن الحداثــة» ،و»ماكــرون مــن
خــال توريــن» ،يعمــل وينشــط مف ِّكرنــا
يف نفــس الـ َّـدرب :سوســيولوجيا تاريخويّــة

(وتاريخويّــة سوســيولوج ّية) .ممّ ــا يجعــل مــن

سوســيولوج ّيته سوســيولوجيا ال وضعانيــة؛
ال كونتيــة ،وال دوركايميــةّ .إنهــا سوســيولوجيا

مغا ـيـرة ،أو لنقــل تورين ّيــةّ .إنهــا سوســيولوجيا

تأويل ّية محايثة للتحوّالت املجتمعية والثقافية
مست الكيانات الغرب ّية منها ّ
واللغرب ّية؛
ّالتي ّ

محايثــة ،كفعال ّيــة ،ملــا ُيسـ ِّـميه توريــن

بـ»املجتمعــات املربمجــة» .سوســيولوجيا ت ـقـول

بعــودة الفاعــل االجتماعــي ،وإعــادة االعتبــار
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مقال
وعد قويدر

السوســيولوج ّية
للــذات الفاعلــة والتأويــات
ّ

الثقاف ّية (كما هو الشأن مع تأويلية ماكس فيرب)،
يف ّ
كل ممارســة (و ّ
تفكــر) سوســيولوج ّية.
إذن ،ال يمكننا اليوم الحديث عن املجتمع ّ
ككل ّية

للسوسيولوجيا
مفقودة يف ذاتها ،سواء كموضوع ّ

ـيولوجي .والحــال أنّ
السوسـ
أو كرباديغــم للفهــم ّ
ّ

املجتمــع نفســه انفجــر يف العالقــات االجتماعيــة.
السوســيولوجيا اليــوم أن تتخـ َّـى
لهــذا فلزامــاً عــى ّ
عــن ف ـكـرة املجتمــع هــذهّ ،التــي هيمنــت عــى

والســيايس مــن ناحيــة ،وعــى
الفكــر االجتماعــي
ِّ
السوســيولوج ّيات ال ُتوتاليتاريّة (أو الشــمولية) من
ّ
ّ
ّ
ناحية ثانية ،لتحل محلها العالقات االجتماعية،

وال يشء غــر العالقــات االجتماعيــة .هــي وحدهــا،

صـراع القائــم بينهــم
قــادرة عــى جعــل الفاعلــن وال ـ

منطلقــا لفهــم م ـقـوالت املمارســة االجتماعيــة،
واملســاهمة بشــكل دائــم يف تحريــر الفاعلــن
حـركات االجتماعيــةّ ،التــي صــارت
االجتماعيــن :ال ـ

حـركات ثقافيــة بالدرجــة األوىل .ويف هــذا امل ِضمــار،
ـ
كتــب صاحــب «عــودة الفاعــل» قائــا «علينــا أنْ

نناضــل مــن أجــل تحريــر الفاعلــن االجتماعيــن
والعالقــات االجتماعيــة ،لكــن مــع العلــم بــأن هــذا

املوقــف ،الــذي هــو موقــف مرغــوب فيــه ومح ّبــب
مــن الناحيــة السياســية أو األخالقيــة ،ليــس الزمــاً
إالّ من حيث ّأنه يساعدنا عىل خلق مناهج البحث

التــي تالئــم تصورنــا الجديــد للوقائــع االجتماعيــة».
وهكــذا ،فــإنّ
السوســيولوجيا تولــد يف نفــس
ُّ
ّ
َ
ُ
بتعــد
اللحظــة ّالتــي تبعــد عنهــا ف ـكـرة املجتمــع وت ِ

عنهــا ،وتقتصــر عــى دراســة العالقــات االجتماعيــة.
إنّ املجتمــع نفســه لــم يعــد شــيئاً آخــر غــر «مجــال
عالقــات اجتماعيــة بــن فاعلــن اجتماعيــن».
ومعنــى ذلــك أنّ املجتمــع انفجــر يف العالقــات

السوســيولوجيا
االجتماعيــة .وعــى هــذا النحــو فــإنّ ّ

اليوم ،هي «سوسيولوجيا العالقات االجتماعية».
ّإنهــا «علــم العالقــات االجتماعيــة».
كاتب مغربي
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حوار

جابر عصفور

ثقافةالتخلف
جابر عصفور صاحب حضور دائم يف سماء الثقافة العربية كاتبا وناقدا ُ
ومحكما ورمزاً من رموز النقد األدبي .هذا اللقاء املطول معه
جرى يف مكتبه بمؤسسة األهرام وسط القاهرة .يف الحوار معه استعدنا أطروحاته ودلفنا إىل تصورات وأفكار صاخبة ُتهيمن عىل

ساحات الثقافة العربية وتطرح نفسها بقوة يف ظل سيادة ما كشفه هو من قبل وسعى إىل تفكيكه ُمعرفا إياه بـ»ثقافة التخلف»،
تلك التي ُت ّ
بدل خرائط املجتمعات العربية كل يوم.

اختطفنا نحو ساعتني من وقتهُ ،
لنعيد النبش يف قوالب صلدة ،حاكمة لإلبداع والثقافة ،وارتحلنا معه يف موضوعات ترتاوح ما بني

قضايا الفكر الديني واللون األدبي والرؤى االجتماعية ،وأفكار تتعلق باإلبداع والفكر وأدوارهما املجتمعية ويف التأسيس ملستقبل

عربي مختلف.

من توصيف عميق أخاذ إىل طرح جديد ُمستحدث ينتقل عصفور كمثقف طائر يزور ُكل ُشجرية متذوقا ثمرها ،وتاركا بصماته دون
احرتاز أو وجل ،موقنا أن هدف املثقف أو املبدع هو االنتقال من وهاد الضرورة إىل أفق الحرية املُنفتح.

يفيض جابر عصفور عذوبة ماتعة يف الحوار مثلما هو الحال يف كتاباته .عذوبة تدفعك إىل الصرب عىل سكناته ولحظات تأمله بني
سؤال وآخر ،كأنه يعود بالزمن إىل أزمنة مضت عايش خاللها تطورات وتغريات جمة شهدتها ثقافتنا العربية .وإذا كان فرانكلني
بنجامني يقول «إما أن تكتب شيئا يستحق القراءة ،أو تفعل شيئا يستحق الكتابة» ،فإن ما يقوله ويفعله ويكتبه جابر عصفور
يستحق القراءة والكتابة واالحتفاء ،ألن الرجل يمنحك متعة أن ُتفكك أفكارك السابقة ،وتخلع أردية لم تخرتهاُ ،
وتحلق يف سماوات

واسعةُ ،مستشعرا متجاوزاً حدود مدارات ُرسمت لك سلفا ،لبلوغ مساحات ظلت ُمحرمة عليك لتفكر وتتدبر وتتأمل يف ُ
كل يشء.

جابر عصفور من مواليد مدينة املحلة ،يف شمال القاهرة ،عام  ،1944وتخرج يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة
عام  ،1965وحصل عىل الدكتوراه عام  1973وعمل أستاذا لألدب العربي بجامعة وسكنسون ماديسون بالواليات املتحدة ،وشغل

مل نعد نعرف الوطن الحقيقي من الوطن املجازي

عدة مناصب هامة بقطاع الثقافة يف مصر ،كان أبرزها منصب وزير الثقافة ،ملرتني سنة  2011و 2014يف ظل ظروف الثورة املصرية
التي شهدت استقطابات حادة ،وقد أدى ّ
توزر جابر عصفور يف  2011إىل وقوعه تحت سهام النقد الحاد من قبل جل مثقفي مصر
املطالبني بالتغيري.

لجابر عصفور مؤلفات عدة  ،بينها «أنوار العقل» « ،زمن الرواية» ،و»ثقافة التخلف» وغريها.

قلم التحرير
الجديد :أنت أحد المهمومين بثقافة التخلفُ ،متأمال ومؤصال
ً
وطارحا لتصورات المواجهة .كيف ُتشخص تلك الثقافة
ومحلال

آثارها حولنا ،فعلى مستوى السياسة تغيب الديمقراطية ويخفت

تجاهد ضد اآلخر وضد المرأة وضد الحرية؟

الفقر ،وعلى المستوى الديني يشيع خطاب نقلي تقليدي يرفض أيّ

بعد صعود السلفية الفكرية وميالد تنظيمات إسالموية دموية
جابر عصفور :كل ذلك عالمة من عالمات ثقافة التخلف ،وعندما
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دور الدولة المدنية ،وعلى المستوى االجتماعي تغيب العدالة ويزداد
طرح عقلي وتقف المؤسسات الدينية نفسها ضد أي رغبة في تجديد

يتحول الخطاب الديني إلى خطاب إرهابي ،وإلى فعل إرهابي ،فإن هذا

الخطاب الديني.

باالختالف ،ومن يؤمن بها يؤمن أنه يمتلك وحده الحقيقة ،وغيره على
ضالل وعلى باطل ،ومن َثم كافر ،يجب القضاء على وجوده .ولألسف

مسألة المرأة

مظهر من مظاهر ثقافة التخلف ،وهي ثقافة ال تسعى للحوار وال تعبأ
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نحن نعيش مرحلة تراجيدية من مراحل ثقافة التخلف ،ويمكن قراءة

الجديد :المرأة العربية ضحية لثقافة التخلف .ومازال الميراث
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الثقافي ينظر إليها باعتبارها ناقصة عقل ودين مستندا إلى

للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دورا في كسر القيود على اإلبداع؟

قرار ،والخوف صار من طبائع األشخاص المكلفين بمهام سياسية.

على التخلص من االنسحاق ضد سنابك ثقافة التخلف مسؤولية
الحكومات أم ُ
النخب أم المثقفين؟ وهل هناك نماذج خارجية

جابر عصفور :بالطبع لم تتغير مقولة يوسف إدريس ،ونحن

الحرية هي الضامن الوحيد للتقدم وال تقدم بدونها .لقد قلت من قبل

سأقول ما هو أصعب .مازال ما قاله طه حسين في كتابه «مستقبل

هزيمة يونيو .ولو كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سمح للناس

جابر عصفور :النقد عند الناقد ليس دوغما .ليس مقولة ثابتة

الرأي والفكر ما جرى ما جرى.

مع حركة الواقع .وعلى الناقد أن يغير من بعض أدواته حتى يستجيب

روايات نقلية وتفسيرات مغلوطة .هل ترى مهمة مساعدة المرأة
ُيمكن محاكاتها؟

جابر عصفور :قول البعض إن المرأة ناقصة عقل ودين ال يمكن

نستطيع استعارتها مرة أخرى للتعبير عن الحال الذي وصلنا إليه .بل

الثقافة في مصر» قبل ثمانين عاما فيما يخص الواقع العملي خياال لم
نصل إليه .وما دعا له وما تبناه مازلنا نلهث وراءه ،سواء فيما يخص

نسبته للنبي محمد «ص» .هذا كالم مكذوب ،وضعته ثقافة معينة

الحريات أو الديمقراطية ،وما يخص الخطاب الديني وتصوراتنا بشأن

أبدا ونحن في عصر يحترم المرأة وفي عالم يقدرها ويفتح لها األبواب

للتحقير من شأن المرأة على مدى عصور العرب .وال يصح وال ينبغي

للعمل السياسي والتنفيذي أن نكرر مثل هذا الحديث ،حتى وإن

الدين.

وما زلت أقول إنه لو كانت هناك حرية في مصر سنة  1967لما وقعت

بالتعبير عن آرائها لما جرت الهزيمة وقتها .لو كانت لدينا تعددية في

التسلط واالنفجار

بغض النظر عن األدوات المستخدمة .وهنا ،فإننا نقول إنه يمكن

لصالح الطبقة أو النخبة الحاكمة ،تقوم شرعية الحكم فيها

ورابعا أن العالم العربي يتراجع اجتماعيا وثقافيا .وخامسا أن

بمعنى أن المناخ الحاكم يجب أن يكون مستوعبا لحرية اإلبداع،

العربية ،والتي تحتكر مصادر القوة والسلطة في المجتمع

ونفكر فيها ،فعندنا في القرآن الكريم اهتمام بالعقل وأول آيات

الجديد :ضاقت بك مساحة الحرية خالل سبعينات القرن الماضي

جابر عصفور :ال نزال حتى اآلن تحت أسر الدولة التسلطية ،ولم

الشهيرة «الطيور» .أال ترى أن مساحة الحرية ضاقت كثيرا عما

المؤسسات نفسها .واألمثلة واضحة وكثيرة وربما نراها في سوريا،

نحن في مصر نعاني من انفجار سكاني ،وأنا في هذه الحالة أحتاج

إلى قرار صادر من الحكومة يقول بتحديد النسل ،أو يقر بأنه ال دعم

لمن ينجب أكثر من اثنين أو ثالثة ،وعندما يخرج علينا قائل بأن النبي
قال «تناكحوا تناسلوا ،فإني مباه بكم األمم يوم القيامة» نقول له
إنه حديث نسفه الدهر .لقد قيل والمسلمون قلة مُ حاربة ،واآلن

المسلمون بمئات الماليين وال يتعرضون لالضطهاد بسبب دينهم.

نفس األمر عندما يقول لنا قائل حديث الذبابة الذي يدعي أن من
تسقط ذبابة في إنائه فإن عليه أن يغمسها في اإلناء ،هنا نقول إن

العلوم الصحية رأت أن ذلك غير صحيح ،لذا فإن أيّ أمر نعرضه على
العقل ،وما يقبله العقل صحيح ،وما يرفضه

ورفض اآلخر ،ألن التكنولوجيا مجرد أداة يمكن استخدامها في الشيء
التكنولوجيا.

فسافرت مرتحال وكتب عنك الشاعر الراحل أمل دنقل قصيدته
كانت عليه ،والقيود لم تعد قيود أنظمة الحكم فقط ،بل امتدت

للمؤسسات الدينية البارزة في المجتمعات العربية؟

جابر عصفور :بالطبع الموقف تغير كثيرا بعد تنامي الجماعات

اإلرهابية وشيوع التكفير وكان هذا التغير لألسوأ .وهناك مؤسسات
دينية مهيمنة على الفكر والثقافة تمارس السلوك ذاته الخاص
بجماعات اإلرهاب .المشهد مزعج برمته.

وأعتقد أن جرأة الكاتب العربي تطورت بشكل كبير وفاقت استبدادية

الحاكم ،وهناك كتابات جديدة جريئة جدا نجحت في قول أمور

غير صحيح ،ألنه حجة الله علينا يوم القيامة.

حرية الكاتب

الجديد :يقول األديب الكبير يوسف إدريس

كل الحرية المتاحة في العالم العربي ال
ً
واحدا لممارسة إبداعه بشكل
تكفي كاتبًا
ً
بعيدا عن القيود المتعددة التي
كامل

يفرضها على الكتابة االستبداد السياسي
والتصلب الفكري والجمود االجتماعي

والتعصب الديني .وبعد مرور ما يقرب
من ثالثة عقود على رحيل إدريس ،هل
تغيرت تلك الفكرة ،وإلى أي مدى يمكن
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العربي هي المعطيات التالية :أوال أننا نعيش في ظل دولة تسلطية.

أما الدور الخاص بالتكنولوجيا فيجب أن نتذكر أنها مجرد أدوات

في تصوري لسنا في حاجة لتجربة دولية أو غربية لمحاكاتها لدعم

ما يتفق مع العقل قبلناه وما ال يتفق رفضناه.

تتحكم فيها مجموعة من القواعد الجامدة ،إنما النقد حركة تتناسب

الجديد :كتبت من قبل أن الدولة التسلطية المتوزعة على األقطار

ونقيضه معا .نحن في حاجة الستخدام العقل أوال حتى مع هذه

القرآن الكريم هي «إقرأ» أي أعمل عقلك ،ولو أعملنا عقولنا لعرفنا أن

األعمال اإلبداعية األصلية والجذرية؟

وثانيا أننا نعيش تحت تهديد ما يسمى باإلرهاب الديني الذي يتحالف

استخدام التكنولوجيا الحديثة في نشر االنغالق والتكفير والكراهية

المرأة أو مواجهة ثقافة التخلف ،علينا أن نعود إلى جذورنا الثقافية

الناقد وثقافة مجتمعه التي تتولد منها ومن مواجهتها

أكثر لحركة الواقع .وأنا أرى أن أهم شيء في الواقع الثقافي اإلبداعي

وجد في صحيح البخاري .هذا ال يليق بنا .أما مهمة مساندة المرأة
فهي مسؤولية الجميع :الحكومات ،ال ُنخب ،والمثقفين وكل فئات
المجتمع.
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ورأيي أنه يجب أن تكون هناك حرية التخاذ القرار خارج دائرة الرئيس.

«النقد الثقافي» الرحبة حيث الوصل التفاعلي بين عمل

كان من الصعب قولها في الماضي .وأنا،
على سبيل المثال ،ذهبت لمشاهدة فيلم

«الضيف» للكاتب إبراهيم عيسى ،وأعجبتني

الخريطة العربية التزال
تحت أسر الدولة
التسلطية وما يعرف
بالربيع العربي لم يحرك
ساكنا جذريا

جرأة الحوار وقوته ،وسألت من الذي سمح

للفيلم أن يخرج إلى النور ،وعرفت أن الفيلم
ظل محتجزا في الرقابة لنحو ثمانية أشهر ولم

يسمح له بالخروج إلى النور إال عندما وصل
األمر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه

وسمح بعرض الفيلم .وهذا يعني أن هناك
خلال في المنظومة المعنية بالثقافة ،ألنه
ال ينبغي لمؤسسات الرقابة أن تنتظر رأي

الرئيس في كل عمل إبداعي للسماح بعرضه.
وهذا يعني أن كل القيادات ال تستطيع اتخاذ

على استعمال العنف واإلرهاب أكثر من االعتماد على الشرعية
التقليدية .كيف تقرأ الخريطة اآلن بعد نحو ثماني سنوات على ما
يعرف بثورات الربيع العربي؟

يحرك ما يعرف بالربيع العربي أي ساكن جذري ،فمازالت لدينا
الدولة التسلطية التي مازالت قائمة ،وحتى في قطر فإن هناك حاكما
واحدا يتحكم في شعب كامل ويضع سياسات قد ال تتوافق معهم.
وفي باقي األقطار لم تتحسن األوضاع بعد الثورات.

أحيانا مع الدول التسلطية .وثالثا أن لدينا حركة استثمار ضعيفة.

المؤامرات على العالم العربي من العالم الغربي تزداد عنفا وهذه
المعطيات جميعا تجعل الناقد ينزل من برجه العاجي ويندمج مع

مجتمعه ،وهذا ما دفعني لالنتقال إلى النقد بمعناه األوسع الواقعي.

تحديد سلطة األزهر

الجديد :هل تعتقد أن هناك كتابا تجب مصادرته تحت الفتة
«حماية األمن العام» وهل أنت مع منع ُ
الكتب العتبارات ما؟

في هذا السياق هل أنت مثال مع منع كتب سيد قطب في مصر
باعتبارها ُمحرضة على اإلرهاب وتكفير المجتمع؟
جابر عصفور :أي كتاب يجب أن ينشر إال إذا كان خطرا على األمن

الجديد :هل تعتبر أن طبيعة انتفاضات الربيع العربي جلبت على

القومي .وأعتقد أن هناك كتبا عديدة للسلفيين في مصر منشورة تمثل

خطابات قادتها إلى الفشل ،هذا لو كنت تعتبر أن هذا الربيع فشل
ً
حقا وانتهى األمر .كيف تقرأ هذه المسألة؟

كل يوم وفي معرض الكتاب المصري ذاته.

نفسها الثورة المضادة ،لكونها من البداية لم تتمكن من بلورة

خطرا كبيرا على األمن القومي ،ولألسف الشديد تباع أمام المساجد
ومن الضروري فصل الدين عن الدولة .وهذا هو المحك .إننا نحتاج
لجانا من المثقفين والعلماء المستنيرين مثل سعدالدين الهاللي

جابر عصفور :من المبكر جدا الحكم على

للبحث في هذه القضية .وفي اعتقادي أن

بالنابل ،فلم نعد نعرف الوطن الحقيقي من

مكناه من ذلك ،ويجب أن نلغي سلطته

األزهر أصبح سلطة دينية ولألسف نحن الذين

ثورات الربيع العربي اآلن .لقد اختلط الحابل
الوطن المجازي ،ألن هناك جهات أجنبية
دربت شبانا في مجموعة من البلدان على

إحداث ثورات .لماذا؟ ال نعرف .هذا األمر ثابت
ومعلن ،وأعتقد أنه يحتاج لبحث ودراسة
متأنية وستظهر الكثير من الحقائق حتما مع

الوقت.

دور النقد

الجديد :كيف تطور منهجك من المذهبية

النقدية بمعناها الضيق الصارم إلى مدارات

تجديد الخطاب الديني
في مصر يستلزم إعادة
األزهر كمؤسسة تعليمية
ال كسلطة سياسية

الدينية ونعيده كسلطة تعليمية فقط .وشيخ
األزهر ليس بابا روما .وحتى بابا روما أصبحت
سلطته محدودة جدا ولم يعد بإمكانه مثلما

كان في الماضي خلع حاكم ألن المجتمعات
األوروبية فصلت فصال كامال بين الدين

والدولة وحتى األحزاب التي أخذت أسماء
دينية في إيطاليا هي أحزاب تفصل بين الدولة

والدين تماما ولوال ذلك ما كان سيكون لها
حضور .باختصار نحن نستطيع أن نحقق ذلك
ولكن بإرادة سياسية.
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قرأت مؤخرا كتاب «الخروج من مصر» إليهاب حسن وقد

تركها وهو سعيد بهذا الخروج ،رغم أنها ال تعجبه ،فمن

الواضح أنه يحبها وكأنه خرج من الجنة ،وتصوري أن مصر لم

تعجبه وهي في زمن الضباط األحرار .وأنا أنتصر إلدوارد سعيد ألنه
حافظ على جذوره ودافع عن اإلسالم وعن القضية الفلسطينية.

الجديد :سيرتك الذاتية معنونة «بعيدا عن مصر» وكنت تقصد

بها البعد المكاني خالل دراستك في دولة الحلم أميركا .هل ترى
أن المعنى يمكن تكراره مع المثقفين المصريين في الداخل الذين

يشعرون ببعد نفسي نتيجة تدهور الثقافة وتجاهل الدولة وتراجع

االهتمام المجتمعي بحيث يمكن لمن يشعر بوطأة ذلك أن يردد مع

أبي حيان التوحيدي :أغرب الغرباء من كان غريبا في وطنه؟

جابر عصفور :ال أعتقد أن هناك بعدا نفسيا عن مصر .هناك ظروف

وأمور قد تكون مرفوضة لكن الشعور بالغربة الحقيقية صعب .وأنا

عنونت سيرتي بذلك وأنا أدرس في أميركا إثر طردي من الجامعة
المصرية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

عصر الرواية

الجديد :أنت صاحب العبارة الشهيرة «إنه عصر الرواية» وصدر

لك كتاب بنفس العنوان قبل األلفية بقليل ،وصار كل من يكتب
اآلن ُيجرب في مسار الرواية وأتخم سوق النشر بروايات بعضها

صالح وكثير منها طالح .إلى أي مدي ُيمكن ترشيد موضة الكتابة
الروائية؟ وإلى ّ
أي مدى يستمر عصر الرواية؟
جابر عصفور :أصدرت كتاب «زمن الرواية» وبعد ذلك ازدهرت
الرواية وأنا لم أكن أدعو إلى أمر وإنما أسجل واقعاً .كان الدافع لي
في هذا الكتاب تجربة بسيطة جدا فقد كنت أتعامل مع ناشر صديق

وسألته على ديوان شعر لشاعر مرموق وقال لي إن هذا الكتاب لم
يبع خالل عامين سوى ستين نسخة ،وسألته

األسباب ويمكن ترشيد الكتابة الروائية من خالل أعمال النقاد فهم
معنيون بتوضيح الجيد من السيئ.

الجديد :كيف ترى منجزات جيل الروائيين الشباب؟ وما هو رأيك

في فكرة «األكثر مبيعا» التي صارت محل تنافس باعتبارها أداة

جودة لدى دور النشر .هل هناك جديد جمالي وبنائي ولغوي

وموضوعي حملته الروايات الجديدة؟ أم أن الحصيلة ضئيلة وال
تنعش في خيالنا فكرة تفوق الرواية على الشعر؟

جابر عصفور :أرى أن لكل جيل إنجازاته وأن جيل الشباب قدم ألوانا

جديدة وترك بصمات جيدة .وفي تصوري فإنه يجب أن نكون حذرين

عن الروايات فبدت أرقام المبيعات عالية.

مثال رواية مثل «اسم الوردة» وزعت آالف وهي

وهنا فكرت ودخلت في دراسات لقراءة تغير
أنماط اآلداب في العالم العربي ،ووجدت أن

القصيدة تتحدث عن آراء قاطعة ،أما الرواية
فهي المعنية بالتفاصيل أكثر والناس في
فترات األزمات تبحث عن التفاصيل .من هنا
قلت إنه عصر الرواية.

وأعتقد أن عصر الرواية سوف يبقي ما بقيت
هناك رغبة في معرفة أسباب ما يجري ،لكن

إذا ازدادت الديمقراطيات في العالم العربي
سيزدهر فن المسرح ألنه حوار مباشر وواسع

ومنفتح .أما إذا كان المجتمع يريد معرفة ما

56

aljadeedmagazine.com

جدا في التعامل مع األكثر مبيعا ،فهناك

جيدة جدا ،أو رواية «لولويتا» لنوبوكوف وهي

عصر الرواية سيستمر
والشعر لن يرجع
لماضيه والمسرح يزدهر
بالديمقراطية

رواية ممتازة ،وعلينا أن نميز بين نوعين من

الروايات فهناك رواية أدبية جيدة ،وهناك
رواية تنجح ألسباب أخرى مثل اختراقها

للجنس أو السياسة أو غيرها .ولو نظرنا مثال

لرواية «شفرة دافنشي» لدان براون التي باعت
أكثر من تلك الروايات سنجدها أقل كثيرا في

المستوى األدبي .وبالطبع في العالم العربي
ألوان شتى وكتابات بعضها جيد وبعضها

ضعيف وهناك بالطبع جديد بنائي وجمالي
فلكل جيل بصماته الخاصة.

وبعض النماذج التي أقرأها ممتازة جدا لكنها نادرة ،وهناك نماذج

نصف ندم!

الجديد :كانت لك تجربة العمل كوزير للثقافة مرتين أحداهما في

أخرى رديئة جدا .وأتصور أن الشعر سوف يظل قائما وقد يتطور ،لكن

نهاية عهد الرئيس مبارك ،والثانية في بداية عهد الرئيس السيسي

شوقي فالشكل يتغير والتصور والبناء .الفن يتمتع بديناميكية دائمة

توفق في تحقيق ما حلمت به وما كتبت عنه كثيرا ،أم ألسباب

الزمن ال يعود إلى الوراء .وال يمكن ألحد أن يتصور العودة لزمن أحمد
وال يمكن تكرار الماضي.

أنتصر إلدوارد سعيد

وقلت إنك نادم على التجربتين .لماذا أنت نادم؟ هل لكونك لم
أخرى؟ وهل تعتقد أن المثقف يهوي من مملكته عندما يعمل في
السياسة؟ وبالتالي ال ينبغي له أن ّ
ييمم وجهه شطر السياسة؟

الجديد :تابعت خالل دراستك في جامعة وسكنسون ماديسون

جابر عصفور :نادم على التجربة األولى ولست نادما على الثانية.

بالجذور وهو إدوارد سعيد ،صاحب األصل الفلسطيني ،واآلخر يعبر

معظمهم واحتملت بضعة أيام وحدثت بيني وبين أنس الفقي وزير

بأميركا نموذجين لمثقفين عرب ،أحدهما يعبر عن األصالة واالرتباط
عن التنكر للجذور والتعالي علي الوطن األم وهو إيهاب حسن ،ذو
األصول المصرية .إلى أي مدى استمر تكرار

في األولى قبلت في وقت استثنائي ،واكتشفت أن وزراء مبارك موجود
اإلعالم آنذاك ،وكان قياديا بالحزب الوطني الحاكم ،مشادة كالمية،

النموذجين في المثقفين العرب المهاجرين

موظف إلى مكتب رئيس الوزراء .وجاءت المرة

إلى الغرب ،أو جرى البناء على التجربتين
والمشروعين؟

جابر عصفور :عندنا اآلن أكثر من إيهاب

حسن وأكثر من إدوارد سعيد .على مستوى

الكتابة النسائية هناك ليلى أحمد وهي أستاذة
نوع في جامعة هارفارد وأول مصرية تمسك

هذا المنصب الرفيع في جامعة هارفارد.
وهناك العشرات من المصريين والعرب في

ولم أكن حزبيا وقدمت استقالتي وأرسلتها مع
الثانية إيمانا مني بقدرة الرئيس السيسي على

الحذر مطلوب في
التعامل مع مصطلح
«األكثر مبيعا» وشباب
األدباء لهم بصمات جيدة

التغيير ،لكن يبدو أن بعض ممن هم حوله

غير قادرين على تحمل موقفي الفكري ،وأنا
مثقف ال يؤمن إال بدولة مدنية ،لذا اعترضت
على المادة السادسة من الدستور ،وبقيت
ستة شهور .كنت أحلم أن أعمل منظومة

ثقافية لكنني اصطدمت باألزهر ،وسعى
البعض إلى وقف أي شيء.

جامعات أميركا وجامعات أوروبا والبعض

ورأيي أن المثقف يبقى مثقفا سواء أخذ منصبا

يرتبط وينزوي.

على تحقيق حلمه ،ولنا في األديب الراحل طه

يرتبط بالجذور المصرية والبعض اآلخر ال

سياسيا أم لم يأخذ .وهو داخل السلطة قادر
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حسين مثال ونموذج واضح عندما تولى وزارة التعليم وحقق مجانية
التعليم في مصر.

جابر عصفور :ليس تهافتا ،إنما من حق كل أديب أن يحلم بجائزة

نوبل .وأتصور أن الجائزة لها مجموعة من القواعد الصارمة لكن
تتدخل فيها بعض األهواء ،وليس بالشكل الكبير الذي نتصوره ربما

حكاية الجوائز

أنت ُم ّ
حكم معتمد في كثير من الجوائز األدبية في العالم العربي

إلى أي مدى يتم تسييس بعض الجوائز؟

جابر عصفور :أغلب الجوائز تتعرض للتسييس .وسأضرب لك

ألن اللجنة األكاديمية تعمل من خالل الترشيحات التي تأتيها وبعض

األدباء الكبار ال يتم ترشيحهم ألسباب مختلفة.

افتراء األسواني

الجديد :هاجمك الروائي المصري عالء األسواني في كتابه «دكة

مثال .في سنة من السنوات اتصلت بي مجموعة من األصدقاء وقالوا

االحتياطي» بسبب قبولك جائزة من العقيد الليبي الراحل معمر

مرشح لها ،وبناء على ذلك وافقت وتقدمت بالطلب .المهم قدمنا

الهجوم وموقفك النقدي من كتابات األسواني؟ وهل أنت نادم

لي إن جائزة الملك فيصل ستعلن عن جائزة في قراءة التراث وأنني
اإلنتاج ودخل ووصل إلى لجان التحكيم وأجمعت اللجان بكل أعضائها

على أنني أستحق الجائزة ،لكن مجلس أمناء الجائزة اجتمع وفوجئ
الجميع بمجموعة من شيوخ السلفية يتهمونني باإللحاد والكفر،

وكانت النتيجة أنه تمّ حجب اسمي ومنحت الجائزة ألكبر المتقدمين
سنا .وكان هذا نموذجا ومحاكمة لكاتب بسبب شيوع ثقافة التكفير

والتشدد في المجتمع .وقيل لي إن ذلك لم يعد موجودا اآلن.

القذافي قيمتها  150ألف يورو سنة  .2009هل تربط بين هذا

على قبول الجائزة؟ وهل حقا ما قاله األسواني وغيره بأن األديب

اإلسباني خوان غوتيسولو رفض الجائزة فأهديت لك؟ كيف تنظر
ً
اعترافيا إلى هذا األمر اآلن؟
جابر عصفور :هو كاذب بامتياز .أوال جاءني وفد يمثل اللجنة التي

تحكم هذه الجائزة وسألوني إن كنت أقبل فوافقت ،وقلت لهم بشرط
ّأنني ال عالقة لي بالقذافي ،فقالوا لي إنه مجرد اسم مثل جائزة مبارك.

هناك اعتبارات تتدخل في تحكيم الجائزة بعضها جغرافي .لكن أشهد

وعلى هذا األساس سافرت إلى ليبيا وحصلت على الجائزة من رئيس

األهواء الشخصية أو السياسية.

عن رأيي في قصص القذافي ،وقلت لم أقرأها ،فتركوني .ولم أسع

أن جائزة سلطان العويس إلى اآلن ما تزال الوحيدة التي ال تتدخل فيها

الجديد :هل هناك تجربة روائية عربية بعد محفوظ تستحق أن

ترشح للحصول على جائزة نوبل في اآلداب .ولماذا -في تقديرك-

وقف بنا قطار نوبل والجوائز العالمية عند نجيب محفوظ وعام
1988؟

جابر عصفور :هناك تجارب كثيرة .كان عبدالرحمن منيف يستحق

جائزة نوبل ،ويوسف إدريس كان يستحق الجائزة .وأتصور أن آسيا
جبار الجزائرية تستحق نوبل ،وهي أفضل

الوزراء الليبي ،ولم أقابل القذافي ،وجاءني التلفزيون الليبي وسألني
ولم أتقدم ولم أذهب إليهم ،وكان قياسي هو القياس نفسه لترشح

وقبول األدباء لجوائز مبارك أو غيره من الحكام العرب .وكل ما قاله
األسواني افتراء.

الجديد :ما الذي تشتغل عليه نقديا اليوم ،هل ثمة جديد في

جعبة الناقد جابر عصفور يقدمه للثقافة العربية في طورها
الجديد ،وفي لحظة انسحارها بالزمن الرقمي وعراكها مع قيمه
الكونية؟

كثيرا من بعض السيدات غير العربيات

مختلف أنحاء العالم العربي ،وأتفاعل مع

الحاصالت على نوبل .وأتصور أن أمين معلوف

يستحق جائزة نوبل بامتياز ،وهو أهم روائي
عربي اآلن ،وكتاباته عظيمة جدا .وأعتقد أن

أحد المشكالت تخص عدم إتاحة الكثير من

روائع األدب العربي بلغات أجنبية.

الجديد :هل تعتبر نزعة التهافت أو السعي

أصحاب تجارب مهمة عربيا يمكن أن يفتح
لهم األبواب لنيل الجائزة؟
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الكثير منها ،ودوما هناك جديد في الفكر

لم أسع لجائزة معمر
القذافي ولم أقابله وما
يقوله عالء األسواني
كذب وافتراء

والطرح والنقد .فهذه إحدى طبائع الحياة.
الجديد كل يوم.

أجرى الحوار في القاهرة:
مصطفى عبيد ومروان مصطفى

نهاد ويشو

اإلعالمي وراء نوبل لدى البعض ممن هم

جابر عصفور :أتابع كتابات الشباب في
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قصائد من الماضي القريب
فاروق يوسف

َمن أنا ألكون سواي؟

عىل برج القلعة البعيد حط غراب

الليلة ما من شجرة عىل املائدة

ينعق باسمه ويقول له «يا أخي»

املايض وحده يضع رأسه عىل ركبتي

ويزج به يف قبيلة تائهة.

ذلك شخص آخر ،يشبهه

وال زقزقة عىل الشباك

وينظر إيل بعينني دامعتني

أمن أجل أن تضع فكرة يف فم الكلمة

س ّيجت حقولك بخراف خزفية،

آثار أقدامه

إن انكسر أحدها غمرتها رائحة الخمر لتثغو؟

كما لو أنه ال يسمع

هناك عىل الضفة األخرى من النهر

كان يرى الحقول تتبعه

منديل وردي مشتبك بالعشب

هو ما تحتاجه ليك يكون بكاؤك سريا.

ألن عسال من قدميه كان يسيل

فأنت أخف من ريشة توسطت عينك

كان يسمع حشرات تتبعه

الليلة ال ينفع أن تتذكر

آثار أقدامه تطلق النشيد الذي لم يسمعه أطفال القرى

كما أنه ال يرى

امش عىل املاء ليك تعرب النهر

ألن جوق مالئكة يتبعرث بني قدميه

حني هرب طائر من وسادتك.

منذ أن التفتت حواء إىل آدم بشهوة.

أنك عشت كما تريد

فما بقي من العمر ال يتسع لقدم واحدة.

ذلك شخص آخر
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المياه ال تجري على الورق
هناك وسيلة واحدة الكتشاف النهر
الغرق

هناك صورة وحيدة للحب الذي يُهزم

سقط شبحه ميتا من غري أن يرتك ظال وراءه

املوت

صار العطر يتبعه كما لو أنه أبوه

الرمل

فسمع ضحكة تنبعث من شجرة ورد

aljadeedmagazine.com

حسني جمعان

يمسك بثيابه ليك يثنيه عن الهرب

هناك جدار زائل للضغينة بعد النجاة

هناك نربة وحيدة ال تكذب حني الخوف

زوال

إذ النهر الذي يجري عىل الخرائط

ال تبلل مياهه الورق.

لم يكن هناك شيء
مثل ضوء أنكس ُر عىل ورقة خضراء فأضيع

«ألم تكن ضائعا قبل شجرتني؟».

2019-06-1

الشجرة التي رُسمت

لم يبق منها يشء يف الحقل

عىل صفحة دفرت مدريس كانت خضرتها تكتظ بالعصافري
فيما جذعها يرتنح.

المهاجر

تقع الغيمة مثل زقزقة

«متى ستكف املرآة عن الرثثرة مع عصفور ميت؟».
رجل هو أنا وامرأة خفية يلتقيان

«أليس من العدل أن تصمت الغابة؟»  .

العصفور ليس وحيدا عىل شجرة ينفتح عليها شباك
«هل تصفر األنوثة مثل ذئب؟».

التفت ألتذكر فال أرى سوى مشاهد رسمت باألصباغ املائية

هناك شبح يشبهني يمتزج وجهه بوجهي لريى بعيني ما لم أره
«ذلك الكوخ الذي حملت بابه مثل صليب هدمته العاصفة»

يقول يل قبل أن يمحوين بفرشاته.

2019-07-5
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الفراشة
التقيت رجال يف غابة ،كان يحرر قدميه من خطواته
قفزة بني خطوتني ليك يعرف أنه لن يصل

عاش ذلك الرجل حياته محلقا ،يحمله الهواء كما لو أنه فراشة.

صورة شخصية

كان قد سلمني صورة شخصية كنت قد فقدتها يف طفولتي

حني أبلغني بأنه عرث عىل تلك الصورة يف حقيبته املدرسية.

كانت أمه التي هي بمثابة أمي قد وضعتها هناك ليك يسلمها يل،

من غري أن تخربه أن غريبا مثيل لن يكون إال وهما.
وأن املرآة التي أظهرتني هي مرآته.

بعد سنوات سأنظر إىل تلك الصورة الشخصية ألراه
من غري أن أتعرف عىل وجهي   .

صديقان
إيل بدهشة فيما كنت أسأل
حني صعدنا إىل القطار معا ،نظر ّ

نفيس «لمَ يرافقني وهو الذاهب إىل الشمال فيما كنت مسافرا إىل
الجنوب؟» .يف العربة نفسها جلسنا معا وكنا نرى املناظر الطبيعة

وهي تهرب من حولنا .حني أغمضت عيني رأيته يف حلمي نائما

وهو يحلم بأين قد ودعته عىل رصيف املحطة .بعد ساعات توقف

القطار وغادرته فرأيت صاحبي عىل رصيف املحطة كما لو أنه كان

يقف يف انتظاري.

شاعر وناقد عراقي
حسني جمعان
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يوسف عبدليك

بروباغندا ستالين
عشاء الوداع

وجدي األهدل

سـاء «الخارتشــو» فكــف عــن
امتعــض (ســتالني) وكأن ذبابــة ســقطت يف ح ـ
ً
جـرأ يومــا عــى تلفيــق
األكل .فكــر يف نفســه أنــه حتــى وكالــة « »C.I.Aلــم تت ـ

تــردده وشــرود ذهنــه.
ً
أخذ «املعاون» الورقة ومىض محدب الكتفني متعجال وعىل وجهه تلك

كاتبة:

ـوان يف إ ـبـراق األوامــر.
الدمــار بال ـكـرة األرضيــة بســبب تأ ـ
خـره بضــع ثـ ٍ
بلحن ناسياً من حوله ،ثم بغتة التفت إىل برييا:
راح (ستالني) يدندن
ٍ
– هل ذكرت فانغا كيف سأموت؟

ضـرب عــى آلــة
يشء كهــذا .نقــر بأناملــه عــى حاجــب عينــه اليمنــى كمــن ي ـ
– أين هي اآلن؟

– الرفاق البلغاريون وضعوها يف السجن.

رد (برييا) وهو يمط فمه ليوحي بابتسامة مجلجلة .أطبق الصمت عىل
شـاء ،وتوقف القادة هم أيضاً عن تناول الطعام.
مائدة الع ـ

شـاكوف) يرثثــر عــن فيلــم رعــاة البقــر األمريــي الــذي شــاهدوه يف
راح (بول ـ
ً
سـاء ،ولكــن أحــدا لــم يبادلــه الحديــث ،فأخــذ يتحســس ناصيتــه
ذلــك امل ـ

ازدرد (برييا) ريقه وخفض بصره:

– نعم.
– حسنا!ً

رد (ســتالني) وهــو يت ـثـاءب متلمســاً ـكـوع ذراعــه اليســرى املعطوبــة .اســتبد

محرجــاً وكــف عــن االسرتســال.
حـول املائــدة ،بعدمــا انضــم إليهــم (أنياتيــا) وزيــر
صــاروا ثالثــة عشــر رجـا ً ـ

شــفتي برييــا:

وجَّ ه (ستالني) نظرة ثاقبة إىل برييا:

تلك األشياء (تنحنح) لكن األفضل أن أرفع لكم التقرير املكتوب.

ضـول بالنخبــة التــي تتحكــم يف نصــف الدنيــا وتر ـكـزت أنظارهــم عــى
الف ـ

ثــم اســتعاد رباطــة جأشــه:

– بطل االتحاد السوفييتي ..قاهر هتلر ..يموت ميتة غري بطولية!

– أرجو إعفايئ ..ليس من الذوق ..يعني كما تعلمون ..ونحن نأكل ذكر

كادت ضحكــة غــر الئقــة تفلــت مــن (خروتشــوف) لكنــه تمالــك نفســه
محافظاً عىل مظهره الوقور .قال يف نفسه «يا له من تحليل عجيب! إنه
بالفعــل شــخص يرفــض تلبيــة نــداء أيّ أحــد ،أيّ يشء ،إنــه يصــمّ أُذنيــه

بالشــياطني.
ً
رمقه (ستالني) ساخرا .شبك (بولغانني) أصابعه وعلق بخبث:

انتقلــت عــدوى ابتســامة الزعيــم إىل كل الشــفاه وهــم يراقبــون (برييــا)

يــا للمأســاة»!.

شـراب ومــأ كأس
بســبابته عــى حنكــه ،فجلــب النــادل «األصــم» قــارورة ـ

يقهقــه بشــخري أث ـنـاء كالمــه:

زوى (برييا) حاجبيه وتكلم بلهجة شوارعية صفيقة:
– إنه تعبري مجازي ..أوه نسيت أنك لم تتلق دروساً يف األدب!

همّ (بولغانني) أن يرد عىل اإلهانة ويكيل له أعظم منها ،ولكن (ستالني)

ْ
تضرجت وجنتاه وسالت «الفودكا» عىل جانبي فمه فمسحها بمنديل:

حـراف
– ت ـقـول بالحــرف إنــك أزهقــت أرواح املاليــن مــن البشــر بســبب ان ـ

واصــل (ســتالني) ضحكاتــه املتشــنجة ،وجارتــه الدا ـئـرة املقربــة مــن األت ـبـاع،
مولوتــوف أوالً ،وبعــده كاغانويتــش ،وروشــيلو ،لوزغاتشــيف .وأمــا

الحديث.

عدم اســتجابتك لنداء الطبيعة يؤدي بك إىل اإلمســاك وامتصاص مواد
ضارة عرب األمعاء ُته ّيج الجهاز العصبي وتجعلك عصبياً منحرف املزاج..

-املضطغــن والخــل الــويف -أســبابه الخاصــة.

أمــن الدولــة.

– هل يعتقد الرفيق الفرينتي أنني سأموت يف العام القادم؟

شحب وجه (برييا) واسرتق نظرة إىل (مالينكوف) وكأنما يستغيث به:

– هــذه مجــرد خزعبــات ..مــن تكــون؟ إن هــي إال ا ـمـرأة ضر ـيـرة مســكونة

– كنت أحسب أن الشياطني ال وجود لها..

تملمــل يف مقعــده بتلــك الطريقــة التــي يعلــن بهــا أنــه متضايــق مــن مســار

دلــف «معاونــه الخــاص» ووضــع ورقــة ـقـرب كأس العصــر .ـقـرأ (ســتالني)
محتويــات الربقيــة وكتــب تعليماتــه ،تريــث قليـا ً ثــم شــطبها ،صعــدت

ز ـفـرة حــارة مــن بــن أضالعــه ،ولكنــه بــإرادة حديديــة ال تلــن أطبــق فمــه
وأجربهــا عــى الخــروج مــن منخريــه ..إذ هــو لــم يســمح إلنســان مطلقــاً
أن يســمعه وهــو يتنهــد .كتــب تعليمــات جديــدة ببــطء ووقفــات تعكــس
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ابتسم (ستالني) وظهر يف عينيه ذلك الربيق املهدد باملوت:
– رفيق الفرينتي هال ّ احتسيت قدحك ليك ينطلق لسانك.

يتجــرع كأســه .نظــر (ســتالني) إىل النــادل الوحيــد الــذي يخدمهــم وقــرع

برييــا.
ً
ابتســم (برييــا) مجامـا وهــو يرفــع كأســه ،ثــم عبهــا عــى نفــس واحــد.

حـراف مزاجــك هــو أنــك ال تعــرف كيــف تتغــوط ..إن
مزاجــك ،وســبب ان ـ

خـره حتــى يتحجــر يف أمعائــك ،ثــم تقــي الوقــت األثمــن مــن
ت ـقـول إنــك تؤ ـ

حياتك الذي يحصل فيه اإلنسان العادي عىل الراحة وأنت تزحر وتزحر
وآخــر األمــر ســتنتهي هالــكاً بجلطــة يف املــخ!
طـول مــن األبــد،
اســتمع (ســتالني) بانتبــاه بالــغ وظــل جامــداً لربهــة بــدت أ ـ

وال يســمع ســوى صــوت نفســه ،إنــه حتــى ال يســتجيب لنــداء الطبيعــة..

صـدغ برييــا ،ثــم أخــذ
الحــظ (ســتالني) حبــات العــرق التــي تدحرجــت عــى ـ
– عندما أموت دونوا يف التقرير الطبي هاها ..أن سبب الوفاة هو أنه كان

يجهل كيف يتغوط هاها!

لكل منهم
البقية فلم يضحكوا ..ولكنهم فضلوا كتمان مشاعرهم ،ألن ٍ

التأشيرة

سقط ستالني عىل أرضية الغرفة مشلوالً وعاجزاً عن الكالم.

حطـ ْ
ضـاء عــى النافــذة ،وأخــذت
ـت حمامــة ذات ريــش أســود وغـ ّرة بي ـ
ُ
ـت تهــدلُ
تحــدق مــن زاويــا متعــددة يف ســتالني امللقــى عــى ظ ـهـره ،ثــم راحـ ْ

مُ ذيعــة النبــأ.

قبــل دقائــق فقــط ،كان قاعــداً عــى املرحــاض يزحـ ُر بــكل قــواه لتنظيــف

أمعائــه مــن الفضــات ،وشــعر بالد ـمـاء تســيل مــن شــدة ضغطــه عــى
عضــات الشــرج .هــا هــو ال ُيبــس يطــارده ويــكاد يق ـهـره؛ لقــد دمعـ ْ
ـت عينــاه
ولكنه لم يستسلم ،ك َّز عىل أسنانه حتى صدرت منها طقطقة سحجها

ببعضهــا .ثــم فجــأة رجــع رأســه للــوراء وكأنــه تلقــى رصاصــة ،وســمع يف
داخــل جمجمتــه صــوت َت َّكــة كطرقــة عــى البــاب.
تقيــأ وخــرج مــن الحمــام مرتنحــاً غــر قــادر عــى تمييــز االتجاهــات .ثــم
أخــذ ذهنــه ينشــط بطريقــة مختلفــة ..تهيــأ لــه وكأنــه دخــل إىل الحمــام
طـاء املرحــاض صعــد مــن ا ـملـاء قــرد لــه ضحكــة
ـمـرة أخــرى ،وعندمــا رفــع غ ـ
بشــرية ،ثــم قفــز متشــبثاً برأســه ،فأصابــه رعــب ال يُوصــف وغــاب عــن
الوعــي.

الفرز

ســأله املــاك« :مــا هــو عملــك؟» .تلمــس ســتالني ذراعــه غــر مصــدق أنهــا
عــادت ســليمة« :موظــف يف األرصــاد الجويــة» .دوَّن املــاك جوابــه يف ـكـرة

تتكون من ترليونات أحجار األملاس؛ أخذت كرة األملاس بالدوران وصدر

منها وميض يخطف األبصار وطنني يزعزع األفئدة ،وملا توقفت ،تراص

األملــاس األســود فظ ـهـرت نتيجــة ســتالني «معلــم يف مدرســة الحوريــات».

ـت ابتســامة ظا ـفـرة عــى ثغــر ســتالني وقــال يف نفســه« :لقــد ربحـ ُ
طفـ ْ
ـت

الحيــاة األبديــة يف الجنــة».
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سـاء والرجــال الذيــن عذبهــم ،وذاق
أث ـنـاء الرحلــة ارتــدى جلــد ماليــن الن ـ
آالمهــم جميعــاً دفعــة واحــدة ..لقــد تلقــى شــحنة ألــم متزامنــة تبلــغ
سـرعة الضــوء ،وتســاوي شــدة إهالكهــا جاذبيــة ثقــب أســود.
سـرعتها ـ
ـ

املصبــوب يف ُ ـكـريت عينـ ّـي ليقــود خطــوايت؛ مشـ ُ
ـيت يف وا ٍد أجــرد تغطيــه

الصخــور والحص ـبـاء ،ووصلـ ُ
خـرة بحجــم ـكـرة القــدم منحوتــة
ـت إىل ص ـ

وضعوين يف قصر فخم يليق بربجوازي متعفن .لم يكن لديّ ما أفعله،

عــى شــكل العضــو التناســي لل ـمـرأة ..كانــت هــذه هــي األكاديميــة! أولجـ ُ
ـت
أصابــع قدمــي اليســرى يف الفرجــة ،ويف طرفــة عــن وجـ ُ
ـدت نفــي يف

ـت أغلــب وقتــي يف النــوم وكأن ذبابــة تــي تــي قــد لدغتنــي ،ورأيـ ُ
قضيـ ُ
ـت

طـرازه املعمــاري املختلــف
لعــدد النهــايئ مــن املبــاين الرائعــة ،إذ لــكل منهــا ـ

ليحل محله حلم آخر وهكذا .ما هي نوعية الحياة يف الجنة؟ إنها ليست
ســوى أن تنــام وتــرى أحالمــاً ..ال يشء واقعيــا البتــة.

اضطررنــا إىل اعتمــاده يف ـفـرة حكمــي لالتحــاد الســوفييتي .رحـ ُ
ـت أتمــى
ـت مــن أجلــه؛ ف ـك ُ
يف جــادات األكاديميــة ذاهـا ً عــن األمــر الــذي أتيـ ُ
ـرت أنهــم
أحــرزوا تقدمــاً عظيمــاً يف فــن العمــارة ،فشـ ُ
ـعرت بالخجــل مــن لوحتــي

التعارف

كنت أعيش حياة أولئك األغنياء املنحلني العاطلني بالوراثة.

ماليــن األحــام ،ولكــن وال واحــد منهــا علــق بذا ـكـريت ،كان الحلــم يتبــدد

صحـ ُ
ـوت عــى صــوت طرقــات عــى البــاب الخارجــي لقصــري فهرعـ ُ
ـت
ً
ً
ً
لفتحــه ،وقلــت يف نفــي حتــى لــو كان الطــارق أســدا جائعــا فأهـا بــه ولــن
أمانع مطلقــاً أن يلتهمنــي ،فقــد تعبـ ُ
جـزأة
ـت مــن هــذه األبديــة الخاملــة امل ُ ـ

بــن ماليــن ال تحــى مــن الــرؤى والكوابيــس.
حـراً
ـت البــاب فــإذا بــي أمــام منظــر مذهــل ،رأيـ ُ
فتحـ ُ
ـت عــى مــد األفــق ب ـ

إيل بمــودة وينتظــرن منــي
مــن الحوريــات فائقــات الجمــال؛ كــن ينظــرن ّ
خـول ،ولكننــي تجمـ ُ
ـدت كتمثــال برونــزي وعجــز لســاين
أن أدعوهــن للد ـ
عــن النطــق ،ذلــك ألنــه لــم يســبق يل مــن قبــل أن رأيـ ُ
ـت هــذا الطوفــان مــن
األجســاد العاريــة.

اخرتق صفوفهن فحل وحيد يرتدي حلة أنيقة ،متوسط القامة ،رشيق

القــوام ،طويــل الوجــه ،واســع الجبــن ،أشــقر اللحيــة والشــاربني ،عينــاه
فيهما بريق ذكاء حاد ،وفمه بديع التكوين يعطي انطباعاً بنهم صاحبه

للطعام وشبقه للنساء.
ً
ـرب منــي مبتســماً وصافحنــي مُ عرفــا بنفســه« :وليــام شكســبري،
ا ـق َ
أســتاذ مــادة املســرح يف األكاديميــة» .شـ ُ
ـعرت باالرتيــاح الفــوري لــه ،و ـلـوال
الح ـيـاء لعانقتــه .بادلتــه االبتســام وع َّرفتــه بنفــي« :جوزيــف ســتالني».

ُ
ـتدركت بلباقــة« :ولكننــي حتــى اآلن ال أعــرف مــاذا ســأدرّس،
ثــم اسـ
ً
ربمــا ســأعلمهن التنبــؤ بالطقــس!» .ضحــك شكســبري متوهمــا أننــي

ألقيـ ُ
ـت طرفــة .قــال شكســبري وهــو يشــر بذراعــن مفتوحتــن إىل الصبايــا

العاريات« :وهؤالء طالبات األكاديمية جنئ للرتحيب بك ،فهل تسمح
خـول؟» .مــا كـ ُ
ـدت أنطــق بـ»تفضلــوا» حتــى تدافعــن
لنــا حضرتــك بالد ـ
ً
أفواجــاً إىل قصــري ،فلجـ ُ
ـأت إىل ركــن حصــن مبعــدا نفــي عــن طريقهــن

واحــدة مــن أجمــل املــدن التــي يمكــن لبشــري أن يراهــا؛ انفجــار مذهــل

عــن اآلخــر .لــم تكــن تشــبه يف يشء نمــط العمــارة الخشــنة املتقشــفة الــذي

الزيتيــة املتواضعــة.

استقبلني شكسبري وصافحني بحرارة وفرح صادق .سألني عن صحتي،

حـويل وبصــري الزائــغ
فأجبتــه بكلمــة واحــدة؛ الحــظ افتتــاين باملبــاين مــن ـ
مــن جهــة ألخــرى ،فشــرح يل واالبتســامة الطيبــة ال تفــارق وجهــه« :كل

هــذه املنــازل الجميلــة التــي تراهــا هــي مــن تصميــم طالباتنــا يف األكاديميــة،
لقــد اخرتعــن مــواد ب ـنـاء مقاومــة للجاذبيــة ،لذلــك أمكــن لهــن عمــل

تصاميــم معماريــة خارقــة للطبيعــة وعصيــة عــى التصديــق بالنســبة إلينــا
نحــن البشــر».
ُ
ُ
أصغيـ ُ
ـت إليــه وأنــا أحــدق يف مبنــى صعقنــي جمالــه ،مُ صمــم عــى شــكل

ملعقــة يتموضــع طرفهــا املدبــب عــى األرض وينحنــي هيكلهــا يف الهــواء
بزاويــة  160درجــة دون أعمــدة تســندها ،ويف قعــر طرفهــا العريــض

حجرات بجدران شفافة .مبنى آخر أثار اهتمامي مصمم عىل شكل نحلة

حـول نفســه .مبنــى يخطــف األنفــاس عــى
معلــق يف الهــواء ويــدور ببــطء ـ

شــكل شــهاب يمتــد كخــط مقــوس يف الســماء يف طرفــه نجمــة خماســية
األضالع خضراء اللون تضم داخلها سكناً يحظى ساكنه بإطاللة رائعة،
ومبــان عــى مــد البصــر بأشــكال ال أول لهــا وال آخــر.

