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هذا العدد
يحتوي

رئيس التحرير

نوري الجراح

ً
طـرت المجلــة فــي
ـتثنائيا ،فقــد اض ـ
العــدد مــن “الجديــد” نــودع مــع قرائنــا عامـ ًـا اسـ
عـام مواصلــة مغامرتهــا بعيــداً عــن اإلصــدار الورقــي ،وحافظــت فــي الوقــت
هــذا ال ـ

نفســه علــى صيغتهــا اإلخراجيــة .وكمــا جــاء فــي كلمــة افتتاحيــة رئيــس التحريــر ،ـفـإن “إكراهــات”

عـام الماضــي .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ـفـإن “الجديــد” تعــد
كث ـيـرة فرضــت علــى المجلــة خــال ال ـ
حـرة للخيــال ،وأرض
قراءهــا ـبـأن تبقــى “مجلــة المغا ـمـرة المفتوحــة للعقــل ،والمســاحة ال ـ

المنازلــة الشــجاعة مــع شــتى اإلكراهــات ،ليــس فقــط تلــك التــي فرضتهــا علينــا جائحــة كوفيــد –
 ،19ولكــن ،أيضـ ًـا تلــك التــي مــا برحــت تمثلهــا قــوى الظــام ،ووجــوه االســتبداد ورعاتــه مــن
غـزاة الذيــن طو ـقـوا عالمنــا العربــي بقــدر المراوحــة فــي كهــوف العصــور الوســطى،
أجنــاس ال ـ
بينما العالم يحتفل بأنوار الحاضر وعجائب المستقبل”.

احتــوى العــدد علــى مقــاالت فكريــة ونقديــة ومراجعــات للكتــب ونصــوص قصصيــة ورســائل
ثقافية وإطاللة على الفنون البصرية ،وملفين األول تحت عنوان “اإلرث المتوسطي” والثاني

تحــت ع ـنـوان “هــذه الكاتبــة”.

سـؤال التالــي :مــا الــذي حــل بالمكــون الهيلينيســتي
فــي “اإلرث المتوســطي” تط ــرح “الجديــد” ال ـ

عـرب يهملــون هــذا البعــد فــي
فــي الثقافــة العربيــة؟ متســائلة عــن األســباب التــي جعلــت ال ـ
سـاهموا ،الســيما فــي إطــار الجغرافيــا
عـرب ،ممــن ـ
الشــخصية الحضاريــة ألهــل المتوســط مــن ال ـ
الســورية القديمــة فــي تشــكيل الهويــة الحضاريــة للمنطقــة.

سـاهم فيــه عــدد مــن الكاتبــات والكتــاب والمترجميــن مــن مش ــرق العالــم
ويذهــب الملــف الــذي ـ

العربــي ومغربــه إلــى أن مــن المســتحيل تهميــش المراكــز الكب ــرى فــي المش ــرق العربــي أو
تغييبها ّ
ألي سبب طارئ أساسه الخلل في القيم والمعايير ،واالنقالب على حقائق الجغرافيا

والمنطــق والتاريــخ.

وفــي الملــف الثانــي تحتفــي “الجديــد” بالكاتبــة العراقيــة لطفيــة الدليمــي مــن خــال دراســات
حـوار معهــا فــي تجربتهــا كروائيــة وكاتبــة ومترجمــة تقــدم مجتمعــة صــورة
ومقــاالت وشــهادات و ـ

بانوراميــة واســعة فــي تجربتهــا األدبيــة علــى مــدار نصــف ق ــرن ونيــف مــن الزمــن.
بهــذا العــدد تــودع “الجديــد” عامهــا الخامــس مفتتحــة عامــا سادسـ ًـا تواصــل معــه مغامرتهــا
غـرب والمش ــرق
المضيئــة ،مســتقطبة إلــى مش ــروعها النقــدي أقــام الكاتبــات والكتــاب مــن الم ـ
طـان ،لتكــون من ـبـراً للكشــف عــن اإلبــداع المبتكــر والفكــر الحــر
والمنافــي واألو ـ
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اإلرث المتوسطي
لماذا نستفقر أنفسنا ونحن األغنياء
ما من

ســنة تشــبه هــذه الســنة  ،2020ال فــي عقــد مضــى،
وال قبــل ذلــك بعقــود .ربمــا اتســمت بوقائــع صــدرت

عــن جوائــح فــي عصــور قديمــة ،فــي أزمنــة المــوت األســود ،واجــه
البشــر مــا هــو أقســى ممــا واجهتنــا بــه هــذه الســنة بأقنعتهــا
وضحاياهــا ،بصــور الشــوارع المق ـفـرة والجنــازات ،واألخمــاس

مضروبــة باألســداس ،ورســائل األمــل المشــوب بالشــك .والغالــب
علــى تواريــخ البشــر ،منــذ أقــدم األزمــان أن تطالعنــا ســطور فــي

مدونات تصف الفواجع بصفات تتشــابه ،وكلها تجمع على أن ما

حاق بالبشر “شيء ال سابق له ،وقد ال يكون له الحق”.

فكيــف نــودع هــذه الســنة؟ بجــردة حســاب لمــا ال حســاب يمكــن أن

يجــرده؟

لــن أســتطرد فــي هــذا ،فقــد بــات الحديــث عمّ ــا تغ ّيــر فــي أحــوال
البشــر ،خــال هــذا العــام ،حديثــاً ممــا لك ـثـرة مــا خالــط البدهـ ّـي فيــه
العجيــب ،وتشــابهت معــه الصــور وتكــررت الحــاالت.
***

اإلرث المتوسطي

عندمــا لــم تكــن فــي العالــم ســوى قــارات ثــاث فــإن واحــدة مــن أكثــر
الخرائــط بســاطة وعبقريــة وســحراً بالنســبة إلـ ّـي ،وربمــا لغيــري مــن
المولعيــن بــاألدب بالجغرافــي ،تلــك الخريطــة الكنســية األوروبيــة
الســاحرة مــن العصــر الوســيط ،وتتألــف مــن غصــن وثــاث وريقــات

اضطررنــا فــي هــذا العــام أن نواصــل مغا ـمـرة “الجديــد” بعيــداً عــن

تمثــل كل منهــا قــارة :أوروبــا ،أفريقيــا وآســيا ،وفــي الوســط منهــا

ضـرة للطبــع فــي أيّ لحظــة تظهــر
اإلخراجيــة للمجلــة ،لتكــون حا ـ

جهات األرض ،وهي في القلب من مدن البحر األبيض المتوسط.

اإلصــدار الورقــي ،علــى الرغــم مــن إصرارنــا علــى مواصلــة الصيغــة

فيهــا بارقــة أمــل فــي إمــكان العــودة إلــى الطبعــة الورقيــة .وحتــى
ذلك الحين في وســع القراء أن يحمّ لوا أعداد المجلة مع أغلفتها

علــى أج ـهـزة الكومبيوتــر واالحتفــاظ بأعدادهــا بصيغــة الــ”.”PDF

بيــت المقــدس .فهــي واســطة العقــد للحجّ ــاج القادميــن مــن أربــع

وفــي جنــوب ســوريا التــي اعت ـبـرت فــي العصــر الهيلينيســتي (مــا

بيــن طــرد اإلســكندر ال ـفـرس مــن ســوريا ســنة  332قبــل الميــاد،
وحتــى الســنوات األولــى للميــاد حيــث بدايــة العصــر الرومانــي) درة

العجــب فــي ذلك؟/أيهــا الغريــب إننــا نســكن بلــداً واحــداً هــو العالــم/

هناك عدد من الشعراء السوريين الذين اشتهروا في اليونان خالل

كاهلي/وقبــل أن يغيبنــي القبر/نقشــت هــذه الســطور/إنما كجــار

الذيــن ولــدوا ونشــؤوا فــي آفاميــا ،ودمشــق ،وجــادارا وصيــدا،

من السرمد نفسه تحدرنا جميعاً/.واآلن ،وبعد أن أثقلت السنين

تبقــى مــن حياتهــم ودفنــوا فــي مدنهــا أو فــي الجــزر األ ـقـرب علــى

حـرة للخيــال وأرض المنازلــة الشــجاعة مــع
للعقــل والمســاحة ال ـ

شــتى اإلكراهــات ،ليــس فقــط تلــك التــي فرضتهــا علينــا جائحــة
كوفيــد –  ،19ولكــن ،أيضــاً تلــك التــي مــا برحــت ّ
تمثلهــا قــوى

فــي ذلــك الشــرق ،عندمــا كانــت مدنــه العظيمــة المنضويــة تحــت

أســبق ونقشــت علــى رخامــة قبــر ن ـقـرأ هــذه الســطور الدالــة علــى

والمعمارييــن ،فــي المركــب نفســه مــع التجّ ــار والعمّ ــال

المتوســطي فينيقيــا وإغريقيــا ،وارتبــاط كل هــذا بنظرتــه العميقــة

عالمنا العربي بقدر المراوحة في كهوف العصور الوسطى ،بينما

ـب فــي ســهل حــوران ،وانتقــل إلــى
شــاعر ســوري عظيــم ،ولــد وشـ ّ

الظالم ،ووجوه االستبداد ورعاته من أجناس الغزاة الذين طوقوا

العالــم يحتفــل بأنــوار الحاضــر وعجائــب المســتقبل.
***

سـاءل ،مــع جيرانــي اللندنييــن الذيــن عرفتهــم
ســنة مضــت .واآلن أت ـ

سـاك ّنا لســنوات وعقــود:
وعرفونــي ،لل ـمـرة األولــى عــن ـقـرب ،وقــد ت ـ
هــل حقــاً كانــت ســنة ،أم هــي دهــر فــي ســنة! منعطــف مصحــوب
بانقــاب فــي الســلوك والعــادات ،وضــع لكأنــه بدئـ ّـي ،حمــل النــاس

علــى ق ـبـول مــا لــم يتخيلــوا يومــا أن تكــون لهــم طاقــة علــى قبولــه؛ هــا
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رايــات اإلغريــق ،ترســل إلــى أثينــا األد ـبـاء والشــعراء والفالســفة

والمحاربيــن ،فــي تلــك األزمنــة (القــرن األول قبــل الميــاد) ظهــر
مدينــة صــور ،وقــد ذاع صيتــه كشــاعر مجــدد فــي الشــعر اليونانــي،

انتقــل بعــد ذلــك إلــى جز ـيـرة كــوس فــي اليونــان .فــي جز ـيـرة كــوس
صـول زوارق الالجئيــن الســوريين الهاربيــن مــن
التــي شــهدت و ـ
الموت إليها ،هناك اليوم قبر يحمل على شاهدته هذه القصيدة:

ُ
ترعرعت/وفــي جــدارا؛ أثينــا الســورية ،حيــث
“فــي مدينــة صــور

ولدت/،خرجــت مــن ع ـبـاءة أبــي إيوقراطيــس /،أنــا ميلياغــروس/
سـرت مــع ربــة الشــعر/على خطــا مينيبــوس/إن كنـ ُ
ـت ســورياً فمــا
ـ

وحمــص ،وانطاكيــة ،وغيرهــا مــن المــدن الســورية العريقــة وذات

جـاء الجغرافيــا الســورية واإلســكندرية
الصيــت ،تجولــوا غالبــا فــي أر ـ

إكراهــات كث ـيـرة فرضتهــا علينــا الســنة التــي نــو ّدع مــع صــدور هــذا

آللــئ التيجــان فــي شــرق المتوســط.

الحقبــة الهيلينيســتية ( 332قبــل الميــاد 30 -ميالديــة) ،و ـهـؤالء

يق ـتـرب مــن هــذه الهاوية/ألـ ِـق تحيتــك علـ ّـي لــو شــئت/أنا محدثــك
الشــيخ/ولربما أصبحــت أنــت أيضــاً شــيخاً يحــدث”.

الشــرق ،وكــذا فــي العصــر الرومانــي وحواضرهــا العشــر المشــهورة

العــدد .لكــن “الجديــد” دائمــا ســتكون مجلــة المغا ـمـرة المفتوحــة
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هــم يفعلــون بانص ـيـاع وامتنــان .كمــا لــو كانــوا أطفــاالً مؤدبيــن.

وفــي ختــام قطعــة شــعرية أخــرى كتبهــا ميلياغــروس فــي وقــت
اع ـتـزاز ميلياغــروس بســوريّته ،وانفتــاح هــذا االنت ـمـاء علــى فضائــه
لوجوده في هذا الموضع من العالم بوصفه سرة الكون ،وفضاء
إنســان العالــم كل العالــم ،مؤكــدا ،مــن خــال تلــك المركزيــة

واليونــان ،وانتهــى ببعضهــم المطــاف فــي اليونــان حيــث قضــوا مــا
الجغرافيــا الســورية كجز ـيـرة كــوس ،التــي تضــم اليــوم رفــات أعظــم

ـهـؤالء الشــعراء وأوســعهم شــهرة ميلياغــروس الجــاداري الــذي
ابتكــر أنواعــا مــن الشــعر ويعتبــر رائــد المدرســة الســورية فــي الشــعر
اليونانــي القديــم.

وقبــل أن نتوقــف عنــد المزيــد مــن شــعر ميلياغــروس ،مــن المفيــد

المتوســطية علــى كونيــة االنســان الســوري:
“أيهــا العابــر الغريب/الكهــل يرقــد بيــن الموتــى المؤمنين/،مكفنــاً

شـرة منهــم:
هنــا ،أن نذكــر ،علــى األقــل ،أســماء ع ـ

الــذي وصــل الحــب الدامــع والجميــل ومصــادر اإللهــام بالرحمــات

فاليريــوس ،بابريــوس بيــون اإلزميرلــي ،آراتــوس ،آرخيــاس

فــي رقــاد هــو مصيــر كل حي/هــوذا ميلياغــروس ابــن إيوقراطيــس/

المبهجة/صــور ابنــة الســماء/وتربة جــادارا * المقدســة رعــت شــبابه
/والمحبوبة كوس اكرمت شيخوخته .إذا كنت سوريا :سالم/وإذا
كنــت فينيقيــا :نيديــوس /وإذا إغريقيــاً :خيــاري”.

ميلياغــروس الجــداري ،أنتيباتــروس الصيــداوي ،فيلوديمــوس،

األنطاكــي ،إيرينــا ،بوســيدونيوس اآلفامــي ،أوبيانــوس.

***

ال المصــادر اليونانيــة القديمــة وال الحديثــة لجــأت فــي أيّ وقــت إلــى
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كلمة

صـول الســورية ل ـهـؤالء الشــعراء العظــام ،علــى اعتبــار أن
إخ ـفـاء األ ـ

فــي مــا بعــد ،عندمــا ســتتقهقر اإلمبراطوريــة الرومانيــة وتتفــكك

تحــت عنــوان “اإلرث المتوســطي” أســتعيد هنــا فقرتيــن ممــا ســبق

دلفــي ســينصحه الع ّرافــون بــأن ينهــي رحلــة البحــث عــن األخــت

ولغــات وتجــارب وتيــارات متعــددة تحــت ســماء المتوســط تشــارك

حـول
الف ـنـاء البشــري وثقافــة الحيــاة فــي صيرورتهــا القــادرة علــى الت ـ

تحــت عنــوان “بالغــة النشــيد الكوني/المتوســط سـ ّرة العالــم وبح ـيـرة

خالل رحلة البحث عن مكان لبناء المدينة سوف يخوض قدموس
ّ
يتكشــف لنــا مــن خاللهــا عمــق الروابــط التاريخيــة
مغا ـمـرات عديــدة

ضـاء أمكنــة
الحقبــة الهيلينيســتية كانــت بمثابــة حديقــة كونيــة ،وف ـ
فيها الســوري والمصري والعراقي واليوناني والقرطاجي وغيرهم.
ظـرة علــى الدراســات األوروبيــة فــي الثقافــة ،والتــي أنتجــت
لكــن ن ـ

مــن خــال مؤرخيــن ودارســين أوروبييــن عنــوا بالنصــوص القديمــة
المكتوبــة باليونانيــة ،واســتهدفت خــال القرنيــن الثامــن عشــر

والتاســع عشــر ب ـنـاء نظريــة أوروبيــة عــن الســلف اإلغريقــي ألوروبــا
الحديثــة ،نكتشــف حجــم النتائــج الســيئة لعمــل ـهـؤالء ،وبعضهــم
مــن المستشــرقين ،فقــد كان ـهـؤالء يضيرهــم – بوحــي مــن هيمنــة

والتأقلــم.

هــا هــو البحتــري ،فــي الجغرافيــا نفســها التــي أخرجــت لوقيانــوس

السميســاطين ووفيلودبمــوس وإيرنيــا شــاعرة الســوريين القدامــى،

ومــن ثــم قبلهــم جميعــا ميلياغــروس ،ينشــر للربيــع الــذي أنشــد لــه

البحتــري ،بالــروح نفســها ،وبالعيــن التــي انطبــع فيهــا الربيــع رغــم
اختــال اللغــة ،فنحــن مازلنــا فــي المتوســط ،وفــي ســوريا القلــب

منــه ،وواســطة عقــد الشــرق:

النزعــة المركزيــة األوروبيــة علــى تفكيرهــم – أن يعترفــوا للهامــش
الشرقي( ،الذي لم يكن هامشاً في الحقبة الهيلينيستية) بحصته

“أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا”.

صـول بعيــدا
صـول الســورية ،أو علــى األقــل ـتـرك هــذه األ ـ
تغييــب األ ـ

“الربيــع” قبــل ألــف ونيــف مــن الســنين بلغــة ال تبتعــد عــن ذلــك

في بناء الثقافة اإلنسانية ،عبر المختبر المتوسطي .من هنا جرى
عــن بــؤرة الضــوء مقابــل تركيــز هــذا الضــوء علــى إغريقيــة مفترضــة

ل ـهـؤالء .مــن هنــا يمكننــا تفســير لجــوء البعــض مــن الدارســين إلــى
اعتبــار ميلياغــروس الجــداري المولــود فــي جنــوب ســوريا لوالديــن
ســوريين ،يونانيــا مــن جهــة األب لمجــرد أن أبــاه كان يحمــل

اســم إيوقراطيــس ،وهــو اســم يونانــي ،فــي حيــن أن كل الشــواهد
والوثائــق تشــير إلــى أن الحقبــة الهيلينســتية لطالمــا حفلــت بمواليــد

ســوريين وشــمال أفريقييــن حملــوا أســماء يونانيــة .وهــو مــا اســتمر

المصائــر وضفــاف الثقافــات”.

***

المتوســط ،البح ـيـرة التــي تــورّدت بد ـمـاء الشــعوب لتنتــج األفــق،
والضفــاف التــي شــهدت مراكــب األمــم ،تــارة تبحــر فــي خضــمّ ال ـمـاء

وعبــاب األزمنــة لتتالمــس وتتخاطــب وتتبــادل وتترجــم بشــغف
الرغبــة فــي فــك طالســم الــذات واآلخــر ،واخ ـتـراق المج ـهـول ســعيا
وراء المعرفــة والتعــارف ،منصتــة إلــى أصــداء لغاتهــا ،وتــارة أخــرى

ضـرب مجاذيفهــا فــي ح ـمـرة الد ـمـاء ،وتبحــر فــي لجــة مــن
لتتصــادم وت ـ
قتامة الشك والتوجس والخوف مدفوعة برغبات جامحة المتحان

وهــا هــو ميلياغــروس ينشــد الربيــع الســوري نفســه فــي قصيدتــه

القــدرة علــى حيــازة األكثــر وطلــب التفــوق اإلمبراطــوري ،ولــو كان

المزاج الذي شاع في قصيدة البحتري الشاعر السوري ابن مدينة

***

منبــج فــي الشــمال غيــر بعيــد عــن موطــن أبــي العــاء المعــري ،فــي
عـرة.:
الم ـ

ذلــك علــى حســاب العــدل والحكمــة والحــق والجمــال اإلنســاني.

علــى أن أكثــر قصــص المتوســط قــدرة علــى ترميــز العالقــة العضويــة
بيــن ضفافــه إثــارة للخيــال ،إنمــا هــي تلــك القصــة التــي تمــزج التاريــخ

“الشــتاء العاصــف انجلى/والموســم البنفســجي اختــال ضاحــكاً

باألســطورة والحقيقــة بالخيــال ،لتــروي لنــا حكايــة الضفــاف كلهــا

مضيء/النباتات تتموج ببراعمها المتفتحة/والمروج تتشرب ندى

ملــك صــور الســوري (الفينيقــي) أكينــور علــى يــدي اإللــه زيــوس الــذي

ضـرار
لربيــع أزهــر/األرض القاتمــة تموجــت باقــات تشــتعل باخ ـ
الفجــر المنعــش تتبســم/بينما آكام الــورود تتفتــح.

غـرب ،وأعنــي بهــا اختطــاف أوروب ابنــة
ووزن الشــرق فــي ظهــور ال ـ

احتــال عليهــا عندمــا تجلــى لهــا فــي صــورة ثــور مجنــح ،وفــر بهــا إلــى

طـراز ســيبتموس
طـرة ســوريين مــن ـ
الشــرق كلــه ،فقــد عرفنــا أبا ـ
سيفيروس .وهو اسم يوناني – روماني ،ولكنه أيضاً (سبتم سفر)

الراعــي علــى الهضــاب ســعيد بصــوت النايــات األجش/والقطيــع

كريــت.

شـرعتهم يوجههــا زفيــر ريــح هادئة/،الرجــال
المتالطمة/،أ ـ

المؤثــر أن أوروبــا األم ـيـرة الشــرقية هــي مــن أعطــى الضفــاف الغربيــة

لطالمــا اعت ـبـرت أن ثمــة مزاجــا متوســطيا ،عا ـبـرا للثقافــات والعقائــد

مانــح الكرمــة :ديونيســوس/.النحالت تتوالــد مــن الجســم الحــي

شــتى مــن تكوينهــم ووجودهــم وتطلعاتهــم ،مــن عالماتــه تلــك

بنين/بحــاوة مشــط الشــمع كثيــر الخاليا/الطيــور ،علــى أنواعهــا،

عليــه الحــال إلــى مــا بعــد تلــك الحقبــة ،عندمــا ســيطرت رومــا علــى

قبــل أن يرومــن.

واألديان ،يتمتع به أهل المتوسط مشتركين ،ويتجلى في مالمح
الحرارة التي تســري في األجســاد واألرواح ،وتلك األريحية ،وذلك
الــدفء فــي النفــوس ،فالبح ـيـرة بطبيعتهــا وتضاريســها وأجوائهــا،

ظـرة هنــا وهنــاك علــى ضفافهــا
بألوانهــا ومناظرهــا وإيقاعاتهــا المتنا ـ
الســاحرة تحــت ســمواتها الزر ـقـاء ،تــكاد تكــون هويــة ال يمكــن

تفكيــك مكوناتهــا ،وفصلهــا عــن بعضهــا ،وإال تشـوّهت وباتــت
ناقصــة ،وفاقــدة للمعنــى الــذي ال يمكــن لــه أن يشــع ويتحقــق إال
جـزاء كل قطعــة منهــا تمنحهــا درجــة
عبــر عالقــات التفاعــل بيــن أ ـ
نحــو الكمــال.
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سـاكنتها وعوالمهــا الصامــدة أمــام عوامــل
وتــزول ســتبقى األمكنــة و ـ

ضـرة لــي قبــل ثــاث ســنوات فــي إزميــر التركيــة
وذهبــت إليــه فــي محا ـ
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مبتهــج بصغــاره البيض/.وبينمــا البحــارة يبحــرون مــع األمــواج
الصائحــون( :أوي) رؤوســهم متوجــة بأزهــار حــب اللبالب/ينــادون
للثور/يتفكــرن بالعامــات الما ـهـرات المســتلقيات فــي الخليــة التــي

صـدح فــي كل مكان/طائــر الر ـفـراف يرفــرف علــى ال ـمـوج/
عاليــا ت ـ
والسنونو يحوم حول البيت /البجعة عند حافة النهر/والعندليب
فــي الغابــة الصغ ـيـرة.