ـي شكســبري حتــى شــبعت روحــي مــن ارتشــاف هــذا الجمــال
صــر عـ ّ
الخــاب ،ثــم ســألته هــل نذهــب إىل إدارة األكاديميــة ،فأجابنــي بلطــف إن

األســاتذة يف انتظــاري .شكســبري شــخص بالــغ التهذيــب وال يملــك ا ـملـرء إال
حـرام.
أن يكــنّ لــه عميــق اال ـ

تلقــاين الربوفســورات بمصافحــات دافئــة ،وأهــدى يل كل واحــد منهــم

ولغطهــن املــرح.
ً
شــبك شكســبري يــده بيــدي وهــو يتأملهــن مزهــوا« :إنهــن فضوليــات،

تفاحــة راتنجيــة ليســت لــأكل ،ولكنهــا مكونــة مــن عطــور مر ـكـزة ت ـفـوح
بأريج يسكر الحواس ويمنح املرء شعوراً بأنه يُحلق بني النجوم ،ويكفي

ُ
أحسست من توقد
رغم أين لم أفهم ما هو املضحك يف كالمه ،ولكنني

طـرة.
اإلنســان فتفــرز مســامات الجلــد الرائحــة الع ـ
ع ّر ـفـوين عــى أســتاذ غريــب األطــوار ،لــم ّ
يكلــف نفســه ع ـنـاء مصافحتــي،

ضـول كمــا تعــرف صفــة أنثويــة أصيلــة هاهــا!» .جاريتــه يف الضحــك،
والف ـ

األكاديمية

أكملـ ُ
ـت اللوحــة التــي طلبتهــا منــي األكاديميــة ،كانــت هنــاك حوريــة غايــة
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الضغــط الخفيــف عليهــا باألنامــل لتمتــزج عناصرهــا الكيميائيــة ببــدن

ـال مــن املشــاعر كالحجــر ،قالــوا إن اســمه ِر َتـ ْ
ـال.
صامــت لــه وجــه خـ ٍ

نزعـ ُ
ضـاء الهيــأة التدريســية مــن روعتهــا،
ـت الــورق عــن لوحتــي ،فشــهق أع ـ

يوسف عبدليك

عينيــه أنــه يُلمّ ــح لــيء مــا!
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يف الحســن اســمها مريــم تحضــر كلمــا طلبتهــا ألرســمها .حملـ ُ
ـت اللوحــة
ً
زيــت عــى قمــاش -ملفوفــة يف ورق فاخــر ،وخرجـ ُـت مستســلما للنوتيــز

ُ
ُ
والحظت
راقبت رتال بطرف عيني،
وراح كل واحد منهم يكيل يل املديح؛
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قص

غـرة وكأنــه عــض ليمونــة حــن ســمعهم يثنــون
أن وجهــه ممتعــض مــن ال ـ

عندما أُسدل الستار دوى تصفيق جماعي ،وراح الجمهور يهتف باسمي
«شكســبري ..شكســبري ..شكســبري» .صعـ ُ
ـدت خشــبة املســرح وحييـ ُ
ـت

وتأملهــا .طلــب منهــم رئيــس األكاديميــة الربوفســور جربيــد أن يُرينــي كل
حـرام الــذي يُك ّنونــه يل،
واحــد منهــم مؤخرتــه تع ـبـراً عــن التقديــر واال ـ
فوافقــوا جميعــاً بــكل أريحيــة ،باســتثناء رتــال الــذي غــادر دون أن يتفـوّه

ارتقى جربيد رئيس األكاديمية خشبة املسرح وهو يحمل رسالة ملفوفة

عــى لوحتــي .توافقــوا عــى ـعـرض لوحتــي يف متحــف األكاديميــة الفنــي
-املســار رقــم واحــد -ليتــاح للحوريــات مــن عاشــقات الفــن التمتــع برؤيتهــا

ولــو بكلمــة واحــدة.

المزحة

يــا للعــار ..لقــد تــم تعيينــي أســتاذاً ملــادة الرتبيــة الجنســية! كان مطلوبــاً
م ّني أن أُع ِّلم الحوريات فنون الغزل وأسرار الفراش .كنت مُ لزماً بإنزال

موضوعــة يف طبــق يشــع منــه نــور لطيــف قــوي ال يجهــر البصــر ووقــف
أمامــي ،وعــى الفــور عــمَّ صمــت جليــل ترقبــاً ملعرفــة محتــوى الخطــاب

املرســل مــن الرفيــق األعــى.
شـرتها و ـق ُ
أخـ ُ
ـرأت مــا ورد فيهــا بصــوت جهــوري« :يــا هــذا
ـذت الرســالة ون ـ
ً
الــذي تســمع وتبصــر إين آ ـمـرك بالســجود لشكســبري تكريمــا لــه».

ومــا كـ ُ
ـدت أرفــع رأيس عــن الورقــة حتــى وقــع الجمهــور عــى األرض يل

ســاجدين ،وكذلــك فعــل جربيــد رئيــس األكاديميــة واألســاتذة وكل
الحوريــات وعــى رأســهن مريــم ..كان مشــهداً مهيبــاً ال يتكــرر يف تاريــخ
الكــون.

طـراً إىل الكشــف عــن عــوريت مــع بدايــة
وبعــد هــذا التعــب كلــه كنــت مض ـ

ً
يف بــازدراء!
واضعــا رجـا ً عــى رجــل وهــو ُيحــدق ّ

هــذا ال يُعفيهــن مــن التقصــر ،فهــن أيضــاً إىل جانــب غبائهــن املريــع ال

سـ ُ
شـرخه الحــزن« :ملــاذا لــم تســجد يل؟».
ـألت جوزيــف ســتالني بصــوت ـ

كل درس جديــد ألعيــد لهــن الشــرح ـمـرة أخــرى .صحيــح أنهــن بلهــاوات
وال يعرفــن شــيئاً با ـملـرة عــن طبيعــة املهمــة التــي ُخلقــن مــن أجلهــا ،ولكــن

يبذلــن أيّ مجهــود يف حفــظ دروســهن ،ومهمــات يف حــل الواجبــات
التــي أُكلفهــن بهــا ويعشــن حياتهــن كمــا ي َِعـ ّـنُ لهــن ..ومــا زاد يف حنقــي أن
إدارة األكاديميــة كانــت متســاهلة معهــن ،وال ُتصغــي ملقرتحــايت ب ـفـرض
عقوبــات صارمــة عليهــن.

أنــا لســت آلــة ،وهــذا الت ـكـرار الالنهــايئ جعلنــي أتأرجــح عــى حافــة الجنــون.
أعلم أن الرب ينتقم مني بهذه الطريقة ..يجعلني أُكافح لتعليمهن إىل
األبــد دون جــدوى .ربمــا كــنّ متفقــات معــه عــى ا ّد ـعـاء الغ ـبـاء الســتنزايف
روحيــاً ..لكــن مــن الواضــح أنــه جــرى تصميمهــن بدرجــة ذكاء منخفضــة
عمــداً لــي يتقبلــن وضعهــن كغانيــات دون مقاومــة.

المفاجأة

احتشد أكرث من مليار مشاهد لرؤية مسرحية «هملت».

شـاء لتوائــم أغراضنــا ،منصــة املســرح
نحــن هنــا نتحكــم باملقاييــس كمــا ن ـ

جــرى تكبريهــا ماليــن ا ـملـرات وكذلــك أحجــام الحوريــات ،ونحــن الجمهــور
ضغطنــا أحجامنــا ليتســع لنــا املجــال للمشــاهدة .ولــي أُ ـق ِّرب الصــورة

ألذهانكــم ،فــإن خشــبة املســرح صــارت عمالقــة بحجــم كوكــب زحــل،
ونحن الجمهور توزعنا عىل حلقات تشبه تلك الحلقات املحيطة بزحل.

ُ
وجلست
أعضاء هيأة التدريس يف األكاديمية جلسوا يف الحلقة األوىل،

أنا يف الحلقة األخرية ألتأمل االنفعاالت التي ترتسم عىل وجوه النظارة.
الحوريــات قدمــن أداءً تمثيليــاً متقنــاً ،وتلميــذيت النجيبــة الحوريــة مريــم
أدت دور هملــت برباعــة تفــوق الوصــف.
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حـول الهتــاف إىل هديــر يصــم اآلذان.
الجمهــور ،فت ـ

بنط ـلـوين أمامهــن ألشــرح لهــن دروســهن .لقــد لعنـ ُ
ـت يف ســري حظــي
الــرديء الــذي أوقعنــي يف عمــل مخجــل ومــذل كهــذا ،وف ـك ُ
ـرت أن تكليفــي
بهــذا العمــل ليــس ســوى مزحــة ســمجة مــن قــوة عليــا خارقــة.
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يوسف عبدليك

ولكــن املفاجــأة أن صديقــي الــذي فضلتــه عــى كل األصد ـقـاء جوزيــف
فيســاريونوفيتش ســتالني أبــى أن يســجد يل ،وظــل جالســاً عــى مقعــده

جـرأة ســتالني عــى عصيــان أمــر
حــن رفــع القــوم رؤوســهم اســتغربوا ـ
َّ
الرفيق األعىل ..سابقة لم يفعلها أحد قبله ،وحل الوجوم عىل الوجوه.

وقــف جوزيــف ســتالني وكلمنــي مقطــب الجبــن ونظراتــه حــادة تــكاد

تشــقني نصفــن« :هــذا الــذي تقدمــه هــو مســرح منحــط يخــدم أهــداف

الطبقــة الربجوازيــة» .قلـ ُ
ـت وقــد اغرورقـ ْ
ـت عينــاي بالدمــع« :ومــاذا تريــد
منــي أن أُقــدم؟» .صعــد جوزيــف ســتالني إىل جــواري وتحــدث مخاطبــاً

الجماهــر الغ ـفـرة« :هــذا النــذل املدعــو شكســبري يخدعكــمُ ،يخـ ِّـدر
عقولكم بتفاهات عن الطبقة املخملية ..ملاذا ال يقدم يف مسرحياته شيئاً
عــن معانــاة الف ـقـراء والطبقــة الكادحــة؟ إن أيّ كاتــب ال يل ـتـزم بالواقعيــة

االشرتاكية يف مؤلفاته فإنما هو خائن لطبقته وضمريه اإلنساين ميت.»..

واســتمر جوزيــف ســتالني يف محاضرتــه الثوريــة والجميــع منصـ ُ
ـت لــه،
وحــن انتهــى رمــى بمخطــوط «رأس املــال» يف وجوهنــا ،فتنا ـث ْ
ـرت أوراقــه
يف كل االتجاهــات ،وغــادر وقــد احتــدم غضبــه تــاركاً الجميــع يف حالــة مــن
الذ ـهـول التــام.

الصعقة

شـرة« :أنــت أوغــد إنســان قابلتــه يف هــذا الكــون وكل األكــوان األخــرى».
مبا ـ
ً
ً
ً
ضحكـ ُ
ـت ســاخرا منــه« :هاهــا ..حقــا! حســنا يــا رتــال لــك أن تشــتمني اآلن

كما يحلو لك فأنت من ربح يف النهاية» .تكلم عاقداً ذراعيه« :لقد قلت
عىل لســاين أموراً لم أقلها» .قلت له« :مثل؟» .تأوه ثم أجابني« :نسـ َ
ـبت

التحديــق يف عينـ َّـي بطريقــة مؤذيــة« :وملــاذا كذبــت وزعمــت أننــا أســندنا

الصــادر بحقــي الســاري النفــاذ القــايض بطــردي مــن الجنــة وإرســايل إىل

األلــم عــى وجهــه« :كال ..أنــا متألــم مــن األشــياء التــي بلغتنــي عنــك» .أثــار

ضـويل فســألته« :وأيّ يشء بلغــك عنــي؟» .أجــاب وهــو ينظــر يف عينـ َّـي
ف ـ

اقتــادوين إىل النــار ،وملــا وصلـ ُ
ـت إىل الــدرك األســفل رآين املــاك ا ـملـوكل
ً
ـي باســمي ،لــم يكــن نــداءً بشــريا بــل صرخــة مزلزلــة
بتعذيبــي فنــادى عـ ّ

ظـرت فــإذا بوجــه املــاك
ضـوح الصرخــة الثانيــة التــي تنــادي باســمي ،ون ـ
بو ـ

إليــك تدريــس مــادة الرتبيــة الجنســية ..هــل ســتتحجج بضعــف الســمع
أم مــاذا؟» .جعلنــي امللعــون أستشــيط غيظــاً فرفعـ ُ
صـويت عليــه« :وهــل
ـت ـ

األعــى أنــت بالــذات لتشـ َ
إيل وظهــر
ـمت بــي؟» .اختلــس رتــال ن ـ
ظـرة خاطفــة َّ

صحبتــك طيلــة الوقــت!»

ـتعدت وعيــي وم ـي ُ
ُ
ـزت الوجــوه الك ـثـرة التــي أحاطـ ْ
ـت بــي،
صعقتنــي ،فاسـ

داهمـ ْ
ـت قــوة مــن املالئكــة األشــداء قصــري ووضعــوا القيــود الحديديــة يف

جهنــم.
ً
قلـ ُ
ـت لرتــال الــذي تظاهــر بــاألىس مطرقــا رأســه« :هــل اختــارك الرفيــق

رتــال رأســه أســفا« :يــا لــك مــن أعمــى متبلــد األحاســيس ..لقــد كان يف

إيل أننــي قلــت لــك إن األغن ـيـاء يدخلــون الجنــة والف ـقـراء مأواهــم النــار..
َّ
ً
وهــذا كــذب ..أنــا قلــت لــك إن الجنــة يدخلهــا الف ـقـراء ونــادرا مــا يدخلهــا
غني» .قلت له« :أنا لم أكذب ،ولكن ربما لم أسمعك جيداً» .تابع رتال

يــديّ وقدمـ ّـي .أىت مُ بغــي رتــال برفقتهــم ،وتــا عــى مســامعي الحكــم

«قبــل أن أذهــب إىل الجحيــم أود أن أُقابــل الرفيــق األعــى شــخصياً» .هــز

حـرب العظمــى أن ُيـ َـدرِّس مــادة األحــوال الجويــة..
يليــق بســتالني بطــل ال ـ

مــن تظنــون أنفســكم حتــى تقــرروا مصــري كمــا تشــاؤون!»
حـرك ،فقلــت لــه متوسـاً« :مهـاً ..لــديّ مطلــب
أوعــز رتــال للمالئكــة بالت ـ
ً
جـرأيت:
أخــر» .أوقفهــم رتــال بإشــارة منــه« :مــا هــو؟» .قلــت مســتجمعا ـ

ُ
وببــطء أدركـ ُ
ـمعت
جـرة نومــي ممــدد عــى ســريري؛ ثــم سـ
ـت أننــي يف ح ـ

األعــور األقــرع الــذي لــه وحمــة ســوداء قبيحــة عــى الجانــب األيمــن مــن
ـعرت بفــزع عظيــم ورفعــت يــدي محــاوالً
ـي مجــدداً ..شـ ُ
جمجمتــه يطــل عـ ّ
اإلشــارة إليــه ليقبضــوا عليــه أو يــردوه قتيــا ،ولكــن نظرتــه املخيفــة األشــد
قتـا ً مــن كل األســلحة لــم تتــح يل الوقــت لفعــل يشء.
كاتب يمني
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الغربة الثقافية لألجيال الجديدة المهاجرة
نازلي تارزي ونبيل ممدوح

للمثقف

يف املجتمعات العربية ،كما يف كل مجتمع آخر وظائف ومواقع
عــدة وصــور مختلفــة ،ولـ ُـك ٌل هــذا الت ـنـوع وزن ،ومكانــة خاصــة،
وبالتايل تأثري يختلف بحسب املجتمع املحيط .بصورة عامة يُنظر

إىل هــذا الشــخص كقــدوة أو مثــل اعــي يُحتــذى بــه مــن قبــل أ ـفـراد
املجتمع والقوى املجتمعية األخرى .تاريخياً ،لطاملا كانت هنالك

عالقة بني تحضر األمم وشعوبها ،وانفتاح مثقفيها عىل التفكري بطرق

غــر تقليديــة .حاجــة املجتمعــات ألشــخاص مماثلــن عظيمــة .وال شــك يف
جـرة شــبابنا ومثقفينــا ،بحاجــة
أننــا حاليــاً ،يف ظــل اســتنزاف مواردنــا وه ـ

عىل الجيل الجديد دون اعتبار لحق الجديد يف اعتناق تصورات مختلفة

وفكــر مختلــف.

تجربة شخصية ()1

مــن تجربتــي الشــخصية مــع مثقفــي املهجــر ،كفتــاة عراقيــة شــابة ـكـرت

وترعرعــت يف بريطانيــا ،واجهــت الكثــر مــن املعوقــات أث ـنـاء محاولتــي
التشــبث بهويتــي الثقافيــة ،عــى رغــم انفتاحــي عــى االختــاف الثقــايف

شــباب املهجــر يفتقــد إىل الحــد األدىن مــن الدعــم والتنظيــم ،وباســتثناء
بعض املحاوالت الفردية هنا وهناك فإن الوسائل املتاحة محدودة جداً.

شـركات العمالقــة ،مــن نفــط
مــن الغريــب أن نــرى كيــف أن بعــض ال ـ

ضـاء لغويــة أكــر منهــا فكريــة.
مفــردات طنانــة فارغــة مــن معانيهــا ،ضو ـ

الحقيقة هي أن الحروب سادت والدمار طال الجميع ،الجميع يف حالة

وعــي جيــد بالقضايــا واملشــكالت الناجمــة عــن االختــاف الثقــايف ،ومنهــم

وأدويــة وتكنولوجيــا ،تلعــب اليــوم دور املحافــظ عــى الثقافــة والتاريــخ

جـرة واللجــوء
مــن األوطــان .وهــو مــا يجعلنــا نتطلــع جهــة مجتمعــات اله ـ

املثقفني نسبةالختالف خلفياتهم علمية كانت أم أيديولوجية أم عائلية،

شــتات ،أو هــو طــرف فيهــا وشــاهد عليهــا ،مثقفونــا يف طليعــة الهاربــن
سـاءل يف الوقــت نفســه ملــاذا ال
لنســتطلع أحــوال شــباب يف املهجــر ،ونت ـ
نلحــظ اهتمامــاً جديــاً وإرادة حقيقــة مــن قبــل املثقفــن بالعالقــة الثقافيــة
للناشئة العرب يف املهاجر األوروبية بهويتهم ،بما يفيد بلورة هذه الهوية

يف ظــل تجــاور هويّــايت يف مجتمعــات متعــددة الهويــات .املالحــظ أنــه ال
توجــد أيّ محاولــة ملــد الجســور بــن أجيــال متعاقبــة مــن املهاجريــن تفصــل

بينهــا أزمــات هويــة ،نزاعــات ،تفــكك مجتمعــي ،خلــل اقتصــادي ،حاضــر
ظـرة
عشــوايئ ،وهــو مــا يســهم يف رســم صــورة ملســتقبل رمــادي .هنالــك ن ـ

فوقيــة مــن قبــل أجيــال اآل ـبـاء نحــو أجيــال األب ـنـاء ،جهــل بتطــورات واقــع
حـوالت وعيهــم واســتعداداتهم للتكيــف ،ن ـكـران
األجيــال الجديــدة ،وت ـ

غـرات وإعــادة اســتهالك ألفــكار لــم تنتــج مــا يذكــر يف املــايض ،وال هــي
للمت ـ
ً
بقادرة عىل أن تنتج ما يذكر مستقبال .قلق الهوية الذي تعيشه األجيال
جـرة ،حاليــاً ،ال بــد أنهــا ن ـتـاج واقــع خــاص بهــذه الفئــة مــن
الجديــدة املها ـ

املهاجرين ،ولكنها أيضاً بفعل ثقل الضغط الذي تمارسه أفكار األجيال
جـرة األكــر سـ ّنا ،والتــي لــم تتمكــن مــن االند ـمـاج يف التعــدد الهويــايت
املها ـ

ملجتمعات اللجوء وينسحب هذا التوصيف عىل قطاع كبري من املثقفني

جـرة عــن
املهاجريــن ،وهــذا ناتــج بالضــرورة عــن تخــي الثقافــة العربيــة املها ـ

محاولتهــا فهــم وظيفتهــا النقديــة وتحولهــا إىل أداة تمكــن املثقــف املنغلــق

عــى تكوينــه املعــريف األول مــن ـفـرض آرائــه الفكريــة وتصوراتــه الضيقــة
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صـرة .تختلــف أفــكار
الحكــوايت الــذي يربــط كل حــدث بقصــة ليســت بالق ـ

لكنها تشرتك ،وإن بطريقة غري منظمة ،يف محاربتها لألفكار الجديدة،

أفــكار الشــباب املســتلهمة مــن فهمهــا للواقــع مــن مواقــع مختلفــة ،وهــي
ُتحــارب بأنــواع التجاهــل واإلهمــال ،فقــط ألنهــا مختلفــة أو ألنهــا تطــرح
تســاؤالت منطقيــة وبدهيــة ،ولكنهــا ال تدخــل ضمــن املنظــور الــذي ينطلــق

منــه هــذا الجيــل العتيــد مــن املثقفــن.

انشــغال الطبقــة املثقفــة يف املهجــر بنزاعاتهــا الشــخصية واأليديولوجيــة،
وإهمالها عواقب هذه النزاعات عىل وضع األجيال الجديدة من الناشئني
يف املهجــر ،إضافـ ًـة إىل انعــدام الرغبــة ،أو حتــى اإلرادة ،ألخــذ املبــادرة يف

تضييــق املســافة بــن أفــكار الجيــل القديــم واســتعدادات الجيــل الجديــد،

خلق ما يشــبه باملنطقة العازلة بني الشــباب ومجتمعهم املهاجر .أجيال
الشــباب يف املهجــر تواجــه العديــد مــن التحديــات والصعوبــات يف محاولــة

سـاءل عــن جــذور املشــكلة،
اندماجهــا بالثقافــة األم ،وهــو مــا يجعلنــي أت ـ
هــل هــي ثقافيــة أم جيليــة؟

عـراق،
خـراب ال ـ
شـركات نفســها التــي اســتثمرت يف ـ
العراقيــن ،وهــي ال ـ
وفعالياتهــا ،تــكاد تكــون الوحيــدة إلح ـيـاء ا ـلـراث العراقــي يف املتاحــف
والجامعــات واملســارح وتثقيــف عامــة النــاس بهــا ،بينمــا يقــف املثقــف
شـركات
العراقــي متفرجــاً عــى هــذا االســتغالل املوجــه لبســط نفــوذ هــذه ال ـ

ضـاء يف مقاهــي بغــداد ســتينات القــرن املــايض،
أكاد أســمع هــذه الضو ـ
صليــل األقــداح ،رائحــة الشــاي بالهيــل ،حجــر دومينــو يطــرق الطاولــة
بقــوة معلنــاً فــوز أحدهــم وســط دهشــة الفضوليــن وتعليقاتهــم ،دخــان
سجائر ،نقاش فكري هنا ،نقاش لغوي هناك .هذا الصنف من املثقفني
ال يعــرف مــن الثقافــة غــر خطــب وخطابــات وال يعــرف مــن الكتابــة ســوى

جُ مــل صبــت يف قوالــب صدئــة جا ـهـزة لالســتهالك بنكهــة خاصــة ،حســب

تجربة شخصية ()2
ً
شـرة ســنة،
جـرت إىل الســويد قادمــا مــن بغــداد الحــروب قبــل إحــدى ع ـ
ها ـ

ال أ ـقـول إن جميــع املثقفــن املهاجريــن مــن غــر الشــباب هــم مــن هــذه

الصامتــة يف أحيــان ك ـثـرة.

أذكــر أننــي نزلــت املطــار الســويدي وبوصلتــي الفكريــة ضائعــة يف خضــم

هــوى املثقــف الســيايس املتقلــب.

الطينــة ،فهنــاك بالتأكيــد مثقفــون بصفــات مختلفــة ،مرتبطــون بالعصــر
وتطوراتــه ،ولديهــم رؤى خالقــة ويؤمنــون خصوصــا بالقــوة الشــابة ومــا

تعتنقه من أفكار ،وما يأســرها من تطلعات مســتقبلية .لكن هذه الفئة

النزاعــات والدمــار وحــروب الهويــة التــي أحرقــت األخضــر واليابــس يف
مدينتــي .ســخرية القــدر وحدهــا جلبتنــي إىل بريطانيــا بعــد ســنوات ،باحثــاً

مــن املثقفــن شــديدة النــدرة.

يف محاولــة لفهــم ثقافــة لــم تــرح يف اندثــار مســتمر .صادفــت الكثــر مــن
املثقفني بعضهم ممن التقيت به مسبقاً عىل صفحات الجرائد ،ومنهم

املهــارات املكتســبة يف الخــارج ،فمــدن مثــل بغــداد عظيمــة بماضيهــا ال
تموت ،أبدية وأزلية البقاء ،املدن والحضارات ال ُتق ّيم ببنيانها وعمرانها،

عــن وطــن أصبــح معلقــاً كصــورة ضبابيــة للذكــرى عــى جــدران النســيان،

مــن يُعلــم ويثقــف ،ومنهــم املتفــرج .إجاباتهــم عــن أســئلتي الفضوليــة لــم

ال أخــي عاتــق الشــباب مــن املســؤولية ،فهــم مشــتتون بــن أفــكار ذويهــم،
فيهــا ،ولنزوعهــم الطبيعــي لالرت ـقـاء والتحقــق يف إطــار بيئــة جديــدة تطــرح
عليهم تحدياتها ،وتستفز عصبهم الشاب ،لكنهم أيضاً يبدون عاجزين

مفاهيــم مختلفــة ،ربمــا تكــون أساســية يف ب ـنـاء املجتمعــات الحديثــة.

عــن التماســك الطبيعــي يف ظــل هــذه املعادلــة القاســية.

العلمــي الرصــن وأدواتــه ،تنتقــي مــا تريــد وتجتــزئ مــا تريــد ،والنتيجــة

جـزءاً مــن هــذه الصفقــة
عـراق واملنطقــة ،هــذا إن لــم يكــن هــو أيضــاً ـ
يف ال ـ

تشف غلييل ،بعضها باهت وسطحي ،والبعض اآلخر ثقافوي جمعي،

ومرجعياتهــم األم ،مــن جهــة ،وبــن والئهــم لبلــدان املهجــر التــي ولــدوا

أنتجــت هــذه الثقافــة طبقــة جديــدة مــن املثقفــن تعامــل التاريــخ والواقــع
مــن منحنــى وإدراك شــعري رومانــي ،وتق ّيــم التاريــخ لغويــاً ،مهملـ ًـة

التفاصيــل ومرتعــة بلغــة التعميــم والتجزيــم ،متناســية أبجديــات البحــث

ـريض ،وخوفهــا مــن ض ـيـاع الهويــة.
بمرجعياتهــا الثقافيــة عــى نحــو ـم ّ

العراقيــن منهــم مــن كان صاحــب ذا ـكـرة معلوماتيــة وتراثيــة غنيــة ،وعــى

الح ـقـول االجتماعيــة ،وهــو بحــد ذاتــه تجهيــل للثقافــة وتبســيط للمعقــد.

شـاكل هــي يف األســاس بعــض نتائــج
لكــن ال يمكــن أن نتنــاىس أن هــذه امل ـ
ً
عدم تكيف الطبقة املثقفة من األجيال املهاجرة من األكرب سنا وتعلقها

الربيطــاين .املعوقــات اختلفــت باختــاف املراحــل الفكريــة والعمريــة.
مــن جهــة أخــرى ،خــال رحلتــي البحثيــة صادفــت عــدداً مــن املثقفــن

وقت مىض ،إىل من يؤدي هذا الدور بفعالية متجددة.
أكرث من أيّ
ٍ
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والغالبيــة تتشــارك ســمة مم ـيـزة :معاملــة التاريــخ مــن منظــور جمــايل
شــعري وأحيانــاً مقــدس .رافضـ ًـة أيّ تســاؤل أو طــرح منطقــي مبنــي عــى
ثقافــة تغليــب البعــد الجمــايل عــى البعــد املعــريف ،وبشــكل خــاص يف

يبقــى الرهــان عــى الشــباب يف الوطــن واملهجــر ،وأهميــة التواصــل ونقــل

بــل ُتقــاس بمواردهــا البشــرية والعلميــة .الع ـقـول واملواهــب واملهــارات مــا

ظـرة عــى أحـ ّر مــن
زالــت ،وإن كانــت بعيــدة ،بغداديــة الوجــدان ،منت ـ
ّ
ومدعــو
جـوع إىل الوطــن لب ـنـاء مــا خربــه سياســيو املصادفــة
الجمــر الر ـ
الثقافــة.

كاتبة وكاتب عراقيان مقيمان في لندن
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النيولبرالية في سينما محمد خان
محمد الفقي
هـرة ،بعــد رحلــة عمــل اســتغرقت ثمــاين ســنوات
خـراين) إىل القا ـ
يف فيلــم «عــودة مواطــن» ()1986؛ يعــود األخ األكــر شــاكر (يحيــى الف ـ
ً
يف قطــر .وبعــد أ ـيـام قليلــة يقــرر زيــارة املصنــع الــذي كان يعمــل بــه سـ ً
هـرة .كان شــاكر يعمــل محاميــا يف مصنــع ملســتحضرات
ـابقا يف القا ـ

عـرف بعــد ّ
حمــى االســترياد
التجميــل ،مــن تلــك املصانــع التــي كانــت تنتــج املكيــاج وأدوات التجميــل للســوق املصريــة؛ والتــي لــم تكــن ت ـ

حـول
املجنــون قبــل سياســة االنفتــاح .فمــاذا يجــد شــاكر يف نفــس الع ـنـوان القديــم؟ يف نفــس الشــارع ،وبنفــس رقــم البنايــة :املصنــع قــد ت ـ
إىل ملهــى ليــي.

إحدى

الســمات املم ـيـزة لالقتصــادات

أهليــة يف أخــرى ،وحــل الفقــر العــام عــى

خـول
إ ـغـراء البضائــع املســتوردة بأصحــاب الد ـ

التي تحولت فجأة إىل النيولربالية

بأكملهــا ،وأفلســت دول ،وقامــت حــروب

منتجــات صناعيــة وماديــة حقيقيــة ،إىل مــا

معظم مجتمعات العاملني الثاين والثالث التي

حـول مــن االقتصــاد املــادي الــذي ينتــج
هــي الت ـ
يســميه ســافوي جيجيــك يف كتابــه «ســنة

األحالم الخطرية» (« ،)2012العمل االنفعايل-
العاطفــي»؛ أي القائــم عــى خدمــات الرتفيــه
والتســلية واألنشــطة الطفيليــة ومضاربــات
البورصــة والتســويق العقــاري واإلســكان الفاخــر

واالســتثمار الســياحي وخدمــات االتصــاالت

مصر؛ مع تدشني أنور السادات عصر االنفتاح

للرياضيــن

انفتــاح الســداح مــداح)؛ مــع «ورقــة أكتوبــر»،

الكماليــات هــي الضروريــات يف مجتمــع صــار
شـرات
جـزاً عــن سـ ّـد الحاجــات الضروريــة لع ـ
عا ـ

االقتصــادي (الــذي أســماه أحمــد ب ـهـاء الديــن:

النيولرباليــة) بــدأ يف العالــم مــع ـتـويل مارجريــت

فتــح البــاب أمــام رأس املــال األجنبــي اآليت مــن

ثاتشــر رئاســة وزراء بريطانيــا (مايــو ،)1979

طـاع
الــذي فتــح البــاب عــى مصراعيــه للق ـ

فمنــذ ذلــك الحــن تــم إطــاق يــد الرأســمالية

وضحاها ،تحولت مصر من عصر «االستهالك

ومنــح املزيــد مــن اإلع ـفـاءات واالمتيــازات

نــزع ســيطرة الدولــة عــى االقتصــاد والتجــارة،

شـركات الكــرى العا ـبـرة للقــارات ،وانســحبت
لل ـ

الحكومــات مــن الســوق ،وتقلصــت اعتمــادات
التأمــن الصحــي ،وتــم تحجيــم نفــوذ النقابــات

شـراء ،فأنفقــوا مــا يفــوق طاقتهــم يف
يف ال ـ

للســلع

إىل الحكــم ،بــدأ قبــل ذلــك ببضــع ســنوات يف

الخــارج ،والقانــون رقــم  118لعــام ،1975

العاملية؛ وبدأت عمليات توسيع الخصخصة،

املتواضعــة مــن الطبقــة الوســطى إىل اإل ـفـراط
مجــاالت االســتهالك الكمــايل ،بعــد أن راحــت

واملعلومات…إلخ .هذا التحول الحاد والصادم

ورونالد ريجان رئاسة أمريكا (يناير .)1981

االســتهاليك الــذي رافــق االنفتــاح ،فدفــع

انتهجــت حكوماتهــا تلــك السياســات.
صـول ثاتشــر وريجــان
لكــن مــا بــدأ عامليــاً مــع و ـ

وإصــدار القانــون رقــم  43لســنة  ،1974الــذي

(والصدمــة عنصــر أســايس يف سياســات

الخــاص املصــري يف الداخــل لالســترياد .بــن ليلــة

شـركات الكــرى (بإعالنــات
تــروج لــه وتغذيــه ال ـ
والفنانــن

للرتويــج

والخدمــات االســتهالكية) ،حتــى أصبحــت

املاليــن مــن أبنائــه .وعــادت مصــر إىل املوقــف

الطبقــي الــذي ســاد املجتمــع قبــل ثــورة 1952؛

احتــكار طبقــة بالغــة الصغــر للــروة القوميــة،
وانتشــار الفقــر بــن عمــوم الطبقــات الوســطى
والف ـقـرة ،وانســداد بــاب األمــل أمــام أبنائهــا

الضــروري» إىل عصــر «االســتهالك امل ـفـرط» .وتــم

يف الرتقــي .ممــا دفــع بالنخــب املهنيــة للطبقــة
الوسطى للهجرة إىل الخارج بحثاً عن الخالص

الرأســمايل العاملــي إىل أن أصبــح عرضــة لق ّوتــه

وخالــد (نبيــل الحلفــاوي) والــد الطفلــة ناهــد

وأدى ربــط الســوق املصــري بعجلــة الســوق
وتقلباتــه وإرادتــه ورغباتــه.

شـاكر يف «عــودة مواطــن»،
الفــردي؛ كحــال ـ

الــذي هاجــر إىل الكويــت يف «ســوبرماركت»

( ،)1990وابــن املــدرس عبدالعظيــم يف «فــارس

الكــرى ،وانتهجــت سياســات ماليــة واقتصاديــة
ال تعــر اهتمامــاً لطحــن الطبقــات الوســطى

وكانــت النتيجــة هــي عمليــة مســتمرة مــن
سـاع يومــاً
التدهــور الطبقــي الــذي أخــذ يف االت ـ

املدينــة» ( ،)1991يف حــن انغمــس مــن تبقــى

األغن ـيـاء والف ـقـراء ،وبــرزت سياســات اقتصاديــة

صـراع مــن أجــل الب ـقـاء ،كحــال
الضروريــة وال ـ

الحريــة الكاملــة للرأســماليني لتوليــد املزيــد مــن

وتدفــع الطبقــة الوســطى والف ـقـراء نحــو مزيــد

يصبــح يحيــى (خالــد أبــو النجــا) بطــل فيلــم «يف

العماليــة ،وزادت الضرائــب عــى الطبقــة

شـركات
الوســطى ،وتــم تخفيضهــا عــن ال ـ

والف ـقـرة؛ سياســات كان هدفهــا إطــاق
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ا ـلـراء .فتفاقمــت املعانــاة الجماعيــة لشــعوب

مــن الفقــر .وفاقــم مــن ذلــك الوضــع الزحــف

aljadeedmagazine.com

بعــد يــوم ،فاتســعت الفجــوة الطبقيــة بــن
وإداريــة تســمح لألغن ـيـاء بــأن يــزدادوا غنــى،

منهــم يف الدوامــة املعيشــية لتوفــر االحتياجــات

باقــي شــخصيات أفــام محمــد خــان .بينمــا
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شــقة مصــر الجديــدة» ( )2007سمســاراً يف

البورصــة؛ كصــدى للتغــر الحــاد يف مجتمــع

مصــر الجديــدة .لقــد باتــت هــذه هــي املهــن التــي

تسمح باألمان املايل والرتقي الطبقي .وال يفوت

خان هنا أن يُظهر يحيى كسليل تافه لفوارسه
يف «طائــر عــى الطريــق» ( ،)1981و»الح ّريــف»

( ،)1983و»فــارس املدينــة».

أسبقية محمد خان وعاصم توفيق

«عــودة مواطــن» هــو مــن األفــام األوىل يف

تاريــخ الســينما العامليــة التــي ترصــد بوعــي عميــق
شـراكية التــي
حـوالت يف املجتمعــات اال ـ
الت ـ
انتقلــت إىل اقتصــاد الســوق الحـ ّر ،وأثــر تلــك

حـوالت عــى الطبقــة الوســطى .وينتبــه يف
الت ـ
ً
سـرصدها بعــد
وقــت مبكــر جــدا إىل اآلثــار التــي ـ

ذلــك بعقــد كامــل الســينما يف أوروبــا الشــرقية
وأ ـمـركا الالتينيــة (وهــي الــدول التــي خضعــت

لشــروط النيولرباليــة وصنــدوق النقــد الــدوىل،

كحــال مصــر) .وهــو مــا نــرى صــداه القــويّ
مثـا ً يف الفيلــم الــروايئ للمخــرج الرومــاين
نــاي كارانفيــل (« )Nae Caranfilاملؤسســة

الخرييــة  ،)Filantropica» (2002والــذي
تبــدأ افتتاحيتــه باللوحــة االســتهاللية التاليــة:

غـرة مــن
«يف رومانيــا اآلن ،هنــاك طبقــة ص ـ

غـرة مــن املعدمــن،
فاحــي ا ـلـراء ،وطبقــة ص ـ
وبينهمــا عــدد كبــر جــداً مــن الشــحاذين كان

يُطلــق عليهــم يف مــا مــى :الطبقــة الوســطى».
مــن الالفــت أيضــاً أن خــان يصنــع فيلمــاً ســابقا

عــى هــذا الفيلــم بعشــر ســنوات؛ هو»فــارس

خـراب الــذي
املدينــة» ،وفيــه إشــارات بينــة لل ـ
لحــق بالطبقــة الوســطى .إن أســتاذ التاريــخ

يف الفيلــم (عبــد العظيــم :حســن حســني) هــو

شــحاذ ينصــب عــى األغن ـيـاء ،كحــال بطــل فيلــم
«املؤسســة الخرييــة» ،الــذي هــو نفســه أيضــاً

بامللهــى .ويف املقابــل ،فــإن املصنــع الحقيقــي يف

ليوفــر لقمــة عيشــه.

به الخال (عبد املنعم إبراهيم) ،يظهر عىل نحو

مــدرس ثانــوي ينصــب ويحتــال عــى األغن ـيـاء

الفيلــم؛ مصنــع الحديــد والصلــب الــذي يعمــل

الوعــي بســمات العصــر النيو ـلـرايل الجديــد لــدى

تبدو فيه أحوال العمل يف تدهور وانحدار ،بل

توفيــق يف «عــودة مواطــن» ،نجــده يف أنقــى

إن مشــاهد املصنع ،عىل نحو خاص ،مدعومة
بوعــي إخراجــي عــال مــن خــان ،قـ ّـل أن يوجــد

محمــد خــان ،وشــريكه كاتــب الســيناريو عاصــم
حـول مصنــع مســتحضرات
صــوره عندمــا يت ـ

التجميــل إىل ملهــى ليــي ،مــع إشــارات إىل ب ـقـاء
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عمــال وموظفــي املصنــع الســابقني يف العمــل
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ونرى أحد العمال وقد أدمن تعاطي املخدرات.

بــن املخرجــن الســينمائيني ،فهــو ُيفـوِّت فرصــة

تصويــر مصنــع الحديــد والصلــب عــى نحــو
مبهــر بصريــاً ،بــكل إمكانيــات ا ـلـراء البصــري

والتشــكييل لــكادرات مصنــع مــن هــذا القبيــل،
لصالــح دعــم املعنــى األكــر عمقــاً ،فيصــوره

عــن عمــال ملخبــز الكيــك والجاتوهــات الــذي

صـول عــى الجاتــوه يف
للتضحيــة بــكل يشء للح ـ

لقــد الحظــت فوزيــة أن املســتقبل اآلن هــو

األخــرى التــي تعــاون فيهــا خــان مــع توفيــق،

ســتفتتحه (اســم املخبــز :مــاري أنطوانيــت).
لالســتهالك التفاخــري والرتفيهــي .إننــا هنــا
نشــهد أيضــاً وعيــا عاليــا مــن خان-توفيــق بســمة

كخرابــة صدئــة يف كادرات ضيقــة ومغلقــة؛ أي
متقشــفة بصريــاً (وليســت ف ـقـرة).

أساســية للنيولرباليــة :املجتمــع االســتهاليك

األخــت الكــرى فوزيــة (مريفــت أمــن) مــن خالهــا

صـول
صـول عــى رغيــف الخبــز ،يتطلــع للح ـ
الح ـ

يف مشــهد دال يف «عــودة مواطــن» ،تطلــب

عامــل مصنــع الحديــد ،مســاعدتها يف البحــث

الــذي يجــد معظــم أ ـفـراده صعوبــة حقيقيــة يف
عــى الجاتــوه .بــل وســيصبح عــى اســتعداد

فيلــم «ســوبرماركت» ،وهــو أحــد أهــم األفــام
والتــي ترصــد توابــع سياســات االنفتــاح عــى

الطبقــة الوســطى املصريــة .وخان-توفيــق هنــا

يسبقان نقاد النيولربالية يف ما س ُيطلقون عليه
الحقــاً« :ســلوك املســتهلك املتطلــع وغــر القــادر

ماديــاً» .فالعصــر االنفتاحــي الجديــد قــد فتــح
الشــهية لالســتهالك امل ـفـرط واإلنفــاق املتهــور،

وأصبــح إنســان الطبقــة الوســطى محاطــاً مــن

كل جانب ،ويف كل وقت ،بالضغوط الثقافية
والســلوكية واالجتماعيــة التــي تدفعــه دفعــاً

نحــو اإلنفــاق املتهــور ،وهــو عاجــز يف الوقــت
نفســه عــن تلبيــة تلــك الرغبــات؛ لتـ ّ
ـدن األجــور،

والغــاء ،والبطالــة املتفشــية ،وأزمــات اإلســكان

والغذاء .إن الطبيب الرثي عزمي (عادل أدهم)
يف الفيلــم يبــدو واعيــاً أيضــاً بالحقيقــة التــي

أدركتهــا فوزيــة يف «عــودة مواطــن» ،ولذلــك
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سينما

يفتتــح ســوبرماركت جديــد كأحــد أهــم أشــكال
االســتثمارات املربحــة يف املرحلــة الجديــدة،
عـرض لنــا خــان املنطــق الصريــح
وذلــك بعــد أن ي ـ
يف إدارة املستشــفى التــي يملكهــا الدكتــور عزمــي

كســوبرماركت .بــل ويشــعرنا خــان كمــا لــو أن
حـرك يف مستشــفاه وبيتــه
الدكتــور عزمــي يت ـ

كمالــك إقطاعيــة بــن عبيــده.

أفول الطبقة الوسطى
وأفول العمل المادي

غـرات
بالرغــم مــن أنــه ال تجــري تســمية الت ـ
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف أفــام خــان أو

نقدها مباشرة أو صراحة ،إال أن البناء الدرامي

يف أعمالــه يتوقــف برمتــه عليهــا ،مثلمــا تعتمــد
ضـاءة مصبــاح عــى الكهر ـبـاء .وتحتفــظ تلــك
إ ـ

األفــام بآثــار دائمــة ال تخطــئ لعمليــة أ ـفـول

الطبقــة الوســطى املصريــة ،كمــا تحتفــظ صــور

شــمس الفوتوغرافيــة يف «ضربــة شــمس»
( )1978بآثــار الجريمــة .إن تدهــور املصنــع الــذي
يمثــل أ ـفـول العمــل املــادي يف مقابــل صعــود
العمــل االنفعــايل والرتفيهــي ،وتفســخ الرابطــة

األســرية يف «عــودة مواطــن» ،وتدهــور مكانــة

العمــل الزراعــي ،والضغــوط املاديــة عــى

الطبقة الوسطى يف «خرج ولم يعد» (،)1984
والثقافــة االســتهالكية ،وتســليع اإلنســان يف

«سوبرماركت» ،وما أدى إليه انسحاب الدولة

خـراب عــام يف املجتمــع
مــن الســوق مــن فســاد و ـ

كلــه يف «فــارس املدينــة» ،كل تلــك املظاهــر
حـول إىل االقتصــاد النيو ـلـرايل ،يــأيت متزامنــاً
للت ـ

يف ســينما خــان مــع «أ ـفـول» الطبقــة الوســطى
أ ـفـوالً بطيئــاً وقدريــاً.

وأ ـفـول الطبقــة الوســطى عنــد خان-توفيــق

هــو أكــر فنيــة مــن معالجــات ســينمائية أخــرى
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خـرة
جـزءًا مــن ـ
ولذلــك تصبــح أفــام خــان ـ
املُشاهد؛ جزءًا من ذاكرته ،أكرث من غريها من

نفســه يتســم بالصدمــات والفرتكــة (والفرتكــة
هــي التقطيــع مثــل الـ َّـذ ِر) ،إال أن تفضيــل خــان-

يف «خــان الخليــي» ( ،)1946والســيد أحمــد

إن أفالم خان ليست وثائق اجتماعية وصفية،

ملنظــور األ ـفـول عــى الصدمــات ،هــو تفضيــل

األعمــال التــي ترصــد واقــع الطبقــة الوســطى

اجتماعيــة حقيقيــة برؤيــة نافــذة .ولذلــك

للتصويــر الزيتــي عــى الفوتوغرافيــا ،للتنويــر

من املعالجات التي تقيس التغريات املجتمعية
بموازيــن أكــر دقــة تســجيلياً ،يتيــح مالحظــة

أفــام الواقعيــة االجتماعيــة.

عنصــر «الصدمــة» الــذي تتســم بــه املعالجــات

غـرات
بقــدر مــا هــي قطــع فنيــة تعكــس مت ـ

الدرامية الساخنة من ناحية أخرى .لذلك يتاح
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توفيــق ،يف أفالمهمــا عــن الطبقــة الوســطى،

عبدالجــواد يف «الثالثيــة» ( .)1957-1956تلــك

شـرة للوثائــق االجتماعيــة .وبالرغــم مــن أنّ
املبا ـ

سـرخاء يقــي عليهــا أســلوب «الصدمــات».
اال ـ

رائحــة عفونــة التحلــل مــن ناحيــة ،ويتجنــب

حـوالت يف الطبقــة الوســطى املصريــة
واقــع الت ـ

لشــخصيات الطبقــة الوســطى يف أعمــال نجيــب
محفــوظ؛ خصوصــاً يف شــخصية أحمــد عاكــف

يف الطبيعــة.
ً
منظــور األ ـفـول البطــيء أيضــا يتيــح الفرصــة

يستخدمه .إن العنصر القدري (أو الهيكيل) يف

ألعمال خان التغلغل إىل أعماق أبعد يف نفس
املُشاهد ،ذلك التغلغل الذي يتطلب حالة من

أكــر ســخونة مــن الناحيــة الدراميــة؛ كســينما
عاطــف الطيــب مثـاً .فاأل ـفـول؛ أي التحلــل

التدريجــي البطــيء ،والــذي هــو أقــل ســخونة

فهــي خاليــة مــن ال ـنـرة الصارخــة والخطابيــة

عــى األهميــة املعلوماتيــة .وثمــة يشء مــواز

هنــاك «شــاعرية» مــا يف أســلوب األ ـفـول .ربمــا

وعيــاً .يبــدو األمــر يف ســينما خــان وكأن الفــرد

لرهافة الفني عىل غلظة يد التسجييل ،تفضيل

لذلــك األســلوب يف التحلــل البطــيء والتدريجــي

حـرب العامليــة الثانيــة ومــا
املصريــة يف ـفـرة ال ـ
ً
بعدهــا ،واملشــابه ك ـثـرا لواقعهــا بعــد االنفتــاح.

لتماشــيه مــع قانــون الوهــن الحتمــي التدريجــي

خـراب الناتــج
عـرض الجانــب القــدري لل ـ
الفنيــة ل ـ

حـوالت يف السياســات االقتصاديــة-
عــن الت ـ

االجتماعيــة .إن املســؤولية عــن الشــر هنــا تصبــح
مســؤولية هيكلية ،وليســت فردية أو شــخصية

فقــط ،كمــا تطرحهــا األعمــال الدراميــة األقــل

ليس هو من يســتخدم الشــر ،بل الشــر هو من
خـراب (أو الشــر) واضــح يف كل أعمــال خــان،
ال ـ

وبخاصــة يف «فــارس املدينــة».

الشر الهيكلي

رغــم أننــا نعلــم مــن تاريــخ فــارس (محمــود
حميــدة) يف «فــارس املدينــة» -ويحــق لنــا اعتبــاره

العدد  - 55أغسطس /آب 2019

77

سينما

التطــور الطبيعــي لفــارس (عــادل إمــام) يف فيلــم

«الح ّريــف» -أنــه كان يتاجــر يف العملــة ،ويف
أنشــطة أخــرى ك ـثـرة غــر مشــروعة ،فــإنّ خــان

املــال الــذي ال يعبــد إال الربــح .إن فــارس وهــو
يســعى لجمــع املــال تســديداً لديونــه وو ـفـاءً

ال يديــن بطلــه يف «فــارس املدينــة» .كمــا لــم يــدن

خـراب الــذي لحــق بمصــر يف
لكلمتــه -بعــد ال ـ

يف نفــس الفيلــم (عبــد اللــه :نجــاح املوجــي) .أو

األمــوال اإلســامية يف منتصــف الثمانينــات مــن

مــن قبــل فــارس يف «الح ّريــف» أو حتــى القاتــل
فوزيــة أو صاحــب الكباريــه (مصطفــى :حســن
الشــربيني) يف «عــودة مواطــن» .أو عيــد الحِ ــريف

(أحمد زيك) يف «أحالم هند وكاميليا» (،)1988

أو غريهــم مــن شــخوصه التــي يمكــن أن تظهــر
شـراراً منحرفــن عنــد ـغـره .قــد يرجــع ذلــك
أ ـ

جـزء منــه إىل صفــة «الحنـوّ» عــى اإلنســان
يف ـ
التــي تميــز كل فنــان كبــر .وطاملــا ملســنا حنـوّاً
مــن كبــار األد ـبـاء والفنانــن تجــاه شــخصيات
األوغــاد واللصــوص واملحتالــن .ولكننــا نعتقــد
أن ذلــك يرجــع أيضــاً إىل رؤيــة خــان إىل أســباب

عملية النصب التي قامت بها شركات توظيف

القــرن املــايض ،-يبــدو كمــا لــو كان شــخصية
ح ّرك بدوافــع
مــن املجتمعــات البدائيــة التــي تت ـ

الشــرف والفخــر والكرامــة والوهــب .إنهــا أخــاق

حـرام ،ويُبنــى عليهــا
البطولــة التــي تجلــب اال ـ
التماســك االجتماعــي .ولذلــك يبــدو فــارس

شــخصية أســطورية ،بالرغــم مــن معرفتنــا

بمصــدر ثرائــه الــذي تراكــم بطــرق غــر مشــروعة.

إن شــخصية فــارس التــي تتحــد فيهــا األضــداد،
حـرك
كاتحــاد دكتــور جيــكل ومســر هايــد ،تت ـ

منــه ملــكان .تفضيــل لقيــم زمــن مــاض عــى قيــم

للطبقــة الوســطى ،ألنهــا أدت إىل شــيوع روح

عنــوان الفيلــم عــودة «مواطــن» هــو للتعميــم.

يف الريــف عــى املدينــة ،هــو تفضيــل لعصــر أكــر
الحاضــر .ومــن قبــل ،ينتهــي تلكــؤ فــارس يف

القا ـهـرة إىل بورســعيد (املدينــة الرمــز لالنفتــاح)

والعــزوف عــن العمــل املــادي الحقيقــي املنتــج

العصــر الجديــد ،بعــد انتقالــه (املــكاين) مــن
لــي يلعــب مبــاراة ـكـرة شــوارع بهــا .فبعدهــا

يتخــذ ـقـراره بمســايرة القيــم الجديــدة والعمــل

يف التهريــب .ويمكــن اعتبــار تفضيــل فــارس
يف نفــس الفيلــم ملجالســة الكباتــن الرياضيــن
العجائــز هــو تفضيــل زمــاين أكــر منــه مكانيــا.
وثمة يشء مناظر لذلك وســابق عليه يف عالقة

فــارس ســائق التاكــي يف «طائــر عــى الطريــق»

الشــر يف املجتمــع .فالشــر عنــد خــان ليــس فرديــاً
املســؤول عــن الشــر ،ولكــن مصــدره األســايس

فــارس مــن عصــر آخــر غــر عصــر أقرانــه .وربمــا

عبدالعظيــم ،واإلقامــة معــه يف مســكنه (أي
يف زمنــه) .ولنــا أيضــاً أن نعتــر العــودة املتكــررة

هــو الســياق العــام االقتصــادي واالجتماعــي.

لهــذا الســبب ُيهــدي خــان الفيلــم الــذي تجــري
أحداثــه يف يونيــو  ،1988إىل عصــر الســيدة أم

مــن هنــا تنتفــي الرؤيــة الرتبويــة يف أفالمــه،
تلــك الرؤيــة األخالقيــة املدرســية التــي ُتحمِّ ــل

كلثــوم« :إىل أصالــة صــوت وزمــن أم كلثــوم».

األخالقــي واإلحســاس باملســؤولية وعــودة

( )1987إىل زمــن عبدالحليــم حافــظ .وأعمــال
خــان دائمــاً مــا تســتحضر تاريخــاً وزمنــاً ســابقني

الفــرد وحــده مســؤولية الشــر ،وبالتــايل تحمّ لــه
أيضــاً مســؤولية مقاومــة الشــر :باالنضبــاط

صـول الطيبــة املهجــورة .وربمــا يفســر ذلــك
األ ـ
عــى نحــو مــا النهايــة األصليــة التــي كتبهــا خــان
لفيلم «سواق األتوبيس» ( :1983قصة محمد

خـراج عاطــف الطيــب) ،والتــي يحــرق
خــان ،إ ـ
جـرة،
فيهــا ســائق األتوبيــس حســن ســيارته لأل ـ

غيهــا عاطــف
ويقــف ليتفــرج عليهــا .والتــي ّ
الطيب إىل مشهد ضرب حسن للص األتوبيس

كمــا أهــدى مــن قبــل «زوجــة رجــل مهــم»

لتاريخ الفيلم نفسه وزمنه .ويحق لنا اعتبار أن

الحنــن إىل أزمنــة «أم كلثــوم» و»عبدالحليــم»
ليــس حنينــاً إىل مــاض فــردي ،ولكــن إىل مــاض
جماعي؛ إىل عصر كامل بنمط عالقاته وقيمه.

وربمــا يح ـتـاج تأبــن خــان ورثــاؤه ألزمنــة أفلتــت
منــا وولــت كلمــة إضافيــة.
فمــا يمنــح بعــداً ملحميــاً ألفــام خــان هــو أن
املســافة عنــده يف املــكان ك ـثـراً مــا تحــل محــل

عــى أنغــام النشــيد الوطنــي .إن خــان ال يمكــن
غـراً مــن لصــوص الحافــات
أن يُحمِّ ــل لصــاً ص ـ

املســافة يف الزمــان .يصبــح انتقــال نجــوى (غــادة

مــع إل ـقـاء اللــوم عــى لــص فــردي؛ قــد يكــون هــو
نفســه ضحيــة لذلــك الشــر الهيــكيل .فضـا ً عــن

شــقة مصــر الجديــدة» هــو انتقــال بــن زمنــن
شــهدت يف كل منهمــا الطبقــة الوســطى وضعــاً

مســؤولية الشــر .ورؤيتــه لهيكليــة الشــر تتنافــى

نفــور فــوارس خــان املهزومــة مــن ف ـكـرة االعتــداء
ضـرب عــى لــص تافــه.
بال ـ

إن الهــدف املســيطر عــى فــارس هــو جمــع املــال،

ولكــن ليــس بدافــع الجشــع أو زيــادة الــروة
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عــادل) مــن املنيــا إىل القا ـهـرة يف فيلــم «يف

شـاكر إىل بيــت العائلــة
متباينــاً .وتصبــح عــودة ـ

القديــم يف «عــودة مواطــن» محاولــة لبعــث
عصــر قديــم بقيمــه ،يف زمــن أصبــح مختلفــاً.

وتفضيــل موظــف الطبقــة الوســطى عطيــة

«الفهلــوة» ،وفقــدان اإليمــان بالعالقــة بــن

عــى النظامــن االقتصــادي واإلداري يف مصــر؛

طيلــة الوقــت بــن مجموعــة مــن رجــال األعمــال
وأصحاب رؤوس األموال الذين يبدون جميعاً
وكأنهــم مســر هايــد بــا دكتــور جيــكل واحــد .إن

تأ ـثـرات بالغــة الخطــورة عــى النظــام القيمــي

خـول إىل الســوق ،ويســتوعب
«الح ّريــف» للد ـ
طـرأت عــى
غـرات التــي ـ
اســتيعاباً تامــاً الت ـ

بالسائق العجوز املجنون والشريد عىل الطريق
الســريع .بــل ويف االرتبــاط الــذي سينشــأ الحقــاً

ذاتيــاً خاصــاً ،بمعنــى أن الفــرد ليــس هــو فقــط
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الشــخصية ،بــل بدافــع مضــاد لطبيعــة رأس

خـراين) يف «خــرج ولــم يعــد» ،للحيــاة
(يحيــى الف ـ

أمــوال الدولــة وأراضيهــا .وكانــت لهــذه الظواهــر

سـرة
املنتميــة إىل الطبقــة الوســطى .لــم تعــد األ ـ

بــن فــارس يف «فــارس املدينــة» بأســتاذ التاريــخ

لرمزي عازف البيانو يف «سوبرماركت» إىل بيت

أمــه هــي عــودة يف الزمــان أكــر منهــا يف املــكان.