***

للبح ـيـرة ،ومــن ثــم القــارة كلهــا ،اســمها .وقــد أرســل والدهــا إخوتهــا
ُقدموس وفينيق وقيليق (كما كتب اإلغريق في مؤلفاتهم) ومعهم
حاشــية كب ـيـرة بحثــا عنهــا ،ورافقتهــم فــي تلــك الرحلــة الشــيقة أمهــم.
حـول ذلــك الخــروج الكبيــر مــن رحلــة بحــث عــن أخــت
ولســوف يت ـ

مخطوفــة إلــى رحلــة نقــل للحضــارة مــن ضفــة إلــى ضفــة؛ مــن نشــر

الكتابــة إلــى ب ـنـاء العمائــر إلــى غيرهــا مــن نشــاط مبتكــر وخــاق اشــتهر
بــه ســكان ســوريا القديمــة (فينيقيــا).

إذا مــا ابتهجــت أوراق النباتــات/واألرض ازدهرت/ونايــات الراعــي/

ففي جزيرة ثيرا سيبني أبناء أكينور معبداً
ّ
ويعلمون أهلها الكتابة،

يرقص/والطيــور تغنــي ،والنحــات تنطلق/،فكيــف للمغنــي أال

تاســوس ســيبنون مدينــة ويعطونهــا اســم الجز ـيـرة.

والقطعــان بفرائهــا الكــث انطلقــت إلــى ال مكان/وديونيســوس راح
صـدح بالجمــال فــي الربيــع؟”.
ي ـ

وقبل أن أختتم هذه الكلمة التي سقتها بمناسبة ملف هذا العدد

ويبقــى بعضهــم فــي الجز ـيـرة ويصبحــون حكامــا عليهــا .وفــي جز ـيـرة
وفــي تراقيــا ســتموت األم وتدفــن هنــاك ،ويعــود فينيــق وقيليــق إلــى
ســوريا .لكــن قدمــوس ســيواصل رحلتــه بحثــا عــن أختــه .وفــي معبــد

المخطوفــة ،ويبنــي بــدال مــن ذلــك مدينــة .أي أن ينشــئ مملكــة.

واألســطورية بيــن اليونــان وســوريا القديمــة ،والمكانــة الروحيــة

والفكريــة المهمــة للجغرافيــا الســورية فــي حيــاة اليونــان التــي يلــوذ

بجزرهــا ســوريّو العصــر الهاربــون مــن المــوت ويهلكــون غرقــى فــي
بحــر إيجــه .يفارقــون إزميــر بقــوارب المــوت وال يصلــون جميعــاً إلــى
ليســبوس ،فبحــر المآســي الكبــرى لــه حصــة مــن الجســد الســوري.
***

غـرب ،ونهضــت
لقــد اختفــت أوروب جــدة جميــع الســوريين جهــة ال ـ
بــدال منهــا قــارة تديــن إلــى الشــرق بعلومهــا ومعارفهــا وخبراتهــا،

وكذلــك اســمها ،وهــو مــا جعــل مــن تناظــر الضفــاف فــي الجغرافيــا
زواجــاً مرآويــاً فــي الحضــارة واألســطورة والتاريــخ .إنهــا أجمــل مــا
يملكــه الشــرق وقــد صــارت قــارة اســمها أوروبــا.
***

لــن يكــون ملــف هــذا العــدد يتيمــا ،فهــو عتبــة ليــس إالّ لملفــات

مقبلــة تتنــاول هــذا البعــد الغائــب والمغيــب فــي الثقافــة العربيــة،
الســيما بالنســبة إلــى أهــل مــا ســمّ ي ذات يــوم بالهــال الخصيــب ،أو

ومــا يطلــق عليــه أحيانــا بــاد الشــام ،وهــي جغرافيــا تتســع لتشــمل

المشــرق العربــي ،علــى عجلــة محــوره الحضــاري الخــاق.
ال يمكــن للمراكــز الكبــرى أن تغ ِيــب أو ُتغ َّيــب أليّ ســبب طــارئ فــي
لحظتنا العربية الحاضرة ،ما دامت لحظة تقوم على طارئ أساسه
الخلــل فــي القيــم والمعاييــر ،وانقــاب علــى حقائــق الجغرافيــا

والمنطــق والتاريــخ.
إشارة

الترجمــة عــن اإلنكليزيــة للنصــوص التــي استشــهدت بهــا فــي هــذه
جـاءت خصيصــا لملــف
الكلمــة تمــت علــى يــدي د .خلــدون الشــمعة و ـ
هــذا العــدد إلــى جانــب ترجمــات أخــرى ســيلحظ ال ـقـراء وجودهــا فــي
العــدد

نوري الجراح
لندن يف ديسمرب2020
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مقال

َأقنعة َ
األ ْص ِل َّ
ي في الشعر العربي
الط ِب ِ
يع ّ
ْ
اعل َخ َّلق
إس َق ٍ
األق ِن َع ُة الشعرية َب ْين ْ
ول ،وتَ َف ُ
اطُ ،
وح ُل ٍ
عبد الرحمن بسيسو
الثــاث العائـ ُ
التجــارب املرويــة يف القصائــد َّ
ـدة أَ ْق ِن َع ُتهــا إىل األصــل َّ
ـض عمليــة تكويــن األقنعــة ،وبنــاء َّ
تنهـ ُ
يعـ ّـي ،عــى مبــدأ
الط ِب ِ
تكوينــي ُي ِّ
ش ً
مثــل قاسـ ً
ـاعر ،يف قصيــدة ْ
ـركا بينهــا جميعـ ًـا؛ وذلــك ألنــه ينبـ ُـع مــن الجدليــة التــي ُي َؤ ِّ
س ُ
سـ َـها انفتـ ُ
ال ِق َـنـاع،
ـاح َّ ـ
ـما م ـ
الش ِ
يع ّيــة َّ
عــى “أَنــا ُم َغايــر” يعــو ُد إىل واحـ ٍـد مــن العوالــم َّ
الثالثــة .وليــس هــذا املبــدأ إالَّ واحــداً مــن َّ
الت َج ِّل َيــات املحتملــة لد َيال ِْك ِتيــك
الط ِب ِ
ـاع ُر َت ْجر َبـ َـة ْ
الت ْجر َبـ ِـةَ ،
ذات ْ
ســانِيَّة تمتـ ُ
اهــي؛ حيـ ُ
ـاز بأســبقية الوجــود ،ولهــا َت َح ُّقـ ُـق َّ
َّ
ان َ
وت َجـ ِّـي
ـث ال يدخـ ُـل َّ ـ
“رؤ َيــا داخليــة” مــع ٍ
الش ِ
الت َم ِ
الهويَّـ ِـة يف َذاتِ َهــا ْ
ال ُك ِّل َّيـ ُـة ْ
التاريــخ ،أو ُم َد َّو َنــة َت ْجر َب ُت َهــا ْ
سـ ْـر َّ
َ
ُم ِّ
ال َت َح ِّق َقـ ِـة َمــع اســتمرار َ
اك َ
سـ ُـة
ال َع ِ
كو َنـ ِ
ـات ُ ِ
صــرور ِة الحيــا ِة ،وتتا ُبــع َح َركـ ِـة َ ِ
ـات ُهويَّ ِت َهــا يف نـ ٍّ
سـ َـت ٍّ
الز ـمـان؛ بــل َّ
إنــه َلي َْد ُخـ ُـل هــذه َّ
مر يف َّ
ُم ِّ
ـودُ ،
ُ
وم َ
الت ْجر َبـ َـة مــع كائــن طبيعـ ٍّـي ،لــه واقعيــة
ـص إبداعــي مســبق
الوجـ ِ
كونـ ِ

الوجود ْ
سـر َف ًا يف ْ
َ
ُ
ُْ َ
ُ
ُ
ال ِف ْع ِ ِّ
ل ،إالَّ يف حالة
ود ،إِ ْم َكانِيَّة
ومعزول ،وال
ـتقل
ال ُو ُج ِ
يملك ،لِكونِه ُم ْ ـ ِ
ٍ
وع ُم َحا َي ٍد ،مسـ ٍ
الوجود بالق َّوة ك َموض ٍ
ِّاتصــال ْ
َّ
الت َح ُقــق َّ
ـدي إىل َّ
االح ِت َمــال َّ
الت ْجريـ ِّ
اإل ْم َكانِ َّيــة مــن ْ
والت َعـ ُّـن.
اإلن َ ـ
ِ
ـان بـ ِـه عــى النحــو الــذي ينقــل هــذه ِ
س ِ
ِ

َّ
وألن

َّ
صـ َ
َّ
ِّات َ
بالطبيعــة َقـ ْـد
ـاعر
ـال
الشـ ِ
َّات َخـ َـذ ،عــى مــدى تاريــخ ِّ
الشــعْ ِر،

مَ َناحِ ـ َـي مُ َتعَ ـ ِّـد َد ًة؛ فإِ َّننــا نســتطيع أن نتبـ َّـن
ـران املنحــى الــذي
ـن أساســن ي َُغا ـي ِ ِ
مَ ْنحَ َيـ ِ
ي ِّتخِ ـ ُـذ ُه شــاع ُر قصيــدة ْال ِق ـَنـاع .فقــد يفــي
ـاعر” عــى َّ
انفتــاح “أنــا َّ
الطبيعــة وكائناتهــا
الشـ ِ

إىل انبثــاق آليــة اإلســقاط ،أو آليــة ال َّتفاعــل،
ُ
ـن
فنكــون ،مــع اآلليــة األوىل ،بــإزاء امل َ ْنحَ َيـ ِ

ـض قصيـ ُ
امل ُ َغايِريـ ِـن ل ِْلمَ ْنحَ ــى َّالــذي َت ْن َهـ ُ
ـدة
اعل َّيــة وُجُ ــوده ،وذلــك باملعنــى
ْال ِق ـَنـاع َعــى َف ِ

ـض عــى تجر َبــة رؤ َيــا داخِ ل َّيــةٍ وعــى
ال َّن ِ
اهـ ِ
ْ
ال .
اش ِت َغ ٍ
يتمثــل املنحــى األول آلليــة اإلســقاط يف
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فيوهمنا أنه َّ
ً
نيابة عنها ،فِيمَ ا هو ،يف
يتكلم
الحقيقــةَّ ،
يتكلــمُ َعــنْ َن ْف ِســهِ التــي ي ُْسـ ِق ُطهَا

عليهــا ،وهــو األمــر الــذي يضعنــا إِزاءَ
رومانســية ذاتويــة متهالكــة تنبــعُ مــن إســقاط
ـوع جامِ ــدٍ ال
الـ َّـذات إســقاطاً ُك ِّل َيــاً عــى مو ـ
ض ٍ
َنطـ ُـق أ َبــداً ،وال تنبــعُ َكل ُ
ِمَاتــه مِ ــنْ َخ َ
صائ ِِصــهِ
ي ِ
إنْ هُ ـ َو َقـ ْـد أُ ْن ِطـ َـق!

ْ
يتمثـ ُـل امل َ ْنحَ ــى َّ
َّ
ـض امل َ ْنحَ ــى
وإذ
الثــاين يف نقيـ ِ
اطاً ُك ِّل َيــاً
إسـ َـق َ
األول؛ أيْ يف إســقاط املو ـ
ضـوع ْ

اع ُر َّ
عىل َّ
الط َ
الذات ،حيث ي ُْس ِقط َّ
بيعة،
الش ِ
حي ل َِكائـ ٍـن ،أَو َشءٍ ،
عـ َ
ـص َسـ ْـط ِّ
ر َت َقمُّ ـ ٍ
َ
َط ِب ْيعـ ٍّـي ،أو أ ْكـرَ ،عــى َن ْف ِســهَِ ،فيْجَ عَ ُل َهــا
َت َت َك َّلــم وكأَ َّنمَ ــا هــي َت َت َك َّلــم ،بِ َط ِبيعَ ِت َهــاَ ،عــنْ
ـقاط أنْ
َن ْف ِسـهَا؛ فــإنَّ ِل َهــذا ال ـَّنـوع مِ ــنَ
اإلسـ ِ
ْ

يضعنــا إزاءَ مَ ُ
وع َّيــة زائفــةٍ ُت َنا ِقـ ُ
ـض ،عــى
وض ِ

خاط ُب َنــاَ ،ب ْي َنمَ ــا ِهـ َـي ،يف الحقيقــة،
حَ ـ ٍّـقُ ،ت ِ
ويف إدراكنــا الـ َّـذايت العميــقَ ،ت َت َك َّلــم ِن َيابـ ًـة عــن
ـاعر َّالــذِ ي َقـ َّر َر أنْ َي َّتخِ ـ َـذ منهــا َق َنـ ً
َّ
ـاة يُمَ ـ ِّر ُر
الشـ ِ
َّ
الخاصة،
اع َر ُه وأَ ْف َكار ُه ور َُؤا ُه
من خال ِلهَا مَ َش ِ

أ ْو أنْ َيجْ عَ َل َهــا مَ حْ ـ َ
ـوق ال َي ْن ِطـ ُـق ،أو عــى
ـض بـ ٍ
وت َّ
األصحِّ  ،ال ي ُب ُّ
ثَ ،غ ْي َ
َ
ـاع ِر َن ْف ِســهِ،
ص ِ
الشـ ِ
َ
حمـوالً ،بســذاجَ ةٍ ُتجَ ــايف اإل ْبـ َ
والفــنَّ ،
ـداع
مَ ُ ـ
صو ِت َهــا ْال َُتوهَّ ـ ِـم ُ
َعــى َ
ـوم َكو َِهـ ٍـم جَ ــرى يف
املزعـ ِ

حاتم فاضاليب

الفنــي العميــق للمُ ْ َ
ـاع
صطلـ ِـح الـ َّـدال عــى ال ِق ـَن ِ
ِّ
الشــعْ ِريِّ محَ كـ ِـم الب ـنـاء والتكويــن ،وهــو
َ
ـض؛
امل َ ْنحَ ــى الــذي َي َتأ َّســس عــى اآل ِل َّيــة ال َّنقيـ ِ
أي َعـ َـى آليــة ال َّت َف ُ
اعــل ْالحَ َيـ ِـويِّ الخـا َّ ِق

إســقاط َّ
ـاع ِر ِل َن ْف ِســهِ :مشــاعر ،وتجــارب،
الشـ ِ
ـلوك ،عــى َّ
وأفــكاراًَ ،
الطبيعــة،
ـات ُسـ ٍ
وتجَ ِّل َيـ ِ

املســتوى َّ
الظاهــري َفحَ ْســب ،امل َ ْنحَ ــى األول؛
ْ
ألنهــا ُتحَ ـ ُ
َّ
ـال َظاهــريٍّ مُ ْ
ص َط َنـ ٍـع،
ـاول – باف ِتعَ ـ ٍ
ـوف – أن ُتحَ ِّقـ َـق اكتِمَ ـ َ
ـال
مُ َسـ َّـط ٍح ،ومَ ْك ُشـ ٍ
الســامِ عَ  ،أو َ
القـ َ
ـارئ،
ْالوَهْ ـ ِـم َعـ ْ َ
ـام َّ
ـر إ ْي َهـ ِ
َ
ـات
واألشــياءَ
أو حَ َّتــى ال َّن ْفـ َ
ـس ،أنَّ الكائنـ ِ
َّ
يع ّيـ َـة َت َت َك َّلــم عــن نفســها ،وأَ َّن َهــاَ ،عــنْ
الط ِب ِ

ص ُ
ْالو َِهـ ِـم َت ْ
ديقـهُ.
والحـ ُّـق أنَّ هــذا امل َ ْنحَ ــى ،املســكونَ بوهــم
املوضوع َّيةَ ،ل َقاد ٌر عىل إيهامنا ،وعىل توليد

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

11

مقال

ـاالت
ـاع َلد ْي َنــا بأننــا إزاءَ حالــةٍ مِ ــنَ حَ ـ ِ
االنط ـب ِ
اين ،أو ال َّت َق ُّنــع؛ حيــث
ـص ْالوجْ ـ َـد ِّ
ال َّت َقمُّ ـ ِ
ـحب “أنــا َّ
ـاعر” مــن ْال َق ِص ْيـ َـدة لتحـ َّـل
َت ْن َسـ ُ
الشـ ِ

نتع َّرفهــا حــن ن ـقـرأ َ
الق َ
صا ِئــدِ األليغوريــة
(األمُ ُثو ِل َّيــة) القائمــة عــى اســتبدال َشءٍ
بــيء وحيــدٍ  ،أو ِف ْ ـك ً
ـرة بف ـكـرة مُ حـ َّـددة

يف مســألة الح ـلـول هــذه ،مــن حيــث إنهــا

وجــود شــخصية إنســان َّية نمطيــة معينــة

محلهــا “أنــا الكائــن َّ
يعـ ّـي” .ولكــنَّ التأمُّ ــل
الط ِب ِ
ِ
تقــوم عــى “االســتبدال” ال عــى “ال َّتفاعــل”،
َل َك ِفيـ ٌـل باســتبعاد أن يكــونَ هــذا املنحــى

منطوياً ،بأيّ حال ،عىل فكرة ال َّت َق ُّنع َكمَ ْب َدأٍ
ص ْي ٍل وذي َت ِّ
يني أَ َ
ات مُ َت َنو َِّعةٍ
جل َي ٍ
اعي َت ْك ِو ٍّ
إب َْد ٍّ
ومُ َت َغا ـي ِـر ٍة ال ُت َفـ ُ
ـارق مَ ْبــداً ال َّت َف ُ
اعـ ِـل الح َيـ ِـويِّ
ْال َخـ َّـا ق.

ـاعرَ ،ت ْغييبــاً
ـب “الحُ ُـل ُ
ـول” وجْ ـ َه َّ
ي َُغ ِّيـ ُ
الشـ ِ
اهريَّــاًِ ،ل ُي ْظ ِهـ َر وجْ ـ َه الكائــن َّ
يعـ ّـي
َظ ِ
الط ِب ِ
ِ
صــاً هُ ِويَّـ َـة َّ
مُ مْ َت َّ
ـات
ـاعر ،ومَ ْسـ ُـكوناً بمُ َكو َِّنـ ِ
الشـ ِ
ْ
ـوذاً
وسـاكِناً حُ ْنجُ َر َتـهُ ،ومَأ ُخـ َ
َـ
هُ ِويَّ َتـهُ،
ص َ
ـرات َ
وتـهُ ،و َك َّأنــه ينفــي ُوجــو َد هَ ـ َـذا
بِ ـن ِ
ْالكائــن َّ
يعـ ّـي َن ْف َيــاً مُ ْط َلقــاً ،بينمــا ي َْدفــعُ
الط ِب ِ
ِ
َ
َّ
“ال َّت َق ُّنــع” ،القا ِئــمُ عــى َ
مَاهــي
صــرور ِة الت ِ
ان َّ
ِّ
ـاع ِر
الشـ ِ
الديالكتيـ ِّ
ـي ومَورانــه َداخِ ـ َـل وُجْ ـ َـد ِ

ينونتــه ْال ُك ِّل َيــة ،ي َ
و َك َ
َدفــعُ ك َِل الوجهــن
ف ْال ِق َناعْ ،
ون َخ ْل َ
وران يف
وال ِ
ني ل ِْل ُكمُ ِ
واله ُِويَّ َت ِ
ِ
َ
ْ
باط ِنـ ِه العَ مِ ْيــقِ ،فيمــا هُ ـ َو ي ُْظ ِهـ ُر
ـوار ِ
أعمَ ـ ِـق أ ْغـ ِ
ً
ً
ً
وجهــا ثالثــا مُ َغا ـي ِـرا لكليهمــا ،وهُ ويـ ًـة ثالثـ ًـة
هــي ِن َـتـاجُ َت َف ُ
اعـ ٍـل حَ َيــويٍّ بــن ذاتــن تتبــادالن

الفعــل واالنفعــال ،فــا يكــونُ األمـ ُر مجــرد
ـوع عــى
ـوع ،أو ُ ـ
ُـ
ـذات عــى
إسـ ٍ
ـقاط لـ ٍ
ملوض ٍ
موض ٍ
ذات.
ـاع اســم َ
وســواءٌ أحَ مَ ـ َـل ْال ِق ـَن ُ
“األ َنــا ْال ُ َغايـِـر”

صـره
وَحْ ـ َـد ُه ،أم حمــل اســماً مركبــاً تعــود عنا ـ
إىل القطبــن املتفاعلــن يف ْ
َار بنيتــه
أغـو ِ
العميقــة؛ فــإنَّ تشــكيل هويتــه يف ســياق
صــرورة ْال َق ِص ْيـ َـدة هــو الــذي ُيحـ ِّـدد ،بدقــةٍ،
إن كانــت ْال َق ِص ْيـ َـدة قصيــدة ق ـنـاع باملعنــى

الفنــي العميــق ،أو قصيــدة ق ـنـاع باملعنــى
الســطحي ،الــذي يُحِ يـ ُـل ال َّت َق ُّنــع إىل مجــرد
َّ

بالغ َّيــة شــبيهة بتلــك الكنايــات التــي
حيلــة
ِ
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تحملهــا َعالمـ ٌـة أو َشــارة ،أو حــن نتخيــل
ـوت مــن أصــوات الحيوانــات أو مِ ــنْ
خلــف صـ ٍ
َ
كائنــات َّ
الطبيعــة التــي ُتـ َز َّو ُد بِأ َ
ـوات ب ََشـ ِـريَّةٍ
صـ ٍ

ـات والحواديــت املَجْ عَ َ
َت ُقـ ُّ
ولــةِ
ـص الحكايـ ِ
مع َّيــةٍ
ـوالت حِ َكائ َّيــة عــى حَ ـ ٍ
أُمْ ُـث ٍ
ـاالت مُ ج َت ِ
َ
وت َ
ـايئ،
صـو ٍ
ـادل ُث َنـ ٍّ
ـكار ُت ِ
ُّرات وأفـ ٍ
وازيهــا يف َتعَ ـ ٍ

يف ،مُ حْ َكـ ٍـم.
َـتـرا ُد ٍّ
ويك َي َت َفــادى شــاع ُر قصيــدة ْال ِق ـَنـاع إِمْ َكا ِن َّيــة
الســقوط يف مــا يحــاول االبتعــاد عنــه ،أو يف
ُّ
مَ ــا يُريــد ل ِْل َق ِصيــدِ ِة القا ِئمـ ِة عــى مَ ْبــدأِ ال َّت َق ُّنـ ِـع
أن َتأْ ُخـ َـذ ُه بعيــداً عنــه :الغنائيــة َّ
الذاتويــة،

واملوضوعيــة ال َّزائفــة ،فإنــه يســتبدل آليــة
ل بآليــة اإلســقاط ،منطلقــاً
ال َّتفاعــل ْالجَ ـ َـد ِ ِّ
مَاهــي ،ال مــن مبــدأ
مــن مبــدأ ديَال ِْك ِتيــك ال َّت ِ
ْالحُ ُـلـول ،ومؤسِّ َســاً ،بذلــك ،مبــدأَ أَ ْن َسـ َن ِة

يع ّيَ ،
الكائِن َّ
وط ْبعَ َنة َّ
ات ْ
اإلن َسا ِن َّية،
الذ ِ
الط ِب ِ
َ ِ
بحيــث ال تقتصــر هــذه العمليــة املزدوجــة،

التــي تتــمّ يف إطــار تجربــة رؤيــا داخليــة ،عــى
ـاعر صوتــه للكائــن َّ
إعــارة َّ
يعـ ّـي،
الط ِب ِ
الشـ ِ

أو اإليهــام بــأنَّ األشــياء َت َت َك َّلــم مــن تل ـقـاء
ذاتهــا .بــل تتجــاوز هــذه ُّ
الث َنائيــة ال َّزائ َِفــة ،يك