تحوالت القيم

العمــل والكســب .ممّ ــا أدى إىل عواقــب وخيمــة
ألنــه أدى إىل انهيــار مبــدأ ربــط األجــر بالجهــد،
(والــذي هــو أســاس التنميــة الحقيقيــة) لصالــح
األنشــطة الطفيليــة والخدميــة واملضاربــات.

حـوالت القيميــة موجــود يف
والوعــي بهــذه الت ـ
ضـوح
وقــت مبكــر جــداً لــدى خــان ،ويظهــر بو ـ

الطا ـئـرة يف املطــار ،بعــد أن قــرر العــودة لقطــر
ـمـرة أخــرى (العــودة كمســتهلك ال كمواطــن)،

حـرص خــان عــى أن يُجلــس بطلــه تحــت الفتــة
ي ـ
«بنــك القا ـهـرة».

إليــه بشــريط كاســيت لبعــض األغــاين الهابطــة
وهــو يف ســيارته ،يك يســتمع إىل صــوت العصــر

الجديــد .فيضحــك رمــزي مــن كلمــات األغنيــة
الرديئة وموسيقاها ،واملنتشرة انتشاراً واسعاً:

إن الطفلــة ناهــد (مريــم مخيــون) تنحــاز إىل

فيلــم «أحــام هنــد وكاميليــا» ،بالرغــم مــن أن

أ ـمـرة نفســها تنحــاز إىل الدكتــور عزمــي ألنــه مــن

يف تهريــب الســيارات .وال يفــوت خــان حتــى يف

أبطالــه مــن الخــدم واملهمشــن ،ال مــن الطبقــة
الوســطى ،أن يلفــت نظرنــا إىل أن الطريــق

الــذي ينتهجــه عيــد الحِ ــريف لتوفــر املــال والرتقــي
اجتماعياً هو إما السرقة ،أو االتجار يف السوق

«ســوبرماركت»؛ الــذي تقــرر فيــه الشــخصيات

أبيهــا الــذي هجرهــا ألنــه أغنــى مــن األم .واألم
األثر ـيـاء الجــدد .حتــى أن الفنــان رمــزي (ممــدوح
عبدالعليــم) ـنـراه خادمــاً يف بــاط رأس املــال؛

يحمــل الحقيبــة للدكتــور عزمــي ،ويعــزف
لألثر ـيـاء مقطوعــات بيانــو يف كازينوهــات

الفنــادق ،ويف حفــات عشــائهم .وزوجتــه

الســوداء للعملــة.
ً
لكــن هــذا الوعــي أكــر وضوحــا يف «عــودة

البالريينا منى (عايدة رياض) توافق عىل العمل

الجديــدة تصبــح هــي العمــود الفقــري الــذي

الــذي يســعى إىل إدخــال الفــن يف مجــال الســوق

يســري) املتخــرج مــن كليــة التجــارة ،يفضــل

املجتمــع.

تفضــل هــي األخــرى العمــل كنادلــة يف نفــس

يف تخصصــه .وخطيبتــه نجــوى (ماجــدة زيك)

الفنــدق ،بينمــا تفتــح أختهــا الكــرى فوزيــة
مخ ـبـزاً للكيــك والجاتوهــات .وصاحــب مصنــع

واالســتهالكية ،تفــي القيــم الطفيليــة يف
املجتمــع .واتخــذت األنشــطة الطفيليــة صــوراً

مســتحضرات التجميــل نفســه مصطفــى
(حســن الشــربيني) يفضــل العمــل مد ـيـراً

شـاء والع ـمـوالت والتواطــؤ
اإلداري واالرت ـ

الطفيليــة والفســاد والغــش كقيــم جديــدة

طـاع العــام واملضاربــات يف األرايض
مصالــح الق ـ

هنــاك صاحــب عمــارة يف الفيلــم يبيــع شــققها

الســوق الســوداء والتهريــب واالســتيالء عــى

سـرة
ضـوح إىل تفــكك األ ـ
إشــارات شــديدة الو ـ

والعقــارات والعمــات األجنبيــة واالتجــار يف

بيــت العائلــة ليوحــي بهــذا املعنــى .وحــن تفوتــه

أســايس لالســتهالك .يُلقــي أحــد زمــاء رمــزي

الطفيــي؛ مــن أول املراهنــات عــى مباريــات ـكـرة
القدم يف الساحات العامة ،وصوالً إىل العمل

العمــل يف وظيفــة بارمــان يف فنــدق عــى العمــل

طـاع الخــاص عــى حســاب
مــع مصالــح الق ـ

حـرص خــان عــى تصويــر
الطبقــة الوســطى ،وي ـ

لكليهمــا ،بإحاطتهمــا بوهــج مظهــري كحافــز

شـاكر إىل أطــال
الوطــن ،بــل الســوق .لقــد عــاد ـ

حـرص رأس املــال عــى تمويــه النوعيــة الســيئة
وي ـ

انحيازهــا ب ـنـاءً عــى القيــم الجديــدة للســوق.

إىل إعــادة ترتيــب العالقــات بــن الطبقــات عــى
نحــو مفاجــئ وصــادم ،ولكنهــا أدت أيضــاً -وهــو

عديــدة مثــل :اســتغالل الســلطة والنفــوذ

وبــن انحــدار «الســلع الفنيــة» وتدهورهــا.

حـاج «املهــزوم يصبــح
سـرجاع كلمــات أنــي ال ـ
با ـ
ً
أقــل انهزامــا إذا قهقــه».

يف مصنــع األحذيــة ،لصالــح العمــل الهامــي

عبدالناصر ،ثم مبارك من بعده ،لم تؤد فقط

الــذي يعطــي األولويــة للقطاعــات الخدميــة

شـاكر إىل قطــر كـ»مواطــن» ،وعــاد ليجــد
ســافر ـ
ً
ً
نفســه «مســتهلكا» .لــم تعــد الرابطــة أيضــا هــي

منذ «الح ّريف» ،الذي يهجر فيه فارس مهنته

يُبنــى عليــه الفيلــم بأكملــه .إن تامــر (إبراهيــم

فقــد ترافــق مــع االنفتــاح واالقتصــاد الهــش

ســبيل املثــال ،بــن رداءة الســلع الغذائيــة

ســتتضح هــذه الحقيقــة عــى نحــو أعمــق يف

التحوالت الهيكلية التي تسببت فيها سياسات

األهــم -إىل إعــادة كتابــة نســق القيــم الســائد يف

الســيئة ،والتــي يجــد أن متطلبــات إنتاجهــا
بنوعيــة جيــدة أكــر كلفــة .فنجــد تماثـاً ،عــى

«إيــه األســتوك ده ..الــي مــايش ي ـتـوك ده..

حـوالت القيميــة
مواطــن» ،لدرجــة أن الت ـ

االنفتــاح التــي انتهجهــا الســادات بعــد رحيــل

هــي الرابطــة ،بــل الســوق .إن اســم الن ـكـرة يف

بــل أيضــاً بالشــروط التقنيــة والفنيــة للمنتجــات

لكباريــه .مــع إشــارات واضحــة لتفــي روح
حاكمــة يف مجتمــع االنفتــاح االســتهاليك.

الخمســن إىل خمســمائة مشــر .وهنــاك

يف فرقــة رقــص شــعبي ،ألنهــا رغبــة رأس املــال
بوصفــه «ســلعة» قابلــة للربــح ففــنّ الباليــه

الرفيــع لــم يعــد لــه سوق-ســوبرماكت .هــذا مــا
يقولــه رمــزي عــازف البيانــو نفســه .إن املعنــى

األكــر واملســيطر عــى فيلــم «ســوبرماركت»

هــو :مــا ُي ـبـاع ويُشــرى هــم النــاس ،ال الســلع.
وينتقــل اإلنســان مــن يــد إىل يــد ،تمامــاً كمــا
تنتقــل الســلعة مــن يــد إىل يــد .إن مجتمــع
الســوبرماركت يحـوّل اإلنســان ليــس فقــط مــن

مواطن إىل مستهلك ،ولكنه يحوّله إىل بضاعة

يف نفــس الوقــت .إن حقيبــة املــال نفســها تنتقــل
مــن يــد إىل يــد ،ويظــل املــال كمــا هــو دون أن
يحــل أيّ مشــكلة ،بينمــا ُي ـبـاع النــاس ويُشـ َـرون.
حـرص رأس
ويف ظــل مجتمــع الســوبرماركت ،ي ـ

كلمنــي ..فهمنــي» .يمكننــا فهــم ضحــك رمــزي

إن النصائــح الثــاث التــي يقدمهــا الدكتــور

عزمــي لرمــزي يف دروســه عــن كيــف يصبــح ا ـملـرء
مليو ـنـراً هــي :ضربــة حــظ  +التنــازل األخالقــي +
االحتــكار .هــذه النصائــح هــي صــدى لصيحــات
رأس املــال املتحكــم يف مجتمــع الســوبرماركت.
لقــد أصبحــت ســلعاً أساســية كمــواد التمويــن

والحديــد واألســمنت والســماد محت ـكـرة
يف أيــدي قلــة مــن كبــار املســتوردين ورجــال
األعمــال الجــدد مــن أمثــال الدكتــور عزمــي .فــإذا

أضفنــا إىل ذلــك انســحاب الدولــة مــن الســوق
واستقالتها من وظيفتها التنموية وبيع مصانع
طـاع العــام ،أدى ذلــك ،ال فقــط
شـركات الق ـ
و ـ

خـراب
إىل فرتكــة الطبقــة الوســطى ،بــل إىل ال ـ
العــام الــذي ينتصــب فوقــه «فــارس املدينــة»
شــامخاً كشــاهد عليه .الخراب الذي يطفح من
كل مــكان وكأنــه كارثــة قدريــة .ويصبــح الوضــع
يف مجتمع السوبرماركت أشبه بنتائج القانون

الثــاين للديناميــكا الحراريــة «الفــوىض الناتجــة
عــن اجت ـمـاع عنصريــن مضطربــن معــاً ،تصبــح
أكــر ك ـثـراً مــن حاصــل جمــع الفــوىض يف كل

منهمــا عــى حــدة».

ناقد مصري

املــال عــى طمــس وعــي النــاس ،ليــس فقــط
بالشروط االجتماعية للعمل (أي االستغالل)،
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مقال

عدنان حميدة

الحركة النسوية اليهودية
وفكرة الشعب المختار
جعفر هادي حسن
كانــت ف ـكـرة اختيــار ا ـلـرب يهــوه لليهــود مــن بــن الشــعوب وتميزهــم عنهــم قــد ظ ـهـرت أول مــا ظ ـهـرت يف التــوراة ،حيــث أكــدت نصــوص

سـرائيل دون غريهــم مــن الشــعوب ،كمــا يف ســفر الخــروج « 6-5 /19واآلن إن ســمعتم
متعــددة يف أســفارها عــى أن ا ـلـرب اختــار بنــي إ ـ
صـويت وحفظتــم عهــدي فإنكــم تكونــون يل خاصــة مــن بــن جميــع الشــعوب… وأنتــم تكونــون مملكــة مــن الكهنــة وأمــة مقدســة»
ســماعا ل ـ

وكذلك يف سفر «األحبار »26/20وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا يل» وغري هذين النصني كثري .وقد أكد عىل ذلك أنبياء بني إسرائيل
أيضــا .فقــد وصفهــم النبــي إشــعيا يف ســفره بأنهــم نــور للشــعوب ،وأن معاناتهــم هــي دليــل اختيارهــم .ويف التلمــود واملــدراش أن خلــق

سـرائيل ( M.M. Kaplan،
سـرائيل هو مصدر اســتقرار العالم وأن ما يصيب العالم من شــر أو خري يتوقف عىل ما يقوم به بنو إ ـ
بني إ ـ
 The Greater Judaism in the Making،p.35ويف كتــاب الزهــر ) أهــم كتــاب يف القبــاه) أن اليهــود يتميــزون وحدهــم ـبـأن لهــم

نفســا حيــة مقدســة نزلــت عليهــم مــن األعــى ،وبقيــة البشــر ليــس لهــم هــذه النفــس( .كتــاب الزهــر ج 1ص .)147وأخــذ الحاخامــون أيضــا
خـام الحســيدي برديشــيف (ت  )1810كان ي ـقـول إن اليهــود هــم الشــعب املختــار واملتميــز
يؤكــدون هــذه الف ـكـرة بــل ويبالغــون فيهــا .فالحا ـ
خـام
سـرائيل .بــل تجــاوز هــذا الحا ـ
عنــد اللــه… وأن كل العوالــم يف األعــايل واألســافل ،إنمــا خلقهــا فقــط مــن أجــل شــعبه املفضــل بنــي إ ـ
حــدود املع ـقـول فــكان ي ـقـول إن ا ـلـرب يحكــم طبقــا لرغبــات اليهــود .وهــو لــه آراء ك ـثـرة يف ـمـدح اليهــود وعتــاب شــديد لربــه ،بــل ونقــده لــه

عــى مــا عانــاه اليهود.وقــد قيــل عنــه بأنــه كان قــد أحــب اللــه وأحــب اليهوديــة ،ولكــن حبــه لليهــود قــد فــاق االثنــن (H. Robinowicz،
)The World of Hasidism، p.54

وبمرور

األزمــن أخــذت هــذه الف ـكـرة

بشكل واضح عندما تكون املعاناة أشد والظلم

جعــل مــن الصعــب تحديــد معنــى االختيــار.

وأصبحت شيئا شبه طبيعي لهم ،ودخلت يف

الشــعب املختــار لليهــود ،ويؤكــدون عــى أنهــم

اليهــود وغريهــم إال أن مفكريهــم أو أغلبهــم

ترتســخ يف ع ـقـول اليهــود،

الصــاة ويف العبــادة بصــورة عامــة .فاليهــودي

هم الشعب املختار وليس اليهود .والتأكيد من

يقول يوميا إنه من الواجب علينا أن نمدح رب

قبــل اليهــود عــى ف ـكـرة االختيــار كونهــا

يجعلنــا مثــل بقيــة شــعوب األرض ،ولــم يجعــل

البشر جعل تحملهم للمآيس ممكنا لهم.

كل العوالــم ونمجــد خالــق الكــون ،الــذي لــم
قدرنــا مثــل قدرهــم ،وال حظنــا مثــل حظهــم.
وبســبب هــذه النصــوص وتكرارهــا طيلــة القــرون

املاضيــة ،أصبــح الكثــر مــن اليهــود يعتقــدون
أنهــم متميــزون عــن الشــعوب األخــرى ،وأنهــم
يتمتعــون بصفــات فريــدة دون غريهــم ،ولهــم

تفــرد روحــي خــاص بهــم ،يتوارثونــه مــن

بعضهــم ،وأنهــم أفضــل مــن اآلخريــن .وأصبــح
االعتقــاد بف ـكـرة االختيــار بالنســبة إىل اليهــود

تطمينــا مهمــا لهــم يف وجــه االضطهــاد ،الــذي
كانــت الشــعوب تلحقــه بهــم ،ويظهــر هــذا
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أوكــد ،أو عندمــا يرفــض املســيحيون ف ـكـرة
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تخصصهم بالتفرد ،وأنهم مختلفون عن بقية

وعــى الرغــم مــن أن هــذه القوانــن ســاوت بــن

رفضــوا التخــي عــن ف ـكـرة االختيــار ،إذ رأوا أن

ذلــك يجعــل اليهــودي يف خطــر ،اعتقــادا منهــم
جـزءا ك ـبـرا منهــا،
أنــه يؤثــر عــى يهوديتهــم أو ـ

وبســبب ذلــك أخــذ املفكــرون اليهــود خــال

(J.Plaskow، Standing

سـرات
طـاء تف ـ
القرنــن املاضيــن ،يحاولــون إع ـ

ولكن منذ أن شرعت قوانني «تحرير اليهود»،

الحفــاظ عليهــا ،والتخــي عنهــا يف الوقــت

لليهــود ،ألن التميــز يصبــح يف تناقــض مــع

جعــل االختيــار مســؤولية ثقيــل حملهــا وك ـثـرة

Again at Sinai،p.102).

حـراج
أخــذت ف ـكـرة الشــعب املختــار تتســم باإل ـ
حالــة التســاوي (طبقــا لقوانــن تحريرهــم) ،وإن

مختلفــة لهــذه الف ـكـرة مــن أجــل الجمــع بــن

نفســه (Ibid.،p.100م.ن) ومــن ـهـؤالء مــن
تبعاتهــا .ويبــدو هــذا واضحــا يف جملــة قالهــا

اال ـفـراض أن لليهــود قدرهــم الخــاص (مميزيــن

بطــل الفيلــم اليهــودي املعــروف « Fiddler

إنســانا عاديــا كبقيــة النــاس اآلخريــن ومســاويا

عــارف ،أنــا عــارف ،نحــن شــعبك املختــار ،ولكــن

عــن غريهــم) ال يتفــق مــع تحريــر اليهــودي كونــه

لهم .كما أن إزالة الحواجز بني اليهود وغريهم

 »on the Roofتعــر عــن الفكرة ،وهــي «أنــا
أمــا كان بإمكانــك أن تختــار ولــو ـملـرة واحــدة

غرينا؟» .وعــدا عــن بعــض الفــرق اليهوديــة

لوجــود تراتبيــة عــى أرض الواقــع ،لذلــك

الضروري لها أن ترفض فكرة االختيار ،دون أن

و»فرقــة اليهوديــة البشــرية (Huministic

 ،)Ibid.،p.104وهــذا يف الوقــت نفســه يخــل

دينيــة ( Ibid.، p.97ن.م).

غـرة مثــل «فرقــة إعــادة ب ـنـاء اليهوديــة»،
الص ـ
 )Judaismاللتني ترفضــان ف ـكـرة االختيــار
صراحــة ،وكذلــك بعــض الشــخصيات اليهوديــة

يكــون مــن الضــروري للحركــة أن ترفضهــا (ن.م
بعدالة اإلله ،حيث يختار مجموعة من البشر

ويهمــل اآلخريــن منهــم ،إذ ي ـفـرض فيــه أن

يكــون إالهــا عــادال.

ترفــض خصوصيــة الجماعــة اليهوديــة كجماعــة
كما أن رفض فكرة االختيار من قبل اليهودي،

والق ـبـول بكونــه إنســانا عاديــا (دون مزايــا)،

لــه ارتبــاط شــديد بــأن ينظــر إىل ا ـملـرأة عــى أنهــا

املهمــة مثــل الفيلســوف بندكــت ســبينوزا ،فــإن
الف ـكـرة التــي تعنــي التميــز ،ومــا ّ
يرتتــب عليهــا

وتــرى الحركــة أيضــا أن ف ـكـرة االختيــار تمثــل

إنســانة يهوديــة عاديــة (مثلــه) ،وبهــذا تنعــدم

اليهود يــة).

أنفســهم ،وبــن اليهــود وغريهــم خاصــة .وإذا

بــن اليهــود .وهــذا التداخــل لــه ارتبــاط بالتطبيــق

بقيــت كمــا هــي يف األســاس (عنــد بقيــة الفــرق

وتــرى الحركــة بــأن ف ـكـرة إلــه يختــار شــعبا
معينــا ،يــدل عــى وجــود ثنويــة ،وعــى فهــم

النمــوذج للتمييــز والرتاتبيــة بــن اليهــود

أرادت النســوية أن تخلــق مجتمعــا مثاليــا
يعــرف باالختــاف بــدون تراتبيــة وتفرقــة ،فمــن

ظـرة الدونيــة لهــا وكونهــا مــن الدرجــة الثانيــة
الن ـ
العــام إليجــاد طريقــة لالختــاف ،ليســت مبنيــة
عــى نمــط أو مســتوى الفصــل (بــن الجنســن)،

العدد  - 55أغسطس /آب 2019

81

مقال

وإن رفــض ف ـكـرة االختيــار ،ورفــض أن ا ـملـرأة هــي

بــيء أقــل دراماتيكيــة ،بــأن نســتعمل كلمــة

فليــس لــدي رفــض لذلــك ،ولكــن ليــس هنــاك

مشــروع أوســع ،مــن أجــل إيجــاد طــرق للعيــش

التــي تعيــش ضمنهــا ،والتــي تعتــر جماعــات

األخــرى مــن حيــث مــا حققــوه روحيــا وفكريــا،

اآلخــر املميــز ضدهــا ،شــيئان متداخــان ضمــن
مــع االختــاف ،الــذي ليــس مبنيــا عــى عــزل

ممنهــج.

ثانويــة أو هامشــية ،هــي مثــل بقيــة الجماعــات
األخــرى التــي تتميــز عــن غريهــا .فالتجربــة

ومــع أن هنــاك مجموعــات يف اليهوديــة عانــت

اليهوديــة كانــت قــد تشــكلت مــن مــكان الشــتات

أنّ ا ـملـرأة كانــت دائمــا لهــا حصــة األســد يف هــذا

أن التجربــة اليهوديــة كانــت ضمــن العالــم

مــن التمييــز يف ـفـرات مختلفــة مــن الزمــن ،إال
التمييــز ،فهــي قــد همّ شــت يف املجتمــع بصــورة

باللغــة وبالتاريــخ وبالعالقــة مــع اآلخريــن .كمــا
األوســع ،ولذلــك تكــون تجربــة املجموعــات

عامة إضافة إىل تهميشها يف الثقافة اليهودية،

الثانويــة قــد أخــذت مكانهــا ضمــن الجماعــة

إىل رفض مؤهالتها التي ال يعرتف بها من قبل

اليهوديــة واليهوديــة وغــر اليهوديــة يجــب ،أن

إذ أنها مثلت اآلخر التي يرفضها الرجل ،إضافة

الشــعب املختــارJ.Plaskow، Standing( ،

)103-Again at Sinai،pp102

اليهوديــة الك ـبـرة ،وهــذه العالقــة اليهوديــة

وكان لســبينوزا آراء تخالــف معتقــدات اليهــود

عامــة بخاصــة املتشــددون منهــم (الحريديــم)

حـول التــوراة والشــريعة اليهوديــة .وبســبب
ـ
آرائــه هــذه صــدر بحقــه مــن قبــل الحاخامــن

جـاء يف بعضــه
حِ ــرم (طــرد) مــن اليهوديــة .وقــد ـ
«ونحــن نحجــر عليــه كالحجــر الــذي فرضــه

شـوع بــن نــون عــى مدينــة أريحــا ،ونلعنــه
ي ـ

سـاء وتجاربهــن واليهــود يف
اليهــودي تاريــخ الن ـ

تضــاف إىل مــا قيــل مــن نقــد يف هــذا الخصــوص،

االختيــار يرتكــز ليــس عــى عالقتــه باالختــاف

مــن اآلخريــن.

يف الليــل وليلعــن يف النهــار ،وحــن ينــام وحــن

البــاد األخــرى مثــل الهنــد واليهــود يف العالــم

اآلخريــن ومســاهمة مختلفــة ،فرفضهــا لف ـكـرة

يمكن أن يدعيه اليهود ألنفسهم بأنهم أفضل

كلعــن النبــي اليشــع عــى إليشــاب وبــكل لعــن

وت ـقـول أيضــا قــد ينظــر لنقــد النســوية لف ـكـرة

ولكــن نقــد الحركــة لــه جانــب آخــر مميــز عــن نقــد

ولذلــك فليــس هنــاك يشء يف عصرنــا الحاضــر

ال تفهــم عــى أنهــا عالقــة تراتبيــة وتمييــز بــل عــى
ّ
وكل.
جـزء
أنهــا ـ
وإذا لــم يدخــل يف التاريــخ اليهــودي واملجتمــع

الشــعب املختــار عــى أنــه مســاهمة بســيطة

العربــي فليــس هــو تاريــخ يهــودي حقيقــي ،بــل
يكــون تاريــخ الرجــال واملجتمــع الذكــوري .وإنّ

مذكــور يف الكتــاب املقــدس ،وليلعــن ســبينوزا

يصحــو وســوف لــن يغفــر اللــه لــه ،وإن غضــب
اللــه وســخطه ســيكونان دائمــا عــى هــذا الرجــل.

وســيأيت اللــه بــكل اللعــن املذكــور يف كتــاب

الشــريعة عليــه وســيمحى اســمه مــن تحــت

عــدم إدخــال مثــل ـهـؤالء يكــون مد ـمـرا ليــس
للجماعة املستثناة ،بل ّ
لكل التالوين اليهودية

الســماء ،ولن ّيتــه الســيئة ســيقيض اللــه عليــه

الضــروري أن تخلــق جماعــات يهوديــة يكــون

لعنات السماوات املذكورة يف الكتاب املقدس…

الرتاتبــي ،بــل عــى الرتاتبيــة داخــل الجماعــة
اليهوديــة .وملـ ّـا كان عــى رأس ظا ـهـرة التفرقــة

الغنيــة التــي لهــا مميزاتهــا املختلفــة .ولذلــك مــن

واألنثــى ،فــإن ف ـكـرة االختيــار تصبــح مرتبطــة

فيها االختالف ذا قيمة وجزءا ضروريا وأساسيا

وال يجوز ألحد أن يزامله أو يقيض حاجة له أو

املجموعــات األخــرى (مثــل املمزريم»املولوديــن

وقــد يكــون مــن املفيــد هنــا أن نذكــر شــيئا عمــا

يريه أيّ نوع من الرحمة ،أو يسكن معه تحت

إن الهــدف مــن نقــد الحركــة النســوية لف ـكـرة

شـرنا إليــه ســابقا عــن رفضــه لف ـكـرة
الــذي أ ـ

أذرع وال يجــوز ألحــد أن ي ـقـرأ مؤلفاتــه مطبوعــة

داخــل الجماعــة اليهوديــة ،التفرقــة بــن الذكــر
بجعــل ا ـملـرأة مــن الدرجــة الثانيــة وكذلــك
شـرعيني» وغريهــم) مــن بــن اليهــود.
غــر ال ـ

االختيــار وإعــادة النظــر يف تركيــب املجتمــع
اليهــودي،ال يقصــد منــه قضــم الروحيــة
اليهوديــة والتقليــل منهــا ،ولكــن لتحريرهــا مــن

عالقتهــا بالرتاتبيــة الثنويــة وصلتهــا بهــا .ومــادام
اليهود عندهم فكرة فهم أنفسهم عىل التمييز

ضمــن الجماعــة ،فــإن املعنــى الروحــي سـ ّ
ـيحدد
سـاء
مــن قبــل مجموعــة معينــة منهــم ،ألن الن ـ
شـرعيني ســيكونون خــارج
واملولوديــن غــر ال ـ

العالقــة مــع ا ـلـرب (ألنهــم مرفوضــون مــن قبــل

صـرة عــى مــن
الجماعــة ككل) ،إذ العالقــة مقت ـ

جـاع التــوراة بتمامهــا ( Ibid.104fم.ن).
إلر ـ

يقولــه الفيلســوف بندكــت ســبينوزا (ت )1677

االختيــار .فهــو يــرى بــأن اليهــود ال يتميــزون عــن

اآلخريــن برجاحــة العقــل ،ففكرتهــم عــن ا ـلـرب

مثــا وعــن الطبيعــة كانــت عاديــة ،ولذلــك فــا
يمكــن أن يكونــوا مختاريــن مــن قبلــه يف هــذا

يتصل به بشكل مباشر أو بواسطة الكتابة ،أو

ســقف واحــد أو أن ي ـقـرب منــه مســافة أربعــة
أو مخطوطــة».

وعندمــا تــويف رفــض الحاخامــون دفنــه يف
مقابــر اليهــود فدفــن يف مقابــر املســيحيني

ومنــع الحاخامــون أهلــه مــن الحــداد عليــه ،بــل

األمر بشكل مطلق وأبدي ..وال يمكن أن يكونوا

الحقيقيــة .واليهــودي كشــخص ،ليــس عنــده

الحاخــام والفيلســوف مــوىس بــن ميمــون قــد

مختاريــن كأصحــاب فضائــل ومعرفــة بالحيــاة
مــا يفضــل بــه عــى الفــرد غــر اليهــودي ويف هــذا

يكــون اليهــود متســاوين مــع الشــعوب األخــرى،

كمــا أن ا ـلـرب ال يفـ ّرق بــن الشــعوب ،وأن هــذه

وتقول أيضا نحن يجب أن نبدل فكرة االختيار

كان أيّ شعب يعتقد حقيقة أنه شعب مختار

صـرة عــى العربانيــن .وي ـقـول أيضــا إذا
تكــن مقت ـ

حفــات فــرح إىل غــر ذلــك مــن أمــور أخــرى كان

قننهــا يف كتابــه «شــريعة الحــداد» .ويف ال ـفـرة

األخرية قررت إسرائيل إعادة االعتبار لسبينوزا.
(وهناك تفاصيل أخرى عن ســبينورا ذكرتها يف

كتابــي «قضايــا وشــخصيات يهوديــة).

باحث وإكاديمي عراقي مقيم في لندن

عدنان حميدة

لــه املشــاركة الكاملــة مــن الجماعــة ،واملذكــورون
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سـرائيل (وســيلعن) بــكل
مــن بــن أســباط بنــي إ ـ

وأمروهــم أن يلبســوا لباســا أبيــض ،ويقيمــوا

الشــعوب كان عندهــا أنب ـيـاء أيضــا إذ النبــوة لــم

هــم ممنوعــون مــن املشــاركة.
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نافذة على الغرب
أربع مقاالت في الفلسفة
والنقد واألدب

حـول امللكــة اللغويــة مــن األفــكار الفطريــة ،والتــي قــد
«مــا إن ف ــرغ تشومســي مــن اســتقاء فكرتــه ـ
ً
أكدهــا ديــكارت ،إال وعمــل بجــد عــى إثباتهــا علميــا ،فربــط فكرتــه بمجموعــة مــن العلــوم ،أهمهــا

ظـام
علــم النفــس والرياضيــات والفلســفة ،والعديــد مــن العلــوم املعرفيــة األخ ــرى .واق ــرح أن الن ـ
اللغــوي مفطــور يف إعدادنــا اإلحيــايئ ،وأن عضــو اللغــة كباقــي األعضــاء األخ ــرى».

«األحجية وإدارك الغاية يف فلسفة تشومسيك اللسانية»
رضا إبراهيم محمود

«اليشء هزليــا خــارج مــا هــو إنســاين ،فتصبــح مــن هــذا املنطلــق حســب برغســون وظيفــة الضحــك
وظيفــة اجتماعيــة ،كمــا أن الضحــك ال يكــون إال خــارج مــا هــو واقعــي».

سؤال الضحك يف فلسفة هرني برغسون
إسماعيل املوساوي

جـوات التــي تعطــي القــارئ الفرصــة يك
«ي ــرى أمربتــو إيكــو أن الالمحدوديــة تخلــق نوعـ ًـا مــن الف ـ
يبتكــر الح ـلـول لســدها».

النص املفتوح والنص املنغلق عند أمربتو إيكو
حنان مصطفى

«تشــكل روايــة «الغريــب» أللبــر كامــو واحــدة مــن أهــم النمــاذج عــن أدب الروايــة االعرتافيــة
راو واحــد يســرد القصــة بأســلوب الشــخص األول ،وهــو يمــر عــر تجــارب
املعا ـ
صـرة ،إذ يوجــد فيهــا ٍ
ً
حـول ذاتــه».
شــخصية عديــدة تجلــب لــه معرفــة لــم يكــن يمتلكهــا ســابقا ـ

عبث مع العبث-االعرتاف يف رواية «الغريب» لكامو

لينا ّ
الرواس

هبة عيزوق
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األحجية وإدارك الغاية
في فلسفة تشومسكي اللسانية
رضا إبراهيم محمود
ج ــرى إطــاق تســمية اللســانيات التاريخيــة عــي الدراســات اللغويــة التــي ظ ـهـرت يف أوروبــا يف الق ــرن التاســع عشــر امليــادي ،كمــا تختلــف
ً
وأيضا عن اللسانيات الحديثة التي ظهرت مع مطلع القرن العشرين
الدراسات التاريخية عن الدراسات النحوية التقليدية القديمة،

من ناحية املنهج والتصور ،حيث تعمل تلك اللسانيات عىل دراسة اللغة الواحدة يف تطورها ،وذلك عرب املراحل املختلفة منذ نشأتها
تبي تاريخها ومعرفة ما وقع فيها من ُ
إىل يوم الدراسة يف عمل هادف إيل ُ
تغيات صوتية ومعجمية ونحوية وداللية وغريها.

على

الرغــم مــن أن كل املنظريــن اللغويــن

يف العصر الحديث ،اتفقوا أو تجاوزوا
بعض القيود التي قد ُفرضت من قبل نفر من
عل ـمـاء اللســانيات الســابقني ،مثــل بلومفيلــد،

لكــن الفيلســوف وعالــم اللغــة األ ـمـريك نعــوم

تشومســي ،والــذي جــري وصفــه بــ»أب علــم

الخاصــة والفرديــة للمتكلــم والســامع عــى نحــو

مباشــر وكذلــك اللغــوي الــذي يــدرس لغتــه،
علمــاً بــأن تلــك اإلدراكات وردود األفعــال هــي
التــي قــد ُيسـ ّ
ـتدل عليهــا يف اآلخريــن مــن خــال

اللســانيات الحديــث» ،هــو مــن تحــدى بشــكل
صريح وأكرث وضوحاً معظم األسس الفلسفية

كالمهــم أو ســلوكهم اآلخــر بشــكل غــر مباشــر

للعمــل بقــدر مــا يتعلــق األمــر بعلــم اللغــة،

والصياغــة املتســاوية والتكافــؤ والصياغــة

للمبــادئ املعروفــة بـ»املبــادئ البلومفيلديــة»

فقــط ،وهــذا ألجــل تحديــد املقبوليــة وعدمهــا،
الصحيحــة وغــر الصحيحــة وأحــكام املتكلمــن

والواجــب ذ ـكـره هــو أن مفهــوم بلومفيلــد عــن
العلــم ،كان مفهومــاً «إمربيقيــاً» بشــكل قــويّ ،

الخاصــة عــن الفــروق وظــال الفــروق الدالليــة

سـره العقــي للعلــم عــى األقــل فيمــا يتعلــق
تف ـ

وصيــغ الجُ مــل ،وب ـنـاءً عليــه فاللغــة تعتــر

ولكــن العالــم تشومســي أكــد مــن خــال

األمــر بعلــم اللغــة ،بــأن ذلــك يتخــذ شــكال مــن
حـول اللغــة عــى طــرف نقيــض
أشــكال التفكــر ـ

مــن أشــكال التفكــر عــن البلومفيلديــن ،ففــي
املقــام األول ينظــر تشومســي ومــن تبعــه إىل

اللغــة مــن الداخــل بمــا يعنــي مقــدرة «ابــن
اللغــة» عــي اســتعمال وفهــم لغتــه ونتيجــة

إلخــاص اإلمربيقيــن ملــا لهــم مــن مبــادئ ،فهــم
قــد نظــروا إىل اللغــة مــن الخــارج ،مثلمــا تفعــل

العلــوم الطبيعيــة .واهتمــوا باالنشــغال بتلــك
الظواهــر التــي يف املتنــاول عــى وجــه العمــوم
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وتحديدهــم للمالءمــة الســياقية للمفــردات

فيهــا حضــوراً مركزيــاً ،حيــث تتداخــل يف ذلــك

الحضــور ،اللســانيات بالبيولوجيــا وبالفلســفة
وبعلم األعصاب ،وكلها حاولت أن تجيب عىل

كيفيــة إن ـتـاج العقــل للغــة ،هــذا وقــد ظ ـهـرت
يف القــرن العشــرين باألخــص عــدة تيــارات

فكريــة فمنهــا التحليليــة ومنهــا التأويليــة ومنهــا
البنيويــة ،وكلهــا تيــارات كانــت تر ّكــز النظــر عــى
الظا ـهـرة اللغويــة مــن ناحيــة وآثارهــا ووظائفهــا

مــن ناحيــة أخــرى ،ولكــن مــا لبــث أن ظ ـهـرت
النزعــة التوليديــة ،والتــي تزعمهــا تشومســي،
لتقلــب املعادلــة اللغويــة رأســاً عــى عقــب ،بعــد

أن بات العقل البشري أهم موضوع للدراسة،
وذلــك خالفــاً ملــا كان ســائداً ،باعتبــار أن جهــاز

«العقــل» ُيعـ ّـد أداة تحمــل إلينــا مفاهيــم

مفتاحا للفهم الجزيئ للعقل أو املخ اإلنساين،

جديــدة ،تدخــل كلهــا تحــت إطــار العلــوم
املعرفيــة عامـ ًـة ،وفلســفة العقــل خاصـ ًـة.

بوصفه أحد فروع علم النفس املعريف.

رفضــه النظريــة الســلوكية القائمــة عــى ذلــك

وهــو مــا عــر عنــه تشومســي ،يف العديــد مــن

املناســبات ،ومــن خــال رأيــه يف علــم اللغــة

رفضه النظرية السلوكية

برزت إشكالية اللغة وكيفية إنتاجها يف فلسفة

تشومســي وهــو مــا أعطــى للعمليــة الكالميــة
طابعــاً إنســانياً خاصــاً ،وذلــك عــر مفارقــة

إبســتيمولوجية ،كان حضــور العقــل البشــري

وارت ـكـزت فلســفة تشومســي اللغويــة عــى

التفســر التجريبــي ،والقائــل بــأن تعلــم اللغــة،
شـراط لعمليــات متشــابهة،
يحــدث نتيجــة ا ـ
نتيجـ ًـة أن اإلنســان لديــه قــدرة فطريــة تســاعده
عــى اكتســاب اللغــات املختلفــة وتلــك القــدرة
ش ً
ـركة بــن البشــر يف كافــة
كأمــر طبيعــي م ـ

األزمنــة واألمكنــة ،ويف تعليقــه عــي ذلــك أكــد

تشومســي قائـا ً «رأيــت أن أحـوّل اهتمامــي

بهــا تجمعــات األ ـفـراد ذوي الســلوك الواحــد

اللغــة ،إىل دراســة النحــو التوليــدي» ،وانتقــد
تشومســي أيضــاً املدرســة البنيويــة مــن خــال

ذات الوقت ظهر تحدي لسانيات تشومسيك،

العقــل اللغــوي «جهــاز خـاّق» يف األســاس،
وهــو يالحــظ دومــاً يف قــدرة ا ـملـرء عــى إن ـتـاج

والتــي قــد بــدأت مــن البنــي الرتكيبيــة ،وهــي تعــد

عــي نظريتــه كتــب تشومســي واحــدة مــن

القائلــة إن كل لغــة تنطــوي عــى جملــة معينــة

للنظريــة اللســانية».

مــن دراســة الســلوك الصــادر عــن اســتخدام

رفضــه نظريــة اللغــوي فردينانــد دو سوســر
مــن املد ـلـوالت املرتبطــة بدوالهــا مــن خــال نظــام
اعتباطي تحكمه عالقة وضعية داخل الجماعة

اللغوية الواحدة ،من منطلق أن اإلنسان لديه

آليــة داخليــة إلن ـتـاج اللغــة وفهمهــا ،وأوضــح

ذلــك بقولــه «إن الجماعــة اللغويــة التــي يقصــد

ليــس لهــا وجــود يف العالــم الحقيقــي» ،ويف

يف األســاس خالصــة كتابــه «البنيــة املنطقيــة

اللغة ليست قوالب جامدة

عــدد ال نهــايئ مــن الجمــل والعبــارات ،وللتأكيــد

املقــاالت املوســومة بـ»الشــكل واملعنــي يف اللغــة
سـؤالً مفــاده كيفيــة
الطبيعيــة» ،وفيهــا يطــرح ـ
إمــكان تعلمنــا لغــة مــا بحيــث نصبــح قادريــن
عــى فهــم عــدد ال نهــايئ مــن التعابــر الجديــدة؟

بالحديــث عــن غلــق النــص فقــد تصــدى

أتبعــه قيامــه بــأن أطلــق عــى تلــك العمليــة

القواعــد اللغويــة عــى الثبــات ،مــع إ ـقـراره أن

شـاء
خصائــص اللغــة ،وجعــل منهــا أســاس إن ـ

تشومســي بشــكل كبــر لذلــك املبــدأ ،ألنــه فســر

مصطلــح اإلبداعيــة ،والتــي اعتربهــا مــن أهــم
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تعريفه للغة ،حيث قال «أعتقد أن اللغة هي

بعضهــا البعــض ،ومــن خــال تقديــم عبارتــه
«البيــت ال ُب ّنــي» عــى اعتبارهــا مثــاالً واضحــاً،

النظريــات اللغويــة ،ولكنــه اســتم ّر يف طريقــه
إلثبــات األحجيــة الخاصــة بــه ،نحــو إدراك

نعــرف عنــه؟ وأردف يف حديثــه بأنــه إذا كنــا

نعلــم أن العبــارة الســابقة تتكــون مــن كلمتــن

لينتقــد كذلــك املدرســة البنيويــة فيمــا يخــص

وإن لــم يتمكنــوا مــن التعبــر عــن ذلــك بشــكل

قبل كل يشء وسيلة إلبداع الفكر» ،ولم يقف

تشومســي عنــد رفضــه أو انتقــاده للعديــد مــن

الغايــة والهــدف يف تنــاول فلســفته اللغويــة

إهمالهــا الــذات اإلنســانية.

والــذي يتضــح عــى حــد تع ـبـره يف ســؤالنا مــاذا

واألطفــال لديهــم مثــل هــذا الفهــم بشــكل جيــد،
مباشر ،حتى وإن كان هناك تشابه بني كلمتي

كونــه يــرى أن اللغــة ليســت مجــرد قوالــب

« »mouse – houseمــن ناحيــة الســجع،

للمزيــد مــن العبــارات واأللفــاظ الجديــدة،

العبــارة هــو الســطح الخارجــي أي اللــون ال ُبنــي.

جامدة تنحصر ضمن إطار البنية ،ولكنها كيان
حــي يتضمــن تجديــداً دائمــاً وتدفقــاً مســتمراً،

فإنهــم يدركــون أن ا ـملـراد هنــا هــو «البيــت/ال
الفأر» ،كما أننا نعلم أيضاً أن الهدف من تلك

بجانــب دعــوات تشومســي الدائمــة إىل وجــوب

وبالحديــث عــن الــذكاء البشــري لــم ـيـول

إىل رينيــه ديــكارت ،وذلــك عــر إصــدار كتابــه

نحــو مســألة الوعــي اإلنســاين يف عمليتــي فهــم
اللغــة وإنتاجهــا ليؤكــد قائـا ً «الحيوانــات ال

العــودة إىل اللســانيات الديكارتيــة ،نســبة

«اللســانيات الديكارتيــة» ،وفيــه قــام بتلخيــص
أهميــة تلــك الدراســة وجعــل منهــا حجــر

تشومســي األهميــة التــي ســبق وأن أوالهــا

تفتقــر إىل أج ـهـزة االتصــال املناســبة ،كمــا أنهــا

حـول
األســاس يف ب ـنـاء نظريــة لغويــة جديــدة ،و ـ

ليســت ببســاطة أقــل ،عــى الحــدود يف بعــض

والتــي أبــدي تشومســي مــدى تفاؤلــه الشــديد

الحالية أكدت بما ال يدع أدىن مجال للشك أن

فرضيــة التوحيــد بــن الد ـمـاغ والعلــوم املعرفيــة
وتوقعــه الخــر منهــا ،فعــي ذلــك ي ـقـول «يعتــر

حجــم الــذكاء العــام ،ذلــك ألن الدراســات

الحيوانات لديها نوع من الذكاء ،وهو ما يظهر
جليــاً يف عمليــة اتصالهــا مــع بعضهــا ،أو يظهــر

توحيــد الد ـمـاغ والعلــوم املعرفيــة ،احتمــال
ّ
للتغلــب عــن الثنائيــة الديكارتيــة» ،وهــو
وشــيك

يف جهــاز املناعــة أو جهــاز الــدوران ،بوصفهــا

ـيـرك بــدوره اآلثــار الفســيولوجية عــى دماغــه،

حـول امللكــة اللغويــة مــن
مــن اســتقاء فكرتــه ـ

يــرى بذلــك أن مــا يحــدث داخــل عقــل اإلنســان

ونتيجتــه فليــس ثمــة ثنائيــة باألســاس ألن عقــل
اإلنســان ودماغــه عبــارة عــن وجهــن لعملــة
واحــدة ،وهــو مــا يتضــح يف الكثــر مــن مؤلفاتــه
باســتخدامه نفــس املصطلحــن معــاً ،اليمكــن

ضـاء الجســم» ،ومــا إن فــرغ تشومســي
مــن أع ـ

األفــكار الفطريــة ،والتــي قــد أكدهــا ديــكارت،
إال وعمل بجد عىل إثباتها علمياً ،فربط فكرته
بمجموعــة مــن العلــوم ،أهمهــا علــم النفــس

والرياضيــات والفلســفة ،والعديــد مــن العلــوم

املعرفيــة األخــرى يف عمومهــا ،وعــى إ ـثـره اقــرح

الداللة عىل «العقل/الدماغ» ،وهو يؤكد عليه
بقولــه «الظواهــر العقليــة هــي طبيعيــة تمامــاً

أن النظام اللغوي مفطور يف إعدادنا اإلحيايئ،

وقــدرات العقــل البشــري يف الحقيقــة هــي

ضـاء األخــرى ،وأن امللكــة اللغويــة التــي
األع ـ

كونهــا تنجــم عــن أنشــطة الد ـمـاغ العصبيــة
قــدرات الد ـمـاغ».

انتقال اللغات كانتقال الجينات

ُيبــن تشومســي دور الوعــي البشــري األســايس
يف إن ـتـاج اللغــة وفهمهــا ،فأوضــح لنــا يف شــرح
تلــك الكيفيــة التــي يتداخــل مــن خاللهــا الوعــي

وهــو الــذي جعلــه يؤكــد أن عضــو اللغــة كباقــي

تعــر عــن اللغــة األمّ تشــبه يف انتقالهــا مــن
اآل ـبـاء إيل األب ـنـاء ،انتقــال الصفــات الجينيــة عــر

الكرمو ســومات.

كاتب من مصر

يف فــرز داللــة الكلمــات املتشــابهة مــن ناحيــة

مخــارج الحــروف والتــي تتداخــل معانيهــا مــن
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هرني برغسون

سؤال الضحك

التفكــر ،فهــذا أرســطو نجــده يربط الضحــك
بالعقل مع ـتـرا

أن «اإلنســان

حيــوان

ضحاك» ،أما يف كتابه «فن الشعر» (الصفحة

في فلسفة هنري برغسون

حـاكاة األراذل
 )16فيعــرف الكوميديــا بأنهــا «م ـ

مــن النــاس ال يف كل نقيصــة ولكــن يف الجانــب
جـزء مــن القبيــح» ،أمــا
ال ـهـزيل الــذي هــو ـ

إسماعيل الموساوي

الكوميديا فهي ثالثة أنواع :الكوميديا القديمة

التــي تبالــغ يف ـعـرض األشــياء املضحكــة،
والكوميديا الجديدة التي تتجه إىل ما هو رفيع

جـزأ منهــا ،بيــد أننــا قليــا مــا نســتوقفها قصــد التفكــر فيهــا ،إن صـ ّـح التعبــر،
هنــاك موضوعــات مالزمــة لحياتنــا أو باألح ــرى هــي جــزء ال يت ـ

أو عظيــم أو مهــم ،والكوميديــا الوســطية التــي

فهــي تدخــل ضمــن املجــال الالمفكــر فيــه ضمــن حياتنــا ،ولكــن كيــف نقــوم بذلــك بالرغــم مــن قيامنــا بهــا صبــاح مســاء؟ ال شــك أن مفهــوم
الضحــك ينــدرج ضمــن هــذه املوضوعــات الخفيــة -إن ّ
سـؤال الضحــك عنــد برغســون ،الــذي نحــن بصــدد
صحــت تســميتها بهــذا االســم ،-ف ـ

البحــث يف هــذا املجــال إىل تحريــم الضحــك عــن

يف الفلســفة ،إال أن أهــم محطــة التــي ناقشــت هــذه القضيــة بطريقــة علميــة يف نظرنــا هــي محطــة ه ــري برغســون ،الــذي خــص لهــذا

عنــده فهــو ترويــح عــن الــروح وتلطيفهــا .وهــذا

تــأيت وســطا بــن النوعــن الســالفني ،فيفــي بــه

مقاربته يف هذه املساهمة ،يحملنا بدوره إىل الغوص يف عالم الضحك ،ويزج بنا يف خباياه وأسراره العميقة ،برغم من قلة نقاشاته

املعوقــن جســديا وعقليــا ،أمــا دور الضحــك

طـرف األســتاذ عــي مقلــد إىل العربيــة ،ضمــن منشــورات
املوضــوع كتــاب عنونــه بـ»الضحــك» ( ،)Le rire)(1900وقــد تمــت ترجمتــه مــن ـ

هوبــز ،ينظــر إىل الضحــك باعتبــاره نوعــا مــن

املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع .إذن ،فمــاذا يعنــي مفهــوم الضحــك عنــد برغســون؟ ومــا هــي أشــكاله؟ وهــل الضحــك

اإلعجــاب والتباهــي والبهجــة املفاجئــة بالــذات.

خاصية إنسانية يمتاز بها اإلنسان باملقارنة مع الكائنات األخرى؟ إذا كان الجواب بالتأكيد ،فكيف ذلك؟ أما إذا كان عىل عكس ذلك،

وهذا سبينوزا الذي اعترب أن الضحك هو تعبري

هـرة اجتماعيــة؟
شـرك بــن جميــع املخلوقــات فكيــف يمكــن أن يحصــل هــذا األمــر؟ وهــل يمكــن اعتبــار الضحــك ظا ـ
بمعنــى أن الضحــك م ـ

من

وهذا نيتشه يق ّر بأنه يغامر بتصنيف الفالسفة
حسب ضحكهم ،ألن الضحك حسب رأيه هو

سـوين يف
الواضــح أن الطــرح الربغ ـ

الضحك إعماال للعقل ،فربغسون ال يتفق مع

« ،)13رجــل يركــض يف الشــارع ،يعــر ،فيقــع،

أعظــم وســيلة للرتبيــة وهــو مــا يميــز اإلنســان.

القائلة إنــه «ال وجــود لل ـهـزيل خــارج مــا هــو

هــو مســألة اجتماعيــة تخضــع لخصوصيــات

حســبما أعتقــد ،إذا أمكــن اال ـفـراض بأنــه خطــر

عالجــا ،والفكاهــة حســب رأيــه هــي أحــد ابــرز

إشــكال الضحــك يدافــع عــن الف ـكـرة

بشــري» ،إذ يصبــح مــن هــذا املنطلــق الضحــك
خاصيــة بشــرية ،ويصبــح الضحــك أيضــا داخــل

جماعة معينة ،إذ ال يمكن أن يتسنى للفرد أن
يضحــك خــارج جماعــة معينــة ،ي ـقـول برغســون
يف كتابــه «الضحــك» (صفحــة « ،)13لفهــم

الضحــك يجــب وضعــه يف وســطه الطبيعــي
الذي هو املجتمع ،ويجب بشكل خاص تحديد

وظيفتــه املفيــدة ،التــي هــي وظيفــة اجتماعيــة»،

وهــذه هــي الف ـكـرة األساســية التــي تبناهــا

برغســون يف تصــوره ملفهــوم الضحــك ضمــن
كتابــه الســالف الذكــر والتــي مفادهــا :إن
الضحــك يجــب أن تكــون لــه وظيفــة اجتماعيــة،

ففــي خــارج مــا هــو اجتماعــي ال يمكــن فهــم
ظاهرة الضحك.

ظـره
هــذا ال ـقـول .إذ يصبــح الضحــك مــن وجهــة ن ـ

ثقافيــة لــكل مجتمــع عــى حــدة.

اإلنجــازات النفســية لإلنســان ،وم ّيــز بــن النكتــة

لــه ،فجــأة ،أن يجلــس عــى األرض ،إنهــم

وله مدلول اجتماعيان» ،وينتج عن هذا القول

يف وضعــه هــو املضحــك ،بــل حســب برغســون

يعــر قبــل كل يشء عــن ـنـوع مــن الالتكيــف

إنها «الغشــمنة» ،إذن ،مــن خــال مــا ســلف ما

حلــم مــروي يفهمــه ويقبلــه مجتمــع برمتــه .ويف

خـرا إال يف اإلنســان ،إن الهــزل هــو
وإن ال هــزل أ ـ

حســب برغســون أشــكال الضحــك ثالثــة

مســتويات أساســية تمــر منهــا عمليــة الضحــك

إذن ،فالهــزل ال يمكــن لــه أن يكــون خــارج مــا

يحضــر املضحــك يف تعريــف محــدد ،فيع ـتـره

«مســتوى أول؛ ال يشء هزليــا خــارجَ مــا هــو

ذاتــه ،ولكن مــا هــي الشــخصية التــي تثــر فينــا

حـرام
الــيء خفيــف الــوزن فهــو يســتحق اال ـ

كتابــه «الضحــك» (صفحــة « ، )89لــه معنــى
كــون الهــزل هــو خاصيــة إنســانية «إن الهــزل

الخــاص الكامــن يف الشــخص ،تجــاه املجتمــع،
اإلنســان».

هــو إنســاين أو باألحــرى الهــزل هــو اإلنســان
الضحــك؟

ومــن هنــا فليــس التغيــر املفاجــئ الــذي حــدث

باللهــو والعبــث ،إذ يــرى أن لــه مــن املعقوليــة

الحظنــا يدافــع عــن ف ـكـرة أنــه اليشء هزليــا

الــيء غــر اإلرادي يف التغيــر ،إنها «الرعونــة»

جنونــه ذو منهــج ،وهــو مــا لــم يســتحضر يف

حســب برغســون وظيفــة الضحــك هــي وظيفــة

بالرغــم مــن هــذه النقاشــات عنــد الفالســفة

هــي أشــكال الضحــك؟

أساســية وهــي :يف البدايــة يرفــض برغســون أن

كيانــا حيــا يقبــل كل يشء ،ومهمــا يكــن هــذا
الــذي تســتحقه الحيــاة ،ولهــذا فهــو ينظــر

يجيبنا برغسون يف كتابه «الضحك» (الصفحة

أوتوماتيكية» ألن الضحك موجود ليك يصحح

ألنــه األســاس يف عمليــة داخليــة نتعــرف عليهــا

عمليــة عقليــة (أرســطو كمــا ســرى يف مــا يــي

ويقــدم برغســون مثــاال عــى ذلــك يف (الصفحــة

العدائيــة التــي تخــدم أ ـغـراض التعبــر عــن

العــدوان والنكتــة البذيئــة التــي تخــدم األ ـغـراض

إليــه ككائــن حــي يكــر ويزدهــر ،فيتــدرّج مــن

لــه ســهوه ولــي يصحّ يــه كذلــك مــن حلمــه،
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املــارة يضحكــون ،إنهــم ال يضحكــون عليــه،

فالضحــك حســب برغســون وكمــا هــو مبــن يف

غنــي عــن البيــان إذن ،أن برغســون ينتقــد

مــن ال ـقـول) وليــس وجدانيــة ،بحيــث يصبــح

وهــذا فرويــد فقــد نظــر إىل الضحــك باعتبــاره

يضحكــون ألنــه جلــس رغمــا عنــه».

« ،)89يعتــر املضحــك الــذي يســر بصــورة

التصــورات التــي تســعى إىل اعتبــار الضحــك هــو
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عــن الفــرح ،وهــذا األخــر هــو «فــرح خــاص»،

صــورة إىل أخــرى ،تد ّرجــا لطيفــا ال يــكاد يــرى

شـرتنا لديهــا وتعوّدنــا بهــا ،ويف
طـول معا ـ
مــن ـ
نفــس الســياق يرفــض أن يوصــف الضحــك

الخاصــة حتــى يف أبعــد فلتاتــه ،كمــا أنــه يف

نفــس الســياق يؤكــد برغســون أن هنــاك ثالثــة

يف (الصفحــة  )8مــن كتــاب «الضحــك» وهــي:

خــارج مــا هــو إنســاين ،فتصبــح مــن هــذا املنطلــق

اجتماعيــة ،كمــا أن الضحــك حســب برغســون

ال يكــون إال خــارج مــا هــو واقعــي ،بمعنــى

أن الضحــك هــو تعرث لــإرادة أمــام جالميــد
الواقــع ،ويف نفــس الوقــت نجــد برغســون يميــز
بــن الضحــك والفــن في ـقـول «الضحــك هــو ليــس

الخاصــة باالســتعراض أو الكشــف عــن الرغبــة.
حول مفهوم الضحك ،إال أن موقف برغسون

مــن وجهــة نظرنــا يبقــى موقفــا متم ـيـزا ،ولعــل
مــا يــرر قولنــا هــذا كــون هــذا الفيلســوف هــو

أول مــن وضــع إشــكالية الضحــك كظا ـهـرة

علمية من خالل الوقوف عىل داللتها وأنواعها

وأهــم إشــكاالتها بارتباطهــا بوجــود اإلنســان

بشــري بشــكل خــاص .مســتوى ثــان؛ إن مطلــق

مــن الفــن تمامــا وهــو مــن الحيــاة تمامــا» (كتــاب

قبيحــا ،ولكنــه ال يكــون أبــدا مضحــكا .مســتوى

حـول
فمالحــظ إذن ،أن تفكــر برغســون ـ

الــذات باآلخــر (الجماعــة) ،مــن خــال زعمــه

ســبقوه يف هــذا البــاب أو الذيــن ســيأتون مــن

وهــي التــي وضعــت برغســون يف موقــع امتيــاز،

منظر قد يكون جميال ولطيفا وساميا وتافها أو
ثالث؛ ربما تضحك من حيوان ،ألننا نكون قد

عرثنــا فيــه عــى موقــف كموقــف اإلنســان أو عــى

تعبــر كتعبــر البشــر».