ـر َكةِ التــي َت َتوَحَّ ـ ُـد
تعــر عــى القواســم امل ُ ْ ـ
شََ
يف إطــار تفاعالتهــا تجربــة الكائــن َّ
يعـ ّـي
الط ِب ِ

وخصائصــه املرئيــة أو الكامنــة ،مــع تجربــة
َّ
اعر وجوهر هُ ِويَّ ِت ِه كإنسان؛ بحيث يرى
الش ِ

َّ
ـاعر َن ْف َسـ ُه يف مــرآة أنــاه املغايــر ،فِيمَ ــا
الشـ ِ
َيــرى هَ ـ َـذا َ
األ َنــا ْال ُ َغاي ِـ ُر “أَ َنــا ُه” يف مــرآة َّ
ـاع ِر
الشـ ِ
وص ِفه أَنا ُه امل ُ َغاِي َر ،فيكون الكائن َّ
بِ ْ
يع ّي
الط ِب ِ
ً
ً
ً
إنســانا واإلنســان كائنــا طبيعيــا ،ويكــون
ناتــج ال َّت َفاعــل بينهمــا َك َكي ُن َ
ـن ُ
ص ِّي ََتــا
ونتـ ِ ِ
ـن تتبــادالن املواقــع واألدوار،
ـن مُ َت َف ِ
اع َلتـ ِ
ذاتـ ِ

والخصائــص

والســمات،
ِّ

وال َّتجــارب

واملصائــر ،هــو ْال ِق ـَنـاع الــذي ُيجـ ِّـي الوحــدة
َّ
والطبيعــة
الكونيــة التــي تحتضــنُ اإلنســان

ـتمر ومف ـتـوح ،ويكــون
ـدل مسـ ٍ
يف صــرورة جـ ٍ
ـوت ْال ِق ـَنـاع هــو صــوت َّ
صـ ُ
الطبيعــة املؤنســنة،

وهــو صــوت اإلنســان َّ
يعـ ّـي ،الجَ وهــري؛
الط ِب ِ
ِ
ْ
ورات الوجُ و ِد َّيــة
هَ ــذا َّالــذِ ي يف صــرورة الـ َّـد ِ
َّ
لحيــاة ْ
والطبيعــةَ ،ت َت َبـ َّـدى هُ ِويَّ َتـ ُه
اإلن َســان
ُ َ
ـاع حَ ـ ٍّـي هُ ـ َو كائــنٌ طبيعـ ٌّـي
املتم ـيـزة ،ك ِق ـَن ٍ
ض ُفرهُ مــا ُلحْ مَ ـ ُـة َك َ
وإنســانٌ َت ْ
ينونــةٍ وُجُ و ِد َّيــةٍ
واحِ ــد ٍة ومُ ْل َتحَ مــةٍ ،هــي َكي ُن ُ
ونـ ُـة ْال ِق ـَنـاع.

َّ
وهَ َكـ َـذا ُنـ ْـد ُ
رك أنَّ
ـحب
ـاعر ال َي ْن ِسـ ُ
الشـ ِ
ْان ِســحَ اباً ُك ِّل َيــاً ،ومُ ْط َلقــاً ،مــن قصيدتــه،
ميقــة مُ حَ ِّققــاً
وارهَ ــا ْالعَ َ
ـب ِف ْ
و َّ
َإنمَ ــا هُ ـ َو ي َِغ ْيـ ُ
أغ ِ
موضوع َّي َت َهــا مُ مْ ِك َنــةِ ْالوجُ ــودِ ،مَ ُ
وع َّي َت َهــا
وض ِ
ِ
َ
بسـةَِ ،
ـر املُظ َّللــة
ـر ْال ُ ْل َت َ
وغـ ِ
الحَ ِقي ِق َّيــةِ َغـ ِ

قاط َق ْس ِريٍّ
بإس ٍ
وم ،أو ْ
بِ َسذاجَ ٍة ت َِش ُّك ٍل مَ وهُ ٍ
ُي َزي ُِّف َهــاَّ .إن َهــا مَ و ُ
وع َّيـ ٌـة َف ِّن َّيـ ٌـة َووُجُ و ِد َّيـ ٌـة يف
ْض ِ
آن َ
أل َّنهــا َت ْنجُ ــمُ عــن تفاعــل ذاتــن فاعلتــن
ٍ
ومنفعلتــن ،وليســت موضوعيـ َـة مَ ْوهُ ومَ ـ ًـة
ـقاط َ
ـوع”
ات” عــى “مو ـ
َت ْن ُتــجُ عــن إسـ ِ
“ذ ٍ
ض ٍ
ـقاط
جامــدٍ ال يفعــل وال ينفعــل ،أو عــن إسـ ِ
“موضـوع” عــى َ
ُ
ات” ال َتمْ َتـ ُّ
ـص منــه َّإل مــا
“ذ ٍ
ـ ٍ
إسـ َ
ـقاطا َق ْسـ ِـريَّاً ،وبــا
ُت ْسـ ِق ُط ُه هــي َن ْف ُسـهَا ْ
أَ ْدىن َت ُ
ـاوب مِ ــنْ جَ ا ِنبــه،
فاعـ ٍـل مَ عــه أو َتجَ ـ ٍ
عليــه.
وهكذا ال يتجاوز َّ
اع ُر ال َّن ْز َعة ال ُّرومانس َّية
الش ِ
ـاذجَ َة ،أو ال َّن ْز َعــة َّ
السـ َ
الذ َاتويِّــةِ
ْال َف ْر َدا ِن َّيــة َّ
امل ُ ْغ َل َقــةِ َعـ َـى أَ َن ِويَّــة َقاحِ َلــةٍ ،فحســبَ ،بـ ْـل

َّإنــه لِتجــاو ُز ال َّن ْز َعــة َّ
اللإنســانية التــي انطــوت
عــى ر ِّد فعـ ٍـل شــديد املغــاالة عليهمَ ــا ،وهــي
ال َّن ْز َعة َّالتي ار َْت َ
كزت عىل َّ
الدعوة إىل َتجْ ِســيدِ

َ
الفــنِّ َكمَ ُ
واص َفــةٍ،
وضوعيــة
موضوع َّيــة
ِ
مُ حَ ايـِـدةٍ ،ومُ جَ ـ َّرد ٍة مــن املشــاعر ْ
اإلن َســا ِن َّية
َّ
الذاتيــةِ ،ومــن عالقــة اإلنسـ ِ ْ ُ
ـدع:
ـان ال ـْب ِ
َفنانــاً وكا ِت َبــاً ،بواقعــه ومجتمعــه ،ومــن
وص َّيــة َتجْ ر َب ِتــهَِ ،
وشـ ْ
ُخ ُ
ـخ ِص َّي ِتهِ ،ورؤيتــه
ص ِ

للعالــم ،ور َُؤا ُه؛ وذلــك عــى اعتبــار أنَّ َ
“الفــنَّ
ـب فلوبــر – “هُ ـ َو دائمــاً َفــنٌ
العَ ِظيــمَ ” – بِحَ َسـ ِ

ُ
وعـ ٌّـي وغــر َشـ ْ
ص” ،وهــو األمــر الــذي
موض ِ
ـخ ِ ٍّ
يعني ،بحسب فلوبري أيضاً ،أَ َّن ُه “ليس من

حـ ِّـق الفنــان ..أن ُيعـ ِّـر عــن رأيــه يف يشءٍ أيــاً
إذ لــم َيحْ ـ ُـدث َقـ ْ
كانْ ..
ـط ..أن َ ـع َّـرَت اآللهـ ُـة

ْ
ـان
عــن رأي”َ .كمَ ــا أنــه “ليــس مــن حـ ِّـق الف َّنـ ِ
أن يــري شــيئاً أو يقصــد إىل َشءٍ ”؛ وذلــك

مكانـ ُه يف ميــدان َ
َ
الفــنِّ ،
ألنَّ “احتــال العــدل
ـف … جـ َ
ـال
يقتــي أن َتحُ ــو َز نزاهـ ُـة الوصـ ِ
القانــون”.

ولــن أفضــت َعمَ ِل َّيـ ُـة إحْ ـ َـا ِل َ
“ن َزاهَ ــةِ
ْ
ـون “فلوبــريِّ ” للكتا َبــة
الوصـ ِ
ـف” ،كقانـ ٍ
املوضوع ِّيــةِ ْالجَ َّ
ُ
افــة،
اإلبداع َّيــة الوا ِق ِع َّيــة
ِ

بالد َقةْ ،
وم ِّ
والُحَ ايَدةِ،
وذات
األسلوب ُ
ِ
ِ
املوس ِ
والَجَ ا ِن َّيــةَِّ ،
ْ
صدِ َّيــة ،وبِ ُ
الخ ُلـ ِّو ال َّتــامِّ مــنَ
والل َق ْ

ُ
ـب
ال َّتجْ ريــد
ـحاب الكاتـ ِ
والغمُ ــوض ،إىل ْان ِسـ ِ
َّ
ـاع ِر مِ ــنْ َق َ
صيد ِتــه،
وايئ مِ ــن روا َي ِتــهِ،
والشـ ِ
الـ ِّر ِّ
َ
وامل ُـْبـدِ ٍع يف أيِّ حَ قـ ٍـل أدبـ ٍّـي أو ف ِّنـ ٍّـي مِ مَّ ــا ُي ـبـدِ ُع،
ـحاب َلــم ي َُكــنْ َّإل ْان ِســحَ ابَاً
َفــإنَّ هَ ـ َـذا ْ
االن ِسـ َ
وهْ مِ َّيــاً ،ب ََقـ ْـد ِر مَ ــا َلــمْ ي َُكــنْ ِّات َخـ ُ
ـاذ ال َّنـ ِّ
ـص،

الق ِصيــدةِ ،أو ْالعَ مَ ــل ْال َف ِّنـ ِّـيَ ،طا َبعــاً
أو َ
ِ
ُ
وع َّيــاً مُ ْط َل َقــاً ،وغــر َشـ ْ
يص َتمَامــاًَّ ،إل
موض ِ
ـخ ٍّ
وت ْخ ِييـا ً َ
َت ْخ ُّيـا ً َزائ َِفــاًَ ،
ـاوزان
مُؤ ْد َلجَ ــاً ال َي َتجَ ـ
ِ
َّ
ـوان يف َذلـ َ
ـك مِ ــنْ
الظ ِ
اهـ َر املُوهُ ــومَ  ،وال ي َْخ ُلـ ِ
اصـ َـد َ
ـات
ـات ال َت ْسـ َت ُ
مَ َق ِ
جيب لِحاجَ ـ ِ
وغا َيـ ٍ

ْ
ْ
وأشــوا ِقه!
ـان
اإلن َسـ ِ
ُ
ـص
ويف حَ ِق ْيقــةِ األمْ ـ ِـر َّالتــي َنقرأهَ ــا بِ َت َفحُّ ـ ٍ
مَ ُ
وضوعـ ٍّـي ،ور َ
َج َّيــةٍ ،وإمْ عَ ــان،
َص َانــةٍ مَ ْنه ِ
فــإنَّ هــذا ْ
اب الوهْ مـ َّـي ْال َُتخ َّيـ َـل ،وتلــك
االن َســحَ َ
ُ
وع َّيـ ِة ال َّت ْخيي ِل َّيــة ْال ُ َؤ ْد َلجَ ــةِ ال َّزائفــة،
املوض ِ

يكونــاَّ ،إل َتعْ ِـبـراً َف ِّن َيــاً و ِف ْكريــاً ،جَ ما ِل َّيــاً
َ
لــم
ِ
ً
ـاخ
ـب مِ ــنْ حقيقـ َـة ْان ِ ـ
ودال ِل َّيــاَ ،عــنْ جَ وا ِنـ َ
س ِ
اإلن َســان ْال ُـبـدع :أَدِيبــاً َ
وف َّن َانــاَ ،بــل و ُك ِّل كائـ ٍـن
ْ ِ
ِ
إلدراك إِ ْن َسا ِن َّيته ،عن مُ جْ َتمَ ٍع
بشريٍّ ي َْسعَ ى
ِ
ضـهَُ ،كمَ ــا َّأن ُهمــا لــم ي َ
اســدٍ َي ْر ُف ُ
َكونــا
ب ََشـ ِـريٍّ َف ِ