هــذه هــي عمليــات مســتويات الضحــك عنــد

برغســون بشــكل وجيــز ،فربغســون إذن ،كمــا

«الضحــك» ص.)9

مفهــوم الضحــك هــو تفكــر متميــز ســواء للذيــن
بعــده ،الذيــن يربطهــم خيــط ناظــم هــو كونهــم
فكروا يف موضوع الضحك بربطه بمشاريعهم

طـرة لهــذا
وأنســاقهم الفلســفية العامــة املؤ ـ

واالنفتــاح عليــه ،وال ســيما يف مــا يخــص عالقــة

بــأن الضحــك هــو ظا ـهـرة إنســانية /اجتماعيــة،
سـاءلة ال تفتــأ تتجــدد.
ولحظــة تفكــر وم ـ

كاتب مغربي

العدد  - 55أغسطس /آب 2019

91

ملف

ريم طراف

النص المفتوح والنص المنغلق
عند أمبرتو إيكو
حنان مصطفى
يختلــف النــص األدبــي عــن النصــوص األخ ــرى اختالفـ ًـا جذريـ ًـا وذلــك ألن النصــوص غــر األدبيــة تصــف أهــداف موجــودة بالفعــل أو تعــد

شرح لها ،ومن ثم فهي نصوص ثابتة بعكس النصوص األدبية التي تنشأ أهدافها بذاتها ،فليس هناك هدف ملموس يتزامن معها
يف عالــم الحقيقــة املاديــة ،عــى الرغــم مــن أن هــذه النصــوص تتشــكل عــر عناصــر موجــودة يف ذلــك العالــم .وعــى الرغــم مــن أن النــص

األدبــي ال يقــدم حقائــق يف ال محدودية النصــوص األدبيــة .وهــذه الالمحدوديــة للنصــوص األدبيــة قــد تكــون غــر قابلــة لل ـتـوازن املضــاد

املوجــود يف العالــم الحقيقــي ومــن ثــم ـفـإن عالــم النــص يؤســس نفســه كمنافــس مــع العالــم الحقيقــي ،وبذلــك ن ــرى بعــض النصــوص
تميــل بطبيعتهــا إىل نقــد الواقــع.

من

املمكــن لالمحدوديــة يف النــص األدبــي

ّ
ليوضح لنا أن كل قارئ ال يقدم الهدف بشكل

مــن عناصــر االســتجابة الجماليــة ،كمــا أنهــا

وذلــك فيمــا يتعلــق بتجربــة القــارئ الشــخصية،

بحيــث تكــون هــذه املنظــورات ضروريــة لتقديــم

وبهــذه الطريقــة تتــم ـقـراءة القطعــة األدبيــة.

أن تكــون قــوة مضــادة يف أي وقــت

ف ـكـرة واضحــة عــن الهــدف األدبــي .كمــا أن كل

حيث يمكنه تقليص النص إىل حد يتناسب مع
خربتــه شــريطة أن يضــع جـ ّـل اهتمامــه يف النــص

وجهــة نظــر ســوف تكشــف بشــكل عــام عــن

والتي تختفي عندما تبدأ أهداف القارئ.

األدبــي ،كمــا تح ـتـاج يف الوقــت نفســه إىل

حتــى يجعــل منــه قــوة مضــادة لالّمحدوديــة،

جانــب تمثيــي ،ومــن ثــم فهــي تحــدد الهــدف

وبذلــك فــإن كل نــص أدبــي يدعــو القــارئ مــن

جانبه للمشاركة ،فالنص يوضح األشياء أمام

القارئ وعىل القارئ قبول ذلك أو رفضه ،مما

يــؤدي إىل تحقيــق مســاهمة القــارئ.

إن عنصــر الالمحدوديــة يف األدب يمثــل

ومثــل هــذه التفاعــات األساســية توضــح وضــع

محــددات جديــدة ممــا يعنــي أن هنــاك هــدف

تضعــه يف مفــرق طــرق بــن أهــداف العالــم

وبذلــك يمكننــا ال ـقـول بــأن وجهــات النظــر
املنتظمــة تشــكل طابعــاً أساســياً للنــص األدبــي

استخدام أفكاره حتى يتمكن من إدراك فحوى

الوجهــات ،وإن كانــت ال توجــد عالقــة تربطهــم

األدبيــة تختلــف عــن النصــوص األخــرى التــي

النــص األدبــي وســماته الرئيســية حيــث أنهــا
املــادي وعالــم القــارئ ذاتــه وخربتــه ومــن ثــم
ن ـقـول إن ـقـراءة النــص هــي عمليــة تســعى مــن

خاللهــا إىل تثبيــت هيــكل النــص املرتنــح حتــى

يرســو إىل معــان محــددة.

أدبــي ال يبلــغ غايتــه.

وقــد توجــد بعــض التدخــات بــن هــذه

بعضهــم ببعــض.

أهــم حلقــة وصــل بــن النــص والقــارئ ،فهــي
بمثابــة القــوة الواصلــة التــي ّ
تحفــز القــارئ عــى
النــص .وبذلــك فالرتكيبــة النصيــة يف النصــوص

خـرة بطبيعتهــا
تشــكل املعنــى امللمــوس ألن األ ـ
مســتقلة عــن القــارئ وذلــك بالنســبة إىل املعنــى

ليــس فقــط يف عالــم األهــداف لكــن يف خيــال

ذلــك العالــم املعنــي بالخيــال .فيفتــح النــص
سـراً
سـره تف ـ
البــاب أمــام كل قــارئ لــي يف ـ

أو املعنــى وذلــك مثــل النــص الســيايس.

ولكــن يتعلــم كيــف ي ـقـرأ ذاتــه وذلــك يعــد مــن

القارئ فإن ذلك يكسبه أسبقية عىل النصوص

والســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن هــو مــا هــي

وكمــا يــرى أمربتــو إيكــو أن الالمحدوديــة تخلــق
نوعــاً مــن الفجــوات التــي تعطــي القــارئ الفرصــة

أو الحقيقة التي تعرب عنها والتي توجد بشكل

إن األهــداف األدبيــة توجــد يف الحيــاة مــن خــال

مــن املســتحيل بالنســبة إىل نــص أن يقــوم ـبـرأب

أمــا بالنســبة إىل النصــوص األدبيــة ،وألنهــا ذات

كمــا إن تلــك النصــوص األدبيــة تكــون لهــا
ّ
لتخطــي الوضــع
بطبيعــة الحــال فرصــة ك ـبـرة

إن املعرفــة التفســرية للنصــوص تختلــف عــن

االعتمــاد عــى القــارئ إلدراك املعنــى املحتمــل

غـرة يف وقــت واحــد ،وهــي خالــدة
خالــدة ومت ـ

التفســرية لــم تدخــل الســاحة األدبيــة لتجربــة

املــادة الحقيقيــة لتلــك النصــوص األدبيــة؟ وهــل

ليــس لهــا نظــر يف عالــم األهــداف التجريبيــة؟

مجموعــة مــن وجهــات النظــر املتباينــة والتــي
تشكل «الهدف» يف مراحل معينة ،ويف الوقت

ذاتــه تقــدم شــكل وصيغــة ملموســة للقــارئ

حتــى يكملهــا هــو.

وقــد قــام الفيلســوف البولندي رومــان إنغــاردن
بصياغــة مصطلــح «وجهــات النظــر املنظمــة»
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ـعـريض أو غــر ـعـريض ،لكــن بشــكل تمثيــي،

غــر ذات قيمــة إال بمــدى تأثريهــا عــى القــارئ،
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يك يبتكــر الح ـلـول لســدها كمــا يــرى هــو .ويعــد

مســتقل عــن مشــاركة القــارئ.

تركيبــة نصيــة مختلفــة ،فــإن ميالدهــا يتــم مــع

هــذه الفجــوات ،بــل بالعكــس كلمــا حــاول
النــص أن يكــون حقيقيــاً «أي كلمــا حــاول أن

ميــاد كل ـقـراءة جديــدة لهــا .فمــن الحتمــي

الفجــوات بــن وجهــات النظــر» .وال يمكــن بــأيّ

أو الحقيقــة ،فاملعنــى ال يكمــن يف النــص فقــط

يقــدم وجهــات نظــر منظمــة كلمــا زاد عــدد

حــال مــن األحــوال أخــذ فجــوات النــص األدبــي
عــى أنهــا عيــب بــل بالعكــس أنهــا عنصــر أســايس

لكــن مــن خــال القــارئ الــذي يخــرج ذلــك املعنــى

ويدركه .وألن إدراك النص األدبي يمثل حقيقة

غري األدبية التي تحتاج إىل بيان بشأن الحقيقة

التاريخــي املؤقــت وبذلــك فهــي تمثــل حقائــق
مــن حيــث كونهــا منفصلــة عــن الزمــن العــادي

غـرة يف كــون تركيبهــا
والوضــع التاريخــي ،ومت ـ
دائمــاً يســمح للقــارئ بــأن يأخــذ مكانــه داخــل

خاصــاً ،والقــارئ ال يتعلــم فقــط أن ي ـقـرأ النــص

أهــم القيــم الرئيســية يف األدب.

املعرفــة الرتكيبية للعلــوم املاديــة .فاملعرفــة

أمكــن الســيطرة عليهــا أو التحكــم بهــا ،لكنهــا

وجدت كنتيجة لتجربة لم تتمّ السيطرة عليها
للمفســر أو القــارئ .فالتفســر هنــا لــم يتــمّ مــن

خالل التتبع املنطقي للمواقف أو الوقائع ولكن

يتــم مــن خــال االســتجابة النقديــة للقــارئ.
وبذلــك فحقيقــة يشء مــا تتطلــب جمهــوراً حتــى
ُتكتســب ،فالحقيقــة الخاصــة بالتــوراة عــى

ســبيل املثــال تتطلــب تصديــق القــارئ.
وكذلــك األدب ليــس لــه معنــى يجعلــه منفصـا ً

عــن تصديــق القــارئ وال يكــون الحكــم عليــه
حكمــاً موضوعيــاً .فالعمــل األدبــي هــو اســتجابة

لتجربــة الكاتــب الحياتيــة ومــن ناحيــة القــارئ
فــإن الفهــم والتفســر يكــون طبقــاً لتجربــة

ال ـقـراءة الخاصــة بالقــارئ .وبذلــك ال بـ ّـد مــن
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دراســة العالقــة بــن العمــل واملتلقــي ،ومــن

فلمنج يميــل العتبــار الربيطانيــن هــم أعظــم

يفتقدون السبيل إىل السياق الذي يحدث فيه

التداخــات الخاصــة بالتفاعــات الذاتيــة أو

أجنــاس األرض وأن الشــعب الــرويس ال يمثــل
طـراً وأنــه شــعب أليــف ،وكان ذلــك ا ـلـرأي
خ ـ

واحد .فهو منفتح من حيث أنه يتجدد بتجدد

ومــن ثــم كان النــص متعلقــاً عــى الوجهــة

العبــث أن تتصــور أننــا يمكننــا أن نتحــاىش
التح ـيـزات الخاصــة بنــا ولكــن ال بــد مــن االهتمــام

شــعوب العالــم وأنهــم متفوقــون عــى جميــع

الثقافيــة والتاريخيــة ..إلــخ ،فهــو كيــان غــر
مكتــف بذاتــه .أمــا كونــه منغلقــاً فهــذا االنغــاق

وذلــك يعنــي أن هنــاك اســتدالال نصيــا يقــوم بــه

«الزمنــي»« ،املنطقــي» لــي نصــل حتــى النهايــة

الداخليــة للنــص نفســه ال يحجــب عنــا حقيقيــة

أمــا النــص املنفتــح فهــو يشــبه الكائــن الحــي

خاصــة تجــوز دراســتها بشــكل مســتقل ،ومــن

ويستشــهد إيكــو بأهميــة دور القــارئ خــال

املعنــى.

العالــم الخارجــي الــذي يقـ ّـدم لــه ا ـلـزاد مــن أجــل

ويستشــهد إيكــو بنصــوص أدبيــة عديــدة

القصيــدة ـقـراءة للعالــم ،فــإن ـقـراءة هــذه

األيديولوجيــة املحــددة يف ذلــك الوقــت.

املتناقــض للنــص حســب مــا يذهــب التفكيكيــون
أحــد األشــياء التــي تؤســس الالقابليــة لل ـقـراءة،

أعنــي ال ـقـراءة الواحــدة .ويف ذلــك يفــرق بــارت

يف كونــه يتجــدد باســتمرار خــال تبــادالت مــع

تعنــي قابليتــه للكتابــة.

وليــس التفكيكيــون وحدهــم هــم مــن يمنحــون
القــارئ حريــة واســعة يف تعاملــه مــع النــص
فهنــاك مثـا ً ســتانيل فيــش وهــو أحــد منظــري

التلقــي وليــس مــن التفكيكيــن يذهــب إىل أن

الكاتــب الحقيقــي للنــص هــو القــارئ ،وأن
ال ـقـراءة ليســت اكتشــافا ملــا يعنيــه النــص وإنمــا

ســرورة اختيــار ملــا يفعلــه بنــا ومــا يفعلــه النــص

يرى أمبرتو إيكو أن
ً
نوعا
الالمحدودية تخلق

من الفجوات التي تعطي
القارئ الفرصة كي يبتكر
الحلول لسدها كما يرى
هو .ويعد من المستحيل
بالنسبة إلى نص أن يقوم
برأب هذه الفجوات

ثــم تتــم قراءتــه يف ظــل ســياقه الخــاص.

باعتبارهــا منفتحــة وفــق املعنــى املتقــدم مثــال:

• روايات جيمس بوند إليان فلمنج.

• روايــات الســوبر مــان الهزليــة التــي يعــد لــكل
منهــا موضوعــاً مســتقالً.
لكــن مــن الســذاجة أن نعتــر التمييــز بــن النــص

النظــام وبــن غريهــا مــن عناصــر خــارج النظــام.

وهذا النص حسبما يراه إيكو الذي ال يأخذ فيه
املؤلــف حســباناً إلمكانيــة نص ّيــة يجــوز أن تفســر

متبادلــة بينــه وبــن وحــدات النــص .كمــا أن هــذا
النص ال يعتمد عىل اآلراء الشائعة ،لكنه عىل

تكتمــل ،لكــن الحبكــة املنغلقــة هــي التــي تضــم

مواضــع متكــررة يمكــن فيهــا للقــارئ أن يتكهــن

باملرحلــة الالحقــة وذلــك ألن الكاتــب يؤكــد
باســتمرار عــى مــا يــؤدي إىل ذلــك.
ً
إن النــص هــو الــذي ي ـفـرض مســبقا قارئــا

الــداليل بــن كلمــات وجمــل مختلفــة مثــل
يوضــح إيكــو دور القــارئ يف تحقيــق النــص،

فالقارئ ال بد أن يكون عىل علم بكتابة النص،
خاللهــا دون التمــاس عناصــر خارجــة عــن ذلــك
النص ألن النص يعطينا فهمه بذاته ،وقد أكد
ســارتر يف مقاالتــه الشــهرية عــن الكتابــة املعنونــة

«مــا الكتابة؟» و»ملــاذا نكتب؟» و»ملــن نكتــب؟»
عــن أهميــة النــص مــن حيــث األســلوب مؤكــداً

ُدس بينهما قطع
فيكون من املنايف للعقل أن ي ّ
جـاج خشــن» وفقــاً لذلــك يلعــب األســلوب
مــن ز ـ
دوراً هامــاً يف نقــل رســالة املؤلــف واســتقبال

االســتعادة املتجــددة للنــص.

عنصر الالمحدودية في
األدب يمثل أهم حلقة وصل
بين النص والقارئ ،فهي
بمثابة القوة الواصلة التي
ّ
تحفز القارئ على استخدام
أفكاره حتى يتمكن من
إدراك فحوى النص

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو هــل كل

النصــوص األدبيــة تحمــل بــذور تجددهــا الــذايت؟
إن صياغــة النــص األدبــي وتشــكيله الجمــايل
ومؤهالتــه التعبرييــة هــي التــي تمنحــه ســمة

التعبــر الــداليل والتوســع التعبــري ،فالنــص

القــادر عــى االنفتــاح هــو نـ ّ
ـص تشــكل مــن
حـاء املعـ ّـر
مكونــات لغويــة مشــبعة باإلي ـ

واأللفــاظ الوامضــة املشــرقة بجمــال التعبــر

والتي تولد من رحم املعاناة اإلبداعية ،فالنص
الجديــر بال ـقـراءة تشــكل حقيقتــه وبنيتــه حقـا ً
منهجيــاً يتيــح للقــارئ الجديــر بال ـقـراءة أن

تمنحــه طريقتــه يف املعالجــة أو ح ـيـزاً نظريــاً
ممكنــاً مــن الربهنــة عــى قضيــة مــن القضايــا أو
ضـاء دالليــاً يســمح لــه با ـقـراح معنــى أو إيجــاد
ف ـ
ف ـكـرة وذلــك ألن:

نواة مستقلة تنمو وتتف ّرع .وهذه هي الخاصية

يســتطيع القــارئ إيجادهــا مــن سلســلة جامــدة

اإلشعاع التعبريي والتنويع األسلوبي .فالطاقة

مرجعيــة يف قصــة بلزاك «سرياســن» حيث

ومــن ثــم يجــب إخضاعــه للتجربــة إذا أردنــا
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الخطــاب األصــي بالخطــاب املنتــج هــو جوهــر

الــداليل ويُذهــب لــذة الكشــف الجمــايل.

والثقافية واملعتقدات الشــائعة يف ذلك الحني.
ضـرب إيكــو مثــاالً مــن خــال
ومثــال عــى ذلــك ي ـ
دراســته لروايــات جيمــس بونــد ،حيــث أن إيــان

اإلســقاط الفكــري ومقتــى ذلــك كلــه أن ربــط

ويديرهــا كموســيقى القــداس.
فالنــص وفقــاً لجوليــا كريســتيفا مجال لعمــل
ّ
التولــد بفــك اللغــة الطبيعيــة املرت ـكـزة
ذايت

بسياق معني ،وذلك عىل عكس النص املفتوح
الذي تكون معانيه شاملة وغري م ّتصلة بسياق

معني ،ومن ثم يمكن فهمها من خالل آخرين

خــروج عــن عالــم اإلن ـتـاج النقــدي إىل عالــم

الــداليل املنضبــط وتكــون حلبــة للمنافســة.

وتــوازن العبــارات يســتميل عواطــف القــارئ

ي ـقـول إيكــو «يف النــص يكــون القــارئ هــو

املتحــدث الوحيــد وتلــك العبــارة نجــد لهــا

انفتــاح بمعــزل عــن البنيــة األصليــة للنــص هــو

بالنظــر إىل إمكانيــة اللغــة التعبرييــة الهائلــة،
ومــن ثــمّ فالنــص الواحــد ّ
يولــد نصوصــاً أخــرى،

فالنــص يتســم باســتقاللية ذاتيــة (أمــا الخــر ال

ومــن ثــم يســلم املؤلــف باملعلومــات االجتماعيــة

تســتقل عــن الب ـنـاء األصــي للنــص ،وأن أيّ

 – 2النصــوص الخالــدة هــي التــي تقبــل االنفتــاح

القــارئ لهــا ،فانســجام الكلمــات وجمالهــا

مجددين لريوق ألناس يف ذلك الزمان واملكان،

تكــون فيــه املعــاين خاصــة وضمنيــة ومتصلــة

املمارســة التأويليــة املنتجــة للمعنــى والتــي ال

بشــحنات دالليــة مركبــة شــديدة التعقيــد،

ويف ذلــك ي ـقـول برنســتني يف النــص املتعلــق

األطــر املتبادلــة واملتكافئــة داخــل النــص.

األلفــاظ املشــكلة للنــص تكــون مشــحونة

الــذي يجــد مشــروعيته مــن خصوبــة البنيــة

 – 1النــص مهمــا كانــت طبيعتــه غــر مكتــف

بوســائل نصيــة مجــردة ،والك ـفـاءة النصيــة هــي

حيــث يكتــب ذلــك النــص يف زمــان ومــكان

خلــق آراء جديــدة متم ـيـزة.

فالنــص األدبــي يتميــز با ـلـراء األســلوبي ألن

ظـرة املحدقــة تتخللهــا
الكلمــات شــفافة والن ـ

وفقــاً ل ـقـراء مختلفــن يف ظــل ظــروف مختلفــة،

من الجانب اآلخر يعمل عىل بناء تلك الكفاءة

إىل املســتوى الــداليل الــذي يشــكل ويحصــر

أن النــص يعطينــا مفاتيــح فهمــه قائـا ً «ملـ ّـا كانــت

العكــس ُيشــكل عــر أفــكار مخالفــة تعمــل عــى

نموذجيــا يعمــل بك ـفـاءة خــارج النــص ،لكــن

لتوجهــات ثالثــة عــى الصعيــد «الخــري»،

ضمائــر اإلشــارة التــي تشــر إىل تلــك القطــط.
ثانيــاً    :يظهــر اســتدالل يعتمــد عــى التجــاذب

متعــددة بــكل جملــة ويف املقابــل يستشــهد إيكــو
بنصــوص منغلقــة ال تحمــل تنوعــاً مثــال:

أن األمــر يتعلــق بالبنيــة الرمزيــة وعالقتهــا

مــن القــارئ الــذي ينبغــي أن يؤســس عالقــات

واحــدة ثــم يســتبدله يف أشــعار الحقــة بواســطة

والشــفرات املألوفــة التــي يمكــن تفســر النــص

املحكمــة التــي يمكــن أن تســفر عــن ـقـراءات

املنفتــح ،فالنــص املنغلــق هــو ذلــك النــص الــذي

بعضهــا بعضــا يف ظــل حــدود واضحــة داخــل

تحليلــه لقصيــدة «القطــط» لبودلــر فــري:
أوالً :إن يف القصيــدة يــأيت اســم القطــط ـمـرة

حيــث يكــون هــذا العمــل مفعــم بالتوريــات

بالحبكــة .إن حبكــة الروايــة املنفتحــة هــي التــي ال

يتم ترتيب عناصره بطريقة ثابتة ومستقرة مع

القــارئ يعتمــد عــى التبــادل والتجــاذب الــداليل.

أي تلقيــه لإلشــارة اللغويــة املركبــة وترميزهــا،

 –3أعمال جويس خاصة «يقظة فينيغان»

وكذلــك أمربتــو إيكــو الــذي يفـ ّرق لنــا بــن نوعــن

بناء الخاليا الحية .وبذلك فالنصوص منفتحة
مــن حيــث أنهــا تتطلــب تعاونــاً نظريــاً وذهنيــاً

الغمــوض ليســتفز متعــة ال ـقـراءة.

«العالــم الســفيل»« ،رعــب الظلمــات» وهنــا

واملتــدين ألن األمــور ليســت بهــذا الشــكل ،ذاك

مــن النصــوص همــا النــص املنغلــق والنــص

أكــر مــن ذلــك ،إال أنــه يســر عــى نفــس

 –2مسرحيات بريخت التي تتطلب من املشاهد
أن يبتكر حال ً للمشكلة التي عرضت.

املنغلــق واملنفتــح يعنــي التمييــز بــن الرفيــع

بنــا متعلــق بمــا نفعلــه نحــن بــه.
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يكــون باملعنــى اإليجابــي مــن حيــث كونــه بنيــة

مفتــاح لتفســرها.

املســتهلك وذلــك بســبب وضوحــه التــام ،ونــص

أخــرى .إن ال قابليــة النــص لل ـقـراءة عنــد بــارت

ال ـقـراء ودوافعهــم يف التعامــل معــه وظروفهــم

 –1روايــات كافــكا وذلــك مــن حيــث أنــه ال يوجــد

بــن نــص قابــل لتلــك ال ـقـراءة وهــو النــص

آخــر قابــل للكتابــة وهــو مــا يتطلــب مــن القــارئ
تعاونــاً فعليــاً ومشــاركة يف إنتاجــه وكتابتــه ـمـرة

مــن املســتوى الكالمــي إىل املســتوى الرتكيبــي

نوســع التحليــل باالنتقــال
الســردية بــه .ثــم
ّ

النــص مخالطــة وجدانيــة ومعايشــته معايشــة

النحوي ،ونستطيع من خالل هذين املستويني
التعـ ّرف عــى مــدى توافــق الوحــدات جميعــاً

باألساس الذي تقوم عليه التجربة األدبية التي
تعـ ّـد يف نهايــة املطــاف مشــروعاً شــخصياً فرديــاً.

القصيــدة هــي كتابــة للعالــم» حيــث أن الطابــع

يف الحقيقــة .فــكان الخطــاب يتحــدث تبعــاً
الهتمامــات القــارئ الــذي يريــد تنو ـيـراً وإيضاحــاً

ظـراً ألن ا ـلـراوي يعــرف أن زامبنيــا مــروّع
ر ّوعــه ن ـ

صـول أســباب االطمئنــان
إنســانية تفــي إىل ح ـ
النقــدي التــي تســمح بانفتاحــه انفتاحــاً مســؤوالً
وواعيــاً يف متجــدد اللحظــات ،بيــد أن االنفتــاح

ملجــرد أن روســيا كانــت ومــن وجهــة نظــر ا ـلـرأي
العــام أقــل تهديــداً ألوربــا يف ذلــك الوقــت،

ويف ذلــك ي ـقـول أدونيــس «إذا كانــت كتابــة

الــكالم بشــكل صريــح.
ً
ً
والنص الجمايل ّ
يعد منفتحا ومنغلقا يف وقت

ظــل زامبنيال مســتغرقاً يف التفكــر وكان شــيئاً

دراســته حيــث نحــاول تعريــف أصغــر الوحــدات

املظلمــة .ولــي يحــدث ذلــك ال بــد مــن مخالطــة

عــى التمثيــل ليســتبدلها بتعدديــة املعــاين التــي
وهذا اإلجراء كما تسميه كريستفيا «الدالئلية»
يعيدنــا إىل املؤلــف وال إىل أيّ واقــع غــر لغــوي).

تفــي إىل ســبل مــن ال ـقـراءات غــر املحــدودة

أي أن أي عنصر من عناصره قد ينفصل ويصري

التوليديــة للنــص التــي ال تخــرج عــن نطــاق
ح ّرك لهــذا
الدالليــة الكامنــة يف النــص هــي امل ـ

بذا تــه.

 – 3التأويــل الحــريف للنــص يسـ ّـد بــاب االنفتــاح

كاتبة مصرية

التوليــد الــذي يــؤدي إىل فتــح مجــال االحتمــال
الــداليل وتوســيع مســاحة التعبــر اللغــوي ،أمــا
ضـاء النــص فيــئ جوانبــه
ح ّرك يف ف ـ
القــارئ فيت ـ
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ملف

عبث مع العبث
االعتراف في رواية «الغريب» لكامو
الرواس
لينا ّ
عـرف ،والعمــل الفنــي هــو ا ـعـراف» .ي ـقـول كامــو عبارتــه هــذه مع ـترًا إياهــا املوضوعــة األساســية لبعــض مــن
«الضمــر املذنــب يجــب أن ي ـ
ّ
مرًا جماع ًيــا يغذيــه ذنــب
رواياتــه الهامــة .إال أن كامــو ال يتحــدث عــن الذنــب أو الضمــر الشــخيص للفــرد الواحــد ،إنمــا هــو يقصــد ض ـ
جماعــي ً
أيضــا مــن شــأنه أن يقــي عــى الفــرد الــذي يمتلــك الشــجاعة ملواجهتــه وحيـ ًـدا .ولعــل أحــد أهــم األمثلــة التــي ت ــرز عربهــا هــذه

املوضوعــة هــي روايتــه «الغريــب» ( .)1942فكيــف بــرز اال ـعـراف يف هــذه الروايــة؟ ومــا هــي أصولــه؟

يشير

الربوفيســور الربيطــاين جريمــي

تامبلينــغ إىل أن ســؤال اللــه األول

ا ـعـراف كاذب مــن اإلنســان «ا ـملـرأة التــي جعلتهــا

سـرحيات األخالقيــة يف القــرون الوســطى،
يف امل ـ
ّ
ً
الخطـاء ذاتــه تصو ـي ًرا واقع ًيــا
ـ
صـوال إىل تصويــر
و ـ

بهــذا ارتبــط كل مــن الذنــب واال ـعـراف بأصــل

الشر يتمثل يف صراعه مع الخطايا والشياطني

حـول الخطيئــة ،قابلــه
لإلنســان كان اســتجوابًا ـ
معــي هــي التــي أعطتنــي مــن الشــجرة فأكلــت».
ً
خصوصــا يف
سـرة حياتــه،
وجــود اإلنســان وم ـ
الرتاث اليهودي املسيحي يف الثقافة الغربية.

إذن يســعى املعــرف دومً ــا إىل التطهــر مــن آثــام
يح ّتــم عليــه وجــوده ارتكابهــا ،وهكــذا نشــأت
ف ـكـرة سـ ّر اال ـعـراف يف الكنيســة الكاثوليكيــة،

ففــي حــن يرفــض بعــض أت ـبـاع املســيحية ،وهــم

الربوتســتانت ،مبــدأ اال ـعـراف أمــام كاهــن ال
يعتربونــه ممثـ ًـا عــن اإللــه وال يجــدون ً
نصــا
واضحً ــا يؤهلــه لهــذا املوقــع يف كتابهــم املقــدس،

يــرى البعــض اآلخــر أن الكاهــن هــو العنصــر
األساس يف عملية التطهر من الخطايا املرتكبة،
وبالتــايل ال يكفــي اال ـعـراف أمــام اللــه وحــده؛

إذ ينبغــي عــى «مرشــد روحــي» ســماع ا ـعـراف
املذنب بغية الغفران له ،فهو الفرد املمثل عن

الجماعــة الواحــدة التــي ينبغــي أن تصفــح عنــك
بدورهــا ً
أيضــا.

يف الحاجــة أيضــاً إىل اال ـعـراف األدبــي ،إن صــح
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والتي قد تبدو أنها محاولة لكشف الكاتب عن
ذاته ،يف حني أنها قد تفعل العكس تمامً ا؛ إذ

قــد يتقمّ ــص الكاتــب فيهــا دور شــخصية أخــرى.

صـراع اإلنســان مــع
بشــريًا ال مثال ًيــا .وملـ ّـا كان ـ

وقد أصبح هذا النوع من الرواية ،يف السنوات
الخمســن األخرية ،هو األكرث شـ ً
ـيوعا وانتشــارًا.
ّ
فيتمثــل يف الشــعر اال ـعـرايف الــذي
أمــا األخــر؛

صـراع داخل ًيــا يكشــف عــن شــياطني
بــات اآلن ال ـ

ً
خصوصــا الغنــايئ منــه،
الشــعر بشــكل عــام،

جـزء منفصــل عــن الكيــان البشــري تدفعــه
ك ـ

إىل املعصيــة والخطيئــة ،كســاحرات ماكبــث،
النفس البشــرية؛ آراءها وأفكارها ومشــاعرها،

كالغضــب والعنــف والعزلــة والقلــق ،التــي

رافقــت ظهــور الــذات النهضويــة حتــى اســتقرت
ً
رئيســا لــه.
يف األدب املعاصــر وشـ ّـكلت
موضوعــا ً
مصطلح االعرتاف يف األدب

حـول تحديــده؛ إذ يبــدو أن
يجــادل املعجــم ـ
يتخذ طابع االعرتاف والتعبري عن حالة الكاتب

الشــعورية والذهنيــة ورؤيتــه للحيــاة ،إال أن
بعضــه فقــط يتميــز بكونــه أكــر كشـ ًـفا لــذات
الشــاعر وأكــر تفصيـ ًـا ملشــاعر األلــم ،الحــزن،
القلق والفرح .وقد ظهر هذا النمط من الكتابة
الشــعرية يف أ ـمـركا يف أواخــر الخمســينات

حــدد معجــم املصطلحــات األدبيــة والنظريــة

وأوائل الستينات من القرن العشرين ،وارتبط

اال ـعـراف يف األدب؛ أولهــا األدب اال ـعـرايف

سيكســتون ودبليــو .دي ســنودجراس.

لوصــف التجــارب الشــخصية ومجموعــة

األخــرى فتعــود إىل  400ميالديــة مــع كتــاب
اعرتافات القديس أوغسطني الذي ّ
يمثل رحلة

األدبيــة ثالثــة اتجاهــات اتخذهــا مصطلــح

الــذي يتســم بالطابــع الــذايت الشــخيص
األفــكار واملشــاعر والحالــة الذهنيــة والجســدية

والروحيــة لشــخصية مــا وإظهارهــا.

والثــاين هــو الروايــة االعرتافيــة التــي ع ّرفهــا
املعجــم عــى أنهــا مصطلــح غامــض ومــرن يصــف
ً
سـرة الذاتيــة ،خياليــة كانــت أم
نوعــا مــن ال ـ

بشــعراء مثــل رو ـبـرت لويــل وســيلفيا بــاث وآن
حـول األنــواع
أمّ ــا األمثلــة الســابقة والسـ ّباقة ـ

انتقــال هــذا القديــس مــن الخطيئــة وفجــور

الشــباب إىل اعتنــاق املســيحية وانتصــار الــروح
عــى الجســد ،إضافــة إىل كتــاب «اعرتافــات
ملتهــم أفيــون إنكليــزي» ( )1822لصاحبــه

زهري دباغ

وقــد نذهــب إىل ال ـقـول إن انعــكاس ف ـكـرة الذنــب
والخطيئة بمفهومهما الديني عىل األدب ّ
تجل
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ملف

توماس دي كوينيس ويصف فيه مرحلة مبكرة

مــن حياتــه وإدمانــه التدريجــي عــى املخــدرات،

وكتاب «اعرتافات» ( )1782وهو السرية الذاتية
ص ً
ـول إىل كتــاب «إذا مــات»
جــان جــاك روســو ،و ـ

( )1935ألندريــه جيــد.

قــد تشــكل روايــة «الغريــب» أللبــر كامــو واحــدة

مــن أهــم النمــاذج عــن أدب الروايــة االعرتافيــة
راو واحــد يســرد
املعا ـ
صـرة ،إذ يوجــد فيهــا ٍ
القصة بأســلوب الشــخص األول ،وهو يمر عرب

تجــارب شــخصية عديــدة تجلــب لــه معرفــة لــم
يكن يمتلكها سابقاً حول ذاته .من هذا املنظور

شـرك «الغريــب» مــع الروايــة االعرتافيــة
ت ـ

غـرة يف كنيســة مــا ،إذ
املغ ـفـرة عــر حجرتــه الص ـ
َ
موضوعــا الذنــب وا ـلـراءة يف كتابــات
طاملــا ارتبــط
ً
ً
كامــو ارتباطــا وثيقــا باتجاهــن متعاكســن يف

ف ـكـره ،أولهمــا هــو األفــكار والتأ ـثـرات املســيحية
والوثنيــة ،فقــد كــنّ كامــو طــوال حياتــه الحــب
حـرام للفلســفة واألدب املســيحيني ،إذ
واال ـ
ً
يبــدو أنــه قــد كان يكــنّ والء خاصــا للقديــس
أوغســطني ولكريكيغــارد الوجــودي املســيحي.

أمّ ــا االتجــاه اآلخــر يف فلســفته فيقــوم عــى

اإلعجاب ،مثل سابقه نيتشه ،بالقيم البطولية
اليونانية والفضائل الكالسيكية مثل الشجاعة

بعناصــر أدبيــة عـ ّـدة .كمــا أن بعــض النقــاد

والعالقــة بــن العدالــة واملجتمــع .وتهــدف
املحكمــة إىل نــزع ا ـعـراف أو توضيــح أو كشــف

للشخصية الرئيسية كرواية «املحاكمة» لفرانز

كافــكا و»الجريمــة والعقــاب» لدستويفســي.

كمــا أن بعــض النقــاد يصنفهــا تحــت فئــة أدب
اليوميــات التــي تشـ ّـكل روايــة دستويفســي

«اإلنســان الصرصــار» أو «رســائل مــن أعمــاق

األرض» خــر مثــال عليــه.

تقســم روايــة «الغريــب» إىل قســمني :األول

يصـوّر مجموعــة مــن الحــوادث العبثيــة التــي

تشكل رواية «الغريب»
أللبير كامو واحدة من أهم
النماذج عن أدب الرواية
االعترافية المعاصرة ،إذ
راو واحد يسرد
يوجد فيها ٍ
القصة بأسلوب الشخص
األول ،وهو يمر عبر تجارب
شخصية

هــذا اإلنســان وعاملــه وذلــك عــر اختــاق املعنــى

«اال ـعـراف والتواطــؤ يف الســرد» الســمة املم ـيـزة
للنصــوص االعرتافيــة ،أال وهــي أنهــا ُتــروى مــن
قبــل شــخصيات اســتهلكها الذنــب ،مــا يدفعهــا

قســمً ا كبـرًا مــن الروايــة .إال أن هــذا االنغمــاس

الحــي هــو بالضبــط مــا يثــر حساســية ســلبية

جـزء األول مــن الروايــة .ويف
تجــاه مريســو يف ال ـ

الفكريــة يف فلســفة كامــو بقــوة عــى شــخصية
ضـوح تــام
مريســو الرافــض للخــاص الدينــي بو ـ
والســاعي إىل ـنـوع آخــر مــن الخــاص؛ ذلــك

روايــة الغريــب ودور الكاهــن الــذي يمـ ّر طريــق

واالنعتــاق ،خاصــة مــن النظــام االجتماعــي

جـزءًا منــه رغــم ذاتــه التــي تنــزع نحــو الحريــة
ـ

التي من شأنها تسهيل الرؤية املوضوعية حول
جريمــة القتــل ،بـ ً
ـدل مــن أن يحصــر القــارئ

جـزء الثــاين هــي ال ـنـرة
بــن القــارئ ومريســو يف ال ـ

ذاتهــا التــي كانــت يف بدايــة الروايــة تقيــم أبعــا ًدا
بيننــا وبينــه ،إال أنهــا تطــورت نتيجــة تطــور

وعــي مريســو والقــارئ يف آن معً ــا ،فــا يعــود

الغريب غري ًبا تمامً ا يف النهاية ،إنه ككثري ممن

هــذا الصــدد تــورد الكاتبــة مــاري آن فيســوي رأي

يف روايــة القــرن العشــرين ،والــذي يصــف بــه

التواصــل األول بــن القــارئ والشــخصية التــي

الكاتــب ديفيــد ســرينزر يف كتابهــا عــن ا ـلـراوي
عالقــة املتلقــي مــع مريســو يف بدايــة الروايــة

«بــن العفويــة التامــة لتصرفاتــه ومالحظاتــه
مــن جهــة ،وانعــدام حساســيته تجــاه املشــاعر

القــارئ األوليــة عــى أفعــال مريســو ،قبــل

الجريمــة وبعدهــا ،بصدقــه يف الســرد .فينجــح
بــن املتلقــي ومريســو الــذي يرفــض الكــذب

عــن القيــم االجتماعيــة واألخالقيــة األصيلــة،
خصوصا أنه يدفع حياته ثم ًنا يف النهاية رفضاً
ً
للكــذب.

بفهــم اإلنســان للعالــم ودوره فيــه .وهكــذا يتــم
يجــد نفســه بهــا ،فتتحطــم أوىل موضوعــات

طـاع التواصــل
العبــث عنــد كامــو ،أال وهــي انق ـ

اإلنســاين.

باتساع أو تقلص مدى الذكريات التي يستطيع
الفكــر أن يطاولهــا .وهــذا مــا ـنـراه واضحــاً مــع
مريســو الــذي يعيــد ،عــر الســرد واال ـعـراف،

عىل مستوى الشخصية .لعل هذا هو تمامً ا ما
«عبــث ضــد العبــث».

الحيــاة ـنـراه يجيــب «حيــاة أســتطيع فيهــا أن

يــرى فوســر أن اال ـعـراف هــو وســيلة الفــرد
للكشــف عــن هُ ويتــه الخاصــة؛ فهــو محاولــة

عــن الحيــاة التــي يريــد أن يحياهــا بعــد هــذه
أتذكــر هــذه الحيــاة» .إن مــا يجعــل اال ـعـراف

جـزءًا مهمً ــا يف استكشــاف الهُويــة هــو عمليــة
ـ
ّ
سـرجاع التي يقوم عليها ،والتي
التذكر ،أو اال ـ

تبــدو وكأنهــا الحجــر األســاس الــذي تقــوم عليــه
الفلســفة املســيحية أيضــاً.

النبرة االعترافية التي تبني
جسرا للتواصل بين القارئ
ً
وميرسو في الجزء الثاني
هي النبرة ذاتها التي كانت
في بداية الرواية تقيم
أبعادا بيننا وبينه ،إال أنها
ً
تطورت نتيجة تطور وعي
ميرسو والقارئ

طـول الروايــة كان
اال ـعـراف الــذي جــرى عــى ـ
ً
عبت
صادقا ،عىل عكس االعرتاف األول الذي َ

بــه البشــرية مــن جنــة اللــه إىل األرض كعقــاب

طـول الروايــة،
لهــا .امتــد ا ـعـراف مريســو عــى ـ
ّ
إنــه اال ـعـراف الــذي كان مــن شــأنه أن يوفــق
بــن املتلقــي وشــخصية مريســو بمــا تحملهــا مــن

قلــق وجــودي كامــن .وعندمــا كانــت شــخصية

مريســو تقــوم بأفعالهــا غريزيًــا مــن دون منطلــق
فكــري كان القــارئ قــد تسـ ّـلح بوعــي منحتــه
إيــاه التجربــة .وال يكــون اال ـعـراف مــن جهــة

مريسو فحسب ،فاملحكمة تعرتف بعنصريتها
واملجتمــع يعــرف بقيــوده الفكريــة والدينيــة.

ي ـقـول تريانــس دوودي «اال ـعـراف ،دين ًيــا
كان أم َعلمان ًيــا ،هــو دومً ــا فعــل مجتمعــي».

وكذلك يعرتف القارئ باألسئلة الوجودية التي

االعرتافية املعاصرة» ،أن الشخصية االعرتافية

لإلجابــة عنهــا .وبهــذا تــؤدي الكتابــة االعرتافيــة

تطرحهــا شــخصية مريســو ،و ـيُـرك لــه املجــال

بينمــا يذكــر بيــر أكســثيلم ،يف كتابــه «الروايــة
تديل باعرتافها آملة الوصول إىل فهم للحقيقة
التــي تشــكل جوهــر وجودهــا ،فالنقطــة الهامــة
يف عمليــة ال ـبـوح عنــد مريســو هــي أنهــا تمثــل

الفعــل املعاكــس تمامً ــا ملــا تــدور حولــه الروايــة

مــن شــعور بالعــدم والالجــدوى .فيظهــر أن

ـبـوح مريســو ،أو اعرتافــه ،يرتافــق مــع الرغبــة

صـول إىل الحقيقــة أو جوهــر
العميقــة يف الو ـ
الوجــود .إن اال ـعـراف ،هنــا ،هــو لحظــة األمــل
ً
أيضــا ،إنهــا الفعــل املجتمعــي ،االتصــايل ،الــذي

إن عملية البوح التي يقوم بها مريسو ،املرتافقة

يقــاوم بــه مريســو عزلتــه وعدميــة العالــم مــن

وأكرث تربي ًرا له واندماجً ا معه؛ ذلك أنه يشعر

التــي يقــوم بهــا مريســو لألحــداث وردود فعلــه

مــع ازديــاد وعيــه ،تجعــل القــارئ أكــر قر ًبــا منــه

الزمــان ،كمــا يالحــظ جــون ـلـوك ،مرهــون

تشــكيل ذاتــه وهويتــه؛ فعندمــا يســأله الكاهــن

تصفهــا مــاري آن فيســوي.

يســألون األســئلة الوجوديــة ذاتهــا التــي تتعلــق

الخــوض يف التجربــة الحســية والشــعور بمجــد

الــذي يعيــد لــه إحساســه باملجتمــع الــذي يشــكل
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إبــداء أي شــعور يوصــف بـ»اإلنســاين» تجــاه

يف ســبيل التملــص مــن عقوبتــه ،ممــا يؤكــد
ً
صدقــا يف دفاعــه
للمتلقــي كونــه الصــوت األكــر

اللحظــة وجمــال العالــم .تنعكــس هــذه الثنائيــة

شــخصيته .نتيجــة لذلــك ســيتمكن القــارئ مــن

قصده ســارتر عندما وصف رواية الغريب بأنها

تحملــه مشــقة الســفر ،مدخـا ً هامــاً إىل فهــم

إن ال ـنـرة االعرتافيــة التــي تبنــي جسـ ًرا للتواصــل

الفرديــة كاألكل والجنــس اللذيــن يحتــان

يف نهايــة الروايــة يتذكــر أمــه ويحــاول تخيــل
خـرة قبــل موتهــا ،فنشــهد تغيـرًا
لحظاتهــا األ ـ

نفســه ضمــن أفــق محــدود مــن التوقعــات كمــا

اآلخريــن ،يعــود لينطــوي عــى ذاتــه ورغباتــه

اإلنســانية الدفينــة ومحاولتــه إعــادة أواصــر

وأفعاله ،فتصبح الحجج املستفزة التي أقامها
ســابقاً لنفســه ،كامتناعــه عــن زيــارة أمــه لعــدم

التمركز حول ذاته ّ
ولذاته الحسية والجسدية،

يتعــارض ســلوك مريســو بالكامــل مــع مــا هــو
«مق ـبـول اجتماعيــاً» ويتجــه عوضــاً عــن ذلــك إىل

ً
خاصا يف فلسفته كاالنحالل يف الوجود
تقدي ًرا
النقــي وتقديــر الرغبــة واالســتمتاع بالواقــع عــر

نرى أن مريســو ال يكذب حول حقيقة مشــاعره

جـزء األول مــن الروايــة
تحديــد العناصــر يف ال ـ

اال ـعـراف الصــادق يف تحقيــق التواصــل املفتقــد

إىل الحديــث عنــه.
إذا نظرنــا إىل هــذا األمــر بتعمــق لوجدنــا تشــابهاً
كبرياً بني الدور الذي يلعبه القارئ عند قراءته
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والشــرف .كمــا أن القيــم الرومانســية تنــال ً
أيضــا

يشعر أن سلوكاته هجينة وغريبة وال إنسانية.

التــي نشــهدها يف النصــف األول مــن الروايــة
تبــدو عــى أنهــا تقــف ضــد هــذا ا ـلـرأي تمامــاً ،إذ

تجاهــه».
ُ
تصغــر هــذه الهاويــة فقــط عندمــا تجابــه أحــكام

فيصـوّر محاولــة املجتمــع إعــادة الروابــط بــن

أن يعــرف؟ لقــد حـ ّـدد دينيــس فوســر يف كتابــه

األخالقيــة والروحيــة» .لكــن شــخصية مريســو

هاويــة تصعّ ــب علينــا تطويــر رد فعــل عاطفــي

أمــا القســم الثــاين ،الالحــق لو ـقـوع الجريمــة،

إىل جانــب رفــض مريســو التــام للشــعور بالذنــب
جـرم ال يشــعر بالذنــب
تجــاه جريمتــه ،فـ ّـأن مل ـ

أجــل ال ـفـرص التــي يحصــل عليهــا إلظهــار قيمــه

الطبيعيــة واملحتملــة مــن جهــة أخــرى ،تقــع

تعكــس شســاعة الهــوة بــن الفــرد والعالــم.

الكامــن وراء أعمــال وســلوك مريســو .وهــو
األمــر الــذي يبــدو ســخيفاً وعبثيــاً إذا مــا وضــع

ـال.
لــكل ضـ ٍ
يقول الكاتب دبليو .أتش «كون اإلنسان حيواناً
اجتماع ًيــا يجعلــه بالتأكيــد مدي ًنــا للمجتمــع مــن

وعنــد إعــادة تقييــم أفعالــه الســابقة للجنــازة

الثقــة بينــه وبــن اآلخــر الــذي يمثلــه املتلقــي،
ً
وفعل نرى أن مريسو
وهو األذن الصاغية اآلن.

املشاعر اإلنسانية ومنح وصفة أخالقية شافية

ففــي أي وقــت ي ـفـرض عليــه النظــام االجتماعــي

يربطهــا ب ـنـوع روايــة اال ـعـراف يف املحكمــة ،حيــث

يتــم اســتخدام محكمــة لكشــف قصــة البطــل،

وعاداته وتقاليده املزيفة التي تسعى إىل قولبة

بالقرب من مريسو بعد أن كان يف الجزء األول

تجاههــا تشــكل الدليــل األكــر عــى مالمحــه

مــا يعطــي لشــعور الشــخص بأنــاه وبهويتــه
َ
مادتيهمــا الخــام فــإن امتــداد هــذه الهويــة يف

دون إدراك منــه ربمــا ،فعمليــة ال ـبـوح والســرد

غرضهــا الــذيك يف اإلفصــاح عمّ ــا يعتلــج دواخــل

ضـوع معلــوم عــر
لتصـوُّر الــذات وتقديمهــا كمو ـ

سـرار ،فتهمــس روح
النفــس ويثقلهــا مــن أ ـ

ومــا يمكــن إضافتــه عــى هــذا أن عمليــة اال ـعـراف
تتيــح للقــارئ استكشــاف هويتــه هــو ً
أيضــا؛

كاتبة سورية مقيمة في كندا

ســرد يعيــد هيكلــة الــذات كتاريــخ واســتنتاجات.

فبإصغائــه إىل ـبـوح يقــوم بــه شــخص آخــر،

ألخــرى ،ويهســهس قلــب آلخــر.

وبمشــاركته يف رحلتــه التــي لــم تتــح لــه كقــارئ،

يتعــرف هــو إىل نفســه ويعــرف بهــا بعــد أن
ُك ِشف الغطاء عنها بفعل اآلخر الذي يقول ما
ً
أحيانــا.
ال يجــرؤ القــارئ عــى قولــه ،أو فعلــه،
وتشـ ّـكل الذا ـكـرة عنصـ ًرا مهمً ــا مــن عناصــر
تشــكيل الهويــة هــذه؛ فــإذا كانــت الذا ـكـرة هــي
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األهواريون
الحاضر بعين الماضي
وارد بدر السالم

هـوار
عـراق .واأل ـ
هـوار مــن ســكنة املنطقــة الجنوبيــة يف ال ـ
«األهواريــون» هــم نــاس األ ـ

صـرة والناصريــة
مناطــق مائيــة شاســعة تغطــي تقريبــا الج ـنـوب العراقــي يف الب ـ

والعمــارة بفرادتهــا البيئيــة والطبيعيــة والنــوع الح ـيـواين القــار مــن الجواميــس
واألبقــار ،واملهاجــر املوســمي مــن الطيــور التــي تشــكل مصــدرا غذائيــا ال غنــى عنــه ،ومــا
ـيـزال ســكنة هــذه املناطــق متشــبثني بب ـيـوت القصــب واأل ـكـواخ البســيطة وال يمتهنــون
ســوى تربيــة الجامــوس واألبقــار كونهــم تجمعــات مرتحلــة مــع املــاء والــكأل .يتبعــون

مجــاري األنهــار وامليــاه التــي كانــت شــحيحة حتــى وقــت قريــب ،فعالقتهــم الفطريــة
بامليــاه عالقــة أزليــة معروفــة ،وانتماؤهــم إىل املــكان تاريخيــا يعــود إىل العصــور

الســومرية األوىل التــي مــا ـتـزال بقاياهــا ماثلــة إىل حــد مــا ،حتــى يف وجــوه األهواريــن

الفريــدة يف تشــكيالتها البشــرية مــن مالمــح وقســمات يســتطيع الزائــر أن يميّزهــا يف
الوجــوه التــي يطالعهــا نســاء ورجــاال.

كانت

األهــوار تســمّ ى فينيســيا الشــرق
ظـرا لو ـفـرة املسـ ّـطحات املائيــة التــي
ن ـ

مــن ف ـكـرة األهواريــن – النــاس – التاريــخ راحــت

الرعاة ومربّو الجواميس ،وزارها عدد كبري من

معرضه املقام اآلن يف بغداد ،تقيم عالقاتها يف

قــرون خلــت والقــادة العســكريني يف أزمــان

إىل حــد كبــر ،فاألهواريــون هــم املــايض بشــتى

هــي فيهــا كجــزر متباعــدة أو متقاربــة يقطنهــا
املستشــرقني مــن عل ـمـاء وباحثــن ومعرفيــن يف
االحتــال األجنبــي وأطلقــوا عليهــا هــذه

التســمية ،مثــل الليــدي درور وكايف ماكســويل

وبيــر ديــا وجــان باتســت وهــري فيلــد وهــري
فرانكفــورت وثــور هايــردال وصموئيــل ـنـوح،

عالــم الســومريات املعــروف .كمــا ورد ذكــر

األهــوار يف ملحمــة «جلجامــش» قبــل أكــر مــن
خمسة آالف عام باللغة السومرية ،فضال عن
بعــض النصــوص التوراتيــة التــي ذ ـكـرت

«جلجامــش» يف بنائــه للقــارب بالطريقــة ذاتهــا
التــي يســتعملها ســكان األهــوار يف صناعــة
القوارب حتى اليوم.
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عدســة املصــور الفوتو ـغـرايف ســعد نعيــم ،يف
زمنــن :املــايض والحاضــر يف معادلــة معكوســة
صــوره املم ـيـزة ،بيئــة ومكانــا وعالقــات اجتماعيــة

وإنســانية فطريــة ،والحاضــر تمثلــه العدســة

والتقاطاتهــا وزوايــا النظــر فيهــا إىل وجــوه
األهواريــن يف محاولــة الكتشــاف الكثــر مــن
الفطرة التي تجانس الطبيعة وال تبتعد عنها،

بــل تغــور يف تضاعيفهــا لتشــكل منهــا صــورة
واحدة هي مزيج من الطبيعة واإلنسان حينما

يلتقيــان يف بــؤرة فوتوغرافيــة ـ ويلتحمــان يف

زمنيــة املــكان الحاضــر رجوعــا إىل املــايض وآفاقــه

املتســعة املعروفــة ،فيتشــكالن مــن جديــد؛
طبيعــة ح ّيــة مــا ـتـزال تجــري بســيطة مــع ا ـملـاء،

وعالقــات يوميــة تســتمر بالرغــم ممــا أصــاب

ـات ك ـثـرة بســبب الحــروب
املنطقــة مــن ويـ ٍ
وجفــاف املــكان لســنوات طويلــة ،غــر أن ـهـؤالء
سـرعان مــا ينبثقــون مــن
األحفــاد الســومريني ـ

سـ ّرة املــكان ومــن الجفــاف ليكونــوا يف عــن

لتعيد أرخنته وتوثيقه والوقوف عىل جماليات

الفنــان ســعد نعيــم وكأنهــا مقتطعــة مــن فيلــم

الفاقع الذي يشكل صريورة الحياة وديمومتها

عني السينما

آالف الســنوات ،وبــدت عدســته الفوتوغرافيــة

العدسة ،مع القصب والجواميس واالخضرار

األ ـثـرة .وبالتــايل نــرى أن عدســة الفنــان ســعد
نعيــم ذهبــت إىل املــايض أكــر مــن الحاضــر

سـراره الك ـثـرة.
األهواريــن امللتصقــن باملــكان وأ ـ
وألنــه مخــرج ســينمايئ يتعامــل بعــن العدســة
باحرتافيــة جيــدة ،ســنجد الكثــر مــن لقطــات

أو أفــام متعــددة عــن املــكان وزمانــه املمتــد إىل
وكأنهــا ســينمائية موجهــة تحــدد الوجــوه

بمالمحها الزمنية ،وتستقطب املكان بطبيعته
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التي تشغل بعض األحياز من املكان الشاسع،

وجوه تضمن بقاء املكان يف ّ
دالته الطبوغرافية

شـرايني األهــوار ،لذلــك بــدا األهواريــون مــع
و ـ

الواضحــة التــي تشــكل بســاطا ك ـبـرا مــن الـ َـرْدي

عـرض لــه مــن دمــار
هــو عليهــا بالرغــم ممــا ت ـ

العابرة التي تطرقها عدسة الفنان سعد نعيم.

سـاع املــكان وجغرافيتــه
وهــي وجــوه قليلــة مــع ات ـ
وا ـملـاء؛ تشــكل الطفولــة منهــا القســم األكــر،
مثلمــا تشــكل الطبيعــة الرافــد اآلخــر لهــا؛ لكنهــا

القديمــة وجمالياتــه الســياحية واإلنســانية التــي

وتخريــب وتجفيــف يف ســنوات مــا قبــل ،2003

بســاطتهم املفرطــة ،أكــر اهتمامــا باللحظــة

إال أن الحيــاة يبــدو وكأنهــا عــادت يف الوجــوه

كاتب عراقي

بطاقة الفنان

عمل الفنان سعد نعيم محاضرا يف معهد الفنون الجميلة ومستشارا فنيا يف وزارة الثقافة وشارك يف
الفطريــة القائمــة عــى ديكــورات محــددة با ـملـاء

األهواريــون مــن هــذه الزاويــة التــي حــاول الفنــان

منبهريــن بهــذه الوجــوه التــي تداهــم الحيــاة

طـراف يســر بمــوازاة امليــاه ،وبيــوت القصــب
األ ـ

إنســاين مــن هــذه البيئــة الســهلة – الصعبــة يف

 1824قال القائد العسكري جورج كبيل عندما

الــذي يحيطهــا مــن كل جانــب ،والــزرع مرتامــي

التــي بقيــت عــى تأسيســاتها القديمــة األوىل
مــن دون أن تتدخــل الحضــارة الصناعيــة يف

ترميمهــا أو تأثيثهــا بمســتجدات العصــر،
غـرة التــي ّ
تمثــل الــدوران اليومــي
والــزوارق الص ـ
يف انســيابية املــكان وشــفافيته املائيــة.
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ســعد تكريســها بالرتكيــز عليهــا ،هــي اشــتقاق

مكوناتهــا الفنيــة والحياتيــة واملعيشــية ،وتمكــن

والسينمائية ،وعمل يف الصحافة الفنية العراقية ويشغل اآلن موقع رئيس تحرير ملجلة «السينمايئ».