َّإل َتجْ ِسـ ْيداً َلــا ُيجَ ِّليــه ُف ْقــدَانُ هَ ـ َـذا ْالكا ِئـ ِـن
ور َ
بشـ ْ
ـخ ِص َّي َت ُه الفرد َّيـ َـة
ْال َب َشـ ِـريِّ أ ْد َن ُشــعُ ٍ
َ
الخ َّ
ِسـ ُه َت َي ُّق ُنـ ُه مِ ــنْ َعجْ ـ ِـز ِه
اصــة ،و ِلـ َـا يَعك ُ
ِيل َذا ِتـ ِه ْ
اإلن َســانيِّةِ الحَ َّقـ ِة
ال ِّن َهـ ِّ
ـايئ َعــنْ َت ْشـك ِ
ـش وبِــا
يف مُ جْ َتمـ ٍـع ب ََشــريٍّ فاســدٍ ومُ َتوحِّ ـ ٍ
اإلن َســان َّية ال َّن ِب َ
هُ ِويَّــةٍ َت ْك َتنـ ُز أيٍّ مِ ــنْ مبــادئ ْ
يلـ ِة
الســامية ،مِ ــنْ حَ َقا ِئـ َـق مُ ُ
وع َّيــةٍ
وقيم َهــا َّ
وض ِ

َ
ـات جَ ِارحَ ـ ٍة َتجَ َّلــت يف وا ِقـ ٍـع
اريَــةٍ ومُ عْ َطيـ ٍ
ض ِ
ي اإلنســانَ وهْ مَ اً ،والحَ َي َ
َبشــريٍّ مُ ْســت ِب ٍّد َ
اة
ص َّ َ

والوجُ ــو َد َعدمَ ــاً مُراو َغــاًَ ،
ض َبابــاًْ ،
َ
ولــمْ ُي ْبـ ِـق،
ِ
وق ْب َلــه ،غــر َّ
وأث َـنـاء ُه َ
ـك ْ
بَعْ ـ َـد َذ ِلـ َ
الط ِبيعَ ــةِ

و َكائِنا ِت َهــا ْ
وأشـ َيا ِئهَا ْالجَ ــاري ْان ِت َهـ ُ
ـاك حُ ُقو ِق َهــا
ـن ،مِ ــنْ ِق َبــل
واسـ ْت ْنزافهَا ،يف ُك ِّل حَ يـ ٍ
ـث وحِ ـ ٍ

الل وال َّت ُّ
ـال
ـك،
اَ ْن ِظمــةِ
ْ
ملـ ِ
ِ
واالسـ ِت ْغ ِ
رأس املـ ِ
َّ
الطبيعَ ـ ُـة َ
وقـ ْـد َتحَ و ََّلـ ْ
ـت،
وهــي َن ْف ُسـهَا
َ
عــى أ ْيــدي ُ
املوضوعيــنَ
والف َّنانــنَ
ـاب
ِ
الك َّتـ ِ
ُ
ـرات فلوبــر َوو َ
َصا َيــا ُه ،إىل
املأخوذيــنَ بتن ـ
ظ ِ
ـف مَ ُ
طبيعــةٍ مَ جَ مَّ ـ َـد ٍة يف ْ
وضوعـ ٍّـي جَ امــدٍ
وصـ ٍ

ُت ْز َعــمُ َلـ ُه ْالوا ِق ِع َّيـ ُـة وال َّن َزاهَ ـ ُـةُ ،
وت ْل َقــى َع َليـ ِه
ْ
أق ِنعَ ـ ُـة ْالحِ ْكمَ ــةِ ،وأ ْر ِد َيـ ُـة ْالجَ ـ ْ
ـال!
ُ
وع َّيـ ُـة التــي َي َتو َّ
َصـ ُـل إلي َهــا
ـت
َل ْي َسـ ِ
املوض ِ
االتجَ ــاه َّ
مِ ْثـ ُـل هــذه ِّ
الل َشـ ْ
ايت،
ـخ ِ ِّ
ص ،الـ َّـا ّذ ِّ

َ
ـيع ِنطــاق
َّ
الســاعي ،بِـ َـد ٍ
أب َعنيــدٍ  ،إىل توسـ ِ
ـس وُجُ و ِدهَ ــاَّ ،إل مَ ُ
هَ يْمَ َن ِت َهــا َ
وع َّيـ ًـة
وض ِ
وت ْكريْـ ِ

زائ َِفـ ًـة ومَ ْوهُ ومـ ًـةَ ،ت َخ ُّي ِل َّيـ ًـة َ
وت ْخ ِيي ِل َيـ ًـة،
ونة بأيدي ُ
ومَ ْسـ ُـك َ
ُولوجْ يــا َت ْف ُتـ ُ
ـدر
ـداع بِ َقـ ِ
ـك باإلبـ ِ
ْ
َف ْت ِك َهــا بِ ْ
وبإن َســا ِن َّية ْالوجُ ــود .ومِ ــنَ
ـان
اإلن َسـ ِ
الحَ ـ ِّـق أنَّ هَ ــذِ ه ْال ُخ َ
ـسِ ،ف
تأسـ ُ
الصـ ِة ال َت َّ
صو ُِّر َنــاَ ،عـ َـى مــا َتضمَّ َنتـ ُه َ
الف َ ـق ُ
َت َ
الســابِ َقة
ـرات َّ

ـبَّ ،
وإنمَ ــا َت ْن َهـ ُ
ـص،
مِ ــنْ ت َب ُّ ـ
ـرات َفحَ ْسـ ُ
ص ٍ
اق َن ْف ِســه ،عــى حقيقـ ِة أنَّ
أساســاً ويف ِّ
َ
السـ َي ِ

هَ ــذِ ه الـ”مَ ُ
ـس
تأسـ ُ
وع َّيــة” ْالجَ امِ ـ َـدةِ ،ال َت َّ
وض ِ
ـر مُ َؤ َّ
صـ ٍـل مُ ــؤ َّدا ُه
عــى َشءٍ ِســوى إ ْد ٍ
راك َغـ ْ ِ

ات ْ
أنَّ الـ َّـذ َ
اإلن َســا ِن ّي َة ال َّرائيـ َـة وامل ُ ْد ِر َكـ َـة َّإنمَ ــا
ب ْان ِســحَ ابَاً ُك ِّل ّيا مِ نْ َذا ِتهَا وهي ُت ْب ِص ُر
َت ْن َســحِ ُ

صـ ُه بِ َتجَ ـ ُّردٍَ ،
املوض َ
وت َت َب َّ
ـوع َّالــذي َت َت َفحَّ ُ
صـ ُر
ُـ

ـانَ ،
وتتأَمَّ َلـ ُه بِعُ مْ ـ ٍـق،
ِفيــه بِ َر ِويَّـ ٍة وإِمْ عَ ـ ٍ
ِل ُت ْد ِر َكـهُ ،وهُ ــو األمْ ــر َّالــذي ُي ْن ِتــجُ وهْ مَ ــاً َ
آخـ َر
ـول :إنَّ َ
ـب،
وهـ َـي وحْ دَهَ ــا َفحَ ْسـ ُ
األ ْشـ َياءَِ ،
ي ُ ـَق ُ ِ
َّالتــي َت َت َك َّلــمُ !

َ
ـن كانــت اآل ِل َهـ ُـة نفســها ،وأ َّيــا مَ ــا َك َانـ ْ
ولـ ِ ْ
ـت
ج ْ
ـزت ،كمــا يؤكــد
مَ َنابِــعُ وُجُ و ِدهَ ــا ،قــد ع ـ

فلوبــر ،عــن ال َّتعْ ِبــر عــن نفســها؛ فإِ َّن َنــا
س ُ
ـر َعــنْ َن ْف ِسـهَا
َل َن َت ـ
ـاءَل :هَ ـ ْـل يُمْ ِكــنُ أَنْ ُتعَ ـ ِّ َ
َ
ـؤال
األ ْشـ َياءُ؟! وإِ َّن َنــا َل َن ْك َت ِفــي اآلنَ بِ َهـ َـذا ُّ
السـ ِ
ـات
َّالــذي َنحْ َسـ ُ
ـب أَ َّن َنــا َسـ َنعْ ُ ُ
ث يف مُ كو َِّنـ ِ
اإلجابــة َع ْنـ ُه َعـ َـى مَ ــا يُعَ ـ ِّز ُز مَ ــا َن َت َ
وافـ ُر َعليـ ِه

مِ ــنْ أد ِّلـ ٍة مُ َؤ َّ
حضاريَّــاً ،وتاريخ َّيــاً،
ص َلــة:
ِ
وعق ِل َّيــاً ،وم ْن ِطق َّيــاً ،ومَ عْ ِر ِف َّيــاًُ ،ت َؤ ِّكـ ُـد ْان ِطــواءَ

االتجَ ــاه َّ
هــذا ِّ
الل َشـ ْ
ايت ،عــى
ـخ ِّ
يص ،الـ َّـا َذ ِّ
َ
عناصــر ُّ
تفك ِكــهِ َّ
ـاج
الداخــي؛ ذلــك أنَّ االحْ تِجَ ـ ِ
بِالحُ جَّ ــة القائ َِلــةِ إنَّ اآللهـ َـة َلــمْ َت َت َك َّلــم ِل ُتعَ ـ ِّـر
عــن رأيٍّ َ ،قــط ،وهــو االحْ تِجَ ــاجُ ْال ْ
ـوب
صحُ ـ ُ
ِت ْ
بِ َّ
الد ْعــو ِة ْال ْلحَ احـ ِة إىل أنْ ي ُْسـك َ
اإلن َســانُ ،
بِ ْ
إطـ َـا ٍقّ ،ذ َاتـهُ ،وي ُْخ ِر َسـهَا ،وأنْ ي َُكــفَّ

ْ
اإلن َســانُ ْال ُـبـدِ ُع َعـ ِـن ال َّتعْ ِبــر عــن َذا ِتــهَِ ،
وعــنْ
رؤيتـ ِه ل ِْلعَ الـ ِـمَ ،
وعــنْ ْان ِشـ َـغاالتِه الحَ َيا ِت َّيــة،

َ
ْ
وت َب ُّ
وأشـوَا ِق ِه ور َُؤا ُه،
صرا ِتــه ْالوجُ و ِد َّيـةِ،
ـك مُ حَ ـ ً
وذ ِلـ َ
ـاكاة لآل ِل َهـةِ ،واحْ ِتـ َـذاءً لِحَ ْذ ِوهَ ــا،
َ
ـراطهَاَّ ،إنمَ ــا هُ ـ َو
وس ْـراً َعـ َـى ِ ـ
وت ْق ِليــداً َل َهــا َ ،ـ
س ِ
جـاج الــذي ي َُؤ ِّكـ ُـد َل َنــا ،وبِــا أ ْد َن
َن ْف ُسـ ُه االحت ـ
َ
ـال َشـ ٍّ
ـك ،أنَّ اإلنســانَ امل ـبـدِ ع،
ُلبـ ٍ
ـس أو ظـ ِ
اطـ ُـق الوحِ يـ ُـد
ـاق ،هُ ــو ال َّن ِ
وليــس اإلنســانُ بإطـ ٍ
َ
ْ
ـمَاويِّ الــذي َن ْسـ ُـك ُن ُه
ْض
َّ
ـون األر ِ ِّ
يف ال َكـ ِ
والسـ ِ
ونـرا ُه؛ َ
أل َّنـهُ ،أيْ ْ
اإلن َســان ْال ُـْبـدِ َع،
صـر ُه َـ
أَو ُن ْب ِ ـ
الكائــنُ الوحِ يـ ُـد الــذي أَ ْن َطـ َـق اآل ِل َهـ َـة ْ
أقـ َ
ـوال
رسـ َ
ـال َتهَا،
باســمِ هَا ،حَ امِ ـا ً َ
حَ ـ ٍّـق ،أو َن َطـ َـق ْ