بفطرة سماوية غاية يف الجمال ،ولهذا يف عام

من أعماله السينمائية الوثائقية« :آل سعيد» و»األسطورة والرتاث» و»تخطيطات» و»أزياء» و»ليلة رحيل

وجد نفسه بني وجوه ألناس يشبهون اإلغريق

أقام عددا من املعارض الفوتوغرافية منها:

والرومــان ..يف الحقيقــة إن أي واحــد منهــم

مــن التقــاط مــا يمكــن التقاطــه يف زمنيــة الحاضــر
جـوع بــه إىل زمنيتــه املاضيــة األكــر قِدمــاً
والر ـ

يصلــح أن يكــون أنموذجــا لهرقــل.

يــوم كان املستشــرقون والعســكريون املحتلــون

شـرة يف توثيــق الوجــوه
لجــأ ســعد نعيــم إىل املبا ـ

عــر الوجــوه البســيطة التــي تناســلت يف الزمــن

مؤتمرات علمية وفنية كثرية داخل العراق وخارجه .كما شارك يف عدد من اللجان التحكيمية الفوتوغرافية

املباشرة

القمر» و»مدينة الثورة» و»تسعة قناديل للمعرفة» و»الفردوس املفقود».
سحر الشرق –  2015يف بغداد وكربالء والنجف وبابل.

بغداد يف الذاكرة –  2015يف طهران.
جنة يف عدن –  2017يف بغداد.

حاز عىل جوائز وشهادات تقديرية يف مهرجانات عراقية وعربية وإقليمية.
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اليتيم األبدي
أصوات

عربي ُمتَ قلب
وضع الشاعر في زمن
ّ
حسونة المصباحي
حسني جمعان

الثالــث والعشــرين مــن شــهر أغســطس  ،1939أي قبــل أســبوع

واالتصــال الحديثــة إىل خنــق ،وتقويــض قــدرات اإلنســان القديمــة ليحولــه

يرغــب يف اإلفصــاح عــن اســمه ،مــا يــي «غــر أن كل يشء انتهــى.

الوســائل تبــدو وكأن هدفهــا األســايس هــو إق ـنـاع النــاس بــأن الشــعر لــم

في

حـرب الكونيــة الثانيــة ،كتــب شــاعر أوروبــي لــم
واحــد مــن انــدالع ال ـ

عيل أن أمنع الحرب».
ولو كنت شاعرا حقا ،فإنه
ّ
سيتعي ّ

يعُ ــد مفيــدا وال نافعــا ،وأن الشــاعر ينتمــي إىل ســالة منقرضــة ليكــون

هــذه الصرخــة املفعمــة باليــأس والخيبــة توحــي بمعنيــن :املعنــى األول

أبطــال اليــوم نجــوم الســينما ،ونجــوم الرياضــة ،ونجــوم املوضــة ،ونجــوم

مد ـمـرة .أمــا املعنــى الثــاين فهــو أن الشــاعر الــذي يعيــش يف عالــم الكلمــات

شــاعر هــي مــن بــن الكلمــات التــي نالحــظ منــذ ـفـرة مــن الزمــن أنهــا مرميــة

هــو أن الشــاعر قــد يزعــم أنــه يتمتــع بقــدرة خارقــة لتجنــب و ـقـوع كــوارث

الجريمــة املنظمــة… وربمــا لهــذا الســبب كتــب إليــاس كانيتــي ي ـقـول «كلمــة

أعــداؤه يــزدادون شراســة وعنفــا يومــا بعــد آخــر .وأشـ ّـدهم عــداء لــه اليــوم

معناهــا لتصبــح بشــعة ،وجامــدة».

ملعون يف الدنيا واآلخرة ،وأنّ شعره هو يف الحقيقة تشويه للغة كتاب

ولــو نحــن تأملنــا يف تاريــخ آداب العالــم ،لعاينــا أن للشــاعر يف كل

لكــن يبــدو أن كانيتــي لــم يرســم مــن خــال هــذه الف ـقـرة صــورة للشــاعر

بهــا يصيــغ واقعــا قــد يكــون مخفيــا عــن النــاس الذيــن يعيــش بينهــم،

عنيفــة ومتالحقــة .واألدلــة والحجــج عــى ذلــك ك ـثـرة .فــإىل زمــن قريــب،

وبهــا يدافــع عــن قيــم تــداس ،وعــن حقــوق تصــادر .وقــد يكــون قــادرا أيضــا

وألنــه مصـ ّر عــى مواصلــة «عملــه العبثــي» الــذي هــو كتابــة الشــعر ،فــإن

الكبري أبوالقاسم الشابي يف كتابه «الخيال الشعري عند العرب» .وأثناء

كائن مسكني ومتهور ،يزعج راحة الحكام واملحكومني عىل حد السواء.

عــى األرض هامــدة ،ومتعبــة وخا ـئـرة القــوى ،والتــي نحــن نتحاشــاها ،أو

نخفيها ،وباستعمالها نحن نصبح عرضة للسخرية بعد أن أفرغت من

الثقافــات ،وكل اللغــات ،مكانــة بــارزة تتحقــق لــه مــن خــال اللغــة التــي

أمــا اليــوم ،فالشــاعر العربــي يُعامــل كمــا لــو أنــه كائــن زائــد عــن اللــزوم.

مثــل هــذا الشــرف ألنهــم لــم يســعوا إىل التعــرف عــى أشــعار األمــم التــي

هــم أولئــك الذيــن ســمحوا ألنفســهم بــأن يكونــوا خليفــة اللــه عــى األرض.

والصور واالستعارات ،هو يف الحقيقة فرد معزول عن الواقع ،وبالتايل
هــو يف النهايــة عاجــز أن يكــون فاعــا يف هــذا الواقــع ليج ّنــب النــاس كارثــة
حـرب ،أو أيّ كارثــة أخــرى.
ـ

و ـهـؤالء يســتندون إىل القــرآن ليعلنــوا عــى رؤوس املــأ أن الشــاعر كائــن
الله ،ومسخ لها ،وتعديا صارخا عىل حُ رمتها ،وقداستها .لذا ال ّ
بد من

الغربي ،بل صورة لوضع الشاعر العربي يف هذا الزمن املوسوم بتقلبات

طــرده مــن مملكــة اللــه ،وتشــريده ليهيــم عــى وجهــه يف أوديــة الغاويــن

كان الشــاعر العربــي يشــعر أنــه قــادر عــى أن يكــون فاعــا يف األحــداث

العصيــان والتمـ ّرد ،فــإنّ هَ ــدْر دمــه يصبــح أ ـمـرا مشــروعا.

واملنافقــن وتجــار البالغــة الرخيصــة .فــإن هــو أظهــر أي شــكل مــن أشــكال

ســبقتهم مثــل اليونــان والرومــان ،كمــا أشــار إىل ذلــك الشــاعر التونــي
سعيه إىل كتابة قصيدة جديدة متح ّررة من كل ما ّ
يمت لإلرث الشعري

القديــم ،أو الحديــث ،اكتشــف الشــاعر العربــي أنّ الشــعراء األ ـقـرب إىل
العالــم الــذي هــو بصــدد صياغتــه ليســوا عربــا إالّ يف مــا نــدر ،بــل هــم

فرنســيون وأمريكيــون وبريطانيــون وأملــان ويابانيــون وإســبان وبرتغاليــون

ومكســيكيون… ويف قصائــد ـهـؤالء هــو يــرى نفســه وعاملــه .أمــا يف قصائــد
ّ
جل الشعراء العرب القدماء فال يرى سوى أشباح باهتة ،وظالل لزمن
ّ
ول وانتهــى لتصبــح صلتــه بــه ّ
طـاع يف أيّ لحظــة.
هشــة قابلــة لالنق ـ

ويرفــض الشــاعر العربــي اليــوم أن تكــون قصائــده عاكســة لهمــوم وقضايــا

ويعلم من يزعمون أنهم خلفاء الله عىل األرض أنّ عداءهم للشاعر لن

مجتمعــه .وألنــه منبــوذ مــن هــذا املجتمــع ،فإنــه يحــب أن يكتــب ويعيــش

وربما يكون الشاعر قادرا أيضا من خالل الكلمات عىل أن يكشف للناس
خفايــا املســتقبل القريــب ،أو البعيــد ،وعــى أن ّ
يحذرهــم مــن خطــر داهــم.

وسليمان العيىس والجواهري ومعروف الرصايف وسعيد عقل وغريهم،

يف مجتمعــات ُســلبت منهــا قدراتهــا وأحالمهــا وطموحاتهــا ،وفقــدت

متقلب ،لينعم بسكينة روحية تكاد تكون شبيهة بتلك التي سعى إليها

ســعيا منهــم إىل أن تكــون قصائدهــم منفتحــة عــى التجــارب الحديثــة يف

البســيطة لتبتلــع الســكني وال ـهـراوة وهــي خانعــة ومســتكينة .لذلــك هــم

نفســه غالــب األحيــان يف مواجهــة قــوى ظاملــة وشــريرة ،سياســية أو دينيــة

شـاكر الســياب وعبدالوهــاب البيــايت وأدونيــس ونــازك املالئكــة و ـنـزار
بــدر ـ

ظـره النــاس إىل العالــم مــن حولهــم ،فــا يكــون شــعره ترفــا
عــى أن يغـ ّـر ن ـ

جماليــا ،وال زينــة للمجالــس ،وال مديحــا ألهــل الســلطة والنفــوذ ،بــل

ابتــكارا ملــا يمكــن أن يســاعد النــاس عــى فهــم وجودهــم عــى وجــه األرض.

ويف اآلن نفســه ،يــرز لنــا التاريــخ أن الشــاعر مهمــا علــت مكانتــه ،يجــد

تحديــدا .وهــذه القــوى تبــذل كل مــا يف وســعها إلخمــاد صوتــه ،وتجريــده
من كل قدراته املعنوية .لذلك ُقتل العديد من كبار الشــعراء ،وعذبوا،
وشـ ّردوا ،وحرمــوا مــن أبســط حقوقهــم ،وضربــوا بالســوط حتــى املــوت

مثلمــا كان حــال بشــار بــن بــرد.

وربما يتمتع الشاعر اليوم ،خصوصا يف البلدان العريقة يف الديمقراطية،

بحريــة لــم يعرفهــا الشــعراء يف مختلــف العصــور الســابقة .وخالفــا ملــن

ســبقهم ،لــم يعُ ــد الحــكام يف هــذه البلــدان يجــرؤون عــى تســليط العقــاب

عــى الشــاعر املتمـ ّرد ،وال عــى إخمــاد صوتــه .مــع ذلــك هــو يجــد نفســه يف

مواجهــة عالــم يضاعــف كل يــوم مــن قدراتــه يف تحطيــم وتدمــر نفســه

بنفســه .كمــا أن هــذا العالــم يســعى مــن خــال وســائل التكنولوجيــا
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إىل كائــن راضــخ لهــذه الوســائل رضوخــا يــكاد يكــون مطلقــا .وكل هــذه
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االجتماعية والسياسية والثقافية ،وغريها .ولم يشمل هذا األمر شعراء

ظلــوا أوف ـيـاء لــإرث الشــعري القديــم مثــل أحمــد شــوقي وبــدوي الجبــل
بــل شــمل أيضــا شــعراء ثــاروا عــى هــذا اإلرث ،وعــى أغراضــه وأوزانــه
الشــعر العاملــي .لذلــك نحــن نجــد لــدى ـهـؤالء الشــعراء املجدديــن أمثــال
صـاح عبدالصبــور وأحمــد
قبــاين ومحمــود درويــش ومحمــد املاغــوط و ـ

يثري غضبا ،ولن يســتد ّر ولو ذرّة من مشــاعر العطف والرحمة والشــفقة

متوحــدا بذاتــه ،محــاوال قــدر اإلمــكان أن يظــل بعيــدا عــن صخــب زمــن

حســها اإلنســاين ،وقدرتهــا عــى صـ ّـد املظالــم األشــد انت ـهـاكا لحقوقهــا

املتصوفــة والزهّ ــاد القد ـمـاء الذيــن خــروا العيــش يف العزلــة والصمــت .ثــم

يستميتون يف استنباط الوسائل ،وابتكار الفتاوي إلجبار الشاعر ال فقط
عــى الكـ ّ
ـف عــن كتابــة الشــعر ،بــل عــى االنســحاب مــن الحيــاة جملــة

أو خارجيــا .لــذا فــإنّ عاملــه الخــاص هــو الــذي يعنيــه بالدرجــة األوىل .وألنــه

أن هــذا الشــاعر قــد يكــون أجــر عــى العيــش يف منفــى قــد يكــون داخليــا،
ال يريد أن يكون ناطقا باسم مجتمع أو قضية ،فإننا ال نجد يف قصائده
إالّ صــدى باهــت ملــا يحــدث خــارج عاملــه الخــاص .بــل قــد ال نجــد أ ـثـرا لهــذا

الشــاعر عــى حضــوره يف الواقــع ،عاكســا مــن خــال قصائــده نبضــات هــذا
ّ
والتخلص من
الواقع وتحوّالته ،وتطلع املجتمع إىل الحرية ،والعدالة،

وتفصيــا.
ّ
ويشــعر الشــاعر العربــي اليــوم باليتــم .فهــو لــم يتخــل فقــط عــن أوزان

الصــدى .وربمــا لهــذا الســبب ،تــكاد قصائــد الشــاعر العربــي اليــوم تخلــو

الشعراء املجددين يف الخمسينات والستينات من القرن املايض ،مظهرا

العربيــة عــى مــدى العقــد األخــر.

التــي تشــغل مجتمعاتهــم ،ســواء كانــت هــذه القضايــا سياســية ،أم
اجتماعيــة ،أم ثقافيــة ،أم غريهــاّ ،
تمكــن البعــض مــن ـهـؤالء الشــعراء

سخر من الشاعر الجاهيل الباحث عن آثار الحبيبة يف الرمال املتحركة،
هــو لــم يعــد يجــد لــدى جـ ّـل مشــاهري الشــعراء القد ـمـاء أو املحدثــن إالّ

عبداملعطي حجازي وخليل حاوي وغريهم ،ذلك الطموح يف أن يحافظ

مــاض بغيــض موســوم بالقهــر واإلذالل .وبالتزامهــم بالقضايــا الســاخنة

الشــعر القديــم ،وعــن قواعــده ،وبنــاه ،بــل تنصــل أيضــا مــن مــوروث
عزمــه عــى فتــح آفــاق جديــدة يف الكتابــة الشــعرية .ومثــل أبــي نــواس الــذي

حـاء العالــم
مــن اكتســاب شــهرة واســعة لــدى جمهــور الشــعر يف جميــع أن ـ

القليــل مــن القصائــد التــي ت ـثـره ،وت ـهـزه ،وتــيء لــه الطريــق .وبعــد أن

بحمــاس وإعجــاب ألنهــا تعكــس همومهــم وأحالمهــم وطموحاتهــم.

عـرب كانــوا «أمــة الشــعر» .ولعلهــم نســبوا ألنفســهم
بــات يشــك يف أن ال ـ

العربــي .وكانــت قصائدهــم تحفــظ عــن ظهــر قلــب ،ويرددهــا النــاس

حـاء العالــم،
تعـ ّرف عــى شــعراء مــن مختلــف العصــور ،ومــن مختلــف أن ـ

مــن أي صــدى لألحــداث الك ـبـرة التــي ـهـزت وتهــز العديــد مــن البلــدان

هــل يعنــي هــذا أنّ هنــاك شــاعرا عربيــا بمواصفــات لــم يســبق لهــا مثيــل يف
ّ
طـرب كمــا
متقلــب ،ومض ـ
تاريــخ الشــعر العربــي بصــدد التشــكل يف زمــن
البحر يف العاصفة؟ قد يكون ذلك صحيحا .لكن علينا أن ننتظر سنوات

أخــرى لــي تتوضــح لنــا مالمــح هــذه الصــورة الجديــدة للشــاعر العربــي.
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مقال

اسامعيل الرفاعي

جناية الشاعر النرجسي على المرأة الشاعرة
مفيد نجم
عندمــا كتبــت فرجينيــا وولــف روايتهــا «غرفــة تخـ ّ
ـص املــرء وحــده» كانــت تــدرك معنــى الحاجــة التــي تشــعر بهــا املرأة/الكاتبــة إىل مــكان خــاص

بهــا ،تمــارس فيــه طقــوس التأمــل والكتابــة .لــم يكــن لهــذه الواقعــة أن تحمــل معناهــا الــدال واملهــم ـلـوال سياســة الظلــم والتمييــز التــي
كانــت تمارســها الســلطة األبويــة بحقهــا ،يف الوقــت الــذي كانــت تمنــح فيــه الرجل/الكاتــب مــا يحتاجــه مــن امتيــازات وشــهرة .لقــد حاولــت
وولــف يف هــذا العمــل مــن خــال شــخصية بطلتهــا التعبــر عــن الشــعور الفــادح بالظلــم والقهــر بســبب مــا تالقيــه الكاتبــة مــن غــن وتمييــز

يف حياتهــا اإلبداعيــة .لذلــك كان شــيوع شــخصيات ا ـملـرأة املجنونــة واملريضــة يف روايــة الكاتبــات األوروبيــات يف تلــك الحقبــة هــو التعبــر

هـرة.
الحقيقــي عــن واقــع حــال املرأة/الكاتبــة املــأزوم ،يف ظــل هــذه السياســات األبويــة القا ـ

ستتخذ

هــذه املعانــاة بعــدا أكــر ـمـرارة

وأىس عندمــا يكــون الــزوج

الشــاعر هــو مــن يمــارس هــذا الظلــم عــى ا ـملـرأة

الشــاعرة ،عندمــا يحــاول أن يرتكهــا تعيــش يف
ظــال شــخصيته ومــا يتمتــع بــه مــن شــهرة دون

أن يمنــح الزوجــة حقهــا يف التفــرغ للكتابــة
وتحقيــق حضورهــا الفاعــل يف الحيــاة األدبيــة

والثقافيــة .إن نرجســية الشــاعر التــي تعــزز

وأنانيتــه الطاغيــة.

نصف حداثة

عــي أحمــد ســعيد (أدونيــس) ولنــا أن نســتدل

مهاجمــة البنيــة الفكريــة التقليديــة للمجتمــع،

بكنيــة الشــاعر عــي أحمــد ســعيد.

هــذا الــدور فيهــا هــو شــاعر حــدايث ال يكــف عــن

كمــا ال يتوقــف عــن مديــح الحداثــة وتأكيــد

الذكــوري ،وكأن الزوجــة يكفيهــا مــا يتمتــع بــه

حـزاب وقــوى
شــكلت عالمــة فارقــة حتــى لــدى أ ـ

هــذا الحــال تجــد الكاتبــة والشــاعرة نفســها أمــام

املاغــوط بينمــا مــا زالــت الثانيــة زوجــة للشــاعر

املفــارق واملدهــش يف هــذه العالقــة أن مــن يــؤدي

حـول الــذات هــو الــذي يجعــل
التمركــز الذكــوري ـ

زوجهــا الشــاعر مــن شــهرة ونجوميــة .يف مثــل

همــا أختــان كانــت األوىل زوجــة للشــاعر محمــد

منــذ البدايــة عــى الطابــع االرتهــاين للعالقــة مــن

مــدى الحاجــة إليهــا لتحقيــق تقــدم املجتمــع

ا ـملـرأة كاتبــة وشــاعرة تدفــع ثمــن هــذه الســلوك

العربــي وتطــوره .إن هــذه االزدواجيــة التــي طاملــا

طليعية تكشف عن التناقض القائم بني الفكر
والســلوك يف حيــاة كثرييــن م ّنــا ،إذ لــو كانــت

خــال تغيــر كنيــة خالــدة صالــح واســتبدالها
يف رثائــه لزوجتــه الراحلــة الشــاعرة ســنية صالــح
ّ
املختلــة التــي
يعــرف املاغــوط بهــذه العالقــة

جعلتهــا تدفــع مــن شــهرتها وتطويــر تجربتهــا
ثمنا لتفرغ الشاعر للكتابة الشعرية واملسرحية

والتــي حققــت لــه الشــهرة ،لكــن هــذا اال ـعـراف
خـرا بعــد رحيــل الشــاعرة هــو
الــذي يــأيت متأ ـ

مجــرد مديــح للــدور الــذي قامــت بــه الزوجــة

خيــارات صعبــة ،فإمــا أن تتقبــل هــذه العالقــة
ّ
املختلــة أو أن تبحــث عــن اســتقاللها وصوتهــا

كيل وإيمان بها لكانت تحولت إىل سلوك
وعي ّ

الشــاعرة أكــر منــه ندمــا عليــه.

الجمالية التي يمكن أن تقيمها مع العالم.

تتخلص من دور الضحية يف هذه العالقة التي

أنا الشاعر الطاغية

الخــاص مخلصــة إلبداعهــا وموهبتهــا وعالقتهــا

أفــكار الحداثــة التــي يحملهــا البعــض تنــمّ عــن

عنــد البعــض ،جعلــت ا ـملـرأة الشــاعرة أو الكاتبــة

إن هــذا املوقــف يح ـتـاج إىل وعــي وشــجاعة

ما زالت محكومة بمفاهيم تقليدية عىل الرغم

والعالقــات الســائدة يف مجتمــع أبــوي مــا زال

إن الشــاعر مــا زال يف قرارتــه يرفــض اال ـعـراف

ومصادفــات عديــدة .وأول هــذه املفارقــات أن

القيمــة واالعتبــار ،وعندمــا يشــعر بذلــك يحــاول

(قصيــدة النــر) ويعــدان مــن املؤسســن لهــا منــذ

خاصــن يجعالنهــا يف منــأى عــن هيمنــة املفاهيــم

يعــي مــن قيمــة الذكــورة ،ويف ثقافــة مــا زال
الكاتــب يتصــدر مشــهدها بثقــة مــن يعتقــد أنــه

مــن املظهــر الخارجــي الــدال عــى تحــرر ا ـملـرأة.

بإبــداع ا ـملـرأة بوصفــه إبداعــا منافســا لــه يف

امل ـبـدع األصيــل فيهــا ،وأن عــى ا ـملـرأة أن توفــر لــه

بوسائل مختلفة أن يعيدها إىل الحيز الهاميش

ولألسف يكون عىل املرأة شاعرة كانت أم كاتبة

الحــال ومــا زال مــع شــاعرة هــي ســنيه صالــح

كل الســبل التــي تســاعده يف إنجــاز مشــروعه.
يف هــذه العالقــة أن تكــون الضحيــة وتدفــع مــن
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الــذي يجعلهــا تظــل تــدور يف فلكــه ،كمــا كان
وناقــدة مهمــة هــي خالــدة صالــح (ســعيد) .ومــن

بمــا تســتحقانه مــن شــهرة وحضــور يف الحيــاة
الثقافية العربية .والغريب أن الشاعر أدونيس
ّ
واملنظــر لهــا هــو مــن
صاحــب الحداثــة الفكريــة

يف تجربــة الشــاعرين محمــد املاغــوط وعــي

يمــارس هــذا الــدور املناقــض ألطروحاتــه بســبب
أن محمــد املاغــوط يف رثائــه لزوجتــه الراحلــة
بســبب هذا الســلوك املحكوم برنجســية طاغية.

أحمــد ســعيد (أدونيــس) ثمــة مفارقــات

الشــاعرين ينتميــان إىل تيــار الحداثــة الشــعرية
نهايــات خمســينات القــرن املــايض ،بينمــا همــا

عــى صعيــد العالقــة مــع املرأة/الزوجــة الكاتبــة

والشاعرة تركا شاعرة وناقدة مهمتني تعيشان
يف ظــال شــهرتهما الكثيفــة ،دون أن تحظيــا

التضخــم الــذي تعــاين منــه أنــا الشــاعر ،يف حــن

يكشــف عــن حجــم املعانــاة الثقيلــة التــي عاشــتها
لذلــك فــأن يكــون الشــاعر حداثيــا وصاحــب رؤيــة

فكريــة تنويريــة متقدمــة ال يعنــي أن يكــون يف

ســلوكه وعالقتــه بالنصــف اآلخــر مــن حياتــه

حداثيــا ،إذ تلعــب نرجســية الــذات والشــخصية

حـول أناهــا يف ثقافــة ذكوريــة لــم تــزل
املتمر ـكـزة ـ

يتناســب مــع أهميــة تجربتهمــا وقيمتهــا

ترســباتها ماثلــة فيهــا دورا مهمــا يف تكريــس هــذا
ّ
املضخمــة،
الواقــع املختــل لصالــح الذكوريــة

محمــد املاغــوط وخالــدة زوجــة للشــاعر عــي

الكاتبــة والشــاعرة كزوجــة ،مــا يجعــل هــذه

الحداثــة يف الشــعر العربــي املعاصــر ورائديــن

كمــا نجدهــا واضحــة وجليــة عــر عالقتــه با ـملـرأة

الجمالية والفكرية .كانت ســنية زوجة للشــاعر

أحمــد ســعيد (أدونيــس) .يمثــل الشــاعران تيــار

الكاتبــة وهــذه الشــاعرة تدفــع مــن حياتهــا
ّ
املختلــة.
وشــهرتها ثمنــا ك ـبـرا لهــذه العالقــة

القــرن املــايض ،إضافــة النتمائهمــا الســيايس إىل

سنية وخالدة صالح

حـزب القومــي الســوري .عــى مســتوى عالقتــه
ال ـ

مــن رواد قصيــدة النــر يف نهايــات خمســينات
أيديولوجيــة سياســية واحــدة هــي أيديولوجيــة

ســنية صالــح وخالــدة صالــح (ســعيد) أختــان،

با ـملـرأة هــل كان مــن بــاب املصادفــة أن تكــون

لكنهمــا لــم تحظيــا بالشــهرة والحضــور الــذي

معروفــن ،وأن تبقيــا تعيشــان يف ظــال هــذه

كانــت األوىل شــاعرة والثانيــة ناقــدة مهمــة،

شــقيقتان شــاعرة وناقــدة زوجتــن لشــاعرين
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تتمتعــان بهــا دون أن يســمح لهمــا بــأن تأخــذا

أنس سالمة

األســماء الكثيفــة ،عــى الرغــم مــن املوهبــة التــي
حقهمــا مــن الشــهرة واالنتشــار والتفــرغ للكتابــة.

الشــاعرة هــي ســنية صالــح والناقــدة هــي أختهــا

خالــدة (ســعيد) ،أمــا الشــاعران فهمــا محمــد
املاغــوط وعــي أحمــد ســعيد (أدونيــس) صاحــب
حـول.
الثابــت واملت ـ

الصوت المقموع

لــم تكــن ســنية صالــح أقــل شــعرية مــن املاغــوط
لكن لم تتح لها الظروف املناســبة لتطوير تجربتها
وتعميقهــا وتحقيــق االنتشــار الــذي كان يمكــن لهــا
أن تحظــى بــه لــو أتيحــت لهــا الظــروف املناســبة.

كذلــك كانــت خالــدة ناقــدة مهمــة لكنهــا لــم تنــل
حقهــا مــن االنتشــار والشــهرة ،ألن أدونيــس حــاول
أن يبقيها يف الصفوف الخلفية بحيث ال تؤثر عىل

نجوميتــه ،التــي ظــل يعمــل جاهــدا عــى تكريســها،
بينما لم تستفد هي من شبكة العالقات الواسعة

التــي أقامهــا .لقــد اســتخدم أدونيــس خالــدة
كشــريك لــه أو واجهــة يف الحــاالت الخاصــة ،التــي

كان يحــاول فيهــا أن يورّطهــا معــه يف إنجــاز أعمــال
شـرك عــن فكــر محمــد
مشــبوهة ،مثــل كتابهمــا امل ـ
بــن عبدالوهــاب الــذي اع ـتـراه ف ـكـرا إســاميا مجــددا

ومتطــورا ،أو يف الــرد عــى نقــد املفكــر صــادق جــال

العظــم ملوقفــه املناهــض للثــورة الســورية ومطالبهــا

بالحريــة والكرامــة.

لقد ترك أدونيس خالدة تعيش يف ظالله وكذلك
فعــل املاغــوط مــع ســنية ،والالفــت أن «مجلــة

شــعر» اللبنانيــة التــي لعبــت دورا هامــا يف تحقيــق
شــهرتهما لــم تكــن تهتــم بهــذه التجــارب وإعطائهــا

ضـاء
حقهــا مــن الحضــور والتكريــم فقــد ظلــت ف ـ
ذكوريــا بامتيــاز رغــم مــا كانــت ترفعــه مــن رايــات
ّ
املتخلفــن.
الحداثــة والنقــد العنيــف للفكــر والواقــع

لذلــك لــم يكــن غريبــا أن تطــوى صفحــات هــذه
النخــب والتاريــخ الــذي لعبتــه يف الشــعرية العربيــة
مــع انكشــاف األوهــام التــي كانــت تــروّج لهــا مــع

أول اختبــار ملحاولــة عبــور الجماهــر نحــو الحريــة
والديمقراطيــة ودولــة املواطنــة والكرامــة.

ناقد سوري مقيم في برلين
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في وصف ما يجري هنا

محاولة شخصية لرسم صورة جزائرية ال ّ
تكذبها العين
أبوبكر زمال

حـرك ،وإن لــم تكــن تحــب وطنــك
أن تحــب وطنــك اذهــب إىل الشــارع وت ـ

الج ـمـوع يكتفــي كل واحــد بلقمــة واحــدة ويمــرر األخــرى ملــن معــه أو حولــه

وســحْ كأن
ال ترتكهــم خلفــك ..تقــدم وســابقهم بصوتــك وخيلــك ،وت ـنـزه ِ

الهــواء ،ميــاه ومشــروبات تتزاحــم بربودتهــا يك تلطــف الجــو وتطفــأ ظمــأ

حـرك ولهــم أن يحر ـكـوك كيــف مــا شــاؤوا.
فاســتقل مــن الشــارع وال تت ـ

الســاحة ملــكك ،التحــم بــكل يشء فــكل يشء ســيأخذك إىل حيــث تــدرك

القــوم.

حشود تروح وتأيت ،وأخرى تنظر وتستغرب ،وأخرى تتجمهر وتتف ّرق،

شوارع عنيدة

وال تــدرك.

وأخــرى تســر ببــطء وتهــرول ،وأخــرى تصــرخ وتهمــس ،وأخــرى تصــي
وتخشــع ،وأخــرى تهتــف وتغ ّنــي ،وأخــرى تســتكن وتهــدأ ،وأخــرى ثقيلــة

باحــث عــن حريــة تعتقــه أو عــن فتــاة تتزوجــه ،كل باحــث عــن وقــت

عــروض واســتعراض ،قــوة وضعــف ،غليــان وهيجــان ،شــكاوي وصفــح،

وعندمــا تســأله ي ـقـول لــك :إنــه يعرفــه ،أخــاط بشــر تشــهد ألول ـمـرة هــذا

الظــل وخفيفــة امللمــح.

حـراك ..كل صغــر وكبــر مســتطر ،كل
كل يشء يســري ويطفــو يف ال ـ
لالســتجمام والراحــة أو عــن ـهـول وصخــب عــن يشء مــا ال يــدري مــا هــو؟

حوار وجدل وهراء ،كالم مفهوم وسهل ،رصني وتافه ومعقد ورشيق،

التدفــق الهــادر املوشــوم بالوهــج ،املزركــش بالحرمــان ،وامللتحــف بالتمــرد

وتســطع يف يــد األرصفــة وبــن األزقــة وبــن الحيطــان ،وتتطايــر مــن األفــواه

شوارع عنيدة تكتظ وتختنق وتتهاوى تحت وطأة األقدام والجمر والنار،

ممــزوج بالرفــض و»الع ّيــاط» ،لغــات ولهجــات لجوجــة ومبلبلــة تتشــابك

ترســب يف قاعــه.
والحناجــر ،ت ـ
صـدح بمــا فــاض عــى الــكأس وبمــا ّ

والتذمــر ،وامللتحــم بالعصيــان والنبــذ.

سـرمدي
حـراس والبوليــس تشــق الصمــت ال ـ
وتحــت نظــر العســس وال ـ

علــم واحــد متوحــد لوطــن واحــد أوحــد يكــر ويعلــو ويلتهــب بالــدم

شـره املكتومــة
سـرت تبا ـ
األثيــم القلــق البغيــض للوقــت الكســر الــذي تك ـ

ومســترتة ،ظا ـهـرة وباطنــة ،لــم تظفــر لوقــت مــا بمكانهــا تحــت شــمس

ـغف املريديــن
يغمــر الســيل ال ـ
عـرم الشــوارع يهمــد قليــا ..ينتظــر بشـ ِ
خــروج املصلــن ..هكــذا دأبــه كل جمعــة حيــث يمتــزج الرمــزي واملقــدس

جـرأة وتحـ ّـد بــن الســواعد واألجنحــة.
و ـ

ويضفــي عليهمــا ملســة اإليمــان والقــدر والقــوة والتأثــر ،ويزيــد يف صلبهمــا

والد ـمـوع ،ورايــات حريانــة ،تتزاحــم وتتكاثــر ،ت ـبـاع وتشــرى ،مكشــوفة

الجزائــر ولــم تكــن لتنشــر ألوانهــا هكــذا خافقــة ونابضــة بالتعــدد وح ّينــوا
وقتهــا لتنفلــت مــن عقالهــا وتغطــي هــواء «الجمعــات» وتنتقــل باحتشــام

عــى أجنحــة الجزائــر املخطوفــة واملنهوبــة.

بالعينــي والواقعــي ،يتوثــق بينهمــا الربــاط والصــر والثبــات والتقــوى،

الفتــات وشــعارات مختومــة ومكتوبــة ومنمقــة ومزوقــة وذكيــة وغبيــة،

وترائبهمــا ،ال يســتغرق األمــر أكــر مــن دقائــق معــدودات حتــى لــن تقــدر
عــى تقـ ّـي الفــرق بــن مصـ ّـل وممتنــع ،رجــل وا ـمـرأة ،شــيخ وشــاب،

والصــور والكاريكاتــر تتــاوح بــن املدهــش والعــادي والغريــب والــرديء

وواش ،مزيــف وحقيقــي ،الــكل يقــف ويرتنــح عــى أصعــدة واحــدة كأنهــا

حـراك» هــل
حـول كلمــة « ـ
طـاء ،مختلــف ـ
صحيحــة لغويــا ومليئــة باألخ ـ
سـرة أم بالفتحــة ،تراكيــب وبالغــة يف املعــاين واألســاليب
حـاء بالك ـ
تكتــب ال ـ

واملكــرر واملســتهلك والنمطــي.

مراهــق وناضــج ،صــاح وســكري ،مهــرج وســيايس ،غنــي وفقــر ،مخــر
مزدلفــة وإيقاعــات مرتنمــة كأنهــا مؤتلفــة ،يف الوقــت وخارجــه ،يف كتــل

أكل يف كل مــكان ويف كل زاويــة ويف كل زقــاق ..ميــاه ســاخنة وبــاردة

عـرة بأحــام مرتبكــة صادمــة شــائقة الهبــة ،ال
مرتاصــة ويف تكتــات مب ـ
ّ
حـرارا مــن الكبــوات
متناهيــة املطالــب والتمنــي ،يتعشــقونها ويســتلونها أ ـ

مف ـتـول يف ســرية تامــة بأيــدي أمهــات مرحــات يــوزع عــى املــارة ملــن هــم يف

عائق وال صد أو سد أو منع أو صدع ،ال حوار وال أمان وال سالم وال تحية

وعصائــر تــروي عطــش النمــل والبشــر ..زالبيــة مســكرة ســيدة طعــام أهــل

الشــارع تطفــئ ـمـرارة كل فــم وحلــق ولســان« ..مســفوف» وكســكيس
سـرعة ويك يكفــي
حـراك وملــن هــم خارجــه ،يتلــذذون بأكلــه عــى مهــل وب ـ
ال ـ
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أو للذي ييل الذي ييل ..حلويات من كل صوب وحدب تحيل وتتحلل يف
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والحرمان واألوجاع ،ال خوف وال رعب وال رهبة وال سكون وال ترقب ،ال
جـرة الك ـفـرة ،مــع الخسيســن ،مــع
شـرار والف ـ
وال رحمــة وال شــفقة مــع األ ـ
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الســفلة ،مــع الســارقني املارقــن ،مــع الخونــة و»البياعــن» ،مــع الناهبــن

تجم ـهـرات تلـ ّ
شـرات ونقاشــات
ـف كل فســحة ومــكان وزاويــة ضيقــة ..شو ـ

هتافــات معروفــة ومعـ ّرفــة باأللــف والــام لــم تخــرج عــن ســياقاتها

شـرب واحــد بــل
وشــباب غــض مشــتت ال لغــة واحــدة تشــحذهم يف م ـ

حـراك أضيفــت إليهــا
« ،»Pouvoir Assassinويك تدخــل يف زمــن ال ـ

ما ييضء هذا الغموض املجموع ليوم الناس هذا ..ال مكان لحوار ممكن

وإخوانهــم ومــن أكــروا يف البــاد الفســاد.

حـرة»« ،والش الســماح والش»،
التاريخيــة «جزائــر ديمقراطيــة ـ

مبثوثني يف مشارب عدة متناغمة متناقضة ومتنافرة ..أصغي يك ألتقط

نكهات أعدت يف مطابخ عائلية ومافياوية ،حزبية وعرقية ومخابراتية،

وســط هــذا النفــر إال إذا كانــت لــك أيــاد طويلــة وحناجــر جوالــة ..أطفــال

جديــدة «يتنحــوا ـقـاع»« ،جيبــو البــي يــا ري جيبــو الصاعقــة مــا كانــش

األرصفــة كأنــه بســاط الريــح ..وأخــرى مرحــة وملفوفــة بالعلــم الوطنــي

ونفعيــة وســرية وعلنيــة ،متفــق عليهــا ومختلــف حولهــا ،ببهــارات
الخامســة يــا بوتفليقــة»« ،الجيــش شــعب خــوا خــوا»« ،دولــة مدنيــة

مــايش عســكرية»« ،ســلمية ســليمة حتــى نجيبــو الحريــة» ،هتافــات
هائجــة متذ ـمـرة طبخــت عــى مراجــل هادئــة ،واخ ـتـرت يف ـمـرات ك ـثـرة
سـرات محتشــمة كانــت تخــرج مــن
داخــل املالعــب ويف القليــل ضمــن م ـ
ّ
متلصصة
الدروب الوعرة للحياة الصعبة والقاسية ،وتنفـلت من عيون

شـرئبا إىل
شـرجا ،م ـ
مراقبــة ،صوتهــا كان مخنوقــا ومكبــا وعليــا ومتح ـ

سـاء يســرقن ويرققــن الجــو ..عائــات بأكملهــا عــى األرصفــة ت ـفـرش
ون ـ

كأنــه وثيقــة االســتقالل ينكتــب عهــده مــن جديــد ..أبيــض ناصــع ال لوثــة
فيــه وال بقعــة دم أو دمع..عيــون لحــاظ تلحــظ كل يشء ..بعضهــا حائــر
وبعضهــا تائــه وبعضهــا زائــغ وبعضهــا مشــرد وبعضهــا كالشــبح ..وأخــرى
حـرس وتتنبــه
تبحــث عــن املرشــد واملخلــص واملنقــذ والدليــل ..فيمــا أخــرى ت ـ

وتعس وتراقب وتستبهم ..فيما أخرى تقتنص وتسجل وتصطف تسأل

وتبحــث عــن األجوبــة الهاربــة ..فالشــارع للــكل ..لــكل طيــف وضيــف..

ضوء فجر ما سيتس ّرب من الجلد املطويّ تحت سنوات الغفوة والرخاء

الشارع ملن أراد أن يظهر ويستظهر ويحضر ويبيع ويشرتي وينظر ويُـنظر

حـول عتماتــه مــن مصائــب ونكســات
كان يفعــل بالوطــن ومــا تتجمــع ـ

طـراز
للعــب ومضيعــة للوقــت ..الشــارع لــون متلــون حســب «الحطــة» ال ـ

والفقــر والفســاد واالنت ـفـاع والركــون والخــذالن ..ال أحــد كان يســأل عمّ ــا

و»يدير دورة» ..الشارع للمواعيد املفتوحة والعشاق املالح واللهو املباح،

وخيبــات ،وال همّ ــه الــدود الــذي كان ـيـأكل ببــطء األرواح بــدل األجســاد..

واملعنــى واملصلحــة وحســب الطلــب ..الشــارع للسياســة والخطابــة والديــن

رســائل مشــفرة مكتوبــة ومجلجلــة بحــر التمــرد املرتحــل بــن املدرجــات

للشــارع بهرجتــه وقواعــده وطقوســه ..الداخلــون إليــه كالخارجــن منــه..

ولحــى تتكاثــر كالفطــر وتتصــارع وتصــرع الجمــال والحيــاة ،مجهولــون

حـزام… وآخــرون ..كــر ..كــر ..كــر..
مزغيــش ،رزاق ،حــزر اللــه ،صيــاد ،ـ

الجنبات ..ثمة قنابل تربق ورصاص يلعلع وسكاكني تتمزق يف الظالم..

أرى مرابطــن عــى الثغــور يهرولــون ..أرى هنــاك باعــة وجوالــن ومغنــن

والوجوه ولألشياء الغريبة التي تظهر ألول مرة ،الشارع ركن للتعارف..

مخيفــون يتمســحون بالجــدران ..ثمــة ظــال تســربلت بالد ـمـاء املراقــة عــى

فيه الصدق والكذب والنفاق والشقاق والدسائس ..ما هو قبيح وجميل

ثمــة كثبــان تغطــي أجســاد القتــى والجرحــى ..ثمــة نســوة مبقــورات ..ثمــة

معها العصابة والزواحف واملارقني وتنسف جبال الفساد الذي ش ّرد إىل

وانتماء وعرس بال عريس ..الشــارع لعبة مرموقة بني الجميع ..الشــارع

والنظارة ..ثمة أنني جارح منبثق من أصواتهم ..ثمة عصافري تذبح ..ثمة

وال باملاليــن وال باملليــارات ،بــل بوقــع دبيــب النمــل عــى األرض ،وهفيــف

األفراد املبتســمني بصيغة الجمع ..الشــارع ذئب متحول ..الشــارع أبيض

تلــك الهتافــات كانــت ف ـتـوح غيــب تنــذر بالويــل والعصــف والثــورة ..كانــت
واألقبيــة واملســافات والطرقــات واألنفــس والج ـمـرات واألرواح املســتكينة..

ستمســح مــا كان يظــن أنــه صــروح للخلــود وجنــات األبديــة ..ســتجرف
مســتويات ال تقــاس ال باملليمــر وال بالســنتيمرت وال بالكيلومــر ،ال باملئــات

الريــاح ،وبمــا نمــا مــن طحالــب وزبــد وملــح عــى الصخــور والحجــر وعــى
جلــد اإلنســان.

شيء منقطع النظير

ّ
ومكدر ومشوّش ..الشارع جذب وخصب
وبشع ومسترت وظاهر ..صاف
لقــى للقيــل والقــال وحســن الحــال ..الشــارع لقطــة «ســيلفي» تجمــع

وأســود ومتحــدث باســم الــكل ..الشــارع ســلطان مخ ـلـوع ..الشــارع خطــر
وصــورة للضمــر ..ـبـذخ وفــخ.

الشارع المخطوف

أطفــال تأكلهــم نــار ذات لهــب ،ثمــة رجــال يســقطون مــن عناقيــد الفتــوة
الكمــد والحــزن والعويــل ..ثمــة بــكاء مخنــوق ينطــق مــن صــدور األمهــات

جـاء طازجــا ومخت ـمـرا باليقظــة بعــد
األمكنــة الباذخــة للســلط والحكــم ..،ـ

وممشــاه ومقاهيــه وأنفاقــه وحدائقــه الغ ـنـاء ..عــى هندســات عماراتــه

جــروت العصابــة ومــا فعلــوه ..ال تح ـتـاج إىل أذن صاغيــة يك تســتوعب

الــذي يحــدث ،بــل أرهــف الســمع وســيم ّر إىل أذنيــك كل خطــاب يشــرح أو
يحلــل أو يناقــش أو يتوهــم أو يفهــم أو يعطــي الــدرس والتعاليــم وي ّ
ُعلــم
لــك الطريــق.

مــاذا يقولــون؟ ..ومــا الــذي بــه يفتــون؟ ..ال أحــد يعــرف… تغــوص أكــر..

وســطوته وغطرســته ..ثمــة ذا ـكـرة مطموســة يف ثنايــا عمقــه ..ثمــة أشــباح

حـراك؟..
ت ـقـرب ..تســأل :مــن هــم؟ ..كيــف طلعــوا مــن نفثــات هــذا ال ـ
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أرقــب هــذا الشــارع ،أحــاذي أطرافــه وأبتعــد قليــا عــن حوافيــه عــن ثرثراتــه

كانــون ..ال أرى مقــري وال الزعنــوف عبــود  ..ال أرى فــوزي رباعــن وال
العانس حنون ..ال أرى بن فليس وال جماعة الفيس ..ال أرى األخطبوط

أو مأموريــن ..أرى مــن هنــا رحابــي و»ســنطوحته» الربّاقــة ..أرى بوباكــر

جـرة املتصاعــدة والهديــر الناعــم
ال يشء يوقــف الزحــف املحمــوم والزم ـ

حـول شــخص مــا أو شــخوص ال تعرفهــم بالصــورة..
نســيج ل ـقـاءات تلتــف ـ

ليفــي وال زيطــوط وال امللتبــس ســليم صالحــي ..ال أرى فرحــات مهنــي

دارفور ..ال أرى الثبور وال اليمن السعيد ..ال أرى ليبيا وال القاتل املأجور..

األحــام والثــورة ..أرى هنــاك طابــو يجــرح لنفســه طابوهــات وهميــة يف

واالستقامة ،بكثري من التشاؤم والقليل من التفاؤل.

ويتلــذذون ..أرى هنــا مرتبصــن ينفــذون يطوفــون ويصطفــون ويرتقبــون.

يف منعطفــات الشــارع تتعــرف عليهــم جميعــا ..دزينــة شــخوص ســتعتيل

يلــف طيفــه بربنــوس ال ـمـريئ ويمــي ..أرى هنــاك بوشــايش كهــل يقتنــص

الســاحق لالمتثــال والطغيــان والظلــم.
أرقبه بالطول والعرض ،بالرواح ُ
والغ ُدو ،بالصمت والصراخ ،بالتواطؤ

ويكذبــون… هنــاك اإلســاميون يمرقــون كالســهم إىل مشــهد مجــدِ وىل

بــن ســديرة وال صالحــي القمينــة… ال أرى النــار وال أرى الجحيــم ..ال أرى

الباذخة و»بلكوناته» املزخرفة وطرقاته املحفورة ..عىل مد البصر مسيل
الســيول البشــرية تســر وتنقـ ّ
ـض عليــه وتعجــن هــواءه يف قبضــة تتحــرر،

تنشــد التغيــر والتغــر وتغــايل يف ال ـقـول والفعــل والوضــع واملجــال،

أرى هناك فضلة مناضلني يقتحمون الجمع حاملني ألوية التغري املبهم

جـاء صــوت آخــر ببحــة تقــاوم جليــد النســيان والتنــايس.
ـ

املســرح كفاعلــن أو ككومبــارس ،كخالطــن أو كمنتفعــن أو كآمريــن

وصامــدا ،خشــنا ولـ ّـن الط ـبـاع ،يبتلــع كل القصــص األســطورية عــن

أرى مسطولني وسكريين ومعربدين حواة عىل خطوط الكف يضربون..

وال املشــبوه أمــر دي زاد ..ال أرى لطفــي ـنـزار وال البهلــوان لطفــي دوبــل

الطرقات ..من يأبه؟ ..همس الشارع الظليل ..ومن يعرف يك ال ينىس؟..

جـاء مــن حيــث
حـراك منقطــع النظــر يف ه ّبتــه عجيــب يف حلمــه ..ـ
جـاء ال ـ
ـ

نــوم عميــق وكســل ،يجــوب البــاد غربــا وشــرقا جنوبــا وشــماال ،مفتوحــا،

وأفاقني والحفظة الكهنة املضطربني ..أرى «الشومارا» وسكان املالعب..

ال أرى بوجــدرة وال جــاب اللــه وال ســعدي وال خليــدة ..ال أرى برنــار هــري

هكذا غدا الشارع مستوىل عليه ..عىل مفاصله وأسمائه ورموزه وأزمنته
وهــواه وأهوائــه ..عــى أحيائــه وأرصفتــه وزوايــاه وأزقتــه ودروبــه وحاراتــه

أرى آخريــن صنعــوا يف املخابــر والدوائــر وألقــوا عــى عجــل يف املعمــان..

حـزاىن ..ثمــة تاريــخ مريــر مقــذوف يف أكفــان الذا ـكـرة يمـ ّر
الثــكىل واآل ـبـاء ال ـ
طـول
ســريعا الهثــا بــن الج ـمـوع والصفــوف تحملــه املالئكــة تُــرى عــى ـ

أرى وال أرى

ال يعلــم أحــد ..لــم يــأت مــن مســاجد اللــه وال مــن قصــور امللــك وال مــن
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ولغــط حــاد وحديــدي و»زقــا» ينفلــق مــن أفــواه رجــال قوّامــن وشــابات

اللحظــات الشــبابية بصــوت ناعــم ..أرى أحميــدة عيــايش بـ «كومبينــزون»

مسلســل الطابوهــات… أرى ســفيان جيــايل ال يتعــرف عــى أحــد ويجهلــه
البعض ..أرى هناك بومالة يلسع نفسه بفذلكات لغوية تستعيص عىل
سـوخ ..أرى
الفهــم ..أرى أ ـمـرة بورايــو ت ـقـرأ زبــور هذياناتهــا عــى حائــط من ـ
سـول تــدور بنحــل العســل وتوزعــه عــى مــارة ّ
ملــوا العســل املــر ..أرى مــن
ع ـ

هنــاك يعاســيب تعاظــم بريقهــا خرجــت مهلهلــة مــن الفايســبوك :عــال،

عـراق وال مذابــح
القنابــل وال أرى املســيلة للد ـمـوع ..ال أرى ســوريا وال ال ـ

حـراك ال يتوقــف عــى شــارع طويــل.
ال أرى ســوى مــا أرى ـ

شــارع مســخر ويســخر ويحاجــج ويجــود بأحــام مغتبطــة مســتخفة
وســاربة تركــض بــا هوادة وقــد اتســعت كالجنــون يف ســماء الوطــن..

«ويــن راكــم رايحني»(..أيــن أنتــم ذاهبــون؟) ..يســأل شــيخ مطمــور يف زاويــة

تتمطــط بالبــؤس والحبــور؟ ..همــس بهــا كأنــه يحــدس الخــوف واملج ـهـول
والريبة التي تغلف الحراك بالذهب واألمل الشفاف واألمنيات الفاتنة..

مــا يشــبه هــذه الكلمــات البســيطة ينطــق بهــا كل مــار وغــاد وكل مــن

هــو عــى يقــن أن مــا ســيأيت أشــد مــن الــذي مــى ..حــدوس ترتجمهــا
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شـرة الســطحية
الغ ـمـزات واإلشــارات البعيــدة التــي تتخفــى تحــت الق ـ
سـرمدي ،ضبابــي
سـرعة الــرق العيــون اليقظــة يف ليــل ـ
حـراك وتســكن ب ـ
لل ـ

مكســو بالغشــوات ،وحينمــا ســتتبدد ســتعرف الحشــود وهــي تفيــض
عــى الشــوارع كــم كان الواقــع م ـثـرا ومؤملــا ومكسـوّا بطبقــات مــن الوهــم
والزيــف والصمــت املتواطــئ ..كــم صغرنــا ونحــن نكــر يف عريــن التفاهــة

والســطحية واالبتــذال والــرداءة والحكــم الفاســد ..كــم رضينــا ب ـهـؤالء

الذيــن راكمــوا ثرواتهــم بنــا وحكمــوا علينــا بالعمــى والصمــم وقالــوا لنــا هــذا

هو املصري واملستقبل والوعد والهناء والجنة وحور العني وأنهار العسل

والخمــر والســكر والحــاوة الشــائقة واملتــع الح ـمـراء والسلســبيل األبيــض.

البحث عن الخيط

الجميــع متشــابهون يف الشــارع وال أحــد يشــبه أحــداً ال يف النعــوت وال

يف األوصــاف وال يف مفــردات مــا يقولونــه أو ينــادون بــه ،ال يف امللبــس وال

يف املظهــر ..الفــرق يف مــن يرتــدي بذلــة أنيقــة ومــن يرتــدي بذلــة رياضيــة..

فيمــن ترتــدي حجابــا عصريــا وفيمــن ترتــدي فســتانا زهريــا ..يف مــن تتشــح
بالبيــاض ويف مــن وشــاحها االبتســامة ..يف مــن تعرتيــه الدهشــة وهــو يــرى
ألول ـمـرة هــذا الخلــق الكثيــف و ـغـره متشــاغل عــن الخلــق الكثيــف بمــن
حولــه مــن خلــق كثيــف ..شــعب بســيط محتمــل حــذق مت ـموّج وعنيــد ،لــم

يعــد يثــق بأحــد حتــى بنفســه والتــي وجدهــا فجــأة منجذبــة إىل الحلقــات

الرنانة للحراك ..اســتحىل التظاهر والخروج بعد عشــرين عاما من التيه
املــروّع داخــل دهاليــز امللهــاة والرتاجيديــات املضحكــة واملــآيس واأل ـفـراح

املبتــورة ،كان جامــدا كطعــم الرصــاص يف الحلــق ..شــعب تفقــد الحريــة
خـرت وتعطشــت وضاعــت يف
فجــأة فوجدهــا قــد ثملــت وتخــدرت وت ـ
حـراء الزمــن والوقــت وحتــى يســتعيد بالغــة ســحرها ،هــا هــو يتحــرر
ص ـ

مــن املصاعــب واملطبــات واملكائــد والتعازيــم الســيكولوجية واأليديولوجيــة

والفكريــة والعقائديــة والسياســية والثقافيــة والنخبويــة الطاغيــة عليــه..
يســكب عــى هــذه اللحظــة توابــل حــارة وعســلية تشــر إىل الطريــق البعيــد

والســبيل الجديــد ،شــعب ال تكفيــه القرابــن التــي تســاق وتقــاد مكبلــة
باألغــال والسالســل إىل غياهــب الســجون وســواد املصــر ،وهــا هــو يطـوّق
الرقــاب والعبــاد والبــاد كل جمعــة ويعــرج إىل آفــاق مــن اللــف والــدوران

وااللتفافــات التــي ال تنتهــي ،ويتشــتت يف كل االتجاهــات علــه يتلمــس
مخــارج بارعــة تتخطــى الفــوىض وال ـفـراغ ويف يقينــه أنــه ســيدفن مــا مــى

تحت الشمس ليعاود كتابة تاريخه اآلخر دون هذه الوجوه التي محنت

حياتــه وعتمتهــا.

أعــود القهقــرى إىل البيــت وقــد لــمّ الشــارع بقايــا أحالمــه الخائفــة وقلقــه

الغضوب ..أصعد ساللم العمارة ويف رأيس يحتشد ما حدث من وقائع

كأنهــا مفاجــآت ـتـراءى وتتــوارد وتنزلــق يف قلبــي كاملــة غــر منقوصــة

املعنــى وال غارقــة يف مجاهيــل اللغــة ،تتأرجــح بــن مــد وجــزر ،بــن يــأس
جـاء شــغوف يبــدد ضبــاب
يــرع يف التغلغــل داخــل مســامات الــروح ،ور ـ
طــال واســتطال.
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شعر

أناس يقفزون من طوابق عليا
أكرم قطريب

ُ
مررت اليوم أمام مدرستي القديمة ،يف الحارة الغربية هناك،

َ
هنا عليك أن ُتلمّ عَ
حذاءك جيداً قبل أن تركب القطار ،ذاهباً إىل

الرصيف عليه بقايا وحل ،وملعب كرة القدم تمأل ُه بحريات ماء

الجهة الخطأ.

أصدقاء الدراسةّ ،
حد ُ
عبَت
قت بالشبابيك شبه املحطمة ،ثم َ

ثم يطلب لك أصدقاؤك سيارة أجرة آخر الليل.

ُ
بدأت ّ
أعد السنوات التي تركتها ورايئ ،وتذكرت بعض
صغرية.

سيارة شيفورليه زرقاء عتيقة ،تحمل صناديق تفاح أصفر ،وأنا يف
الشارع الذي يأخذين إىل البيت ،لم أصل إىل أي مكان.
«املوىت يغادرون حدائق حلب»

***

أن تشرب البرية بسرعة عالية ،وتنهي ليلتك بنصف ليرت ويسيك،

يف السيارة سيعرب شريط حياتك أمام عينيك ،وتضيع يف الشوارع
بحثاً عن بيتك حتى الفجر.
الواقعية مجرد كلمة فارغة.

هنالك طريقة واحدة الستخدام أدوات األلم ،دون اإلحساس

فيه:

خرب يف جريدة.

***

ُ
حلمت باملكان الذي أو ّد العودة إليه ،يبتعد عني حتى يصبح
كلما
قصياً وبعيد املنال .مرة ثانية لم يبق يف ذهني سوى مصطبة
وضيوف تناولنا معهم العشاء ،ولربهة سيغادرون وظاللهم

ملتصقة باإلسفلت ،وضحكاتهم معلقة كاألقفال عىل األبواب.
***

ُ
ُ
غادرت
عرثت عىل دفرت تلفونايت القديم .لسنني طويلة منذ أن

ُ
احتفظت بأرقام موبايالت وهواتف األصدقاء يف دمشق
سورية،

وسلمية وحلب وبريوت .اآلن وبعد ،منهم لم يغادر مطرحه،
ومنهم من هاجر أو هُ جّ ر ،ومنهم من غادر الحياة.

أن تخطئ يف ّ
عد النجوم.
أن ترى أناساً عىل التلفزيون يقفزون من الطوابق العالية ،وكأن
شيئاً عادياً يحدث.

يف كل لحظة سأتذكركم جميعاً.

مع أن هذا لن يضيف شيئا ً،مع أن هذا لن يجعلنا أكرث سعادة،

يف الحرب التي يذهب فيها األطفال عىل الكرايس املتحركة ،إىل

قبورهم الجماعية وهم يضحكون.
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أما باب أحد البيوت.
صاروا قطعاً صغرية مللمناها ووضعناها يف أكياس نايلون.

التيه
اشتقت للميش يف شوارع دمشق.

لم أدر عىل وجه الدقة وألسباب جمالية بحتة أنني سأفلت من
أسر تلك اللحظات التي كنت أشعر فيها كتائه قتله الظمأ يف

صحراء بعيدة.

مجرد التفكري باملسافة التي ُ
كنت أقطعها كل يوم بني الربامكة

شهادتان

الواقعية الجديدة

أرشيف من الصور وبضعة فروق بسيطة عىل وجوه األحياء ،وهم
يشاهدون فيلماً عن األبدية واملدن التي تأكلها النريان.

وقعت قذيفة عىل «برئ عجم» وكان هنالك ثالثة شبان يدخنون

أن ترى تاجر اللحوم وقد صار رئيساً للحمقى.
ُ
حاولت أن أكون سعيداً.
يف كل لحظة

مجرد النظر وتصفح األرقام واألسماء أشعر بمرارة الهزيمة.

سينتهي األمر هكذا:

حسني جمعان

منام الليلة

الندوب التي ُتذ ّك َ
رك بكتابات مارسيل بروست القاسية عن الزمن.
ُ
ُ
القابعة يف خزانات مقفلة.
ملفات امليتني

آخر مرة خرجت فيها من البيت يف طريقي إىل بيت صديقي
ُ
سمعت دوياً هائالً ،وإذ بقذيفتني ضربتا بيتي .ومن
الكوسويف،
يومها لم أعد إليه .لم يبق ال سقف وال حيطان وال أبواب.

***

وشارع العابد إىل الحارات القديمة يف املساء ،سرياودين الضعف

مثل ساعي بريد يرمي بكيس الرسائل يف النهر ويلحق ارتباك قلبه.

قصيدة الشوارع

الشوارع التي كنا نقطعها بني الربامكة وباب مصىل ،وطريق
الزاهرة القديمة ،وصوالً إىل حارات التضامن يف ع ّز الظهرية ،ويف

مثل عمري ذلك الزمان املتفحم ُ
كنت أشري إىل منزلها من نافذة
امليكرو ،وكنا بشراً شبيهني بموىت املقابر البحرية ،محشورين

داخلها كتماثيل بقمصان منزوعة األزرار .كان كافياً أن أجد مفتاح

البيت فوق ساعة الكهرباء ،يف الوقت الذي يعمّ الظالم املدينة.

كل شيء مضحك ومأساوي
كل يشء مضحك ومأساوي:

ملوك يف أسرتهم نصف أحياء.

عنقك.
سيفهم الجميع ذلك الفجر الذي يطوق
ِ

مع أن أخي الذي يصغرين بسنة سافر إىل تركيا عن طريق لبنان،

ثم أخذه املهربون من إزمري عرب بحر إيجة.
لم يكن متأكداً وهو يرى قارباً مقلوباً للت ّو وحوله تطفو الكائنات

التي ال تتكلم أيّ لغة:

جلد ولحم وبسكويت سيأكله سمك البحر فيما بعد.

يكلمني من الحدود اليونانية املقدونية ثم أقلب املحطات علني أراه

بني الحشود الجرارة التي تميش بمحاذاة األنهار وسكك الحديد.
من الكامب األملاين يشرح يل الحقاً أن الطقس ليس سيئاً ،والحياة
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حسني جمعان

ليست خطرة إىل هذا الحد ،وأنه صاحب الفكرة التي أوصلته إىل
هنا ،وأنه كان مصراًّ أال يموت يف شاحنة نقل.

لن يكون هنالك أية جدوى ،إلنقاذ ذلك الطفل الذي يبتسم يف

الصورة العائلية.

وبعد سنتني من اإلقامة جنوب ميونيخ يتمنى اآلن العود ة ولو

عىل منت عربة قديمة.

وبالرغم من كل يشء سنضحك عىل األيام التي وقعت يف حوض

األسماك.

القمر عىل مبعدة مئة مرت ،وكل ما نحتاجه رفش صغري ،يك

نستطيع النجاة من تلك الكارثة التي اسمها « الحنني « ،ونحن
نردم الرتاب عىل اليد املرتجفة.

ديكور في األستوديو
يف هذه اللحظة ال أستطيع شرح الرسوم التي عىل قطعة

القماش:

بيت بعيد عىل سطحه قمر ودراجة هوائية.

أكتب عن املكاملات الحزينة مع األهل واألصدقاء ،الذين لم
يغادروا أو يفكروا بالهجرة من البالد ،التي صارت ضرباً من

ضروب الخيال.

الطفل الذي أعرفه مشغول بالسماء والنجوم واكتشاف املجرات.
واألم التي تحيك السراويل والقمصان وتطبخ األرز ،تقف عىل

الشباك اآلن وهي فقط تريد أن تعيد الصور التي يف رأسها إىل

األلبوم.
ً
شارع وشجرة وبضعة أبنية ال يصنعون « وطنا».

ديكور يف األستوديو مع إضاءة خفيفة عىل املغسلة.

الكحول هو ما ينقص الجغرافيا ،وشخص تحبه بصدق عىل
األقل ،هنا سأحتاج إىل معجزة وأنا أحاول التمدد عارياً يف
املشرحة.

أريد فعل يشء يف نهاية األمر:

أن أغرق يف البكاء أمام لوحة ملودلياين ،أو أن أذهب إىل املطبخ

ألغسل الصحون املرتاكمة منذ أسبوع.

شاعر سوري مقيم في نيوجرسي-الواليات المتحدة
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ِل ِيليت
دافيد فريشمان

وظفت الكثري من األدبيات شخصية ليليت يف بنيتها ،واستخدمها الكثري

املؤسســة الدينيــة الربانيــة وتأثريهــا الســلبي عــى حيــاة الطائفــة اليهوديــة

يجعلهــا األديــب دافيــد فريشــمان محــورا رئيســا يف قصتــه ،بدايــة مــن

حـول االعتقــاد يف
وبذلــك تلخــص القصــة رؤيــة فريشــمان التــي ترتكــز ـ

مــن األد ـبـاء ر ـمـزا للغوايــة التــي تزيــح ا ـملـرء عــن مســاره الصحيــح ،ولذلــك
عتبــة العنــوان ،وهــو مــا يجعــل للشــخصية حضــورا وظيفيــا ضمــن البنيــة

الحكائيــة للنــص ،حيــث اعتمــد عليهــا الكاتــب لتمريــر رؤيتــه األيديولوجيــة
حـول ضــرورة تقليــص نفــوذ الكهنــة اليهــود وتحديــد ســلطتهم
التــي تــدور ـ
يف نطاق الدور األخالقي فقط ،والدعوة إىل انفتاح الحياة اليهودية عىل

آفــاق املعرفــة العقالنيــة واألخــذ بمقومــات الحضــارة الغربيــة.

ودافيــد فريشــمان ( )1922-1859هــو أديــب يهــودي مــن أصــل بولنــدي،

اتخذ موقفا معاديا للصهيونية ورافضا لالنصياع أليديولوجيتها ،بخالف

الســائد حينهــا ،حتــى ســماه املعاصــرون لــه «األديــب الــذي ال يشــبهنا»،
عـزال لهــذا الســبب .وقــد اتســمت أعمالــه
وعــاش ـفـرات طويلــة وحيــدا ومن ـ

بالحداثــة والتجديــد ،فاع ـتـره النقــاد مــن املجدديــن األوائــل يف فــن القصــة

العربية الحديثة .واهتم يف قصصه بالبعد النفيس للشخصيات وابتعد

عــن النزعــة االلتزاميــة يف األدب بعــد أن ناصــر نظريــة الفــن للفــن وآمــن
بقــوة األدب يف تأ ـثـره عــى حيــاة الفــرد وإح ـيـاء روحــه.

حـول الفتــى «رأوبــن باحــور» أحــد كتبــة التــوراة يف
تــدور قصتــه «ليليــت» ـ

إحــدى بلــدات بولنــدا ،والــذي زهــد يف الدنيــا وانصــرف عــن متعهــا ،وتفــرغ

حـول يف مســار األحــداث
لنســخ أســفار التــوراة وتفســرها ،ثــم يحــدث الت ـ
بظهــور فتــاة ُتدعــى «رفقــة» ُت ّ
حدثــه ـملـرة واحــدة فقــط ،يتبــدل بعدهــا حــال

الخــاص الفــردي لليهــودي الــذي لــن يتحقــق إال بإح ـيـاء النفــس وإزالــة مــا

يثقــل عليهــا مــن جمــود ،فقــد آمــن أن إح ـيـاء النفــس أفضــل مــن مســاعي

االســتيطان ،وأن الخــاص يتحقــق لليهــودي عــن طريــق تغذيــة روحــه
بالفنــون املختلفــة وبانفتاحــه عــى مقومــات الحيــاة الغربيــة الحديثــة،
خالفــا ملــا رددتــه األدبيــات الصهيونيــة التــي ارتــأت االســتيطان خالصــا
جـرة إىل فلســطني.
لليهــودي وحثتــه عــى اله ـ

القصة

ِل ِيليت
مــن قديــم الزمــان ،يف بتشــيزوكا ،إحــدى بلــدات بولنــدا ،عــاش أحــد ك َت َبــة
ٌ
ٌ
بسيط وصالحٌ وتقي ،كان يسكنُ
ورقيق للغاية،
ري
التوراة []1؛ ف ًتى صغ ٌ
ً
غ ً
عـزل عــن أباطيــل هــذا العالــم،
ـرة أعــى إحــدى البنايــات ،من ـ
غرفـ ًـة ص ـ

ومبتعـ ًـدا عــن إغراءاتــه ،وكان يقــي كامــل وقتــه يف نســخ أســفار التــوراة

والتفيلني واملزوزا [ .]2كان هذا الفتى يُدعى السيد رأوبني باحور؛ السيد

الفتــى وعالقتــه باآلخريــن ،وتبــدأ الغوايــة التــي يقاومهــا طويــا بالعبــادة،

يبجلــه كل مــن حولــه ،وباحــور أي «مختــار» حيــث أعلــن يومً ــا
حيــث كان ِّ

ضـوع لقهــر املجتمــع الدينــي اليهــودي ورجالــه
للوعــي ورفضــا تامــا للخ ـ

ا ـملـرأة عــن العبــادة.
َ
ً
أف َلــت الشــمس مو ِّدعــة عنــان الســماء وبــزغ القمــر منـرًا غيمتهــا ،لكنــه
لــم يــع ولــم يـ َر ،فــكان كل مــا ّ
نسـ َـخ
يهمُ ــه أن يواصــل -بطهارتــه املعهــودةْ -
ِ
ـروف املســتدير ِة بزخار ِفهــا الرائعــة ،وكأنــه يريــد أن ُيسـ ِـهمَ بعم ِلــه
الحـ ِ

إىل أن يحــدث التغيــر املرتبــط بلحظــة تنويريــة تتضمــن اســتيقاظا مفاجئــا

صـره مــن تابوهــات
املتزمتــن .فيقــرر الفتــى يف النهايــة التخلــص ممــا يحا ـ
اجتماعيــة ودينيــة وأخالقيــة ،ويتبنــى خيــار االند ـمـاج بــن اآلخريــن بعــد مــا
مألت روحه مشاعر الحنني إىل الحياة ومتعها ،وهي نهاية تمثل لحظة

انتصــار رغبتــه الداخليــة عــى أوهــام القداســة املجتمعيــة.

فتحولــت غوايــة «ليليــت» يف القصــة إىل دعــوة ضمنيــة مــن الكاتــب إىل

ضــرورة تخلــص الفــرد اليهــودي مــن تعاليــم الشــريعة اليهوديــة الصارمــة

خالصــه الفــردي بعيــدا عــن أيّ توجــه دينــي أو معتقــد أيديولوجــي .وهــو

حـول معارضتــه لتعصــب
مــا يتوافــق مــع أفــكاره عمومــا والتــي تمحــورت ـ
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مــا «تشــتهي نفــي نســخ التــوراة وال تشــتهي الــزواج!» ،خشــية أن تلهيــه

ـاص لــكل اليهــود،
املتواضـ ِـع هــذا يف مســاعد ِة العظ ـمـاء عــى تحقيــق الخـ ِ
سـرائيل ،مهمــا كان بسـ ً
ـيطا ،عليــه املحاولــة
ففــي رأيــه كل فــر ٍد مــن بنــي إ ـ

ولــو بالقليــل يف هــذه َّ
ـاح وآخــر ينســخه،
املهمــة الجليلــة ،وبــن كل إصحـ ٍ

ً
حرصــا عــى طهارتــه؛ فكانــت تلــك
كان رأوبــن يغتســل كثـرًا وكثـرًا
تحمُ ل املنفىًّ .
طريقته يف ّ
قاس والخطايا
حقا! نري العبودية ثقيل واملنفى ٍ
تتزايــد ،فلــم يعــد هنــاك قـ َّوة ملزيــدٍ مــن االحتمــال ،ومــن يــدري! فربمــا

زهري حسيب

ومــن نفــوذ رجالهــا املتزمتــن ،وانتصــاره ملشــاعره الداخليــة وتحقيــق
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تســهم محاولتــه البســيطة تلــك يف إن ـهـاء كل هــذا.
ً
ّ
وهـاج مــن النــور،
أحيانــا بربيــق َ ـ
كانــت عينــاه ض ِّيقتــن للغايــة ،تلمعــان
َّ
جالسا
فتتبدل مالمح وجهه ويصبح وسيمً ا عىل غري عادته ،وكان يظل
ً

ً
أحيانا
داخل إحدى الحجرات يراقبه شخص ما من لحم ودم ،يضحك
ً
ً
أحيانــا أن الســماوات واألرض مطويـ ٌ
ـات بيمينــه،
أحيانــا ،يشــعر
ويبــي
ً
وقت ما يشعر أن قلبه
وأحيانا أخرى تضيق عليه األرض بما رحبت ،يف
ٍ

آثــار الشــحوب.

بأىس شديد يساوره ،وذلك كله دون أن يعرف سب ًبا لسعادته أو ألساه.
وعــى ٍّ
كل ســيواريه ا ـلـراب يف النهايــة بعــد أن يقــروه ،بأتراحــه وأفراحــه
َّ
يتحلــل ويصبــح
عــى الســواء ،يف ح ـفـرة رطبــة بأعمــاق األرض ،حيــث

َّ
املجعد اليابس
لساعات طويلة ،بجسده الهزيل النحيل ،وبنيانه
يكتب
ٍ
ّ
ُ
مــن ـكـرة الصيــام والتقشــف ،وبوجهــه النحيــف الباهــت الــذي تبــدو عليــه
جـزات
كان ُيــروى يف بتشــيزوكا حكايــات عــن الكرامــات التــي آتاهــا واملع ـ
التــي قــام بهــا ،فعندمــا كان رضيعً ــا َّ
لفــه أبــوه -خــادم املعبــد القديــم-

ضـره إىل الحاخــام بونيــم ،أشــهر حاخامــات حســيدية
بالطاليــت [ ]3وأح ـ
ّ
َ
َّ
فتحسســه الحاخــام الكفيــف بأصابعــه الناعمــة فتهلــل
[ ]4بتشــيزوكا،

غبــارًا منثــورًا ،وحينهــا ســيظل يبــزغ يف أعــايل الســماء النجــم الوحيــد ذاتــه

ويلمــع آلالف أخــرى مــن الســنني ،دون أن يعــي أحــد إىل األبــد مــا عانــاه

هــذا اإلنســان ومــا آملــه ،ودون أن يــدرك أحــد مــا حملــه بداخلــه مــن عــبء،
صـراع… يبــزغ نجــمٌ بــار ٌد يف وســط الســماء ليـ ًـا
ومــا اعتمــل يف نفســه مــن ـ

وجهــه فرحً ــا ،ثــم قــال «و ـعـاء ربــاين» [ ،]5وبعدهــا صمــت ولــم ي ُِضـ ْ
ـف
شــي ًئا ،وعندمــا بلــغ الســابعة مــن ع ـمـره وبــدأ يف إدراك شــكل الحــروف،

ويلمــع.

صنــع لنفســه التفيلــن وكان فريـ ًـدا مــن نوعــه.

وذات يوم صيفي حار ومرهق ،تشبه حرارته ذلك القيظ الرطب الثقيل

شـرة وتســعة أشــهر،
صنــع ألبيــه املــزوزا األوىل ،وببلوغــه ســن الثانيــة ع ـ
وذات يوم أحضر األب للحاخام بونيم ما نسخه ابنه من أسفار التوراة،

لكنــه لــم يجــده ـفـرك لــه الكتــب بحجرتــه ورحــل ،وعندمــا وصــل بونيــم
َّ
جـزار يمــرر أصابعــه عــى نصــل
تحســس الحــروف بأصابعــه الرقيقــة ،ك ـ

ســكني حــاد ،وأدرك يف التــو مــن هــو كاتــب هــذه الحــروف ،وتمتــم لنفســه
إن لهــذه الحــروف رائحـ ًـة خاصــة ،وبعــد مــرور ســنوات ،عندمــا بلــغ الفتــى
شـرة من عمره كتب أول نســخة كاملة من التوراة ،ولكنه بعد
الثامنة ع ـ

وفاة والده لم يجد من يرسلها إىل الحاخام بونيم ،فزاره األخري بنفسه

وطلــب منــه نســخة التــوراة ودفــع مقابلهــا دنانــر مــن الذهــب.

حـاء وبــدأ الجميــع يرتــادون حجرتــه
ومنــذ ذلــك الوقــت ذاع صيتــه يف األن ـ

طالبــن مــا يصنــع مــن تفيلــن ومــزوزا وأســفار للتــوراة ،ومــن يبتســم لــه

الحــظ منهــم وينــال مــزوزا مــن صنــع يــد الســيد رأوبــن باحــور ،كان يظــن
سـوخ
صـول عــى تفيلــن من ـ
بــأن خطايــاه قــد ُغ ِ ـف َرت ،ومــن ُيقـ َّـدر لــه الح ـ
يتوهــم بأنــه ســينال ًّ
َّ
خـرة ،أمــا مــن ينجــح يف
حظــا مــن اآل ـ
بخــط يــده ،كان

صـول عــى نســخة مــن كتــب التــوراة التــي نســخها رأوبــن ،أعظــم كتبــة
الح ـ
ّ
َ
ُني له قص ٌر يف الجنة ،ورغم تزاحم الناس
زمانه ،كان يتأكد من أنه قد ب َ
ّ
َ
عىل بابه للحصول عىل مبتغاهم ،فلم يكن يتمكن إال من تلبية الضئيل
جـ ًّـدا مــن احتياجاتهــم النهماكــه الدائــم يف الكتابــة ليـ ًـا ونهــارًا.

***

الــذي يشــتد ليلــة الســبت ويســتمر إىل اليــوم التــايل داخــل حمامــات
االغتســال العموميــة ،تل َّبــدت الغيــوم املكفهـ َّرة وتراكمــت الســحب
سـرعة ثابتــة بط َّيــات الســماء وكأنهــا تتجــه
املظلمــة ،وأخــذت تمــي ب ـ
نحــو هــدف محـ َّـدد تعرفــه جيـ ًـدا ،فبــدت الســماء بفعــل هــذه الســحب
الغائمــة ،كا ـمـرأة حزينــة ترتــدي ثــوب الحــداد ،ولكــن الســيد رأوبــن باحــور

جالســا كعادتــه ،مطــرق ا ـلـرأس ومنحنــي
لــم يالحظهــا ولــم ي َرهــا ،بــل ظــل
ً
ً
ممسكا الريشة بيده ومنهمكاً
ً
وملتحفا بالطاليت ،أمام طاولته،
الظهر
ً
فيمــا ينســخ مــن حــروف ،غافــا عــن شــهوات جســده.
ويف تلك اللحظة توالت طرقات خفيفة ُّ
تدق بابه عىل استحياء ،لكنه لم
يسمعها من فرط تج ُّرده ،وحينها انفتح الباب بتؤدة ،وفاضت الحجرة

بنورها الذي لم يره رأوبني ،بل شعر بتغيري يحدث حوله ويحاوطه من
الداخــل ومــن الخــارج ،لكنــه لــم يــدرك كنهــه .ارتبــك قليـ ًـا ،وكأن ذبابــة
أزعجــت صفــوه فنجــح يف إبعادهــا عــن محيطــه بتلويحــة حاســمة مــن

يده ،وسرعان ما تمالك نفسه وأبعد عن ذهنه شتات الفكر الذي انتابه
للحظــات ،وعــاود االنغمــاس يف عملــه؛ حيــث كان عليــه آنــذاك االنت ـهـاء
من كتابة حروف الفقرة «وال تطوفوا وراء قلوبكم وأعينكم» [ ،]7ونسخ

تيجانها.

أجابتــه الفتــاة «أرســلتني أمــي بهــذا الريــش ،فقــد ذبحنــا ً
إوزة اليــوم يف

بيتنــا ،وهــا هــو ريشــها ،فربمــا يرغــب فيــه كاتبنــا».
رد ً
قائل« :اتركيه…».

واصلــت قائلــة «وقــد أمرتنــي أال أســألك قــط عــن النقــود ،فأبــي ســيكون

باملعبــد عصـ ًرا ،وهنــاك ســيأخذ النقــود مــن الكاتــب».

قال «هناك…» .مشريًا إىل حافة النافذة دون أن ينظر إليها.

ذهبــت الفتــاة لتضــع الريــش عــى حافــة النافــذة ،وحينمــا اقرتبــت منهــا
ســقط ُّ
ظلهــا عــى ورقــات التــوراة املوجــودة عــى الطاولــة ،وأخــذ يرتاقــص
بــن حــروف فقراتهــا ،بينمــا كان الســيد رأوبــن يجلــس منحنــي الظهــر

مسـ ً
ـندا جبهتــه براحــة يــده ،فهرعــت الفتــاة مغــادرة.
َّ
ّ
تنفــس رأوبــن الصعــداء ،وكأن همً ــا قــد أزيــل مــن فــوق كاهلــه ،وللوهلــة

سـرعان مــا عــرف،
األوىل لــم يعــرف مــا يجــب عليــه أن يفعلــه اآلن ،ولكــن ـ
فقــام وذهــب للتط ُّهــر.
وبعــد بضــع ســاعات نــي تمامً ــا كل مــا حــدث ،وعــاد الص ـفـاء إىل ذهنــه
ـمـرة أخــرى َّ
طـرب وكأنهــا
سـرائره ت ـ
وحلــت الســكينة عــى نفســه ،وأخــذت ـ

تشــدو عــى نغــم الكمــان وق ْنــع البــوق ،ومــن وراء الح ـقـول املرتاميــة

ـدر رأوبــن
والغابــات البعيــدة وصــل إىل مســامعه نقــر الدفــوف ،ولــم يـ ِ
ّ
باملكيفــا [ ،]8فجلــس
ســر ســعادته املفاجئــة ،وظـ َّـن أنهــا مــن فعــل تط ُّ ـهـره
بشــوق عــارم عــى طاولتــه وأخــذ يكتــب لســاعات متواصلــة .كانــت نيتــه
خالصــة للــه ،فأضفــى نــور التــوراة وحروفهــا عــى وجهــه حُ سـ ًنا فريـ ًـدا،

فأشــرقت مالمحــه الرقيقــة وملعــت عينــاه الضيقتــان ،وبــدا الحــدث كلــه
كأن لــم يكــن ،فلــم ـيـراوده ثانيـ ًـة ولــم يخطــر حتــى عــى بالــه.

م َّرت األيام ومضت الليايل.
ّ
َ
ويف الهزيــع األخــر مــن الليــل بــزغ نجــمٌ وســط أعــايل الســماء ،وأطــل عــى
جـرة الضيقــة أعــى البنايــة ،كان النجــم وحيـ ًـدا وبــار ًدا والمعً ــا.
الح ـ
م َّر نحو ثالثة أسابيع.

وبنهايــة األســبوع الثالــث ،يف ليلــة هادئــة غريبــة ،بهتــت ســماؤها بــن
ُّ
نوم عميق ،بينما يعلو السماء
الظلمة والنور ،كانت املدينة كلها تغط يف ٍ
ـاحب وواهــن ،وقــد أعلنــت دقــات الســاعة بصوتهــا األجــش القــادم
قمـ ٌر شـ ٌ
كلب عجوز
من أحد املنازل املظلمة ،الثالثة بعد منتصف الليل .استيقظ ٌ
ُّ
يحك ظه َره بمخالب قدميه
كان يرقد خلف أحد الجدران املتداعية وبدأ

ومــع ذلــك كلــه كان هنــاك مــن يرثــون لحالــه ويشــفقون عليــه سـ ًّرا؛ ألنــه
ج َّرأ بعضهــم وجهــر بمــا يف نفســه أمــام الحاخــام
يعيــش بــا زوجــة ،وقــد ت ـ
ً
بونيــم ،الــذي َّ
تبســم ضاحــكا وقــال لهــم :دعــوه لشــأنه ،أيهــا الطائشــون،

إلهــي ،إنــه صــوت ا ـمـرأة ،وصــوت ا ـملـرأة عــورة»…

[ ]6نفســها ،ومنــذ ذلــك الحــن لــم ينبــس أحدهــم ببنــت شــفة.
م َّرت األيام ومضت السنون.

السؤال إىل من تقف وراءه «من؟» ،وكان يقصد بسؤاله «من هناك؟»،
جـاء؟» ،لكنــه َّ
صـره يف كلمــة واحــدة فقــط هــي
فضــل أن يخت ـ
أو «مــن ـ

ويف تلــك األث ـنـاء كان الســيد رأوبــن باحــور يرقــد هــو اآلخــر يف فراشــه
َّ
ُّ
تؤرقــه وســاوس ،لك َّنــه
ـوم عميـ ٍـق متواصـ ٍـل ال
تتخللــه أحــام وال ِّ
يغــط يف نـ ٍ

جـزار»…
رفقــة ،ابنــة ال ـ
ّ
َ
ً
كان صوتهــا رخيمً ــا للغايــة ،رنانــا ومضطر ًبــا ،صــوت فتــاة رقيقــة ومدللــة،

جالسا يف فراشه وقلبه يخفق خفقات عنيفة متالحقة
من سباته ،فظل
ً
ّ
ّ
َ
َ
جـرس ،ثــم خفــت الدقــات رويـ ًـدا رويـ ًـدا
يعلــو صوتهــا يف أذنيــه كدقــات ال ـ

أتظنــون أنــه يعيــش بــا ا ـمـرأة ،هــذا محــال ،فربمــا يعيــش مــع الشــخينا

***
ً
ً
عـزل والمعً ــا،
ويف الثالثــة ليــا ،بــزغ نجــم يف عنــان الســماء ،وحيـ ًـدا ومن ـ

وهــو النجــم ذاتــه الــذي بــزغ وملــع يف الســماء ذاتهــا منــذ آالف الســنني،
وســيظل يبــزغ ويلمــع آلالف أخــرى مــن الســنني ،ويف تلــك األث ـنـاء ،ومــن
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فــإذا بصــوت بشــري يباغتــه مــن الخلــف ،وبعــد ســعال خفيــف اســتم َّر
لربهــة ،تحـ َّـد َ
ث أخـرًا؛ فارتجــف الســيد رأوبــن بشــدة ،وأخــذ يــر ِّدد «يــا

األماميتــن اليمنــى ثــم اليســرى ،ونفــض جســده بقــوة وأخــذ ينبــح نباحً ــا

جالســا يف مكانــه موج ًهــا
لــم يلتفــت الســيد رأوبــن إىل الخلــف ،بــل ظــل
ً

وجهــه بــن قدميــه وعــاود النــوم ـمـرة أخــرى.

«من؟» ،فعقيدته تأمره بأال يطيل الحديث مع امرأة ،فوصله الرد «أنا

تبدو يف ســن صغرية ،فاستشــاط الســيد رأوبني غض ًبا واكتســت مالمحه

قصـرًا ،وفجــأة ا ـفـرش األرض وعــاد إىل وضعــه الســابق ،بعــد أن أخفــى

اســتيقظ عــى حــن غـ َّرة ،وكأن يـ ًـدا قويــة أطاحتــه بضربــة منهــا وأيقظتــه

حتــى هــدأت تمامً ــا ،حينئــذٍ فاجأتــه ف ـكـرة غريبــة عجيبــة :أليــس رائعً ــا أن

َّ
تتضمــن ا ـلـراء وال ـبـاء ،وأن يكــون اســمه
يكــون اســمها رفقــة [ ،]9فحروفــه
ً
َّ
يتضمــن كذلــك حــريف ا ـلـراء وال ـبـاء؟ أليــس األمــر مدهشــا؟
رأوبــن ،الــذي

ـبات
وبعــد لحظــات معــدودة أراح رأســه عــى ال ـفـراش ووقــع ثانيـ ًـة يف سـ ٍ
عميــق.
ّ
ً
َ
ً
وبعد مرور ساعة واحدة استيقظ ثانية ،ويف البداية لم يتذكر شيئا مما
حدث ،ولكنه سرعان ما بدأ يتذ َّكر بوضوح كل ما قد كان ،فخ َّيم عليه

فـ ٌ
ـزع شــديد وانتابــه هــمٌّ ثقيــل ،حينئــذٍ اســتجمع ق َّوتــه وقفــز مــن فراشــه،
ثم أصلح وضع اليارمولكا [ ]10التي يعتمرها وغسل يديه سريعً ا ،حتى
ارتجفت أوصاله فجأة من شدة الربودة ،ففكر مل ًّيا :أليس هذا هو ألم
التفكــر يف الخطيئــة؟ بــى ،إنــه ًّ
حقــا كذلــك! كيــف يمكــن أن يحيــا اإلنســان
بعــد مثــل هــذه الوســاوس؟!

وغــداة اليــوم التــايل أصبــح كالشــبح وظـ َّـل كاألبكــم ال يتحـ َّـدث أبـ ًـدا ،شــعر
وكأن جســده هــو بــؤرة الرذيلــة وتم َّنــى لــو بإمكانــه أن يبصــق عــى جســده
مــن شــدة االشــمئزاز حتــى ترتــاح نفســه وينفــرج ضيقــهَّ ،
وفكــر فيمــا يمكــن
أن يفعلــه اآلن؟! فقــام وتط َّهــر لســبع ـمـرات يف اليــوم ذاتــه ،ثــم َّ
ثقشــف

تمامً ــا وصــام عــن الطعــام ،وجاهــد ،ـق ً
ـول وفعـ ًـا ،يك يبعــد عــن ذهنــه
التفكــر يف تلــك الفتــاة ،ولكــن شــي ًئا مــن هــذا كلــه لــم يفــده.

ويف ذلــك اليــوم لــم يتجـ َّرأ عــى اال ـقـراب مــن طاولتــه الطا ـهـرة التــي ـتـرك

عليهــا كتــاب التــوراة مفتوحً ــا عــى ســفر التثنيــة؛ حيــث كان عليــه إتمــام
َن ْسخ حروفه ،ولكنه رأى أن نفسه لم تعد تصلح لتلك املهمة املقدسة،

فقــى يومــه كلــه يف الصــاة باملعبــد الكبــر ،يتضـ َّرع إىل اللــه ويتط َّهــر ثــم

يقــوم إىل الصــاة ،وبعدهــا يجلــس لي ـقـرأ يف كتــاب الزوهــار [ ،]11أو ليتلــو
فقرات من سفر املزامري ،ويف الليل لم يذهب إىل النوم خشية أن يراوده
ٍ
ّ
ً
التفكــر بالفتــاة ثانيــة ،وحينهــا -ال ســمح اللــه -لــن يخ ِلصــه شــفيعٌ ولــن
تنفعــه توبــة.

وعىل مدار األيام التالية لم يق َو عىل االقرتاب من الطاولة ،بل كان يقف
أمامها للحظات مش َّوش الذهن ،يف ِّكر يف يشء ما ال يدري كنهه.
وفقــط يف اليــوم الخامــس ،وبعــد أن أتـ َّـم ـقـراءة التــوراة َّ
حلــت عليــه

ً
بغتة مثلما لم يفهم كيف غادرته
السكينة ،ولم يفهم كيف عادت إليه
ً
واقفــا يف ِّكــر دون أن يعــي عــى اإلطــاق مــا يشــغل ف ـكـره،
مــن قبــل ،فظـ َّـل

طـرب أذنيــه مــن مســافة بعيــدة ،وشــعر بســعادة
وعــادت أنغــام الكمــان ت ـ
ّ
مفاجئــة تغ ـمـره ،وكأنــه قــد ُدعــي إىل حفلــة ُ ـعـرس ،فاطمـ َ
ـأن قلبــه ،وعــاد

لي ـقـرب مــن طاولتــه لل ـمـرة األوىل منــذ أيــام طويلــة ،ثــم كتــب الحــرف

األول ،ففاضــت مشــاعره بالبهجــة وامّ حــت الواقعــة مــن ذاكرتــه ،وكأنمــا
مـ َّرر عليهــا أحدهــم إســفنجة مبللــة ،فــأزال كل أثــر لهــا.

واصــل رأوبــن الكتابــة وهــو يف كامــل طهارتــه لعــدة أيــام ،وفاضــت عليــه
الســكينة ،فأصبــح كالطفــل الــذي ولــد مــن جديــد ،ولــم يعــد هنــاك مــا
يع ِّكــر صفــوه أو يثقــل كاهلــه ،ويف تلــك األث ـنـاء طلــب منــه الحاخــام بونيــم
نســخة جديــدة مــن كتــاب التــوراة ،فأقبــل عــى الكتابــة مــن جديــد بفــرح

وســرور.
وم َّرت األيام والليايل.
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فأصبــح ســريع البــكاء تســيل دموعــه دون أســباب واضحــة ،ودون قصــدٍ

ويف ظهــر عيــد الشــجرة [ ،]13ذهــب إىل منــزل الســيد رأوبــن ذلــك الفتــي
ً
أصنافــا
الــذي يقــوم بخدمتــه مــن وقــت إىل آخــر ،ووضــع عــى الطاولــة

تداهمــه أشـ ٌ
ـب ال يعلمــه،
ـواق غامضـ ٌـة ومبهمـ ٌـة إىل يشء مــا بعيــدٍ وغائـ ٍ

عديــدة مــن الفاكهــة ،ثــم ـفـرك يديــه الحمراويــن ليدفئهمــا مــن بــرودة

عــى هــذا الفعــل.
ّ
َ
ويف اليــوم التــايل حلــت ليلــة عيــد الغ ـفـران [ ،]12ووقــع لــه حـ ٌ
ـادث غريــب،

شـراء الخروب؛ إذن
واحد لكل منهما ،وظل معي ديناران أنفقتهما يف ـ
ّ
شـراء الفواكــه هــو ســتة دنانــر عـ ًـدا ونقـ ًـدا ،وبقــي
مجمــل مــا أنفقتــه يف ـ

حيــث ذهــب يف الثانيــة عصـ ًرا إىل املعبــد الكبــر ،وبينمــا هــو راكــعٌ يتلــو
صــاة اال ـعـراف متمتمً ــا بخطايــاه الك ـثـرة التــي اقرتفهــا «ارتكبــت الخطايــا،

ضاجعــت آراميــة ومصريــة ،ضاجعــت جاريــة مملوكــة ،ضاجعــت فتــاة
ِّ
مقدمــات ،تــر َّدد يف ذهنــه فجــأة صــوت ا ـمـرأة ناعــم
مخطوبــة» ،ودون أيّ
ّ
ّ
ً
َ
ً
ً
َ
للغايــة ،كان الصــوت مضطر ًبــا ولكنــه كان رنانــا ومدلــا ورقيقــا ،وقــد بــدا

لــه الصــوت حينهــا حقيق ًّيــا للغايــة وكأنــه يســمعه مــن جديــد ،فذ َّ ـكـره
جـرس الفـ ِّ
ـي الــذي كان
ـدوّي بمســامعه بصــوت رنــن ال ـ
الصــوت الــذي يـ ِ
َّ
معل ًقــا بعجــات عربــة أحــد النبــاء حينمــا ـم َّرت مــن أمامــه عندمــا كان

طفـ ًـا ،وبعــد لحظــات ارتعــد جســده لـ ً
ـذة وارتبــك للغايــة بعــد أن أدرك

فجــور نفســه.

ويف يــوم العيــد نفســه لــم يحــس رأوبــن ببهجتــه ،والغريــب أن هــذا األمــر
لــم يشــعره بالذنــب مثلمــا حــدث با ـملـرة الســابقة عندمــا اســتيقظ ً
فزعــا مــن
كل فجــأة مــن اإلحســاس بالخطيئــة وت ـكـرار التوبــة ،ومـ َـلّ
نومــه ،فقــد َّ

الطقس بالخارج ،وقال «ســعر التمر ديناران ،أما الزبيب والتني فدينار

فقــط أربعــة دنانــر ســأتركها لــك عــى الطاولــة».
وقبــل أن يغــادره أضــاف قائـ ًـا «لــن أعــود ثانيــة اليــوم ،ســأذهب إىل
ـيزوّج رفقــة» ،قــال جملتــه
العُ ــرس ،فال ـ
ـيزوّج ابنتــه اليــوم ،سـ ِ
جـزار سـ ِ
ّ
صـراف.
ســريعً ا ثــم هـ َـم باالن ـ

ســمع رأوبــن حديثــه لكنــه لــم يـ ِـع مــا قالــه ،وحينمــا بــدأ يــدرك فحــوى
الــكالم لــم َّ
ً
ًّ
خاصــا ،حتــى أنــه نــي
انطباعــا
يتأثــر عــى اإلطــاق ولــم يبــدِ
ً
الحديــث َّ
مغتبطــا إىل طاولتــه ،ـفـرأى مــا عليهــا
برمتــه بعــد لحظــات ،وعــاد
َّ
مــن ثمــار طازجــة ،فغســل يديــه
وجففهمــا جيـ ًـدا ،وأصلــح مــن وضــع

اليارمولــكا وتــا د ـعـاء تنــاول الفاكهــة ،وبــدأ ـيـأكل بنهــم ،فأشــرقت عينــاه

وانفرجــت أســاريره.

ولكن بحلول الليل شــعر بأرق شــديد ،ولم يفهم ما أصابه ،فكان نومه
ً
وقلقــا ،ينــام ثــم يســتيقظ دون ســبب،
يف تلــك الليلــة متقطِّ عً ــا ومضطر ًبــا

ويعــاود النــوم ثــم يســتيقظ ثانيــة.

صـره ،فأصابتــه الالمبــاالة حيــال كل مــا
مــن كل تلــك الوســاوس التــي تحا ـ

وعندمــا اســتيقظ يف الصبــاح كان منهــك القــوى ومرهــق الجســد ،ولكــن

ثم وقع له حادث ثالث بعد ذلك ،فقد خرج من بيته مع غروب الشمس

والهــدوء ،وصفــت روحــه مــن جديــد ،فجلــس بســعادة وبهجــة يكمــل
سـاء هاجمــه اإلنهــاك واشــتدت
الكتابــة ،لكــن هــذا لــم يــدم طويـ ًـا؛ ففــي امل ـ

يؤرقــه ،ووقــع يف هـ ٍّـم ثقيــل ،وبعــد أيــام زال مــا يف صــدره مــن ضيــق ولــم
ِّ
ّ
َ
ً
يعــد يتذكــر شــيئا ممــا حــدث.
ذاه ًبــا إىل املعبــد ،يمــي الهوينــى عــى جانــب الطريــق ،ويســر ،مطأطــئ

ا ـلـرأس خافــض العينــن ،بخطــوات محســوبة ،وكل يشء يبــدو أنــه يســر
كعادتــه ،وفجـ ً
جـاء عــن يمينــه أم عــن
ـدر اتجاهــه ،أ ـ
ـأة مـ َّر بــه ظــل مــا لــم يـ ِ

يســاره؟ أجاء من أمامه أم من خلفه؟ وحينها راوده شــعور مفاجئ بأنه
جـزار ،وأنهــا ربمــا تكــون هــي مــن ـم َّرت أمامــه اآلن،
قــد يكــون ظــل ابنــة ال ـ
رغــم أنــه لــم يعــد يتذ َّكــر حتــى اســمها ،وقــد شــغله هــذا الهاجــس لدقائــق
سـرعان مــا نــي كل يشء وواصــل صالتــه وتط ُّ ـهـره ،ثــم عــاد إىل
قليلــة ،و ـ

بيتــه ليكمــل الكتابــة.
ّ
دائمً ــا مــا يســقط الثلــج نق ًيــا مــن الســماء ،فيتدحــرج وتحملــه الريــاح
العاتية ،ثم تتناقله العواصف .كان الثلج نق ًّيا وصاف ًيا ،ناصع البياض،

طاهـ ًرا كجنــاح مــاك ،ولكــن الريــاح علقــت بــه ،وتسـ َّببت يف ســقوطه،
ً
ممقوتــا .مــن يمكــن أن يدينــه؟ ومــن يمكــن
ليــداس باألقــدام ويصبــح طي ًنــا
أن يحاكمه عىل هذا التح ُّول؟ فالرياح العاتية هي ما حملته والعواصف

هــي مــا تناقلتــه ،ثــم داســته أقــدام الــدواب والخ ـيـول وأطاحتــه أقــدام
فعكـرت طهارتــه وجعلتــه كالقمامــة امل ـثـرة لالشــمئزاز .كذلــك
َّ ـ
البشــر،

128

***

ضـوع عــى حافتهــا كمــا
صـره عــى الريــش املو ـ
نظــر تجــاه النافــذة ،فوقــع ب ـ
ّ
َ
ضـره إىل
جـزار مــن قبــل ،لكنــه لــم يتذكــر عــى اإلطــاق مــن أح ـ
تركتــه ابنــة ال ـ
ـدر ملــاذا أقــدم
بيتــه ،فقــام بــا وعــي وأخفــاه داخــل ســقيفة الح ـ
جـرة ولــم يـ ِ
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ولكــن يف النهايــة ،وبعــد مــرور أســبوعني ،حــدث تغيــر مفاجــئ ،فقــد
َّ
توقــف رأوبــن عــن عملــه وجلــس متكاسـ ًـا يح ِّلــق طويـ ًـا يف الغيــوم،

اإلنســان ،يســقط ويتحـ َّول ،فمــن يمكنــه أن يحاكــم الريــاح والعواصــف؟
لقــد كان كاملــاك املنـ َّزل مــن الســماء نق ًّيــا وطاهـ ًرا.

سـرعان مــا زال تعبــه بعــد أن ذهــب إىل التطهــر باملكيفــا ،فعــاوده النشــاط
ـ

ً
محاول أن يعرف
أعراضه ،وانقبض صدره بحزن مفاجئ ،فشحذ ذهنه
مــا يشــغله ،وجاهــد نفســه محـ ً
ـاول أن يفهــم مــا يحزنهــا ،ولكنــه لــم يـ ِـع
شــي ًئا عــى اإلطــاق.

هــدأت نفســه بمــرور األيــام ،ولــم يعــد الســخط يعتمــل بداخلــه ،ولكــن

سـرعان مــا عــاد الشــر وكان أقــوى مــن ذي قبــل ،فعــاوده األرق والحــزن،
ـ
ّ
َ
ولكنــه لــم يعــرف لهمــا ســب ًبا واضحً ــا ،وتمنــى فقــط لــو يعــرف! فقــد كان
َّ
ً
ويتوقــف عــن العمــل لســاعات طويلــة،
أحيانــا إىل ـتـرك مــا يكتبــه
يضطــر

يبــدو فيهــا وكأنــه يحلــم بــيء ال يعرفــه ،وكان يســر يف غرفتــه الضيقــة

غاد ًيــا رائحً ــا حتــى ينهكــه التعــب فيجلــس عــى فراشــه ،وقــد أخــذ منــه
ً
رويدا ،شحب وجهه ووهن جسده وكأن ً
ً
ً
مرضا قد
رويدا
مأخذا.
اإلعياء
ّ
َ
َّ
ألم به ،فاضطر إىل ترك عمله تمامً ا وتوقف عن الكتابة أليام وأسابيع،

ـب شــديدٍ وبثــور ٍة
وإذا ســأله أحدهــم عــن أحوالــه ،كان دائمً ــا مــا يــر ُّد بغضـ ٍ

عارمــة ،دون أن يجيــب عــن تســاؤالته.
ويف يــوم مــا ،مـ َّر عليــه كلمــح البصــر ،فهــم كل يشء وأدرك ســبب مــا
َّ
حــدث لــه ،ولكنــه لــم يف ِّكــر قــط يف التوبــة ،ولــم ُ
يتقشــف ،ولــم
يصــم أو

َّ
يتغلــب عــى شــهواته.
يحــاول أن يجاهــد نفســه أو
وبعدهــا تغـ َّـر حالــه تمامً ــا ،فقــد أصابــه حــزن جــمّ  ،وكان يبــي كثـرًا
كالطفــل نهــارًا ،ويف الليــل كان يجلــس أمــام طاولتــه ويتلــو متمايـ ًـا

ـرات مــن املزامــر ،بصــوت مرتفــع وبرتتيــل َّ
منغــم ،فبــدا ترتيلــه للمزامــر
ف ـق ٍ
كصيحــات شــخص شـ َّبت فيــه ال ـنـران يســتغيث طل ًبــا للمســاعدة وطمعً ــا

جـاء إليــه ناثــان النبــي بعــد
يف النجــاة «إلمــام املغنــن مزمــور لــداود عندمــا ـ
طهـرين.
مــا دخــل إىل بتشــبع .اغســلني كثـرًا مــن إثمــي ومــن خط َّيتــي ِّ ..ـ
ألين عـ ٌ
ـايص ،وخطيتــي أمامــي دائمً ــا .إليــك وحــدك أخطــأت،
ـارف بمعـ َّ
طهـرين بالزوفــا َّ
فأط َّهــر ،اغســلني فأَبيـ ُّ
ـض
والشــر قــدام عينيــك صنعــت… ِّ ـ
أكــر مــن الثلــج .أســمِ عني ســرورًا وفرحً ــا ،فتبتهــج عظــامٌ ســحقتها .اســر
وجهك عن خطاياي ،وامح ُكل آثامي .قل ًبا نق ًّيا َ
يف يا الله ،وروحً ا
اخلق َّ
مستقيمً ا ِّ
جدد يف داخيل .ال تطرحني من ُق َّدام وجهك -يا رب السماوات
واألرض -وروحك القدوس ال تنزعه مني .رد يل بهجة خالصك…» [.]14

كان يرفــع صوتــه ويصيــح عال ًيــا مــن حــن إىل آخــر حتــى تجمهــر الرجــال
حـول بيتــه ،فذرفــت أعينهــم الد ـمـوع وهــم يســتمعون
سـاء واألطفــال ـ
والن ـ
إىل ترتيلــه .كانــت صيحاتــه أعــى مــن زئــر حيوانــات الغابــة املفرتســة التــي

يصيبهــا الصيــاد برصاصــة مباغتــة ،وكان بــكاؤه أقــوى مــن نحيــب إنســان
يتمـ َّرغ يف ا ـلـراب مــن ـفـرط األلــم.

ويف تلــك األث ـنـاء ،بزغــت نجــوم ســاطعة وبــاردة يف الســماء الصافيــة،

َّ
تتطلــع بجمــود يف الثلــج األبيــض ،تومــض وتلمــع يف صمــت.
ً
أحيانــا بالمبــاالة تامــة حيــال كل يشء ،فيمكــث يف
كان رأوبــن يشــعر

فراشه أليام طويلة ال يتزحزح وال يتح َّرك وال يرتك مكانه ،يكتنفه هدوءٌ
ـس ومخيــف .إال أنــه يف أحــد األيــام نهــض فجــأة ،وه َّبــت داخلــه روح
بائـ ٌ
ّ
َ
ّ
التمـ ُرد والعنــاد ،وتملكتــه روح العصيــان واملقاومــة ،ورفــض أن يتجاهــل

كل مــا يحــدث لــه.

وحينهــا فجاءتــه مشــاعر مبهمــة وغامضــة ،وأحـ َّ
ـس أنــه قــد ُسـلِب كل

يشء ،ولكنه لم يعرف بأيدي من؟ وفجأة عرف :جميعهم ،بتشيزوكا،

حـاء ،وحتــى الحاخــام بونيــم نفســه ،قــد
واليهــود فيهــا ،ويف جميــع األن ـ
سلبوه كل يشء ،وهنا صرخت دواخله :لتمُ ت نفيس مع الفلسطينيني
[ !]15لتمُ ــت نفــي مــع الفلســطينيني.

فانتابــه شــعور بالتشــفي ،وأخــذ يــر ِّدد :نــر العبوديــة ثقيــل إىل هــذا الحــد،
َّ
فلتتفضل وتقسو أكرث وأكرث،
قاس،
فلتكن رجاءً أثقل من هذا ،واملنفى ٍ

ولــم يعــد هنــاك قـ َّوة ملزيــد مــن االحتمــال ،إذن فليحــدث مــا يحــدث،
وليعانــوا طويـ ًـا .الخطايــا تتزايــد ،فمــا أطيــب ذلــك ًّ
حقــا!! علــت املوســيقى
َّ
وتملكتــه رغبــة َّ
ملحــة يف تنفيــذ انتقــام غامــض
بداخلــه فأصبــح أكــر طر ًبــا،

ومبهــم.
ّ
سـرائيل مذنــب ،والتــوراة املقدســة مذنبــة،
أذنــب الجميــع يف ح ِقــه؛ إلــه إ ـ
الــكل مذنبــون ،الســماوات واألرض مذنبتــان ،الجميــع مذنبــون ،وهكــذا
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تشـ َّتت ذهنــه وارتبكــت أفــكاره ،وباغتــه اإلع ـيـاء ،فارتخــت يــداه ووهنــت

روحــه وفقــد كل عزيمتــه.

ومنــذ ذلــك الحــن بــدأت تتلـ َّوى عــى شــفتيه ابتســامة غريبــة وحــادة،
وأصبحــت عينــاه الضيقتــان َّ
أدق حجمً ــا ،وســكنتا يف محجريهمــا تطــان

التغي الخارجي ،اسرت َّدت روحه سكينتها
بخبث شديد ،ويف مقابل هذا
ُّ
ً
وعــاد إىل كتابــة أســفار التــوراة واملــزوزا والتفيلــن ليــا ونهــارًا.
انقــى الشــتاء وحـ َّـل الصيــف ،ثــم توالــت األيــام وانقــى الشــتاء وحـ َـلّ
ٌ
صيف جديد ،والسيد رأوبني باحور يواصل كتابته وينسخ بنشاط َّ
وهمة

شـرطة التفيلــن ورقــوق املــزوزا.
أســفار التــوراة وأ ـ

ويف أحــد أيــام عيــد الحا ـنـوكا [ ،]16وقــع حــادث مخيــف وغريــب ،أثــار

حفيظة املدينة كلها التي اهتاج أبناؤها غض ًبا عقب اكتشافه ،فقد عرثوا

صدفــة عــى إحــدى املــزوزات يف منــزل الســيد موشــيه كبــان ووجــدوا أنهــا
تحمل اســم ليليت ً
بدل من اســم الربَّ ،
تقصوا األمر إىل أن اكتشــفوا أنها
كانــت مــن صنــع الســيد رأوبــن باحــور ،وحينهــا بــدؤوا يف فحــص مزيــد مــن

املــزوزات واتضــح لهــم أن كل املــزوزات التــي صنعهــا رأوبــن عــى مــدار العــام
تحمــل اســم ليليــت بـ ً
ـدل مــن اســم ا ـلـرب ،فقامــوا بفحــص اإلصحاحــات

صـراط املســتقيم ،وفجــأة الحظــت أن الحــروف األوىل
التــوراة وأســر عــى ال ـ

[ ]1الكاتــب :ناســخ الكتــب الدينيــة ،وهــو الشــخص الــذي ينســخ التــوراة
ً
ُّ
ومبتعدا عن
يخص الدين،
والتفيلني واملزوزا ،ويكون متشـ ِّـد ًدا يف كل ما

االســم بالعربيــة.

َّ
ْ
تتحدث؟».
جاءت إليك؟ وعن أي ريش
«منْ تلك التي

ســتام» ،وهــي اختصــار الحــروف األوىل مــن الكلمــات العربيــة «ســفري

ً
ْ
بسيطا ،أتفهم سيدي! ثم سقط
خرجت ،أليس األمر
وتركت الريش ثم
ً
الثلج عىل األرض ،أليس األمر بسيطا للغاية ،أتفهم سيدي! كنت أنسخ
مــن اســم ‘ليليــت’ تعنــي ‘دائمً ــا تمتلــك ا ـملـرأة ناصيــة األمــور‘ [ ،]17أليــس
األمــر بسـ ً
ـيطا ،أتفهــم ســيدي! فكتبـ ُ
ـت االســم وســأظل أكتبــه…».
استمع إليه رأوبني بهدوء تام ،وقطب جبينه للحظات كمن يجاهد ليجد
ـات تعـ ِّـر عمــا يريــد قولــه ،ثــم أجابــه برت ّيُــث واالبتســامة الشــعواء لــم
كلمـ ٍ

النــاس أبـ ًـدا مهمــا فعلــت» .صــار وجهــه أكــر ســمنة وأشــد غلظــة عــن ذي
قبــل ،كمــا تشـ َّـعث شــعره الذهبــي وأصبحــت لحيتــه غــر مشــذبة .ضاقــت
ً
ضعيفــا ،وارتســمت عــى شــفتيه
صـره
عينــاه وفقــدت ملعانهــا ،وصــار ب ـ
الدقيقتــن ابتســامة غريبــة وفرحــة لــم تفارقهمــا أبـ ًـدا ،بينمــا ســكنت عــى

وجهه إشراقة نابعة من انشراح صدره وطيب نفسه ،وعندما رآه حاخام

سـاء الطائفــة وســدنة املعبــد وعامــة الشــعب
املدينــة والقضــاة الربانيــون ورؤ ـ
ممــن شــهدوا هــذا املوقــف الجليــل ،الحظــوا جميعً ــا كيــف أصبــح رأوبــن
َّ
ً
شـ ً
فتملكهــم الفــزع الشــديد.
غليظــا ضخــم الجثــة،
ـخصا

صـ َّوب الحاخــام بونيــم نظراتــه العم ـيـاء تجاهــه ،وبــدأ يســتجوبه ،وســأله
بصــوت خنقتــه الد ـمـوع «ملــاذا فعلــت هــذا؟» ،فأجابــه رأوبــن بهــدوء ،ور َّد
بكلمات متقطِّ عة كمن يكابد العناء ليجد التعبري املناسب ،ومع ذلك لم

تفارق االبتسامة الصفراء شفتيه أثناء الكالم ،فقال «انظر سيدي ،األمر
ْ
جاءت من حيث ال أدري ودخلت إىل بيتي
بسيط ،سأحيك لك كل يشء.
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[ ]2املــزوزا :تميمــة البــاب ،وهــي صنــدوق صغــر مســتطيل الشــكل يعلــق
رق مــن الجلــد مكتــوب داخلــه
يف زاويــة دار كل يهــودي ،ويحتــوي عــى ّ ٍ

تركــت يل الريــش ،فمــاذا يمكننــي أن أفعــل؟ فلــم أمتلــك ســوى الريــش،

فأخذتــه وكتبــت بــه .أواضــحٌ كالمــي ،أتفهمنــي ســيدي! ثــم ســقط الثلــج
صبــاح أحــد األيــام ،أليــس األمــر بسـ ً
ـيطا ،وحــروف االســم «ليليــت» شـ َّـكلت

الجملــة «دائمً ــا مــا.»»..
َ
تخش الله قط؟».
«ولكن ،ألم

حـول اليــد اليســرى مكتــوب
مــن الجلــد أحدهمــا يوضــع عــى ا ـلـرأس واآلخــر ـ

[  ]9حــرف ال ـفـاء يف االســم رفقــة يقابــل حــرف ال ـبـاء الــذي بنطــق  vيف وســط
[  ]10اليارمولكا :غطاء رأس صغري دائري الشكل يرتديه اليهود املتدينون
أثناء الصالة ،وهي كلمة يديشية يقابلها بالعربية الكي ّبا.