َ
الك ْي ُن َ
ـات
وباســمِ هِ،
باســمِ هَا
مُ ْن ِطقــاً،
ْ
ْ
ونـ ِ
َ
ريهَ ــا ،أو َلعَ َّلـ ُه ي ُْك ِسـ ُبهَا،
واأل ْشـيَاءَ َّالتــي ي ُِع ُ
وص َ
لَ ،
وتــه!
ُل َغ َتـهَُ ،ووُجْ َد َانـ ُه ْالـ ُـك ِّ َّ

ومــنَ الحـ ِّـق أيضــاً ،ومتابَعَ ـ َـة مــن قبلنــا
يشـ ْر ُ
ـرات َق َّدمَ َهــا إر ِن ْســت ِف َ
ون َقــا ٌد
ل َت َب ُّ ـ
ص ٍ
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مقال

مَ ْرمُ ُ
وقونَ َ
أخرونَ  ،أَ َّن َنا ال َن ِج ُد يف ْ
اعتِمَ ا ِد هذا
االتجَ ــا ِه امل ُ ُ
ِّ
ـف ْال ُ َؤ ْد َلـ ِـج،
وض ِ
وعـ ِّـي ،الجَ امِ ــدِ ال َّزا ِئـ ِ
عــى حُ جَّ ـ ٍة أُخــرى ي َُؤسِّ ُســها “الوهْ ــمُ القائـ ُـل

َّ
بأنـ ُه باالعتمــاد عــى ‘اإلد’ (الفرويــدي)،

يســتطيعُ اإلنســان أن يجعــل األشــياءَ
َّ
الصامتة نفسها َت َت َك َّلم”َّ ،إل مَ ا ي َُؤ ِّك ُد وَهْ مِ َّية

إذ ِهــي ال ُت َؤ ِّكـ ُـد شــيئاً
هّ ــذ ِه ْالحُ جَّ ــةِ وزي َْفهــاَ ْ ،
ِسوى َخواءِ هَ ذا ْ
االع ِتماد َعىل حُ جَّ ةٍ َف ِار َغةٍ،

وســوى حقيقــة أنَّ “املتحـ ِّـد َ
ث يف الواقــع
ـس هــو األشــياءَّ ،
وإنمَ ــا هــو اإلنســانُ الــذي
ليـ َ
ْضــعَ األشــياءِ  ،فهــو لــم يَعُ ـ ْـد
يضــعُ نفســه مَ و ِ

يعتمـ ُـد عــى وعيــه ،وإنمــا يعتمــد عــى تداعــي
الخواطــر يف َّ
اللوعــي.”..

ويف َ
ص َلـ ِة َتأصيـا ً
ضــوءِ هَ ــذِ ه ُ
الصـ ِة امل ُ َؤ َّ
الخ َ
اسـ ّياًَ ،
ون ْف ِسـ ّياً ،وجَ مَ ال ّيــاً،
مَ عَ ِرف َّيــاً :إِ َن ِ
ون ْقدِ ّيــاً ،ال َت ُكــونُ “األنــا ال َّناطقـ ُـة” قصيـ ً
َ
ـدة
االتجَ ــاه ْ
“الَو ُ
صا ِئــدِ هــذا ِّ
مــن َق َ
ْضوعـ ِّـي” األجْ ـ َر ِد
الضائِع؛ أَ َنا َّ
َّإل “أَنا َّ
اعر َّ
ب
الش ِ
اعر ْال ُ ْس َت َل ِ
الش ِ
ِ
امل َُت َشـ ِّـظي اله ُِويَّـ ِة ْ
اإلن َســان َّية ،أو َفاقِدِ هَ ــا ،أيْ
ني ،خِ َ
ائفَ ،
َّ
الفاً ل َِشاعر
“الش ِ
اعر ال َّز ِ
ي املَعْ ِّ
وغ ْ ِ

َق ِصيـ َـد ِة ْال ِق ـَنـاع ال َّت ْكوي ِنـ ِّـي ْالُحْ َكــم ،بِ ْ
ـث
البَحْ ـ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ً
بْ ،
ْ
ُ
َ
وال َُت َ
اعدِ  ،والتجَ ِّد ِد دوما ،عنها،
ص ِ
الل ِه ِ
َ
ص َعنيــدٍ
بِ َقـ ْـد ِر مَ ــا هُ ـ َو مَ عْ نـ ٌّـي ،بِـ َـدأ ٍ
ب وحِ ـ ْر ٍ
ْ
ـان َعــنْ
وبِــا َك َلـ ٍـل أو مَ َلـ ٍـل ،بمُ َتا َبعــةِ
اإلعـ ِ
واسـتِحَ َ
اسـ ِتعا َد ِتهَاْ ،
ـدام
الةِ ْ
ُف ْقدا ِن َهــاْ ،
وانعـ ِ
ُّ
ـروع يف َ
وغ َهــا مِ ــنْ
ص ِ
أدىن إمكان َّيــة للشـ ِ
وظ ْي َفـ ًـة ِلــا َي ُب ُّثـ ُه يف
جديــدٍ ؛ وكأنمــا هُ ـ َو ال َيــرى ِ

َّالتــي َلــمْ ُيجَ مِّ دْهَ ــا أو ُيحَ جِّ رهُ ــا أو ُي ْن ِهك َهــا
أَحـ ٌـد ِســوى الكا ِئـ ِـن ال َب َشــريِّ َّالــذي َلــم ُيـ ْـد ِر ْ
ك
مُ ْب َتــدأَ ْإن َســا ِن َّي َتهِ ،أو َّالــذي َت َخـ َّـى بِال ِفعْ ـ ِـل َعمَّ ــا
َكانَ َقـ ْـد أ ْدر َكـ ُه مِ نـ ُه َل َ
اختــا َر اإلي َْغـ َ
حظـ َـة أَنْ ْ
ـال
َّ َ
َ
ًَ ْ
اع
يف َتوَحُّ ـ ٍ
ـش بَشــريٍّ ات ْخــذ ُه وســيلة إلشـ َب ِ
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ْالجَ ـ ْرداء”َ ،إنـ ُه هُ ــو َّ
ـاع ُر الحقيقـ ِّـي ْال ُ َؤهَّ ـ ِـل
الشـ ِ
ِل َتحْ ِقيق َث ُ
الوثْ :ال ُ ُ
وضوع َّي ِة ْالحَ َّقةِ ،وال َّرمزيَّةِ
ِ
ْ
َّ
َ
ْالحَ َّقةِّ ،
مَات جَ مال َّي ٍة
والدرام َّي ِة الحَ قة ،ك ِس ٍ
جَ وهَ ِريَّة ُتمَ ِّي ُز ِّ
الحقيقي َّ
الص ِافَّ .إنهُ،
الشعْ َر
َّ

ل ،ومُ َخي َِّل َتـ ُه
وحْ ـ َـد ُهْ ،ال ُ َه ِّيــئُ ِوجْ َد َانـ ُه ْالـ ُـك ِّ َّ
َّ
الط ِل ْي َقـ َـةْ ،
ـارب رؤىً داخِ ِل َّيــةٍ
لالنخِ ـ َر ِ
اط يف َتجـ ِ
ث مِ ن
بكائن
َتجْ مَ عُ ه
طبيعي أو يشءٍ  ،أَو بأ ْك َ َ
ٍّ
ٍ

ـدارات وُجُ ــو ٍد حَ َيــويٍّ َتمُ ــو ُر
كائـ ِـن ويشءٍ  ،يف مَ ـ
ٍ
ِرحَ ا ُبهَا بِحَ َي ِويَّة
اع َلةَِ ،عىل َنحْ ٍو
اإلنسان ْال َُت َف ِ
ِ
َ
حَ مِ ْيمـ ٍّـي ،مَ ــع األ ْشـيَاءِ ْ
ـات.
وال َكا ِئ َنـ ِ
ِ
َّ
َّ
ْ
َّإنــه ال َّت َف ُ
يل الــذي ال َيكــونُ إل َبــنَ
اعـ ُـل الجَ ـ َـد ُّ
ني َّ
نيَ ،
تني،
ني َف ِ
ني ومُ ْن َف ِع َل ِ
اع َل َت ِ
ذات ِ
وقا َد َت ِ
َذ َات ِ

ـن ِل َت َبــا ُد ِل املَوا ِقـ ِـع
ُب
واألدوار وال َّتجــار ِ
ِ
ومُ َه َّي َئ َتـ ِ
واألحاســيس ْ
ـاع ِر ْ
ـكار
واالن ِفعَ ـ ِ
وال َشـ ِ
ـاالت واأل ِفـ ِ
ْ
وال َّت َ
ْ
َاق
ات،
ـورات
ـوات وال َّـن َـر ِ
واألصـ ِ
صـ ِ
واألشـو ِ
والـ ُّروىَ ،عـ َـى مــدى َ
صــرور ِة َتجْ ر َبــة ال َّر ْؤ َيــا
ـدان َّ
الداخ ِل َّيــةِ املا ِـئـر ِة يف َ
َّ
ـاع ِر
الشـ ِ
أعمَ ــاق ِوجْ ـ ِ

ونته امل َ ْك ُنوز ِة بِ ّ
ال ُّلغةِ ْ
و َك ْي ُن َ
ُب
والعْ ِر َفة وال َّتجَ ار َ
ْالح َيا ِت َّية ،وبِ ُكل مَ ا ُتو ِق ُظ ُه مُ حَ ِّف ُ
عبري
زات ال َّت ِ

ِّ
َاويَّــة مِ ــنْ
الشــعري َعــنْ هــذه ال َّتج ُربــة ال َّر ْؤي ِ
ـكات اإلبــداع األدبـ ِّـي ومهارا ِتــه َ
وط َ
اقا ِتــه
ملـ ِ
ِ
َ
ُ
وقــوا ُه َّالتــي َي َتوافـ ُر َّ
ـاع ُر َن ْف ُسـ ُه َع َل ْي َهــا.
الشـ ِ

الســابِ َقة،
وبِ َهــذا املَعْ نــى ،ال َيكــونُ للمُ قار َبــة َّ
ـارب الـ ُّرؤى
ومل ُ َقار ََنــةِ مَ ــا ي ُْسـ ِف ُر َعــنْ َتجـ ِ
َّ
الداخِ َل َيـ ِة مِ ــنْ َشــعْ ٍر حقيقـ ٍّـي ومــنْ أق ِنعَ ــةٍ

َ
يسـ ِف ُر َعــنْ “امل ُ ُ
وع َّيــة
وقصائـ َـد ،بِمــا ْ
وض ِ
اعيةِ إىل ْ
“إلغاء َّ
َ
الفالرييَّة ال َّزائ َِفة” َّ
ات”
الذ ِ
الد ِ

واال ْك ِت ـفـاءِ بِ َتدويــن “مــا َت ُ
ْ
األشـ َياءُ”،
قولـ ُه
ِ
ُ
ُ
َّ
َ
أَو مــا ي ْ ـُف َـر ُ
ْ
ض ،أو ُيز َعــمُ  ،أنهــا تقولــه،
ـارب الـ ُّرؤى
ـوض َتجَ ـ َ
َّإل أنْ ي ُْف ِصــحَ عـ ِـن ُن ُهـ ِ
َّ
ك ُك ِّل مــا َتدعــو إل ْيــهِ
الداخِ ِل َّيــةِ ليـ َ
ـس عــى َـت ْر ِ

ـول”َّ ،
ْ
والــذي ي ِّ
“الحُ ُـل َ
ُحقـ ُـق ْانبثـ َ
اع ِل َّيــة
ـاق َف ِ
“ديالكتيك ال َّت َن ِّ
الزم ومُ َتوات ٍِر
اص” عىل َنحْ ٍو مُ ٍ
وت ُّ
ي َ
َتك َّفـ ُـل َبتجْ ســيدِ “ح َيويَّــة ال َّتجر َبــةِ َ
دفــق