[  ]11الزوهار :من أهم كتب الرتاث الق ّبايل ،يُنسب إىل الحاخام شمعون
َّ
ـات صوفيــة
بــن يوحــاي يف القــرن الثــاين امليــادي،
ويتضمــن شــروحً ا وتعليقـ ٍ

سـرار الخلــق
حـول عــدة قضايــا بالعهــد القديــم مثــل أ ـ
مكتوبــة باآلراميــة ـ
ّ
َ
وبدايــة الكــون وطبيعــة اإللــه ومفهــوم الخــاص ،وقــد احتــل الكتــاب مكانــة
بــارزة وســط يهــود أوروبــا أث ـنـاء ازدهــار الق ّبــاال يف القــرن الســادس عشــر،

شـراق» أو «الض ـيـاء».
وهــي كلمــة عربيــة تعنــي «اإل ـ

[  ]12عيــد الغ ـفـران :يحــل يف اليــوم العاشــر مــن شــهر أكتوبــر ،وهــو اليــوم

[ ]3الطاليــت :شــال الصــاة ،وهــو قطعــة قمــاش مســتطيلة الشــكل

األخــر مــن أيــام التوبــة التــي تبــدأ بعيــد رأس الســنة العربيــة وتنتهــي بيــوم

ثمانيــة أهــداب ،أربعــة باللــون األبيــض وأربعــة باللــون األزرق.

واالســتحمام واالنتعــال والج ـمـاع ،ويصــي اليهــودي فيــه خمــس صلــوات

منسوجة من القطن أو الصوف أو الحرير ،ويف كل طرف منها عقدة من
[ ]4الحســيدية :حركــة دينيــة اجتماعيــة نشــأت بــن يهــود جنــوب بولنــدا

شـرب
الغ ـفـران ،وهــو يــوم صيــام تحـ ُرم فيــه خمســة أشــياء :األكل وال ـ
ويعرتف بالذنوب عدة مرات من مساء يوم الغفران حتى نهايته .وحسب

فأجابه بعد لحظات «بىل سيدي .ألم أفعل ذلك كله بسبب مخافة الله

شـرت مراكزهــا
يف القــرن الثامــن عشــر بزعامــة «بعــل شــيم طــوف» ،ثــم انت ـ

ا ـلـراث الحاخامــي فــإن يــوم الغ ـفـران هــو اليــوم الــذي نــزل فيــه مــوىس مــن

التــي تعنــي «دائمً ــا مــا تمتلــك ا ـملـرأة ناصيــة األمــور»».

األفــكار الصوفيــة الق ّباليــة ،وعــى االهتمــام بالخــاص الــذايت عــن طريــق
ُّ
تخلــص الفــرد اليهــودي مــن أزماتــه ،لذلــك تعــي مــن قيــم املحبــة واملعــروف

لهــم خطيئتهــم يف عبــادة العجــل الذهبــي.

انحبســت الكلمــات عــى شــفاههم قبــل أن ينطقوهــا ،وأحنــى الجميــع

ســبب غضــب اآلخريــن عليــه ،حتــى أخــذ يــر ِّدد داخلــه «لــن ـتـرىض عنــك

تــوراة ،تفيلــن ،مــزوزوت».

بهمــا فقرتــان مــن ســفر الخــروج وفقرتــان مــن ســفر التثنيــة.

أليــس األمــر بسـ ً
ُ
ـمعت أنهــا قــد تز َّوجــت بعــد أن
ـيطا ،أتفهمنــي ســيدي! وسـ

«يا إلهي! ماذا تقول؟!».

ـرج ومــرج ،وبعدهــا اســتوىل عليهــم الذعــر ممــا قــد
أصبحــوا جميعً ــا يف هـ ٍ
ّ
ـزن شــديد.
يحـ ُـل عليهــم مــن عقــاب إلهــي ،وأخـرًا باتــوا يف حـ ٍ
***
ً
ُ
وعندما مثل رأوبني باحور أمام الحاخام بونيم كان هادئا للغاية وصام ًتا
ً
مطلقا
تمامً ا ،يتص َّرف كشخص فعل ما ينبغي عليه أن يفعل ،وال يفهم

رفاهيــة العيــش التــي قــد تمنعــه مــن الكتابــة ،ويسـ َّـمى بالعربيــة «ســوفري

إصحاحات من سفر التثنية .أما التفيلني :تميمة الصالة ،وهي شريطان

جـاءت مــن حيــث ال أدري ودخلـ ْ
ـت إىل بيتــي ،ثــم
وحــده! فاألمــر بســيط ،ـ
تز َّوجــت ،فلــم يبـ َـق لـ َّ
ـدي خيــا ٌر آخــر ســوى كتابــة اســمها «ليليــت» وحروفــه

رؤوســهم وكأنهــم يخشــون النظــر بعضهــم إىل بعــض ،ويف بدايــة األمــر

هوامش الرتجمة:

ـتـرك بعــد شــفتيه ،فقــال متلعثمً ــا «انظــر ســيدي ،األمــر بســيط ،ســأحيك
ج ْ
إيل ثــم خرجــت ثانيـ ًـة،
لــك كل يشء ،ـ
ـاءت مــن حيــث ال أدري ودخلــت َّ

شـرطة التفيلــن ووجــدوا االســم املخيــف ذاتــه ،ثــم بــدؤوا يف
سـوخة يف أ ـ
املن ـ
ً
فحــص أســفار التــوراة املكتوبــة حديثــا ،والتــي لــم يفتحوهــا بعــد لل ـقـراءة أو
ُّ
للتعلــم ،فاكتشــفوا الــيء نفســه.
هلــع كل أب ـنـاء الطائفــة ،ولــم يجــدوا مــا يصفــون بــه ذعرهــم الشــديد ،فقــد
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بــه؟ يبــزغ نجــمٌ يف عنــان الســماء ليـ ًـا ويلمــع!

التط ُّهــر مــن الدنــس ،وهــو مــن موجبــات الطهــارة يف الديانــة اليهوديــة.

يف بلــدان مختلفــة مــن أوروبــا الشــرقية ،وقــد قــام الفكــر الحســيدي عــى

والســعادة .والكلمــة مشــتقة مــن املفــردة العربيــة «حســيد» بمعنــى «تقــي

«أال تفهــم كالمــي! األمــر بســيط للغايــة ،دخلـ ْ
ـت وخرجــت ثــم تزوجــت.

وورع».
ُ
[  ]5وعاء أو إناء :كلمة كانت تشــر يف البداية إىل اآلنية التي تسـ َ
ـتخدم يف

األمــور»».
ّ
َ
غــادره الجميــع يف النهايــة ،بعــد أن الحظــوا لوثــة عقلــه ،فظــل يضحــك

بمرويــات عــدة بالفولكلــور اليهــودي ،إىل األشــخاص ذوي املكانــة الدينيــة

إيل الريــش ،األمــر بســيط كمــا تــرى ،وكنــت أمامهــا قليــل الحيلــة.
أح ـ
ضـرت َّ

كان اســمها «ليليــت» وحروفــه تعنــي «دائمً ــا مــا تمتلــك ا ـملـرأة ناصيــة

ضحكة غريبة ،وأشــرقت عيناه بربيق المع وكســت مالمحه لذة شــديدة.
ويف اليوم الثالث ذهب الجميعَّ ،
وكأنهم يف جنازة مهيبة ،ليقوموا بدفن

خـرة ،كمــا ورد
الطقــوس الدينيــة باملعبــد ،ثــم أصبحــت تشــر يف ـفـرة متأ ـ
العالية ،مثل الربانيني والجاؤونيم وعلماء القباال وكتبة التوراة ،وكذلك

ســدنة املعابــد وجبــاة الكنيــس.

حقيقــة نفســه ،ومــن ســيعي إىل أبــد اآلبديــن ذلــك األلــم الــذي كان يشــعر

[  ]14يسمى اإلصحاح  51من سفر املزامري بمزمور التوبة ،يتلوه اليهودي
حتى يتط َّهر من خطيئته وينال التوبة.
[  ]15الجملــة التــي ر َّددهــا شمشــون يف ســفر القضــاة ( ،)30 :16والتــي

ـي وعــى
صــارت مقولــة شــهرية يف ا ـلـراث الشــعبي تأخــذ الصيغــة «عـ َّ
أعــدايئ».

َّ
تتجســد يف األشــخاص املتد ّي ِنــن واألماكــن
التعاليــم الدينيــة ،وأنهــا قــد

يجلــس أمــام طاولتــه يكتــب ويكتــب ،ورغــم أنــه لــم تعــد بحوزتــه أي رقاقــة
أو ورقــة ،فإنــه كان يسـ ُّ
ـتغل كل ـفـراغ بــكل قصاصــة تقــع يف يــده فيســرع

ويلمــع آلالف أخــرى مــن الســنني ،وخــال تلــك الســنني يعيــش اإلنســان
ّ
ـاوم ،وال يــدرك أبـ ًـدا
ويمــوت ،يضحــك ويبــي ،يتم َتــع ويعــاينُ ،يغــوى ويقـ ِ

سـرائيل ،وهــو يــوم تكــر فيــه زراعــة األشــجار وتنــاول ثمــار الفاكهــة.
خــارج إ ـ

وتدشــن هيــكل ســليمان مــن جديــد  164ق.م.
ّ
عـوالم يــش إليشــا يــد
[  ]17ألن الحــروف األوىل مــن الجملــة العربيــة «ل ـ

اليهوديــة إىل التجــي اإللهــي أو ح ـلـول اإللــه يف اإلنســان والعالــم ،ويقــال

املقدســة ،ويرمــز لهــا آنــذاك بالضــوء الــذي يعــم املــكان ،وقــد ورد عنهــا يف
عــدة أســاطري يهوديــة أنهــا تتجـ َّول يف األرض وتضاجــع اليهــود مــن داريس

***
ً
ً
ً
وحيدا ومنعزل والمعً ا ،فمنذ
ويف الثالثة ليل بزغ نجمٌ يف عنان السماء،
ّ
ُ
آالف السنني كان قد بزغ النجم ذاته وملع يف السماء ذاتها ،وسيظل يبزغ

لذلــك يســمى «طــو بشــباط» ،وهــو عيــد خــاص يف ذاتــه ،ألنــه ال يُحتفــل بــه

[  ]6الشــخينا :كلمــة عربيــة تعنــي «الســكينة» ،وتشــر يف املرويــات الدينيــة

إنهــا كانــت يف األصــل إلهــة كنعانيــة قديمــة عبدهــا اليهــود يف مملكــة
يهــوذا الجنوبيــة .ويــروي التلمــود أنهــا تتل َّبــس اليهــودي حينمــا ين ِّفــذ

بالكتابــة عــى كل زاويــة منهــا :ليليــت ..ليليــت ..ليليــت.

[  ]13عيــد الشــجرة :يحــل يف الخامــس عشــر مــن شــهر فربايــر أو شــباط،

[  ]16عيــد الحا ـنـوكا :يحــل يف الخامــس والعشــرين مــن نوفمــر ويســتمر
طيلــة ثمانيــة أيــام ،ويسـ َّـمى كذلــك عيــد «األنــوار» أو «التدشــن» ،وفيــه

تلــك األوراق الباطلــة .شــارك كل أب ـنـاء املدينــة ،صغـرًا وكبـرًا ،يف مراســم
ّ
الرتحُ ــم [ ،]18بينمــا ســقط الثلــج
تلــك الجنــازة ،وتــا ســادن املعبــد قـ َّـداس
َّ
وغطــى ســطح األرض ،وكان نق ًّيــا ناصــع البيــاض يتــأأل كالبلــور.

ولــم يعــد أحــد يلتفــت إىل رأوبــن باحــور ،الــذي ظــل طــوال الوقــت تائ ًهــا

جبل سيناء للمرة الثانية ومعه لوحا الشريعة؛ حيث أعلن أن الرب غفر

الشــريعة واملحافظــن عــى تعاليــم التــوراة ،خاصــة عندمــا يبتعــدون -مــن

أجــل دراســتهم الدينيــة -عــن زوجاتهــم ،وبذلــك يحظــى دارس الشــريعة
اليهوديــة بالعيــش مــع امرأتــن ،ولكنهــا ـتـرك مضجعهــم إىل ليليــت ،التــي
متأججــة ،إذا مــا انصرفــوا عــن العبــادة أو أســاؤوا
تظهــر لهــم يف صــورة نــار
ِّ

إىل زوجاتهــم.

[  ]7سفر العدد ()39 :15

[  ]8املكيفــا :املغطــس ،بركــة مــن ا ـملـاء يغطــس فيهــا اليهــودي مــن أجــل

يُحرم عىل اليهودي الحداد والصيام؛ بينما تتىل فيه التسابيح والصلوات
ُ
وتقــاد فيــه الشــموع ،وهــو ذكــرى انتصــار الحشــماونائيم عــى اليونانيــن

تكيفــا» تكـ ِـوّن االســم «ليليــت».
[  ]18قــداس الرتحــم أو َ
القديــش :إحــدى الصلــوات اليهوديــة التــي كانــت
ُتتــى قديمً ــا باآلراميــة بعــد انت ـهـاء اليهــودي مــن دراســة األجــادا (القصــص

الدينيــة) ،ثــم أصبحــت تتــى مؤخـ ًرا أث ـنـاء الحــداد عــى امليــت.

ترجمة :نهلة راحيل
باحثة ومترجمة مصرية
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مقال

وليد نظمي

الرواية وثنائية الهشاشة والقسوة
هيثم حسين
تقـ ّـدم الروايــة صــوراً للحيــاة بـ ّ
مـريئ املخبــوء هنــا
ـكل تناقضاتهــا ونقائضهــا ،تســتعرض الثنائيــات التــي تشـ ّـكل وجوهـ ًـا متباينــة للحيــاة ،ت ـ
وهناك ،وبني طيّات األفعال واألقوال ،ويحاول الروائيّون سرب أغوار النفوس واستنطاق شخصياتهم وأبطالهم لتظهري األفكار التي

تقودهــا وترســم مســاراتها.
ّ
تعـ ّـد هشاشــة املــرء يف مواجهــة ّ
امللمــات واملحــن صــورة مواجهــة للقســوة التــي تتفــى يف نفــوس البعــض مــن أبنــاء املجتمــع الــذي يشــتمل
سـرار الحيــاة نفســها.
عــى كثــر مــن املفارقــات بــدوره ،ويش ــرع األ ـبـواب أ ـمـام أســئلة ت ــروم الفهــم وتبحــث عــن تفكيــك األلغــاز وتد ّبــر بعــض أ ـ

سـان وضعفــه يف مواجهــة
حاولــت الروائيــة اإلســبانية ميلينــا بوســكيتس يف روايتها «وهــذا أيضــا ســوف يمــي» إظهــار هشاشــة اإلن ـ
عـرض لهــا ويمـ ّر بهــا يف حياتــه ،وكيفيــة اســتجابته لهــا ،وتأ ـثـره بهــا ،وقدرتــه عــى تخطيهــا بطريقــة مختلفــة.
األزمــات التــي يت ـ

ّ
استهلت

بوســكيتس روايتها

ب ـبـوح

راويتهــا واعرتافهــا أنهــا لــم

تفكــر يومــاً أنهــا ســتبلغ األربعــن مــن عمرهــا ،أو

تكــون يف الســتني أو الثمانــن ،ولــم تتخيــل
نفســها يف األربعــن وتحضــر جنــازة أمهــا يف
الوقت نفسه .وتقول إنها ال تدري كيف وصلت

بهــا األمــور إىل الحــد الــذي وصلــت إليــه ،وال

كيــف وصلــت هــي إىل املــكان الــذي ســبب لهــا

فجــأة رغبــة رهيبــة يف التقيــؤ .وتعتقــد أنهــا لــم
ترتد طيلة حياتها ثياباً عىل نحو بائس.
تلفــت إىل حضــور عــدد مــن أصدقائهــا وأصد ـقـاء
أمهــا الجنــازة ،وكان ا ـملـرض الــذي أزاحهــا عــن

عرشــها بقســوة وأطــاح بمملكتهــا دون رحمــة،

ألحــق األذى بجميــع املحيطــن بهــا ،وســيكون
سـرجع بعــض
لذلــك ثمنــه ســاعة الدفــن .وت ـ

ممارســات والدتهــا ،وت ـقـول إنهــا كانــت تثقــل
عليهــا حتــى وهــي بعيــدة ،وحتــى بعــد أن بــدأت

تفهــم مــا يجــري وتتقبلــه ،وابتعــدت عنهــا
مدركــة أنهــا إن لــم تفعــل ،ســتموت معهــا،
تحــت أنقاضهــا.

تشــر إىل أنــه بعــد أن أصبــح لديهمــا طفــل

عــرف كل منهمــا اآلخــر أكــر ،وأن ا ـملـرء يحــاول
أن يتصــرف مثــل حيــوان يف الغــاب ،مسرتشــداً
بغريزته وجلده ،وبدورة القمر ،ومستجيباً بال
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تلكــؤ وبامتنــان وب ـنـوع مــن التخفيــف عــن ذاتــه،

لــكل متطلباتــه التــي ال تح ـتـاج إىل التفكــر ،ألن
الجســد والنجــوم قــد ف ـكـرت فيهــا بــدالً منــه

واختارتهــا لــه.
تخاطــب أمهــا مذ ـكـرة إياهــا بأنهمــا تكلمــا ك ـثـراً

عن املوت ،لكنهما لم تفكرا أبداً يف أنه سيسلب
منها عقلها قبل أن يسلبها كل يشء آخر ،وأنه

صـرة
لــن ـيـرك لهــا ســوى نوبــات متقطعــة مــن ب ـ
مــا كانــت لتجعلهــا تعــاين أكــر .وتراهــا يف لحظــة

ـبـوح وتفجّ ــع تخاطــب أمهــا قائلــة لهــا يــا لــك مــن
مجنونــة يــا أمــي ،وتســألها ســؤاالً اســتنكارياً
مــا إن كانــت تظــن أنهــا قــادرة عــى اإلبحــار عــى

وكذلك حني أدركت أن الوقت أخذ ينفد ،وأن

كل يشء يف طريقــه إىل النهايــة مــا عــدا رغبتهــا
املجنونــة يف العيــش.

عـرة،
تكـ ّرر لنفســها الحكايــة التــي تحمــل ال ـ

والتــي مــن شــأنها أن تواســيها يف حياتهــا،
الحكايــة التــي ت ـقـول إن إمرباطــوراً اســتدعى

حك ـمـاء مملكتــه ،وقــال لهــم إنــه يريــد جملــة

صـرة ،تصلــح لجميــع الظــروف واألحــوال
ق ـ
وعــى الــدوام ،وأن الحك ـمـاء أمضــوا شــهوراً
وشــهوراً ّ
خـراً عــادوا إىل اإلمرباطــور
يفكــرون ،وأ ـ

وقالــوا لــه إنهــم عــروا عــى الجملــة املطلوبــة
وهــي «وهــذا أيضــاً ســوف يمــي» .وتذكــر أن

وهــي التــي ال تعــرف الخــوف ،تعيــش فيــه حــن

أخــذت تشــعر بــأن قواهــا وعقلهــا يخونانهــا،
وقــد انفــض مــن حولهــا أصدقاؤهــا ،والحاشــية
التــي كانــت تحيــط بهــا دائمــاً ،وتســتعيد قولهــا

بأن من أقىس األمور عىل املرء حني يشيخ ،هو
إدراكه أن ما يحاول شرحه لم يعد يهمّ أحداً،

ويف إطــار تصويــر مشــهد مــن مشــاهد القســوة
اإلنســانية روائيــاً ،ســعت النيجرييــة أيوبامــي

أديبايــو يف روايتهــا «ابقــي معــي» إىل استكشــاف
توقعــات النــاس مــن بعضهــم بعضــاً ،وكيــف
يتخ ّيــل كل شــخص مــن اآلخــر أن يكــون كمــا
يتصــوره ،أو يتوقــع منــه ،ويف حــال لــم يكــن

بالصيغــة التــي يريــده عليهــا ،أو لــم يطابــق
تصــوره عنــه ،فــإن االختــاف يكــون صادمــاً،

الســائد ،وكيــف أن هيمنــة القيــم البائــدة عــى

التــي يختارونهــا لهــم ،وكأن القيــود االجتماعيــة

تفــكك أديبايــو يف روايتهــا آليــات تفكــر شــريحة

حـول إىل قيــود بالرتاكــم ،ومــن شــأنها أن
تت ـ
ً
ترســم أنماطــا مستنســخة عــن بعضهــا ،بحيــث

كأنــه قانــون حيــايت .وتعالــج مــع ذلــك مفارقــات

مــن تفــكك البــاد باملــوازاة مــع التفــكك األســري،

متشــبثة بتقاليدهــا ،ويكــون بطالهــا مــن ييجيــد

بائســة ،فــا يكــون تمايــز ،أو تجديــد أو تمــرد أو

اإلنســانية بطريقــة وحشــية ،والخــوف الــذي

تســتجيب لألفعــال واألفــكار بــردود أفعــال
مختلفــة .

مــن املجتمــع النيجــري ،مــن خــال التعمــق

يف تصويــر حالــة زواج ضمــن أقليــة اجتماعيــة

الراحلة ،لكنها تعود للتأكيد عىل أن كل يشء

بعنايــة يمكــن دســه يف الجيــب.

تكتــب أديبايــو عــن حالــة املجتمــع الــذي يتوقــع
أ ـفـراده مــن بعضهــم بعضــاً أن يقومــوا باألفعــال

تتنــاول كذلــك جوانــب مــن التخلــف االجتماعــي

بعــض النــاس تكشــف الزيــف الــذي يحاولــون

حياتهمــا الزوجيــة ،ويســعيان ألن يرســموا

يمــي ،ودوام الحــال مــن املحــال.

عىل الرتكيز ،وكيف أن الجدة مرعوبة ،وبدأت

البشرية التي تتبدى يف بعض املواقف متقلبة،

األلــم والحــزن يمضيــان كمــا تمــي البهجــة

والسعادة .تق ّر بصعوبة العيش من دون أمها

تصــور حالــة ا ـملـرأة العجــوز التــي تفقــد قدرتهــا

للدقــة والواقعيــة ،وبعيــدة عــن فهــم الطبيعــة

وأكــن مناضلــن اجتماعيــن يحــاوالن التخلــص

مــن القــارب ،أنــه مــا الــذي ســيحدث للبحــر إن
غابــت عنــه قليـاً ،ومــا إن كان ســيختفي أو ـتـراه
سينطوي عىل نفسه ويصري مثل فوطة مطوية

وقــد يدفــع البعــض إىل الخــروج بنتائــج تفتقــر

أمكنتهــم بذريعــة املحافظــة عليهــا.

طـاء.
مــن تدفــق وع ـ

مــن العــادات واألفــكار التــي تحاصرهمــا يف

مســارات مختلفــة لحياتهمــا ،وال يخلــو األمــر

عـرض طريقهمــا.
مــن كثــر مــن املشــقات التــي ت ـ

تقــوم بتصويــر العنــف االجتماعــي املصاحــب
للتخلف ،والذي يكون أشرس وجوهه وأكرثهاً
ّ
حـراب األهــي
إيــذاءً لب ـنـاء املجتمــع ،حيــث اال ـ

يبلــغ أوجــه ،ويلقــى شــباب حتفهــم ألســباب
بســيطة ،وكأن العنــف يصبــح قــدراً للنــاس
هنــاك ،أو كأن القتــل يكــون انتقامــاً مــن قبلهــم

مــن أنفســهم ومــن واقعهــم ،وســبيال ً لتشــويه

هــي التــي ينبغــي أن تقودهــم ،تلــك األفــكار التــي

تلغــي االختــاف وتقولــب الجميــع بقوالــب
تغــر..
ً
ضـران يف تفكــر
الهشاشــة والقســوة معــا تح ـ

بطلــة أديبايــو باألمومــة التــي تكــون بالنســبة
غـزاً ال تــكاد تجــد لــه حـا ً يريحهــا ،فهــي
إليهــا ل ـ
التــي توفيــت أمهــا التــي كانــت تنتمــي لجماعــة
مختلفــة با ـكـراً ،وحملتهــا أع ـبـاء االســتمرار
وحيدة يف حياة شاقة ،تجهل أهل أمها ،وهي
يف الوقــت نفســه تفشــل يف أن تصبــح أمــاً ،أي
تكون عالقتها معقدة بني كونها ابنة ألم راحلة

مجهولــة األهــل بالنســبة إليهــا ،وزوجــة غــر
ّ
تخطــي محنــة اإلنجــاب ،يك تصبــح
قــادرة عــى
أماً وتعيش تلك املشاعر األمومية بكل ما فيها

إقناع أنفسهم بصدقيته وواقعيته واستمراريته

والعائــي بمعنــاه األوســع ،وتبــدل العالقــات

ينتشــر يف األجــواء ويلوثهــا بقتامــة بائســة ،ثــم
اليــأس الــذي قــد توصــل الشــخصيات املتأملــة
بغــد مشــرق أفضــل إليــه ،وتحطيمهــا آلمالهــم
املســتقبلية.

وألنّ الحياة أوسع من أن تحيط بها أيّ روائية،

فــإنّ اشــتغاالت الروائيــن ســتبقى محــاوالت
لفهــم ألــوان الحيــاة املختلفــة ،وتصويــر مشــاهد

ولقطــات منهــا يف أعمالهــم ،ومــا الهشاشــة
والقسوة ّإل صورتان ملتقطتان من صور كثرية

تــري عالــم الروايــة املتجـ ّـدد.

روائي سوري مقيم في بريطانيا
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صورة عىل سطح القمر التقطها نيل أرمسرتونج

أول كامريا يدويّة استخدمت يف الفضاء

كوكب العشاق
معرض باريسي عن رحلة البشر
للهبوط على سطح القمر
عمار المأمون
ُ
يحتفل العالم هذا العام بالذكرى الخمسني للهبوط عىل سطح القمر ،اإلنجاز

الذي حققته الواليات املتحدة عام  ،1969وانتصرت حسب زعمها عىل االتحاد
السوفييتي يف السباق نحو الفضاء ،لريفرف علم أمريكا يف العشرين من تموز عىل
ً
ً
ً
إحساسا بتفوق البش ّر عىل غريهم من
وخالقا
حركا مشاعر املاليني،
سطح القمر ُم

األنواع ،وبالرغم من الكثري من الشكوك التي تحيط بهذا الهبوط ،وحقيقة خطوات
نيل أرمسرتونغّ ،
إل ّ
أن هذا الحدث أ ّدى إىل طرح تساؤالت سياسية عن السيادة عىل
غي من املتخيّل ّ
الفضاء ،وأعاد تكوين الحكاية الوطنيّة لدى األمريكيني ،كذلك ّ
الفني
ً
ترابا وطئه البشر واستكشفوا
عن القمر ،إذ لم يعد مساحة رومانسيّة وغامضة ،بل
جغرافياته.

يحتفي

تليسكوب غاليلو الذي استخدمه ملراقبة القمر

القصر الكبير في العاصمة
الفرنس ّية

باريس

بذكرى

الرحلة الحقيقية إلى الرحالت المتخيلة» وفيه

رقم  11الذي تمكن فيها أرمسترونغ وباز

العلم ّية-الوثائقية والفن ّية المتخيلة ،وكما

يدلنا اسم المعرض ،القمر واحد في العلم،

سطح القمر ،وجمع عينات وإعادتها إلى
األرض ،إذ نشاهد المعدات التي ّ
وظفت في

أساليب مختلفة للذهاب إليه أو حتى إحضاره

رواد الفضاء إلتمام مهمتهم والحفاظ على

نشاهد مئات األعمال المختلفة التي تتنوع بين

ومتعدد في الخيال ،ما يعني أن هناك

أبولو األميركي الكتشاف الفضاء ،والرحلة

بالدرين ومايكل كوليزن من الهبوط على

الرحلة ،واألدوات اليوم ّية التي استخدمها

إلى األرض.
ً
يحيلنا المعرض بداية إلى ملك ّية القمر،

أكياس خاصة ،وكبسوالت المياه المعدن ّية،

الفضاء منذ األربعينات ،ليصبح األمر أشبه
بلعبة أطفال ،من يصل أوالً يمتلك األرض

أننا نشاهد الكاميرا الخاصة التي التقط فيها

التساؤل الذي جعل القانون الدولي يمتد نحو

حياتهم كاللحم المجفف المضغوط في

ما يحيلنا للتفكير في الشرط البشري نفسه،
وهشاشة وجودنا خارج الكوكب ،خصوصاً

أوالً ،ما جعل الكثير من الدول تطوّر دوماً

نيل أرمسترونغ صورة لزميله بالدرين الذي

بل والقتال فيه ،كما فعلت الواليات المتحدة
سابقاً ،وفرنسا التي أعلن رئيسها إيمانويل

التي هبطت عليها السفينة ،وسميت نسبة

برامجها الفضائ ّية في سبيل احتالل الفضاء،

كان يكتشف «بحر السكون» ،المنطقة

لخريطة قديمة للقمر أنجزت عام ،1651

ماكرون مؤخراً تأسيس فرقة في الجيش

والتي يمكننا أن نختبرها في عمل تجهيز يتيح

ضمنه.

األولى ،إلى جانب ارتداء حذاء رائد الفضاء

مسؤولة عن اكتشاف الفضاء وخوض الحرب

134

أول رحلة علميّة

نتعرف في القاعة األولى على بداية مشروع

أبولو 11ويستضيف معرضاً بعنوان «القمر من

aljadeedmagazine.com

خرائط للقمر من القرن السابع عرش

لنا مقارنة خطواتنا مع خطوة أرمسترونغ

واختبار الحركة فيه.

الرحلة العلم ّية األميرك ّية سبقها الكثير من
ّ
المتخيلة للصعود إلى القمر،
الحكايات
والتي تعود إلى اللحظة التي فكر فيها البشر

الحتماالت الحياة على القمر وما يمكن أن
يوجد عليه من كائنات ،لكنها أخذت شكال ً

جدياً في أول المحاوالت العلم ّية لرسم

الخريطة التي رسمها.

البريطاني توماس هاريوت عام  ،1609ليأتي

القمر كمحرض للخيال

صورة للقمر ،والتي قام بها عالم الفلك

بعده بخمس سنوات غاليليو ويرسم خريطة
أخرى باستخدام تلسكوبه الخاص الذي

نشاهد نسخة طبق األصل عنه مع نسخة من

نشاهد كيف تحول القمر إلى موضوعة
السينمائي كما في فيلم جورج
العلمي
للخيال
ّ
ّ

ميليس «رحلة إلى القمر» المنجز عام ،1902

إذ نتعرف على التخطيطات و»الستوري بورد»

الذي استخدمه ضمن الفيلم ،هذا المتخيل
عن اختبار اإلنسان للقمر يأخذ شكال ً أكثر

حميم ّية في عمل التجهيز الذي أنجزه الفنان
الفرنسي إنج ليتشيا خصيصاً للمعرض،

والذي يرتب ضمنه مجموعة من الكرات التي
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خرائط للقمر من القرن السابع عرش

تمثل أقمارا مختلفة يمكننا المشي بينها،

القمر إلى مكان يمكن الذهاب إليه بسهولة،

وتحوالته ،لننغمس بتجربة حسية وجمال ّية

عمل للفنانة السويسرية سيلفيا فلوري التي

وكأننا أمام نسخ ال نهائ ّية وشعريّة للقمر

أكثر منها معرف ّية.

ذات التخ ّيل الستكشاف الفضاء نراه في

صممت صاروخ فضاء بلون زهري ،ليكون أول

نمشي في المعرض وكأننا في حوار بين

مركبة نسويّة الكتشاف الزهرة ،في إحالة إلى

بين تقنيات معرف ّية أوصلت اإلنسان للقمر،

على القمر وأشكال تمثيله بوصفهم «غزاة»

الفني ،مفارقة نشهدها
النشاط العلمي واآلخر
ّ

وأخرى متخ ّيلة تخاطب أحالمنا عن الرحيل
بعيداً كمنحوتة «إجازة» لينكا شونيبر التي نرى
فيها أسرة ترتدي زيّ فضاء مزيناً ومزركشاً في

إحالة إلى الحلم الذي يراود البشريّة بتحويل
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صناعة الفضاء الذكورية وهيمنة «الرجال»
و»محتلين».

أوجه القمر المتعددة

القسم األكثر إثارة لالهتمام في المعرض هو

ذاك المعنون بـ»أوجه القمر الثالثة» والذي
نتعرف فيه على ثالث تحوالت للقمر بوصفه
«لطيفاً» و»متقلباً» و»خطراً» ،ونرى الوجه

األول في مجموعة صور لليونيد تيشكوف،

الذي سرق القمر ووضعه على قارب ليبحر
معه وحيداً ،فالقمر محط ثقة ومصدر أمان
يغمرنا بالطمأنينة حين نكون قريبين منه،

أول مركبة نحو الزهرة

هذه العالقة الوطيدة تتمثل بصورة مختلفة

ّ
وكأنه ذو أثر مباشر على جسد المرأة
اآلن،

فيه القصائد واألغنيات ،هو موضوعة طبيعية

من الرب ،كما في لوحة «الهالل» إلتيان دينو

القمريّة.
ّ
هذا الخوف الذي يولده القمر نراه في عمل

بالخطر إن اكتمل أو خسف ،هذه الخصائص

حين يتحول القمر إلى ما يشبه إشارة أو رسالة
الذي يصور مجموعة من الصائمين بانتظار

هالل رمضان ليبدأوا صيامهم.

نرى نقيض اللطف في أعمال أخرى ،حيث
ٌ
وحش ال بد من ابتالعه،
القمر خطر ومتقلب،

لنراه في صورة أخرى ينام بجانب تيشكوف

ومحرك للجنون لدى النساء ،في تحيز جنسي

نرى تيشكوف يطعم «قمره» التفاح ويداري

إذ يستخدم جذر اسمه الالتيني في وصف

كقرين يحميه من كل تهديد ،في ذات الوقت

صحته.

واضح يجعل من القمر مصدر لـ»الهيستيريا»،

الدورة الشهرية باإلنكليزية والفرنس ّية حتى

وسبب لتقلب المزاج الذي يتطابق مع الدورة

تجهيز للفنانة الكوريّة نام جون بايك بعنوان
«القمر أقدم تلفاز» وفيه نرى  11شاشة تحوي

فقط صورة للقمر بكل أشكال دورته الشهريّة،
ّ
يحدق بنا كعين واحدة يتغير اتساعها،

وتهددنا بالظالم الذي يمكن أن يبتلعنا إن
قررت هذه العين/القمر أن ُتغلق جفنيها.
نتعرف نهاية على القمر بوصفه شخصاً ُتكتب

تمثل الجمال الكامل أو أوج القبح ،أو إنذاراً

تجعل اإلحاطة بكافة أعمال المعرض صعبة،
خصوصاً أننا في رحلة يتداخل فيها العلمي مع
المتخ ّيل ،لكن تأمّ ل الموجودات في المعرض
يحلنا إلى نظريات المؤامرة التي ّ
تدعي أن

األرض مسطحة وأن القمر ثابت ،باالعتماد
على انتشار العلم الزائف والمتبذل الذي يمكن

إنجاز تجاربه في المنزل أو المطبخ.

كاتب سوري مقيم في باريس
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عرو

شا أبو

رسائ

خليل

ل ثق
افية

سا

ض
كتب،

الفلسفة ال ّ
تعلم الناس حرفة معينة ،ولكنها تسعى لتحويل حساسيتهم وطبعهم وطريقتهم في

رؤية العالم أو في عالقتهم باآلخرين .فإذا كانت مهمتهما التكوين بدل اإلخبار ،فإنها تكتسي طابع

تربية الكهول .كذلك يتصور الفيلسوف والمؤرخ وعالم فقه اللغة الفرنسي بيير هادو مفهوم الفلسفة

كنمط عيش في كتاب نشر بعد وفاته عنوانه «الفلسفة كتربية للكهول» .وهادو إذ يستعيد كل الفالسفة
الذين عاشر نصوصهم وتجاربهم من سقراط وأفالطون وإبكتيتوس وماركوس أوريليوس وأفلوطين

إلى مونتاني وديكارت ونيتشه وميرلو بونتي ،يقدم قراءة لتاريخ الفكر اإلنساني لكي يساعدنا على إعادة

توجيه حياتنا وتعلم طرائق التطلع إلى العالم بنظرة جديدة .والنصوص التي يقترحها تشهد على قدرته

على مخاطبة الجمهور الجامعي وغير المتخصصين المولعين بالفلسفة بأسلوب يجمع إلى الفائدة

متعة القراءة
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كتب
زهري دباغ

جبليون
غرقى
ّ
يحتجون على العالم في كتاب
ّ
أشرف القرقني

يأتي

هــذا الكتــاب بعــد ديــوان ســابق لــه موســوم
بـ»مثــل ّ
كل يشء تنتهــي» (منشــورات بيــت

ّ
عيني
الشعر ،تونس .)2013 ،وهو يف الحقيقة ،دليل
ّ
عــى ّأنــه ال يشء ينتهــي ّ
حقــا .بــل ت ّتخــذ األشــياء صــرورة

جديــدة وتتطـوّر يف حــال كانــت ح ّيــة وحقيق ّيــة .لقــد
انتقــل ّ
الشــاعر مــن املوقــع الــذي بحــث عنــه يف كتابــه

األوّل ،موقعــه مــن هــذا العالــم وفيــه ،إىل ال ّنظــر إليــه

انطالقــا مــن هــذا املوقــع .وانطالقــا منــه تحديــدا ،تلتقــط
عينــه غرقــى جبل ّيــن يف ّ
كل مــكان ،يف ذاكرتــه البعيــدة

ـب مــن أصدقائــه ويف األفــق الــذي
ويف ذا ـكـرة مــن يحـ ّ
ّ
ترقبــه عينــه وال ترتـ ّـد منــه إال باأللــم .ويف أعمــاق ذاتــه

يتع ّت ُق ّ
كل ذلك« .لم ير أحد فردة الحذاء/التي لفظها

البحر/لــم يضعهــا أحـ ٌـد يف أذنيه/لينصــت إىل غ ـنـاء

األعمــاق» (قصيــدة ‘رجــل حافيــة’) .تمّ حــي الفــروق بــن

ما يراه من صفوف املهزومني واملظلومني واملهمّ شني يف
ّ
كل مــكان وبــن أعماقــه التــي تصــدر منهــا إيقاعــات

قصائــده .تصبــحُ ذات ّ
الشــاعر يف اآلن ذاتــه طفــا ســوريّا
ّ
حـرب طفولتــه وز ـهـرة داســها الجنــو ُد
حطمــت ال ـ

قسم محمّ د
وأشباههم دون أن يذكر أحد اسمها .لقد ّ
ال ّناصــر كتابــه ثالثــة أقســام اســتنادا إىل هــذه ال ّرؤيــة
املركزيّــة التــي تنتظــم الكتــاب .وعناويــن هــذه األقســام
جـاءت كاآليت« :ال نهــر يف ال ّزقــاق»« ،الهــروب إىل
ـ
ّ
الداخل»« ،عىل دفعات يأيت الخريف» .وأقام بني هذه

األقســام لعبــة ضمائــر مخصوصــة .قصيدتــان فقــط
ّ
املتكلــم
تشـ ّـكالن اســتهالل الكتــاب تســتندان إىل ضمــر
املفــرد .فيمــا يــي ذلــك ،تــأيت ضمائــر املخاطبــة .ثــمّ تســو ُد
الديــوان ،كأنّ ذات ّ
ضمائــر الغائــب يف مجمــل ّ
الشــاعر

ح ّرك شــيئا فشــيئا مــن
تصــل تجربتهــا هــذه بســابقتها .تت ـ
ال ـبـوح واال ـعـراف إىل ال ّتل ّبــس بأصــوات الغائبــن

إن قلب ّ
الشاعر مفتوح ليتلبّس ّ
هناك أسطورة رائجة تقول ّ
بكل الكائنات
ّ
الجريحة املهزومة ّ
حتى يصري هو نفسه هذه الكائنات ،ومن ّ
يتشقق
ثم

ـيي ،مقتولــن كانــوا أم مفقوديــن أم مهجوريــن…
املنسـ ّ

حقيقيّة إىل أبعد ّ
حد .وبإمكانك أن تراها مثال يف «غرقى جبليّون»،
عري الجديد ّ
الديوان ّ
محمد ّ
للشاعر ّ
ّ
الناصر املولهي ّ
ّ
الش ّ
الصادر
التونيسّ

ثــمّ يقابــل ذلــك بمشــهده كمــا يتجـ ّـى اآلن .لعـ ّـل العالــم
لــم يتغـ ّـر أبــدا .لكــنّ عــن ّ
غ ّـرت،
الشــاعر هــي التــي ت ـ

من داخله صوتها املكتوم يف شكل كلمات وقصائدّ .
ثم ّ
إن هذه الكلمات
تغي العالمّ .
قد ال ّ
ُ
تنجح يف
لكنه سيكون أكرث فظاعة من دونها .وهي
ّ
النهاية يف تغيري نظرة إنسان ّما وإنقاذه من الغرق .هذه األسطورة

عن دار نقوش عربيّة بتونس.

إنّ الغيــاب هــو مــا ي ـقـول غرقــى وحيديــن ال أحــد ينتصــر
لهــم ســوى طفــل شــاعر ،طفــل يتذ ّكــر ج ّيــدا كيــف كان
ّ
يــرى العالــم مــن قبــل ّ
يتوقــف عــن كونــه طفــا-
-ألنــه لــم

جـريت يف يــد
وانغــرزت عميقــا يف ا ـملـرأى« .أصــرخ /وحن ـ
غريبة/ومــا بــدا يل صويت/لــم يكــن ســوى ذكــرى خاطئــة/
ألوّل كائــن مقتول/حركــة غريبــة/ألوّل ريشــة نازفــة عــى
جلد غزال» (قصيدة ‘ذكرى خاطئة’).

ّ
«لكنك ال تنتهي أ ّيها الماضي»:

شـرك أقســام الكتــاب ّ
الثالثــة يف االنشــداد إىل
ت ـ
زمنــن :املــايض والحاضــر .ف ّن ّيــا ،تقــوم القصائـ ُـد

إمّ ــا عــى ف ـكـرة تنبنــي داخــل ال ّنـ ّ
ـص ويضيئهــا
ختــام القصيــدة ،ح ّتــى يشــعر القــارئ بالحاجــة
إىل إعــادة ـقـراءة ال ّنـ ّ
ـص مــن جديــد يف ضــوء تلــك
ّ
طـاغ
املتكشــفة ،وإمّ ــا عــى نفــس ســرديّ ـ
الف ـكـرة

أو مقاطــع تنفصــل وت ّتصــل لتشـ ّـكل وحــدات
مرتابطــة ضمــن وحــدة أكــر هــي القصيــدة.

حـاء التقن ّيــة يف الكتابــة،
وعــى اختــاف هــذه األن ـ
ّ
ّ
مرتســخة يف
تتلفــظ الشــعر
تظـ ّـل الـ ّـذات التــي
ّ

ّ
تحدهــا آفــاق
تاريخ ّيتــن :األوىل نق ّيــة طفول ّيــة
ورد ّيــة واألخــرى تاريخ ّيــة ّ
اللحظــة ال ّراهنــة،

ّ
املتجل ّيــة مثــا يف ت ـكـرار لفظــة «اآلن» .وهــي
تاريخ ّية تكسر آفاق األوىل وتقلب ورديّها رمادا

يعقــب الحرائــق واالنفجــارات وتعـ ّري كــم كان
ظــنّ ّ
الطفــل مغاليــا يف تفاؤلــه بهــذا العالــم.
«هــو أمــام نفســه اآلن/منحــدر عــار وخفيــض»
(قصيــدة ‘منحــدر يعلــو وينخفــض’)« ،هــو يف
الحقيقة ساحة حرب/تحملها قدمان وقميص
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الســكينة
قديــم )…(/واآلن بينمــا هــو بقعــة مــن ّ

ـي والحجارة/وأكتافنــا الفارغــة
داخلــه« .بالعـ ّ
سـرنا بــاب املســجد يف ّ
الظالم/كنــاّ
مــن ّ
الدماء/ك ـ

قتــال غربــان مشــلولة/عىل ســفح مــن الجثــث»

(قصيــدة ‘عظــام ســوداء’).

تطفــح بينكــم/ال تســتغربوا/لقد ان ـهـزم كال
ّ
بينكم/إنــه اآلن/
الجيشــن/وها هــو ريشــة بــاردة

حـرب’).
(قصيــدة ‘ســاحة ـ
إنّ موقع ّ
ّ
الشاعر هنا هو النحو الذي يكون وفقه
وف ّيا ملنابعه األوىل ،طفال ال يؤمن إالّ
باإلنساين.
ّ

وإذ يُشري إىل حروب كثرية عىل اختالفهاّ ،
فإنه

يصــرخ بــأنّ الجميــع خاســر ،الجميــع الذيــن هــم
اإلنســان .يذ ّكرنــا «غرقــى جبل ّيــون» عــى هــذا
ال ّنحــو بكلمــة غونــر ـغـراس عنــد ّ
تلقيــه لجا ـئـزة
ّ
نوبــل لــآداب ،ومفادهــا أنّ
الشــعر وقــوف
عنيد يف صفوف الخاسرين واملهزومني ،أولئك
الوحيديــن الــذي ال يذكرهــم أحــد إالّ مــن خــال
ّ
يتكلــم
عدســات بعيــدة تطـ ّـل مــن األعــى .هنــا

ّ
الشاعر من أرواحهم التي تصري امتدادا لروحه

هاربــن مــن القصف/ينهشــنا بــكاء أطفالنــا»
تقيــم قصائــد الغرقــى يف هــذا الكتــاب اسرتســاال
بــن املــايض والحاضــر .تضــعُ عينــا تخرتقهمــا

كليهمــا .وتكشــف املفارقــة املؤملــة بينهمــا يف قلــب
ّ
ـي يف هــذا ال ّنظــر.
كل واحــد م ّنــا .ثمّ ــة ألــمٌ جـ ّ

لكــنّ ّ
صـراخ مباشــر
الشــاعر يختــار أالّ يح ّولــه إىل ـ
واســتعطافّ ،
وإنمــا يحـوّل هــذا األلــم إىل إي ـقـاع

قصائــده وشــكلهاّ .إنــه إي ـقـاع ـمـراخ لــذات تغــرق
يف ّ
أزقتهــا الجوّان ّيــة امل ّتصلــة بمــا يحــدث يف

الخــارج ّاتصــاال جوهريّــا .األلــم الــذي يطفــح مــن
الصـراخ الــذي لــن
هــذه الـ ّـذات يجعلهــا تتفــادى ّ ـ
وإنمــا ّ
يســمعه أحــدّ ،
توقــع كالمــا خافتــا يخ ّبــئ
صرخــات مكبوتــة إىل مــا ال نهايــة لــه ،قبــل أن

هــو .غرقــا ُه طفلــة امّ حــت فجــأة بحــادث عبثـ ّـي
وشــاعر صديــق هــو أخ ّ
للطفلــة ذاتهــا يخــوض

األجمــل واألكرث/حضــورا وأملــا» (قصيــدة ‘زوبعــة

يفـ ّرون مــن القصــف وطفــل آخــر يغــرق يف

ناقد تونسي

سـرة يف العاصمــة وأطفــال آخــرون
حروبــه الخا ـ

ضـاع منــك هــو
تعــرف لذاتهــا« :هــا قــد أصبــح مــا ـ
غـرة’).
ص ـ
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الروائي
سيناريوهات القدر ّ
رواية «بعد سبع سنوات»
لغيوم ميسو
يوسف رحايمي

ولكن

ّ
«وكل األمر يف لكن» كما يُقال ،قد يُولد
..
ْ
مــن ُ
صلــب هــذا الحــزن والض ـيـاع بصيــص

يرتب ّ
أمل ّ
كل ما فات ،وقد تكون يف الحياة منعطفات
ُتعيــد تأثيــث القــدر ،فاســتدراكات «لكــن» يف ّ
اللغــة

مسـرحة
قــادرة عــى تعديــل مــا فــات ،وهكــذا هــي ْ ـ
تمثــل منعرجــاً
األحــداث يف الحيــاة ،فقــد تــأيت تفاصيــل ّ
ّ
فلعل
حاسماً وما عليك سوى مطاوعتها ومسايرتها،

يف جرابها ّ
كل الحياة.

ربمــا هــذا مــا أراده غيــوم ميســو مــن روايتــه «بعــد ســبع

حـراء يــزرع فيهــا
ســنوات…» التــي تظهــر لنــا بمثابــة ص ـ
صـرة ،وينتظــر أن يســقيها
ميســو شــواغل الحيــاة املعا ـ
القــارئ ب ـمـاء التلقــي وجماليتــه ،فينبــت منهــا زرع
ّ
ليبث عىل الناس ما حصد .هذه األسئلة التي
الكلمات

أصوغهــا عليــك بشــكل برقــي تمهيــدا لعوالــم الروايــة
لــم تكــن لتوجــد ـلـوال انبعاثهــا الجديــد يف عالــم الكتابــة،
ّ
يتعلــق األمــر بالــروايئ غيــوم ميســو الــذي
والســيما حــن
ما فتئ ينتصر لهذه القضايا والقيم (الحب ،الصداقة،

األمل ،الزمن ،الطالق) ،فمنذ بدأت اإلبحار يف رواياته
تفط ّنــت أنّ الكثــر مــن املشــاغل يف انتظارنــا ســواء أك ّنــا
قـ ّراء عابريــن أو متسـ ّـلحني بعـ ّـدة البحــث فيمــا وراء
الســطور والتفتيــش عــن مكنونــات املعنــى.

حـول
حديثنــا يف هــذه الســطور املســتعجلة ســيكون ـ

روايــة «بعــد ســبع ســنوات…» لغيــوم ميســو ّ
الصــادرة
بالرتجمــة العربيــة عــن املركــز الثقــايف العربــي ســنة 2015

ترجمــة محمــد التهامــي العمــاري ،وهــي روايــة تحــي

ك ـثـرا مــن التفاصيــل كانــت بمثابــة دروس حيــا ٍة
الطــاقّ ،
لزوجــن عصــف بهمــا ّ
والطريــف يف ّ
كل

التوافــق عــى رصيــد مــن القيــم يســمح لهمــا بالتقـ ّـدم يف

مســبقا مــن لــدن االبــن مــن أجــل ل ـقـاء بــن أبويــه

قصــة زوجــن همــا «سبســتيان» و»نيــي» اللذيــن تز ّوجــا

رغــم اختــاف الطبائــع ونمــط العيــش ،ولــم ينجحــا يف

ّ
وتظن أالّ عودة؟
هل اجتاحك يف يوم ذلك الشعور الذي تفقد فيه األمل
ّ
تسد ثغرات الزمن بما يالئم
وهل ج ّربت يف يوم مرارة الفقد ورحت
حبيبا ّ
ً
بأنك سوف تمحو كلّ
ّ
حزنك؟ وهل امتحنت نفسك وأنت تودع
رسائله وسيبقى مج ّرد ذكرى؟ وهل سارعت يف تعويض مكانه وغلق
نوافذ األمل؟ وهل يخامرك شعور بعد أن أغلقت بابه ْ
أن ال وجود

لفسحة أمل؟ أعرف ّ
أن إجابتك عن هذه األسئلة ستكون بنعم ،فمن
ّ
ّ
ّ
ّ
بسمها
منا لم يذق طعم الفقد إال ما ندر ،ومن منا لم تلسعه الحياة
ّ
ولو للحظات؟ ومن ّ
يتقلب يف غمار هذا العدم؟
منا لم

الحيــاة ،فسبســتيان كان قــد تر ّبــى تربيــة محافظــة ،يف
حــن كانــت نيــي ا ـمـرأة منفتحــة وتؤمــن بالحريــة يف ّ
كل
يشء.

ورغم إنجابهما توأمني هما «كامي» و»جرييمي» ،فإنّ

سـرحية نســج خيوطها االبن
يف البداية ســوى م ـ
مــع صديقــه وأختــه.
غــر ّأنــه ويف غ ـمـرة رســم برامجــك قــد تصادفــك

قصــة سبســتيان ونيــي إالّ أنمــوذج يتكـ ّرر

باســتمرار يف هــذا العالــم ،فكلنــا قــد يعيــش

الســيناريو نفســه ضمــن مخاضــات الزمــن
العا ـبـرة .ولعـ ّـل حنكــة ميســو يف ســرد األحــداث
هــي التــي جعلــت الروايــة تأخــذ رونقــاً خاصــاً

الحيــاة ،ولــم يكــنْ مــن املمكــن أن يلتقــي الزوجــان مـ ّرة
أخــرى بعدمــا اســتم ّر ال ـفـراق ســبع ســنوات فـ ّ
ـكل منهمــا

محــنٌ  ،وهــذا مــا أراده ميســو حــن دفــع
إطــار مطــاردة بوليســية وصلــت بهــم إىل أحضــان

فزوجــان كانــا طــوال رحلتهمــا يفــككان األلغــاز

يف حضانــة أمــه أعــاد األمــور إىل نقطــة البدايــة ،بدايــة

ض ْرب
ثمّ ــة تنتهــي الروايــة إىل النقطــة الصفــر يف ـ

الطالق كان عنوان هذا التالقح املزعوم بني نمطني من

عــى حالــه ،غــر أنّ اخت ـفـاء االبــن جرييمــي الــذي كان

الحيــاة وصعوباتهــا عــى طبــق روايئ ممــزوج بنكهــة
الخيــال ،حيــث ّ
يتنقــل الزوجــان يف رحلــة مــن أ ـمـركا إىل
صـوالً إىل الربازيــل ،رحلــة اختــزل فيهــا ميســو
باريــس و ـ

146

-وقد أفلح يف ذلك -فلم تكن قضية االختطاف

ففــي ثنايــا ســطورها ســتجد وقائــع ـم ّرت عليــك
سـرتها ،فليســت
وشــخصيات ُتشــبهك يف م ـ

وبعــداً تشــويقيا ،حيــث ّأنــه صبــغ األحــداث

حـراء البيــاض ليقـ ّـدم لنــا
ستســيل حــر ميســو فــوق ص ـ

aljadeedmagazine.com

ذلــك حــن تكتشــف أنّ تفاصيــل الرحلــة مُ عـ َّـدة

منســجماً مــع تفاصيــل األحــداث إىل حـ ّـد كبــر،

باألحــداث إىل أقصاهــا ،حيــث زجّ بالعائلــة يف

مافيــا الكوكايــن واملخـ ّـدرات يف الربازيــل ،ومــن
سـرجاع ملشــهد والدة نيــي للتوأمــن،
مــن اال ـ

وهــي إشــارة دالــة مــن ميســو عــى أنّ الكتابــة
ٌ
والدة وخلـ ٌـق.
يف رواية «بعد سبع سنوات…» قد تجد نفسك

بنكهــة دراميــة تغلــب عليهــا نزعــة املغا ـمـرة.

التــي نصبهــا لهمــا الزمــن عالمــة عــى أنّ الحيــاة
مليئــة باملصاعــب و ـلـوال نزعــة التعــاون يف حـ ّـل
ّ
التغلــب عليهــا .لقــد وحّ ــد
أزماتهــا ملــا اســتطعنا
الخطر الزوجني واستطاعا فعل ما لم تستطع

فعلــه أشــياء أخــرى ،وهــذه رســالة مضمونــة
صـول مــن ميســو إىل ق ّرائــه يف كــون الحيــاة
الو ـ

مليئــة باملنعطفــات الجميلــة والســيئة عــى حـ ّـد
الســواء.

لقد استطاع غيوم ميسو يف هذا العمل الروايئ
ْ
كشــف النقــاب عــن الجوانــب الســلبية للطــاق

سـرة والســيما األب ـنـاء
الــذي يــؤ ّدي إىل تفـ ّـكك األ ـ

الذيــن يقعــون يف محنــة التشـ ّرد والض ـيـاع ،وهــو
بذلــك يســرد القلــق الدفــن الــذي تعانيــه األســر
يف املجتمعات الغربية يف ّ
ظل العوملة ،والالفت

لالنتباه يف تمرير هذه القضايا أنّ ميسو يحاول
يف ّ
كل ـمـرة أن ُينــي قارئــه همــوم التفاصيــل
ليــزجّ بــه يف عوالــم الحــي املشـوّق ،وهــذه

لعمــري صنعــة روائيــة لتبليــغ همــوم اإلنســان

ومشــاغله بصــورة يف غايــة الروعــة ،حيــث تشـ ّـد
ذائقــة املتلقــي ُ
وتؤنســه يف رحلــة التفتيــش عــن
املعنــى الكامــن وراء عوالــم اللفــظّ ،إنــه املعنــى

الــذي نبحــث عنــه لنعيــش بــه.
ومــادام لـ ّ
ـكل قــارئ فســحة يف التلقــي والتأويــل
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أرى أنّ الروايــة ينظمهــا خيــط رفيــع قــد يغيــب
عــن القــارئ ،فهنــاك يشء مــا وراء تركيــب هــذه

األحــداث وفــق هــذا املنطــق ،فاخت ـفـاء االبــن
وتجهيــز ّ
كل تلــك الرتتيبــات لل ـقـاء الزوجــن مــن

شـاء الســفينة حيــث «جســر أملــا»
الفنــدق إىل ع ـ
صـوالً إىل غابــات األمــازون يف الربازيــل يشـ ّرع
و ـ
سـرب مــن التســاؤالت ،ورغــم علمنــا ّأنهــا
البــاب ل ـ
ّ
مرتبــة بفعــل فاعــل فــإنّ ميســو أراد بهــا شــيئا

آخر .فماذا يقصد ميسو بهذا السيناريو؟ أيكون
القــدر هــو العامــل الرئيــي الــذي يُهنــدس هــذه

األفــكار ومــن ورائــه أراد ميســو أن ي ـقـول لنــا إنّ
لألقــدار حكايــات تعجــز عــن فهمهــا الع ـقـول؟

أليست األقدار وحدها هي من أرغمت الزوجني
ضـاء رحلــة بكامــل تفاصيلهــا ،تقلــب حياتهمــا
لق ـ

رأســا عــى عقــب ،حيــث «وافــق أن تؤخــذ لــه
صــورة مــع طليقتــه مكرهــا»« ،ابتســمت لــه
مبتهجــة .استســلم مرغمــا ملــرح اللحظة» .لقــد
كانــت األقــدار يف هــذه الروايــة تعطــي درســا

للزوجــن وهمــا يتنقــان مــن أ ـمـركا إىل باريــس

إىل الربازيــل ،درســا شــاهدا فيــه وئــام األزواج

ومتعــة التناغــم بعــد أن حرمهــم الطــاق مــن
ذلــك ،وليــس هــذا فقــط بــل ج ّهــز لهمــا القــدر

فســحة حميميــة الحتضــان بعضهمــا للحظــات
«وقــد احتضــن ّ
كل منهمــا اآلخــر ثــم ابتعــدا عــن
بعضهمــا».

لقــد رمــى ميســو مــن هــذا القـ ّ
ـص الرائــع إىل
ّ
أن ي ـقـول للقــارئ إنّ األمــل قــد يتســلل يف هــذه

الحيــاة حتــى وإن ظننــا أن ال مجــال لعودتــه،

وهذا ما استطاع ميسو تأثيث ص ْرحه من خالل
ســيناريوهات القــدر الــروايئ الــذي قــد يخفــي

ظـرة الكاتــب للوجــود مــن حولــه .ولــم نكــن نحــن
ن ـ
ّ
يف كل هــذا بمعــزل عــن هــذا األمــل ،فقــد تجوّلنــا
مــع الشــخوص يف باريــس وأزقتهــا والربازيــل

وغاباتهــا دون أن نــرح أماكننــا بالفعــل ،وقــد
تعلمنــا يف ثنايــا الســطور الكثــر مــن التفاصيــل،
وقــد وصلنــا يف بعــض األحيــان إىل أن نتقمّ ــص
أدوارا لــم نكــنْ لنحظــى بهــا ـلـوال متعــة الخيــال،

فتلــك هــي ســيناريوهات القــدر الــروايئ.

كاتب تونسي
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المختصر
كمال بستايت

بالنسبة إلى المتعلمين .بخالف الفئات

النقد بوصفه أدبًا

يؤكد وجود وحدة فضائل ،إذا حزنا إحداها ضمّ نا البقية ،ولكنه

بالزمن عفوية ،فال مواعيد محددة لتناول

والمعلق .ولئن وجدت عدة دراسات في

يمكن أن توجد إيثيقا فكرية تخص معرفتنا وتتميز عن اإليثيقا التي

وكلها عادات مفيدة في اإلطار المدرسي،

في سبيل إيثيقا فكرية

ثمة صالت بين المعايير الفكرية والمعايير األخالقية ،وأرسطو كان

يعترف أيضا بوجود وحدة رذائل .ولو أقررنا بهذه الوحدة ،فكيف
ّ
تخص أفعالنا؟ في كتاب «رذائل المعرفة» يبين باسكال إنجل أستاذ

الفلسفة بمعهد الدراسات في العلوم االجتماعية أن اإليثيقا الفكرية

تنبني على طبيعة الحكم واليقين ،فهي تسمح بفهم ما ال يجوز في
ّ
والغش العلمي ،وادعاء الكفاءة ،وخلق وعدم التثبت من
«االنتحال،

المصادر أو تجاهل ذكرها ،ونشر األخبار الزائفة ،وبعث غرف علمية
مزيّفة ،أو استعمال مؤسسات علمية ألغراض دعوية» .بفضلها يمكن

أن نعيب على بعض المثقفين غرورَهم وعدم شعورهم بالمسؤولية،

وبعض الصحافيين بيعَ ذممهم ،وبعض مؤسسات الميديا والمواقع
االجتماعية مغالطاتهم ،كما نعاتب الك ّتاب المحتالين ،والمدرسين
القاصرين ،والطلبة الخاملين ،واألكاديميين الفاسدين.

عالقة الترجمة بالقراءة والفكر

وكذلك في اإلطار المهني .ولذلك يحرص
النشطاء االجتماعيون على تدريب العمال
والعاطلين على احترام مواعيد مضبوطة،

وفق ما أسماه صامويل نوبرغ وبولين بلوم
«الحكم عن طريق الزمن».

الديمقراطية والعقل
اإلنساني الحر

المجيدة» ،وهي أزمة متوقعة من نواح

بيرو ،و»هانسل وغريتل» لألخوين غريم ،ليتوقف خمس مميزات

وانتصار العالم المعولم وقيام ثورة ليبرالية.
أستاذة الفلسفة السياسية واألخالقية بلندن

«مبادئ العدالة» لألميركي جون راولز (-1921

إلى الرومانسية ،ويبين أن الترجمات تهرم ،ولكن األصل يحافظ على

 )2002الذي أحدث ثورة في الفكر االجتماعي

تعددت محاوالت المترجم فالكلمة الفصل تبقى للمؤلف .ويستعين

والحرية ال تتعارضان كما يزعم عدد من

هو قصر ّ
يمد الكاتب شكة المفاتيح ،كما في «اللحية الزرقاء» للقارئ

كي يفتح أبوابه ،والمترجم يسعى في البحث عن المعنى كما يبحث

هانسيل وغريتل عن طريق العودة .الجديد في كتاب «التاريخ الطبيعي

للترجمة» أن القارئ هو الذي يتصدر المشهد.

سلطة الزمن

واالقتصادي ،فهو يعتقد أن المساواة
الليبراليين واالشتراكيين ،بل تتكامالن بشرط
أن تعمال لفائدة المستضعفين حيث يقترح

مسعى تعاقديا ،على نمط العقد االجتماعي
لدى روسو ،يسمح بتحويل مبادئ العدالة

بمعزل عن فرض أيديولوجيا ما أو تصورات
خاصة .وفي رأيه أن ذلك ممكن تطبيقه

النقد كجنس أدبي .فإذا سلمنا بأن النقد هو

الحركات اإلسالمية والتوق إلى الديمقراطية،

في كتاب «شعرية النقد األدبي» ،للنظر إلى
جنس أدبي من بين أجناس كثيرة ،فال ضير
في نحت نظرية تكون شعرية بمعنى نظرية

عامة عن األشكال ،ونقدية كشرح لنص

معين .وبذلك يمكن أن نستكشف طرق

الكتابة وإعادة الكتابة الخاصة بخطاب نقدي،

هوميروس الذي شرحه زويل أو أريستارك إلى

القديم والوسيط إلى مقترحات عالم الكتب
بجريدة لوموند ،ومن المخطوطات اليونانية
والبيزنطية والصينية إلى المواقع االجتماعية،
يتنقل الكاتب في مجال أهملته الشعرية.

الفلسفة لتعليم الكبار

باآلخرين .فإذا كانت مهمتهما التكوين بدل
اإلخبار ،فإنها تكتسي طابع تربية الكهول.

كذلك يتصور الفيلسوف والمؤرخ وعالم فقه

اللغة الفرنسي بيير هادو مفهوم الفلسفة

كنمط عيش في كتاب نشر بعد وفاته
عنوانه «الفلسفة كتربية للكهول» .وهادو إذ

يستعيد كل الفالسفة الذين عاشر نصوصهم

دراسة ميدانية كيف أن التفاوت المدرسي مرهون بتلك المقاربة،

وهو ما عبر عنه كانط بـ»العقل اإلنساني الحر»

العائلة يقابلها ارتفاع نسبة النجاح ،حيث ثمة حرص أكبر على دقة

والحرية ضد أعدائهما.

فكلما صعدنا في السلم التراتبي ،ألفينا أن العالقة بالزمن التي تق ّرها

المواعيد ،واالنتظام ،والتخطيط ،ما يخلق «مادة زمنية» حاسمة

الكلمة ألجيال ثالثة :جيل القدامى الذين

تأثروا بالمرحلة الكولونيالية وحرب التحرير
والسبعينات التي جعلت من الجزائر قبلة ثوار

العالم؛ وجيل األطفال الذين عاشوا سنوات

الرعب اإلسالموي والقمع السياسي؛ وجيل
شباب اليوم الموزعين بين الكعب العالي

والحجاب ،بين أنستغرام ومخلفات اشتراكية
بائسة .كتاب يمسح سبعين عاما من تاريخ
الجزائر الحديث ،يقدم مفاتيح قراءة لفهم

ثراء وتشعب أكبر بلد في القارة اإلفريقية.

الكذب كثيمة كونية

وطريقتهم في رؤية العالم أو في عالقتهم

ويحظيا حتى في ظرف تعددي باتفاق حر

للدفاع عن الديمقراطية ومبدأي المساواة

تتمثل فيها كل تلك السمات ،وتعطي فيه

ّ
تتبدى في أوجه عديدة ،فقد
مكان ،والتي

ولكنها تسعى لتحويل حساسيتهم وطبعهم

لتاريخ الفكر اإلنساني لكي يساعدنا على إعادة

ولها تأثير على وضعيات أخرى ،مدرسية ومهنية وسياسية .وتبين

من خالل عالقة وطيدة ربطتها بعائلة جزائرية

اختار مؤلفو «معجم بال نهاية» هذه المرة

االجتماعية ،جاء فيه أنه ال وجود لعالقة بالزمن خاصة بكل ثقافة،
وأن ّ
الطريقة التي نقارب بها الزمن متنوّعة داخل المجتمع الواحد،

يكون المصدر الوحيد لشرعية ديمقراطية.

التقاليد والحداثة ،بين الخوف من عودة خطر

ّ
تعلم الناس حرفة معينة،
الفلسفة ال

وماركوس أوريليوس وأفلوطين إلى مونتاني

يجد فيها مبدآ المساواة والحرية شرعيتهما،

ألمانيا ،تروي فيه واقع الجزائر ،هذا البلد

ينهض له الباحث الفرنسي فلوريان بينانيك

بفضل تجربة فكرة «الموقع األصلي» ،الذي
ّ
يمكن كل شخص من اكتشاف الوجهة التي

«الزمن والسلطة» عنوان ملف بمجلة «أكت» للبحوث في العلوم

أليس شفارزر رئيسة تحرير مجلة «إيمّ ا»

المتنوع في تركيبته ولغاته ،والذي يعيش بين

كان له موقع هام خالل «األعوام الثالثين

في كتاب «الديمقراطية والعقل» الرجوع إلى

بكل حكاية من تلك الحكايات في تصوير دور المترجم ،فاألثر األدبي

فال وجود لدراسات عن فن الناقد ،وهو ما

بروست وشرح بارت ،ومن حواشي العصر

الغربية تمر بأزمة نمط اجتماعي وسياسي

حكايات معروفة هي «بورتريه دوريان غراي» ألوسكار وايلد ،و»ملكة

ّ
للنص هي التي تبني معناه ،ومهما
شبابه ،وأن نظرة القارئ المترجم

فن الروائي والمؤلف المسرحي والشاعر،

والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في

يتفق المالحظون على أن الديمقراطيات

لمواجهة هذه األزمة ،تقترح كاترين أودار

في الترجمة ،وخمس مراحل أيضا لفن الترجمة ،من العصر القديم

عادة ما نفصل بين األدب والنقد ،بين الكاتب

«عائلتي الجزائرية» كتاب للصحافية األلمانية

على أن يترك أمر تأكيد صوابها لآلخرين ،من

ما الترجمة؟ عن هذا السؤال الجوهري يجيب شارل لوبالن :قصتها.

الساحر» لغوته ،و»اللحية الزرقاء» لشارل
الثلوج» ألندرسن،
و»صبي ّ
ّ
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الوجبات ،أو النوم أو المكوث أمام التلفاز.

عديدة ،وإن فاجأت من تنبؤوا بنهاية التاريخ

ولكي يروي لنا الترجمة كما ّ
تبدت عبر العصور ،يستحضر خمس
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االجتماعية الضعيفة التي تكون عالقتها

الجزائر عبر أجيال ثالثة

وتجاربهم من سقراط وأفالطون وإبكتيتوس

وديكارت ونيتشه وميرلو بونتي ،يقدم قراءة
توجيه حياتنا وتعلم طرائق التطلع إلى العالم
بنظرة جديدة .والنصوص التي يقترحها تشهد

على قدرته على مخاطبة الجمهور الجامعي

وغير المتخصصين المولعين بالفلسفة
بأسلوب يجمع إلى الفائدة متعة القراءة.

ثيمة الكذب ،تلك الرذيلة التي نجدها في كل
يكون الكذب دنيئا ،أو متخفيا بلبوس الورع
والتقوى ،وقد يكون رسميا ،سخ ّيا ،المباليا،

أو بريئا ومشروعا ،وقد يكون أيضا ناتجا

عن غير قصد .في هذا الكتاب ،يستعرض

المؤلفون عددا من النصوص المتنوّعة،

كالسيكية ومعاصرة ،من خرافات وروايات
ودراسات وشروح للكتاب المقدس وتأويالت

عالمة أو متحذلقة .بعضها يتوقف طويال عند
مسألة الكذب وتنوع أساليبه وظروف تجليه،
وبعضها اآلخر اكتفى بطرفة أو نادرة تغ ّني

عن اإلسهاب .وسواء أكان الكذب حاضرا في

الكوميديا أو في التراجيديا ،يظل الكذب في
األدب والفلسفة وفي الحياة ثيمة كونية،

تشترك فيها كل األمم على اختالف معتقداتها
وعرقياتها ولغاتها ،قديما وحديثا.
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أنس سالمة

المجتمعات البدائية
والصورة المفبركة

ظهرت صورة المتوحش مع اكتشاف
القارة األميركية ،وظلت تغذي المخيال
الغربي طيلة قرون .في كتاب «مستكشفون

وسياح ومتوحشون» يروي الرحالة جان
طالون ،رئيس تحرير مجلة «سمبليتشي»
اإليطالية أغرب اللقاءات التي حصلت بين
الرحالة

والمستكشفين

واإلثنوغرافيين

وبين الشعوب التي لم تعرف الحضارة
والتمدن .لقاءات شابتها طرائف كثيرة وسوء
فهم متبادل ،منذ الغزو اإلسباني للقارة

األميركية إلى تشارلز داروين ،وصوال إلى
السياحة المعاصرة التي يحرص أهلها على

إظهار الشعوب التي يزعمون أنها حافظت
على عاداتها وتقاليدها ولمظهرها ولهجاتها،

ودفعها إلى تمثيل حياتها التقليدية أمام

عدسات الكاميرا وآالت التصوير ،ثم
يتحدثون بعد ذلك عن حياة الشعوب

البدائية في كتب ومجالت وأفالم وثائقية،

والحال ،يقول المؤلف إنّ ذلك كله بعيد

عن الواقع ،بل أشبه باإلخراج السينمائي،

وأقرب إلى الصورة المفبركة.

المسلسالت منطلقا
لتأمل فلسفي

المسلسالت الكبرى هي أكثر البرامج
التي تحظى بأعلى نسبة من المشاهدة
في التلفزيون ،ونجاحها ال ينحصر فقط

في جانبها الترفيهي ،وإنما أيضا في

القضية الفلسفية التي تتناولها ،وحمل

سان فرنسيسكو ولوس أنجلوس وسان

والمهرجانات والمطاعم «اإلثنية» ،سعت

البحوث الدولية كتاب بعنوان «جزئية العالم»

وضع الشتات المغاربي الذي استقر بوالية

كاليفورنية تخالف تلك التي يعيشها إخوتهم

من مختلف الطبقات االجتماعية والفئات

المجتمعي األميركي .والمفارقة أن ما يوحدهم

معالجتها قضايا الوجود الكبرى ،فـ»ربات

فصل لتحليل أحد المسلسالت ،وطرح

و»الهروب من السجن» مسألة الحرية،

القارئ على قراءة نص أو أكثر لفالسفة

دييغو ووادي السيليكون ،واقتفت فيها

الحقيقة ،بينما تقود سلسلة « 24ساعة

واضحة سعيا إلى الربط بين ثقافة الجماهير

كاليفورنيا .ومن خالل شهادات أصوات

مسموحا به لمقاومة اإلرهابيين .في كتاب

تلك المسلسالت والمفاهيم الفلسفية.

البيت اليائسات» تطرح مشكلة السعادة،

و»دكتور هاوس» تتناول مشكلة البحث عن

كرونو» إلى التساؤل ما إذا كان كل شيء
«فالسفة وأبطال» يتساءل تيبو دو سان
موريس لم ال نأخذ تلك المسلسالت مأخذ

ّ
الجد ونشاهدها من زاوية أخرى ،لنجعل
منها نقطة انطالق تأمّ ل فلسفي؟ وهو ما
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يقترحه في هذا الكتاب حيث خصص كل

األستاذة المحاضرة بمعهد الدراسات العليا

حوار وبحث ميداني في المساجد وقاعات

زمن العناية بالتفاصيل
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قدامى ومحدثين ،وكل ذلك بطريقة تربوية
والفلسفة ،عبر حوار متواصل بين أبطال

المغاربية الكاليفورنية

«الحلم األميركي الجديد» هو عمل

إثنوغرافي مديني وضعته ماري بيير أولوا،

في علم االجتماع ،نقال لتجربة قادتها عبر

العمرية ،بينت كيف يعيش المغاربيون

الحفالت ومقرات الجمعيات وحدائق األطفال

الكاتبة إلى تسليط الضوء على بنية مغاربية
في فرنسا ،لتب ّين مدى اندماجهم في النسيج

هنا أيضا هو اللغة الفرنسية التي نشؤوا

الحلم األميركي في الغرب األقصى ،بعيدا

عليها فأغلبهم قدم إلى كاليفورنيا من مدن

التي خلفها اإلرث الكولونيالي بين فرنسا

والعنصرية.

عن نظرات االستعالء واالحتقار والعنصرية

وشمال أفريقيا .من خالل نحو مئة

فرنسا وضواحيها هربا من البطالة والتهميش

غنى عنها .في ذلك الوقت ،كانت المجرات

جديد رومان برتران مدير الدراسات في معهد

وحزاز الصخر ،الطفل والفراشة تتجاور جنبا

يبين فيه كيف أن الكلمات تعوزنا عند الحديث

قليل األهمية ،بل لكون كل شيء ذا أهمية ال
ُت ّ
حد .من رسومات ألفريد واالس إلى «نثشعر»

عن أبسط المشاهد ،وكيف نعجز عن رسم

صورة عن مدخل غابة ،وحتى مرج ،فضال
ُ
والق ْ
صوان
عن النباتات الغريبة كالعافث

إلى جنب في سرد واحد .ليس لكون اإلنسان

 proêmesفرنسيس بونج ،ومن كتاب
الحيوان لوليم سوينسون إلى سونيتات ريلكه

وهمبولت ،حين كان تاريخ العلوم الطبيعية

يغري الكتاب بسماع األنغام العذبة حيثما
كانت ،لمعرفة قديمة بالعالم ،كانت تص ّنف

ويسمح لنفسه بمزج العلم باألدب للسمو

بأضوائها قواميس.

والحوض ّية .وهو ما لم يكن كذلك زمن غوته

يهتمّ بكل الكائنات ،دون تحديد أو تمييز،

برسم المنظر الطبيعي وجعله معرفة ال

كل الكائنات حسب ألوانها وتركيبها ،وتصوغ
كاتب لبناني مقيم في ليدز/بريطانيا
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يوسف وقاص

الطريق إلى برلين
رواية باإليطالية
عرفان رشيد
أيضا ملا ّ
ً
«عمي أبوحسن» ،ليس ً
يحلو للكاتب واملرتجم السوري عماد األحمد أن ُيناديه ُ
ّ
تبثه نظرته من
حبا به فحسب ،بل
بكنية
ّ
مجلس ما؛ الكاتب واملرتجم السوري يوسف وقاص قليل الكالم ،ثاقب النظرة وثابت املالمح ،وقد يوحي
هيبة وإباء ٍحني يظهر يف
ٍ
ذلك للوهلة األوىل ّ
ً
ّ
مرتاسا يحتمي خلفه ليحول دون اقتحام اآلخرين لعامله ،لكن ،ما ْ
تتحدث معه ،حتى ولو كان للم ّرة
أن
بأنه شي َّد
قلبا طري ًّا ،وما «التمرتس» ذاك ّ
ً
األوىل ،حتى تكتشف ّ
إل نتح زاهد ألهوال اختزنها يف قلبه وعقله ،كاملاليني من
أن وراء ذلك الثبات
السو ّريّني والعراقيّني ،وغريهم من البشر الذين داستهم أهوال الحرب والصراعات والعنف ،وم ّر املوت بجوارهم م ّرات وم ّرات.

يوسف

ّ
وقاص ،جاء إلى الرواية

المترجمة من اإليطالية إلى العربية ،وحالياً

ولضرورات يشعر بها المهاجر المنزوع من أيّ
ُ
يوم من األيام أشاهد
«كنت في
حقوق،
ٍ
ّ
برنامجاً تبثه القناة الحكومية الثالثة (يساريّة

بن يقظان» البن طفيل التي انتهى من ترجمتها
باإليطالية مباشرة ،وهو يتر ّدد حتى اآلن في

المقيمين في إيطاليا ،أو ممّ ن يعتقدون
بامتالك مَ َلكة الكتابة ،إلنجاز قصص قصيرة

«الطريق إلى برلين» ،يروي فيها يوميات

المكتوبة باإليطالية بالصدفة،

الميول) ،تضمّ ن دعوة إلى الك ّتاب األجانب

وإرسالها للمشاركة في مسابقة بهذا

الخصوص ،فتناولت دفتري في الحال وبدأت

بالكتابة ،دون أن أعلم إلى أين سأصل ،وأن
تلك الخطوة ستكون بداية لنشاطي األدبي

باللغة اإليطالية ،وعرضت القصة على بعض

األصدقاء فأثنوا عليها ،وأرسلتها إلى

المسابقة؛ حيث فازت بالجائزة الخاصة
للجنة التحكيم .كانت هذه الجائزة حافزاً كبيراً

لي لمتابعة كتابة قصص وتأمالت عن حياة
المهاجرين ،حيث ّ
تكللت بمنحي ميدالية
استحقاق ثقافي من قبل رئيس الجمهورية في

عام .»1998
ّ
الطريف في األمر هو أنّ يوسف وقاص ،وب ُرغم
كونه مترجماً محترفاً أنجز الكثير من األعمال
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من العربية إلى اإليطالية ،مثل رسالة «حي
منذ فترة قصيرة ،يكتب رواياته وقصصه

ترجمة تلك األعمال إلى العرب ّية بنفسه!
وقد صدرت ّ
لوقاص في اآلونة األخيرة رواية
مجموعة من السوريّين الفارّين من أتون

الحرب ويسعون إلى الوصول إلى برلين
«ليست الرواية عن الحرب وال عن أحداثها»
يقول يوسف ّ
وقاص «بل هي إطار كامل

للحرب ،وليس لتفصيالتها أو أحداثها».

ّ
أتحدث
ويُضيف «هذه هي الم ّرة األولى التي
فيها عن بلدي سوريا في عمل ُكتب باإليطال ّية،
بعكس جميع كتاباتي باإليطالية والتي لم
أتط ّرق فيها إلى سوريا أبداً .لك ّني فعلت ذلك

هذه الم ّرة ،بعد أن عشنا فترة الحرب في
ً
عصيبة للغاية ،ليس لي
حلب ،وكانت فترة
فحسب ،بل لجميع سكان البلد ،من نقص

في الضروريات والمواد الغذائية والمحروقات
وغيرها ،وبالذات من غياب شبه كامل لألمن،

ْ
إذ لم يكن بإمكانك أن تتكهّن متى س ُتصاب
برصاصة أو تسقط قذيفة على منزلك أو تنفجر
عبوّة إلى جوارك أثناء المرور في الشارعّ ،
وكل
هذا كان يجعل اإلنسان يشعر بالخطر في أي
مكان ،حتى لو كان متحصناً داخل جدران

بيته».

ويقول الكاتب «لقد كتبتها عندما ُعدت إلى
إيطاليا في عام  .»2016ويُضيف ّ
«فكرت بأن

أفضل وسيلة للحديث عن تلك المأساة التي
تعيشها هذه المجموعة والوصول إلى عقل

القارئ هو استخدام تقنيتي الواقعية السحرية
والسخرية السوداءّ ،
ُ
كنت مقتنعاً،
ألنني
منذ البداية ،أنّ بمقدور هاتين التقنيتين إثارة
الكثير من األسئلة ،وأ ّكده لي ذلك عدد من
األصدقاء الذين قرأوا الرواية الحقاً».

ما يُم ّيز «الطريق إلى برلين» هو أن بإمكان

فصل من الرواية وأن
القارئ أن ينطلق من أيّ
ٍ

بمعزل عن سابقه أو الذي يليه «على
يقرأه
ٍ
بشكل
أنّ جميع الفصول مترابطة فيما بينها
ٍ
وثيق».
«بطل الرواية هو ميالد بن كنعان» ،يقول
يوسف ّ
وقاص ،ويضيف «وقد اخترت هذا

االسم الحيادي بتعمّ د ُ
ألح ّرر الشخصية

إسقاط قومي أو طائفي أو عرقي
من أيّ
ٍ

وسياسي ،ولكي تكون الشخصية ذات بعدٍ

وعمق تاريخ ّيين؛ اخترت حدثين تاريخ ّيين
ٍ
هامّ ين في العالقة ما بين الغرب والعالم

العربي واإلسالم :الحدث األول هو ‘معركة
ً
حاسمة للغاية ،فقد
ليپانتو’ التي كانت
كانت تلك الم ّرة األولى التي ّاتحدت فيها

الرابطة األوروبية ،رُغم اختالفاتها وتضا ّداتها،
وهاجمت األسطول العثماني معاً .وبلغت
الرابطة األوروبية هدفها المنشود بعد فترة

بالقضاء على اإلمبراطورية العثمانية ،فقد
ُدحِ ْ
بحين من الوقت
رت تماماً بعد ذلك
ٍ

إثر هزيمتها في الحرب العالمية األولى .أمّ ا
المعركة األخرى ،فهي معركة ‘اليرموك’
وت ّ
وظهور القائد خالد بن الوليدُ ،
شكل هذه

المعركة خلفية هامّ ة في المواجهة ما بين
ّ
أول
الغرب والعالم العربي ،فقد كانت
انتصار للعرب بالمعركة وغ ّي ْ
رت خريطة
الشرق األوسط ،ولم يكن ذلك التغيير
جغرافياً فحسب ،بل ثقافيا ولغويا أيضاً،
فقد أصبحت العربية ،للم ّرة األولى في تاريخ

المنطقة ،لغة رسمية في بالد الشام بعد ما
كانت ُتتداول فيها لغات ّ
عدة مثل اآلرامية
واليونانية والرومانية».

ٌ
أبطال مأساويون ووطنٌ جديد

ٍّ
ولكل منهم
ثالثة هم أبطال الرواية الرئيسية،
مساره الخاص ،ولدى الثالثة هدف واضح،
«نعم» يقول يوسف ّ
وقاص ،ويضيف «لدى

ٌ
وطن جديد
هدف واحد ،وهو ميالد
الثالثة
ٍ
ّ
ٌ
يضمن الحقوق للجميع» ،ويسعى كل منهم
لتحقيقه على طريقته.

وب ُرغم أن الكاتب اختار لشخصياته أسماءً
ٍّ
ظل للطائفة أو الدين أو
حياديّة دون أيّ
االنتماء العرقي ،فإنّ تلك األسماء تحمل في

ّ
مهد ٌد
تناقضات جوهرية ،فـ«ميالد»
ط ّياتها
ٍ
ّ
بالموت ،و«عادل» ما هو إال نموذج للعسف
ّ
يمثل في
واالنتهاك و«إسماعيل» الذي
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بعد أن قطعوا مسافات طويلة عبر بلغاريا

وهنغاريا وصربيا وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا
وصوالً إلى برلين ،التي اخترتها أيضاً بسبب

العدد الهائل من النازحين والالجئين الذين

وصلوا إليها ،وأسميت الرواية «في الطريق
إلى برلين» ،أيضاً استيحاء من « الطريق إلى
دمشق» ،أي عندما ضرب البرق حواريّ الس ّيد

المسيح بولص وهو في طريقه إلى دمشق،
فانبثق فيه ،كما تقول األسطورة ،نور اإليمان.

الجديد :لماذا ق ّررت أن تكتب الرواية باللغة
اإليطال ّية؟

يوسف وقاص :قراري الكتابة باللغة اإليطالية
ال يعود إلى عام ّ 2016
وإنما إلى عام ،1996

األسطورة نموذج الضح ّية ،ما هو في الرواية
ّ
إآل جالد ،أسماءٌ تناقض ُكنهها ومرجع ّياتها،

منطق الواقع ّية السحرية والسخرية السوداء؟

همّ شوه وأقصوه ،وهي القصة القصيرة التي
بعثتها إلى مسابقة ُتعنى بأدب المهاجرين،

تعاملت مع أحداث روايتك وشخصياتها من

يوسف وقاص :إنّ آصرتي مع التاريخ إلى

تثبيته على الشخص ّية ،لكن حتى هذه األسماء

للحدود السورية الترك ّية تبعد عن تركيا

تتغ ّير وتتل ّبس الشخصيات أسماءً أخرى

فصل
حسب الظروف التي تم ّر بها ،ففي
ٍ
من الفصول أعود إلى طفولة ‘عادل’ لنجده،
لدى وصوله من فلسطين برفقة عائلته ،وهو
يحمل اسم ‘كفاح’ ،وحين تفقد العائلة أيّ

أمل في الكفاح وفي فلسطين ،نجده يحمل
ٍ
ّ
اسم ‘عادل’ ،وليس ‘كفاح-عادل’ إال ‘األنا
األخرى’ لـ’ميالد’ ،لكن ال يمكن فك رموز هذا
التداخل إالّ عبر إكمال القراءة حتى النهاية».

التاريخ مُ ّ
علمٌ نافذ

ّ
ٌ
ومول ٌه فيه،
مأخوذ بالتاريخ
يوسف وقاص
َ
وثمة للتاريخ حضو ٌر واسع في أعماله،
ويتحوّل التاريخ القديم إلى مكو ٍّن أساسي
ً
ترجمة ،وبعد
في تلك األعمال ،تأليفاً كان أو

طفولتي ،حيث كنت أعيش في بلدة مُ تاخمة
مسافة ثالثة كيلومترات فحسب .وقد أثار

اهتمامي تنوّع االثنيات في تلك البقعة من

األرض ،ودفعني إلى االهتمام بالتاريخ القديم

والتعمّ ق فيه ،وصار ذلك االهتمام مع الزمن،
ً
قناعة مُ طلقة بأنّ من يجهل تاريخه لن يكون

له حاض ٌر أو مستقبل .والتاريخ ّ
معلم حقيقي
ونافذ ،وليس بالضرورة أن ُتك ّرر ما حدث في
ّ
تتعلم من دروسه ،وليس ما
التاريخ ،بل أن
واقعي على مقدار جهلنا
يحدث اليوم إالّ تأكيد
ّ

بالتاريخ.

هل غ ّيرت الطرق مساراتها؟

الجديد :لكن لماذا ق ّررت أن تبعث «ميالد»

و«نادية» إلى برلين بالتحديد؟

إلي
يوسف وقاص :لقد وُجّ ه هذ السؤال ّ
من أكثر من قارئ ،ومن اإليطاليين بالذات،

بطلي ،وهو شخصية شاب مغربي ،بلغة من

وفزت بها بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.
الجديد :باإلمكان اعتبارك كاتباً إيطالياً بكل

المعانيُ ،تعنى بأدب المهاجرين وبأوضاعهم

في إيطاليا وفي أوروبا ،فماذا تعتبر نفسك

أنت؟
يوسف وقاص :يعتبرني اإليطاليون كاتباً
إيطالياً من أصول سوريّة ،ورُغم ّأنني لم ْ
أنل
الجنسية اإليطالية بعد ،لك ّني أُ َ
وضعُ في خانة
الك ّتاب اإليطال ّيين ،وذلك ألنّ جميع كتاباتي
هي باإليطالية؛ وتتناول جميع كتاباتي حياة
المهاجرين في إيطاليا ،فأبطالي من أصول

رومانية وبولندية وعربية وأميرك ّية التين ّية ومن
بلدان الهجرة األخرى ،وغالباً ما أُ ُ
سأل عن

ّ
ومتعددة
التنوّع الواسع لشخصياتي الكثيرة
المشارب ،فأُجيب ّ
بأنني لم أخت ْر هذا التنوّع
بالصدفة أو عن عبث ،بل عبر المعايشة
والتجاور مع الكثيرين من هؤالء الناس

أن أنجز ترجمة «بينو ّكيو» -الصبي الخشبي-
للكاتب اإليطالي كارلو ّ
كولودي ،انتهى قبل

وس ِئلت عن سبب عدم اختياري لروما ،درجاً
ُ

تاسو.
رواية «القدس المُ ح ّررة» لتوركواتو ّ

واضحٌ  ،وهو ألنّ مجموعة كبيرة من السورّيين

العديدة ،سواءٌ في الضواحي التي يعيشون
فيها أو في المصانع المهجورة التي ّاتخذوها
سكناً لمجاميع عديدة منهم .لم أرغب أبداً في

وصلوا إلى برلين ما بين عامي  2015و2016

كاتب عراقي مُ قيم في إيطاليا

فترة من ترجمة «رسائل حي بن يقظان» البن
ُطفيل إلى اإليطال ّية ،ويعكف اآلن على ترجمة
الجديد :ما السبب في اهتمامك الكبير
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خاص ًة ّ
ّ
وأنك
بالتاريخ؟ ما الذي تجده فيه

مهمّ شون بالفعل ،فاخترت أن أتحدث عن

«نعم هذا هو الحال بالضبط» ،يقول يوسف
ّ
يأت ذلك بالصدفة،
وقاص ،مضيفا «ولم ِ
ولقد أمعنت في التفكير في ّ
كل اسم قبل

ّ
ألنني شعرت في تلك اللحظة بأنّ المهاجرين

aljadeedmagazine.com

على المقولة الشهيرة «كل الطرق تؤدي
إلى روما!» واخترت بدالً منها برلين؟ السبب

ألتع ّرف على تفاصيل حياتهم ومعاناتهم

الكتابة عمّ ا أجهل.
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رسالة باريس

الصهيونية ومعاداة السامية

املطالبة بتحرير فلسطني = معاداة للسامية

جدل فرنسي
في قضية شائكة
أبو بكر العيادي

تمكن املراهق توماس هاوسينغو الذي يقطن يف ليدز بربيطانيا من زيارة لندن عام  ،1988وهناك تغريت حياته حسب تعبريه ،إذ
ً
ً
اسرتجاعيا لبيكاسو ،وعرض أداء لجوزيف بيوز بعنوان «كيف تشرح اللوحات ألرنب ميت» ،وحينها قرر أن يصبح
معرضا
شاهد
ً
فنانا ،وبعد عدة سنوات من الدراسة األكاديميّة والعديد من املعارض واملنحوتات وأعمال األداء حقق حلمه ،وانتقل إىل لوس

أنجلس حيث أسس مشغله الخاص الذي يحمل اسم «أستوديو البومة» ،وسبب التسميّة يخفي ورائه حكاية ،إذ طلبت منه ابنته
مرة أن ينحت لها بومة ،الكائن الذي رافق أعماله منذ بداية نشاطه ّ
الفني ،وبسبب حماس ابنته ،قرر جعل األستوديو مساحة يدعو

الفني أو ببساطة اللعب بالطني والجص وصناعة أشكال مختلفة.
إليها الفنانني واألطفال والهواة يف سبيل اإلنتاج
ّ

في

سبعينات القرن الماضي ،تضافرت

إسرائيل لم تقنع بذلك ،فقد سعت عبر

عالميا ،ووجدت السند لدى دول المعسكر

الكبرى إلى خنق كل األصوات التي تعارض

جهود العرب إلدانة الصهيونية

الشرقي وبعض دول أفريقيا وآسيا وأميركا

الالتينية فضال عن الدول اإلسالمية لفرض
القرار  3379الصادر عن الجمعية العامة لألمم

لوبياتها المبثوثة في مواقع القرار بالعواصم

خالل استقباله نتنياهو عام  .2017وقد أثارت

سياستها في ما تبقى من أرض فلسطين

الفرنسية،

التاريخية ،وتندد بالصهيونية كمشروع
عنصري بغيض ينكر على الفلسطينيين حقهم

تلك المواقف معارضة شديدة في األوساط
ولكن االعتراض األشد جاء من بعض اليهود

أنفسهم .فقد كتب المؤرخ اإلسرائيلي شلومو

صاند ،معلقا على خطاب ماكرون بمناسبة

المتحدة في  10نوفمبر  ،1975وكان قرارا

في إقامة دولتهم وحقهم في العيش كسائر

العنصرية والميز العنصري ،ويطالب دول

ولما كانت معاداة السامية جريمة يعاقب

اليهود عام « 1942أثنيت على عزمكم مقاومة

عملت تلك اللوبيات شيئا فشيئا على إخراس

اليهودية المقيمة في فرنسا ،ولكني توقفت

يعتبر أن «الصهيونية شكل من أشكال
العالم بمقاومة األيديولوجيا الصهيونية التي
تشكل خط ًرا على األمن والسلم العالميين».

ولكن مع تفكك الصف العربي عقب غزو

الحرب على العراق،
الكويت وإعالن أميركا
َ

وجدت إسرائيل نفسها في موقف قوة،
ً
شرطا لمشاركتها
فجعلت إلغاء ذلك القرار

في مؤتمر مدريد عام  ،1991الداعي إلى إحياء

عملية السالم .وتحت ضغط جورج بوش،
محرر الكويت ،خضعت الجمعية العامة
لمطلبها ،وتمّ اإللغاء بموجب القرار 86/46

الصادر بتاريخ  16ديسمبر  .1991غير أن
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عليه قبل ذلك مع الرئيس إمانويل ماكرون
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البشر.

عليها القانون في شتى البلدان الغربية،
األصوات المناهضة للصهيونية عبر نخب

سياسية وثقافية ترى في معاداة الصهيونية
معاداة للسامية ينبغي تجريمها هي أيضا

إحياء ذكرى حملة «فال ديف» التي استهدفت

لفكرة تأسيس مستوطنة يهودية بأتمّ ما في

العنصرية حيثما ما كانت ،والدفاع عن الجالية

ومجموعة مانوشيان التي كانت من بين من

تصبح غيتو ،مع كل سلبيات الغيتو .دولة

عن فهم ما تقولون حين صرحتم ‘معاداة
الصهيونية هي شكل أعيد ابتكارُه لمعادة

السامية’ .هل هذا التصريح غايته مجاملة

ومقاضاة أصحابها ،بل صارت حتى مناصرة

مع مانويل فالس ،رئيس الحكومة األسبق،
ّ
يتخفى
وكان يرى في معاداة الصهيونية قناعا

بول ريكور لم يقرأ من الكتب إال القليل حتى

وراءه معادو السامية ،ورأيناه مع نواب في

البرلمان قدموا مشروعا لتجريمها ،ووقفنا

يقول ‘أقولها بمنتهى الصراحة .أنا أرتجف

اليهودية األرثودوكسية المعاصرة» .وراح
يذ ّكره بكثير من الشخصيات اليهودية أمثال

ضيفكم ،أم هو بكل بساطة دليل على جهل

الفلسطينيين مدعاة لتلك التهمة .رأينا ذلك

الحاخامات القدامى ،وموقف جانب من

وجهها إلى تيودور هرتزل عام  ،1903كتب

سياسي؟ هل أنّ طالب الفلسفة ومساعد

ماريك إيلمان الناجي من معتقل وارسو،
قاوم النازية ،إضافة إلى ثلة من كبار المؤرخين
وعلماء االجتماع اليهود أمثال بيير فيدال ناكي

وماكسيم رودنسون وإريك هوبزباوم وإدغار
موران ،الذين تمثل كتاباتهم إنارة للحق

الذي يعلو وال يعلى عليه .وأضاف «بناء على
كونكم اشتغلتم في بنك روتشيلد ،أستحضر
لكم قولة لناثان روتشيلد ،أول رئيس التحاد

يجهل أن عددا من اليهود ،أو المنحدرين

كنائس اليهود في بريطانيا ،وأول يهودي تمّ

أن يكونوا معادين للسامية؟ وأقصد هنا

يُعين محافظا لبنكها المركزي .في رسالة

منهم يتصدون باستمرار للصهيونية دون

تعيينه لوردا في المملكة المتحدة ،قبل أن

المستوطنة من معنى .مستوطنة كهذه سوف
يهودية صغيرة ،بل صغيرة جدا ،متع ّبدة
وليست ليبرالية ،تطرد المسيحي واألجنبي’.
قد يكون روتشليد أخطأ نبوءته ،ولكن الثابت

أنه لم يكن معاديا للسامية».

التلمودية التي تأمرهم بأال يهاجروا جمْ عً ا
ِّ
المخلص ،ألن األرض
قبل مجيء الماشيح
ليست ملكا لليهود بل لله .والله أعطى ،والله
ّ
المخلص
أخذ ،وعندما يشاء ،سوف يرسل
ليعيدها .ولكن عندما ظهرت الصهيونية،
خلعت الخالق القدير من عرشه ل ُتجلس
عليه ناشطا آدميا .وتساءل المؤرخ اإلسرائيلي

أرض
ما إذا كان تأسيس دولة يهودية على ٍ
أغلب سكانها عرب مسلمون ومسيحيون
ُ
ً
إلى جانب أقلية يهودية فكرة مقبولة أخالقيا.

ومضى شلومو صاند يقدم للرئيس ماكرون
ً
تعريفا لمفهوم الصهيونية،
في مقالته تلك

وذ ّكر بالمعطيات الديموغرافية التي تأسست

راديكالية عليها .ومذكرا بأن اليهود األتقياء

فلسطين ستمئة وخمسون ألف يهودي،

مبينا أنها ال تعني اليهودية ،بل هي ثورة
كان لهم توق كبير إلى أرضهم المقدسة ،ال

سيما أورشليم ،ولكنهم التزموا بالتعاليم

فيها إسرائيل عام  ،1948حيث كان في
ومليون وثالثمئة ألف من العرب المسلمين
والمسيحيين ،تحول نصفهم إلى الجئين،
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رسالة باريس

 Zeev_Sternhellزيف شترينل -إرسائيل خلقت عنرصية
شبيهة بالنازية يف بدايتها

 shlomo_sandشلومو صاند  -ال ا ٔريد العيش يف بلد يع ّرف
نفسه بالعربي

 Michel Tubianaميشيل توبيانا – إدانة السياسة االٕرسائيلية
ليست معاداة للسامية

 Judith Butlerجوديث باتلر  -غاية الصهيونية ليست
التعايش السلمي

́ Ilan_Pappeإيالن بايب -الصهيونية تقوم عىل االستيالء عىل
أراض تحددها ا ٔسس توارتية

قائال إن طفال ولد نتيجة اغتصاب من حقه أن

يعيش ،ولكن ماذا يحدث إذا سار ذلك الطفل

الفلسطينية ،كانت صوّتت ّ
ضد قرار الجمعية
ُ
وقادتها منذ فرنسوا ميتران
العامة آنف الذكر،

باسم الصهيونية ،وإدانة احتالل األراضي

الفلسطينية واستيطانها ،والمطالبة بتطبيق

الوحيدة الجديرة بالتنويه هي مسألة الحق،

عنصرية ،عنف ،توسع .وتستشهد باتلر

وصفوة القول إن مشروع تجريم معاداة

تؤكد أن إسرائيل ليست ملكا لإلسرائيليين،

يريدون الوقوف ّ
بجد ضد سياسته ،فالمعروف

العقوبات أمام رفض السلطات اإلسرائيلية

احترام القانون الدولي ليس من معاداة

الفلسطيني في إقامة دولته .ويختم مقالته

فلسطين» حين كتب يقول «إن الصهيونية

سوى محاولة لترهيب كل من ينتقد سياسة

السامية في شيء» .وأضاف البيان أن الخلط

والمطالبة بتطبيق العقوبات أمام الرفض

على خطى أبيه؟ وفضح صاند القوانين التي
بل ليهود العالم كافة ،حتى أولئك الذين ال

يرضون العيش فيها .فهي «ملك مثال لبرنار
هنري ليفي وأالن فينكلكراوت أكثر من طلبتي

الفلسطينيين الذين يتكلمون العبرية أحيانا

مثال أن شبانا يهودا فرنسيين ،يؤدون واجبهم
العسكري في إسرائيل ،ويجندون لقتل
الفلسطينيين ،دون أن تالحقهم السلطات

بين نقد سياسة الحكومات اإلسرائيلية وبين
مس بحرية التعبير السياسي،
العنصرية فيه ّ

مشروع قانون قد ينتج عنه منع أيّ نقد تجاه

إليه رجال ونساء داخل إسرائيل لكونهم غير
بل هو تأكيد على وجود إنسانية واحدة تخضع

ليؤكد يوم  20فبراير  ،2019خالل العشاء

إسرائيل ،ومنح هذا البلد وضعا متميزا على

القاعدة ،فبعد خطابه المذكور أعاله ،عاد

أو يقاضيهم أحد».

السنوي الذي يقيمه «المجلس الممثل

الصعيد الدولي ،ألن ذلك في رأيها سوف

إن «معاداة الصهيونية هي شكل من األشكال

أما المحامي ميشيل توبيانا ،الرئيس األسبق

وسياسة الميز العنصري التي ينتهجها

الحديثة لمعاداة السامية» ،واقترح تضمينها

عن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة،

الصهاينة ،والقتل والتفتيش واالستيطان،
ّ
متحدرا من يهود عانوا
ختم بقوله «ولما كنت

كثيرا من التمييز العنصري والعقدي ،فأنا ال

أريد العيش في بلد يع ّرف نفسه بالعبري،
ليجعل م ّني مواطنا ذا امتيازات .فهل أنا في
رأيكم ،يا سيادة الرئيس ،معا ٍد للسامية؟».

إن فرنسا ،التي تقف في الظاهر مع القضية
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الدولي ،وإلزام الجانب اإلسرائيلي بأال تكون

محاكمة الجنراالت اإلسرائيليين المتهمين

السامية .وع ّبرت الحركة عن وقوفها ضد أيّ

وبعد أن قدم للرئيس الفرنسي شرحا ضافيا

الدائم للسلطات اإلسرائيلية باحترام الحق

قد يؤدي إلى عكس المقاومة النزيهة لمعاداة

الفرنسية كما تالحق شباب العرب الملتحقين
ّ
يشذ عن
بجبهات القتال .وماكرون لم

للمؤسسات اليهودية في فرنسا» ( )CRIFقائال

بقوله «كال ،نقد السياسة اإلسرائيلية،

المنتوجات التي تصل إلى موائدنا ومحالتنا

مساعي لتهجير
أحسن مني .بل إنّ ثمة
َ
اإلسرائيليين العرب ،تقدم بها وزراء في

حكومة نتنياهو دون أن يعترض عليهم أحد،
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يحابون الجانب اإلسرائيلي ،وفي األقل ال

حق إسرائيل في الوجود ،وحق الشعب

يغذي معاداة السامية بدل مقاومتها.

التجارية صادرة من المستوطنات ،ومحاولة
بجرائم حرب ،وإدانة الميز الذي يتعرض
يهود ،كل ذلك ال عالقة له بمعاداة السامية،

لرابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان ،فقد

لنفس القواعد».

والكيل بمكيالين ،فبينما يفكر بعضهم في

الفيلسوفة األميركية جوديث باتلر من جامعة

أجل الصداقة بين الشعوب» ( ،)MRAPإذ

سن قانون يج ّرم معاداة الصهيونية ،ال أحد

تيارات سياسية سياسة الميز العنصري التي
َتضمَّ نها القانون األساس لدولة إسرائيل عام

حقهم في إقامة دولتهم بل ينكر حتى

مشروع كولونيالي منذ بدء التنظير للصهيونية.

 .2018إن نقد السياسة اإلسرائيلية التي تمارس

وجودهم ،بمن فيهم ممثلو الشعب في
التمثيليات الوطنية .وفي رأيه أن المسألة

الفلسطينية ،مع طرد السكان الموجودين
وصوال إلى االستيالء على أراض تحدد على

أسس توارتية» .وبرغم يهوديتها ،تدعو

باتلر إلى إزالة إسرائيل وإقامة دولة واحدة

تتعايش فيها األديان الثالثة ،وتقول إنها مع

عودة الفلسطينيين ووجوب اعتراف إسرائيل
ّ
ضد األبارتيد،
بجرائمها تجاههم ،وإنها

والجدار العازل ،وثقافة الكراهية والهيمنة

والتمييز اإلثني ،ولكنها تعرف أن ذلك الحل
لن يأتي أبدا ألن ذلك ليس غاية الصهيونية،

يوم تقوم الدولة الفلسطينية أو دولة متعددة

بركلي ،حين كتبت عام  2014أن إسرائيل

صرحت في بيان لها «باسم الصهيونية ،تبرر

منهجيألجل سرقة منتظمة لألراضي والموارد

كل تلك المواقف تؤكد ما ذهبت إليه

في التعريف القانوني لمعاداة السامية .ما

يفكر في تجريم من ينكر على الفلسطينيين

لم تنخرط قط في رغبة تعايش ،هي مشروع

وهو ما يفسر كره األكثرية إلسرائيل .وتضيف

الحظ الفرق في التعامل مع طرفي النزاع،

أثار غضب «حركة مناهضة العنصرية ،ومن

بإيالن بابّي في كتابه «التصفية العرقية في

ال عالقة لها بالديانة اليهودية ،فما هي إال

وفي رأيها أن المستوطنين الذين يستقرون في

الضفة الغربية هم على صورة الصهيونية:

باتلر أنها سوف تتراجع عن موقفها السياسي
األديان وهذا ما قد ال يحصل أبدا ،أما اآلن

فإنها تقف مع المحرومين والمضطهَدين،
وإذا لم يفهم بعضهم ذلك ويعتبرونه معاداة
للسامية ،فليكن.

التصفية العرقية يف فلسطني

الصهيونية أسوة بمعاداة السامية ليس

إسرائيل ،كما فعل اللوبي اليهودي مع
الفرنسي باسكال بونيفاس ،ثم للتغطية على

جرائم الكيان الصهيوني .فالمشكل مع هذا
الكيان ليس استيطان فلسطين فحسب،

وإنما أيضا وجود مجتمع رأسمالي مج َّيش
وضع نظاما تراتبيا لسكانه وفق اعتبارات

عرقية ودينية ،ما جعل أغلب المحللين ،حتى
اإلسرائيليين منهم ،يحذرون من سياسته

العنصرية والتوسعية التي تهدد األمن والسلم

في العالم.

في مقال بجريدة لوموند الفرنسية ،لم يتردد

زيف شتيرنيل أستاذ العلوم السياسية في
الجامعة العبرية بالقدس وأحد مؤسسي

حركة السالم اآلن عن القول «إن إسرائيل

خلقت عنصرية شبيهة بالنازية في بدايتها».
فهل الرجل معا ٍد للسامية؟

كاتب تونسي مقيم في باريس
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تكييف ثقافي
هيثم الزبيدي

يقول

عجوزنا يتعلم حيال جديدة كل يوم

المثل اإلنجليزي “ال تستطيع أن تعلم كلبا عجوزا حيال

جديدة” .يستخدمونه لوصف اإلنسان الذي تعوّد أكثر من

الالزم على ما يعرفه .التوقف عن التعلم مظهر من مظاهر الجمود .قد

تقدم حجة االستقرار لمحاولة التملص من تهمة الجمود .قد تقدم
حجة الهدوء أو الحكمة أيضا .لكن حتى مقدم هذه الحجج يدرك أنها

أبعد ما تكون عن الحقيقة .الجمود في مخيلتنا مظهر من مظاهر
الشيخوخة.

هكذا كان الحال لحد وقت بسيط مضى .اليوم تبدو األمور مختلفة.

“شهادة قيادة” لمعرفة كيفية التحكم فيه لم تحل دون إقبال كبار
السن على التلفزيون .من يريد العودة للملل من عمل الالشيء أو

الصراع مع حجم الخط في كتاب مطبوع؟

في البدء كانت ردة الفعل سيئة من الهواتف المحمولة .شاشات

رديئة النوعية وأزرار تعصى على يد الشاب ،فكيف بأصابع العجوز
المرتعشة .بعض الحلول سهلت األمر مثل تخزين األرقام .لكن

الهاتف بقي هاتفا إلجراء المكالمات .كان على كبار السن انتظار قفزة

انفتحت شهية كثيرين للتعلم .البعض بالغ في التعلم إلى درجة

تكنولوجية جديدة.

الرافضة للتجديد والتغيير ما عاد لها من مكان في عالمنا المتغير.

بالخصوص أكثر فائدة لكبار السن .استماع ألغان قديمة من يوتيوب.

التحول إلى بهلوان .لكن األغلبية تدرك أن تلك العادات القديمة

ثم جاء الهاتف الذكي .الهاتف ما عاد هاتفا ،للجميع بالطبع ،ولكنه

في قلب التعلم الجديد هي األدوات التكنولوجية .الكمبيوتر الشخصي

راديو من تطبيق للبث المباشر .قراءة األخبار مع تغيير حجم الحرف.

(والكمبيوترات اللوحية) هي الوزير الذي صار يتقن كل الحركات تقريبا.

خبراء بالبرامج التي تمرر المكالمات المجانية عبر العالم وترسل

كان بيدق البدء في شطرنج التحديث المعقد ،لكن الهواتف الذكية

المعرفة معك في جيبك طوال الوقت ،ومنها يأتي إغراء التعلم.

تذكير بالمواعيد .ألبوم صور الذكريات .تطبيقات وتطبيقات .صاروا
وتستقبل النكات ومقاطع الفيديو الطريفة .واألهم مرونة بالحركة ال

األوالد والشباب يستخدمون هذه التكنولوجيا كتحصيل حاصل .من

يعرفها أيّ جهاز آخر وقدرة استثنائية على تحمل صدمات السقوط

هذه التقنيات من تغييرات في حياة الناس يكفي أن تنظر إلى الطريقة

أستطلع آراء بعض من ألتقيهم ممن عبروا منتصف العمر .الشيخوخة

الصعب عليهم تخ ّيل العالم من دونها .لكن لكي تدرك كم أحدثت

التي يتعامل بها كبار السن مع هواتفهم الذكية والحماسة التي يبدونها

لها .ال تنخدع ببطء االستخدام ،فهذا مرتبط بالعمر .البطء يكمن في
العضالت التي تتحكم في األصابع لكن العقل على سرعته .كل مرة

أرى عجوزا يتصفح هاتفه أحس أنه في سباق وكأنه يقول “أريد أن
أعوض ما فاتني” .سنتردد كثيرا في استخدام المقارنة اللفظية بين
الكلب والعجوز في ثقافتنا العتبارات معروفة ،لكن عجوزنا يتعلم
حيال جديدة كل يوم.

واالصطدام باألرض.

ما عادت مخيفة .يتم التعامل معها بأريحية أكثر مما كانت عليه من
قبل .ثمة قبول لها كمرحلة عمرية أكثر مما كان عليه الحال من

قبل .التطور في القطاع الصحي كان عامال مساعدا .لكن التقنيات،
وخصوصا التقنيات الحديثة ،كان لها األثر المطمئن .فأنت ال تعيش
في عزلة عندما يتقدم بك العمر وال تحتاج أن تجامل أحدا على مقهى

للهروب من الوحدة وال مضط ّرا لقبول ما يمليه عليك أبناؤك وبناتك.
هذه حرية مكتسبة في عالم اليوم ّ
وفرتها التكنولوجيا.

التقدم في السن هو أسر الطبيعة ألجسامنا .تكبر في العمر فيتباطأ

هذه تكييفات تقنية للقضية األساسية وهي نوعية الحياة التي نحياها.

الكهول هو جائزة الترضية التي ال يعرف كبار السن أين يصرفونها.

ونوستالجيا ساذجة في كثير من األوقات .الحياة التي نحياها هذه
األيام ،وخصوصا كبار السن م ّنا ،هي األفضل ربما عبر التاريخ .هذا

جسدك ،بينما تبدو الحياة سريعة من حولك .الحديث عن حكمة
لكن التكنولوجيا تسعى إلى تحريرهم على طريقتها .كانت اإلنجازات

التكنولوجية الميكانيكية هي أول الغيث .من الكرسي المتحرك إلى
المصعد ،وسبقتهما النظارات والعكاز بقرون .ثم جاءت اإلنجازات

اإللكترونية األولية :سماعة األذن والراديو الترانزيستور والتلفزيون.
هل الحظتم شغف الكهول في االستماع إلى الراديو واألخبار أو حرص
عجوز البيت على عدم تفويت موعد المسلسل التلفزيوني المدبلج؟
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كل ما يقال عن جمال العصور الماضية فيه انتقائية كبيرة ووهم

تكييف ثقافي ومعرفي نحتاج أن نهتم به وأن نؤكد عليه لكي نتواصل
معه بأريحية وإيجابية ضرورية.

الكتابة للشباب مهمة .لكن الكتابة لكبار السن مهمة أيضا .هؤالء ما
زالوا يقرأون

كاتب عراقي مقيم في لندن
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أبوبكرالعيادي
أبوبكرزمال
أشرفالقرقني
أكرمقطريب
إبراهيمبوخالفة
إسماعيلالموساوي
السيدنجم
العربيإدناصر
جابرعصفور
جعفرهاديحسن
حسونةالمصباحي
حنانمصطفى
دافيدفريشمان
رضاإبراهيممحمود
زواغيعبدالعالي
عثمانلكعشمي
عرفانرشيد
عليرسولالربيعي
عمارالمأمون
فاروقيوسف
كمالبستاتي
الرواس
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