ص َيــاً يَنبـ ُ
صريو َر ِتهــا” َتجْ ِســيداً َن ِّ
ـض بِـ”ح َيويَّــة
ُّ
“ســكو ِن َّية ْال ْ
ـف”،
الل َغــة” ،يف مُ قابِــل ُ
وصـ ِ
َرســمُ
ويُحُ ِّقــق “وحــدة الرَّامِ ــز وال َّرمـ ِـز” وي ُ
رت ِِهما َ
و”تحَ والت ِِهمــا ْال ُ ْل َتحِ مــة”،
مُ ْنحَ نــى َ ـ
س َ

يف مُ قابِــل ْ
ـال” َّ
“ان ِف َ
ـف”
ـاعر
ِ
الشـ ِ
“الواصـ ِ
صـ ِ
ـوف”َ ،
ـيءِ ْ
َعـ ِـن الكائـ ِـن ،أو الـ َّ
“ال َ ُ
ـات
وصـ ِ
وثبـ ِ
ـوت ْ
صـ َ
ـرس َ
ـان
يهمــا يف ُسـ ُـكو ِنيَّةِ ُت ْ ـ
خ ُ
ك َِل ِ
اإلنسـ ِ

ات ،والكائن َّ
بيعي َّ
َّ
الذاتِ ،ل َت َ
نقل “ما
الط
الذ ِ
ِّ
ِ
َت ُقولـ ُه األشــياءُ” َفــا ُت ْنتــجُ مِ ــن ال ُّن ُ
ـوص َّإل
صـ ٍ

اط َّي ًة ال َت ُق ُ
َ
ول ِش ْيئاً ِسوَى “ما ال
ُن
إس َق ِ
صوصاً ْ
َت ُق ُ
َ
األشــياءُ”!.
ولـ ُه
***

ولعلنــا نســتطيع ،يف ضــوء مــا تقــدم ،ويف
شـرك الــذي ي ْ
َض ُفـ ُر قصائــد
ضــوء القاســم امل ـ

ْال ِق ـَنـاع العائــدة إىل املجــال َّ
يعـ ّـي داخــل
الط ِب ِ
إطــار جدليــة اإلنســان – الطبيعــة ،كمحــور
حـرك عليــه ْال َق ِصيـ َـدة ،فتلتصــق
أســايس تت ـ

بــه ،أو تنطلــق بعيــداً عنــه دون أن تفارقــه،
وهــي تبنــي ،يف ِّ
كل حــال ،تجربــة ْال ِق ـَنـاع –
صـوغ
ال َّرمــز والرَّامِ ــز ،وتصهــر مكوناتــه وت ـ

هويتــه ،لعلنــا نســتطيع ،يف ضــوء ذلــك
ِّ
ـات
كلــه ،أنْ نقــارب القصائــد لنتعــرف اآلليـ ِ

واألس ُلوبِ َّية التي تنبثق عن
وال َّتقنيات الفنية
ْ
جدليــة اإلنســان – َّ
الطبيعــة ،والتــي تنهـ ُ
ـض

ـص َّ
بعمليــة بِ َـنـاء ال َّنـ ّ
ك
الشــعْ ريِّ َعـ ْ َ
ـر ِسـ ْب ِ
َنســيجه ،وتكويــن ْال ِق ـَنـاع َّالــذي َيخـ ُ
ـوض
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ـول ،أو َغا َيـ ًـة ِلوُجُ ــو ِد ِه َ
القائـ ِـم يف
ال َّنـ ِ
ـاس مــنْ َـق ٍ
ـاينَّ ،إل أنْ يُمْ ِعــنَ
مُ جْ َتمَ ـ ٍـع ب ََشــريٍّ َغــر ْإن َسـ ٍّ
ـوت ْ
اإلعـ ِـانَ َعــنْ “مـ َ
ْ
ـرار
ـان”،
يف ت ْ ـِك ِ
اإلن َسـ ِ
و”سـ َيا َد ِة َ
األ ْشـيَاءِ ” ْالجَ امِ ـ َـد ِة امل َُتحَ جِّ ــرةِ ،تلـ َ
ـك
ِ

ـاب آخريـ ِه مِ ــنَ
جَ َشـ ِـعه ال َّنهـ ِـم َعــى حِ َسـ ِ
ـات ّ
الطب ْي ِع َّيـ ِة وال َّنــاس!
األشــياءِ والكائنـ ِ
ْ
ـاع
هَ َكــذا ،إِ َذنْ  ،ال َيكــونُ َشـ ِ
ـاع ُر قصيــدة ال ِق ـَن ِ
ضــاً
ـاعراً حِ ِقيق َّيــاًَ ،شــاعراً َن ِق ْي َ
ال َّت ْك ِوي ِنـ ِّـي َّإل َشـ ِ
َ
َّ
وع َّيــة ال َّزا ِئفــة
ـليل
“املوض ِ
للشـ ِ
ـاعر ال َّزائـ ِ
ـف َسـ ِ

وع َّيــة ال َّزائفــة ،بِـ ْـل َعــى اجْ َ
تلــك امل ُ َ
تثا ِثـ ِه
وض ِ
ـر اســتبدال َ
ْ
ـدل”
مِ ــنْ جُ ـ ُـذوره َعـ ْ َ
“ف ِ
اعل َّيــة الجَ ـ ِ
ِ
ب َ
حو ي َُؤسِّ س ْ
ـ”نزاهَ ةِ ْال ْ
طالق
الن
وص ِ
ِ
ف” َعىل َن ٍ
فاعل َّيــة “ديالكتيــك ال َّتمَاهــي” َّالــذي َي ْن ِفــي

وترْمِ ـيـز ِه ل ُ
تجْ ر َبتــه ويَ ْن ِط ُقـهَُ ،
ِيكــونُ هُ ــو
ال َّرمـ ُز والرَّامِ ـ ُز ،ولنتعــرف ،يف ســياق ذلــك،
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ـاالت ْ
والحُ ُ ـق َ
ـول املصدريـ َـة األخــرى التــي
املجـ ِ
تســتلهمها هــذه ْال َق ِص ْيـ َـدة ،أو تلــك ،وهــي

حـرك فيهــا َ
توسِّ ــع َّ
الدا ـئـرة التــي يت ـ
مُؤ ِّشــر بِ َـنـاءِ
وت ْســمِ َية ْال ِق ـَنـاع َ
ـصَ ،
ال َّنـ ّ
ـول
وتكوي ِنــهِ َعـ ْ َ
ـر َـق ِ

َتجْ ُربِتــه ْالرويَّـ ِة يف َقص ْي َد ِتــه.
ظـراً ألن املجــال َّ
ـن َّ
الشــعري
ون ـ
الط ِب ِ
يعـ ِّـي يف املـ َ ْ ِ
لقصيــدة الق ـنـاع يف َّ
عاصــر،
الشــعْ ر العربـ ِّـي ْال ُ ِ
ِ
ال ي ُ
َضــمُّ ِســوى ثالثــة أقنعـةٍ ،تنطــق ثــاث
قصائــد ،لثالثــة شــعراءَ ،
وألنَّ ال َّتحليـ َـل

ال َّنـ ِّـي َقــد َبـ َّـن حقيقـ َـة أنَّ ُك َّل واحــد ٍة مــن
هــذه القصائــد َت َّت ِســمُ بعالقــة مــع املحــور
الذي َت َتحَ َّر ُ
ك عليه تم ّيزها ،من حيث درجة

قربهــا منــه أو ابتعادهــا عنــه ،عــن غريهــا
مــن القصائــد ،وألنَّ لـ ِّ
ـكل قصيــدة تقنياتهــا
الخاصــة يف أَ ْن َسـ َن ِة ْال ِق ـَنـاع َّ
الطبيعـ ِّـي ،ويف
ِ
ِّ
ُ
ص َّية؛ َف ْ
بناءِ تجربتهِ ال َّن ِّ
قد كانَ لذلك كله أنْ
ـب عــدم االكت ـفـاء بتنــاول قصيــدة واحــدة
ُوجـ َ
ي ِ
ـوذج دال ،وأنْ ي َْق َتــي تنــاول القصائــد
كنمـ ٍ
َّ
الثــاث؛ حَ ْيـ ُ
ـث تقــدمُ ُك ُّل واحِ ــد ٍة مِ ْنهــا

َن َ
اع ّيــاً َي َت َفـ َّر ُد
مُوذجــاً مُ َتمَ ِّـيـزاً ،أو مُ َ َ
قتحــاً إب َْد ِ
صائـ َ
بِ َخ َ
ـص ُتم ّـيـز ُه َعــن ـغـره مــن القصائــد،
أق ِنعَ ــة املجــال َّ
ـار ْ
يعـ ِّـي أو
الط ِب ِ
َســواءٌ يف إطـ ِ

يف اإلطــار ْالـ ُـك ِّل لقصيــدة ال ِق ـَنـاع بِمَ جاال ِتــه
َّ
َّ َ
ـداع،
الثالثــة العائــدة إىل الطبيعـةِ ،واإل ْبـ ِ
وال َّتاريــخَ ،عــى َت َـنوُّع حُ ُقو ِل َهــا ْال ْ
ص َد ِريَّــة،
َ
روع َهــا.
ب ُف ِ
وت َشــعُّ ِ
َف ْل َنبــدأَُ ،
ـادر ت ِْســمِ َية
إذنْ  ،بتعــرف مصـ ِ
وتكويــن ْال ِق ـَنـاع ال َّناطـ ِـق قصيـ َ
ـدة َ
“ن ْبـ ٌ
ـت
َّ
للشــاعر ســعدي يوســف،
مُ َت َسـ ِّـل ٌق”
ْ
ائض َتجْ ربَتهَا ،لِكونها َق ِصيدة شــديدة
وال َخ ِ

االلتصــاق باملحــور ،أو بقاعــدة ال َّتفاعــل التــي
يؤسســها قطبــا ْال ِق ـَنـاع َّ
اللذيـ ِـن هُ مَ ــا ،هُ َنــا “أنــا
ِ
َّ
ـاعر الـ َّرايئ” ،و”أنــا أنــا ُه ْال َغايـِـر” َّالــذي
الشـ ِ
ِّ
هُ ــو َ
َ
ً ُّ
“ن ْبـ ٌ
ـروع
ـت مُ َت َســل ٌق” ،وذلــك تمهيــدا للشـ ِ
َاسـ ٍة َن ْقدِ َّيــة َن ِّ
ص َّيــةٍ َت ْف ِص ْي ِليــةٍ
يف َتقديــم ِدر َ
ْ َْ
َت ْنهـ ُ
ـض َعـ َـى ْ
ـوح،
إعمَ ـ ِ
ـال امل ْن َهــج ال َّنقــديِّ الف ُـت ِ
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صـاًَ ،عـ َـى مُ َ
ـات ال َّنمَ ـ َ
ـس ،أَ ْ
ـوذج
عطيـ ِ
ْال ُ َؤ َّسـ ِ
صوُّري َّالــذي َتمَّ ــت َلنــا ب ُ
ال َّت َ
َلورتـ ُه َعــى ال َّنحــو

ـاب األوَّل
ال َّت ْف ِصيـ ِّ
ـي ْالجَ ـ ِ ِّ
ـي الــوار ِد يف الكتـ ِ
“قصيــدة الق ـنـاع يف ِّ
الشــعر العربــي ْالعَ اصــر:
َتحْ ِل ْيـ ُـل َّ
اهـرة”ْ ،
ـن
الظ ِ ـ
وال ُ َر َّكــز عــى َت ْكويـ ِـن ْالـ ْ ِ
الشــعري لقصيــدة الق ـنـاع يف ِّ
ِّ
الشــعر العربــي

اصــرَ ،
اهـرة ال َّت ّق ُّنــع مَ ـ ْـذ
وعـ َـى تحليــل َظ ِ ـ
املُعَ ِ
َن ْشــأَتِها ح َّتــى َلحظــة َتجَ ِّليهــا يف ِّ
الشــعْ ر
اصــرَ ،
وعـ َـى َتأْصيــل مَ ْفهُومَ ـ ِّـي:
العربــي ْالُعَ ِ

ْ
ـاع ،وقصيــدة ْال ِق ـنـاعَ ،تأصيـا ً مَ عْ ر ِف َّيــاً،
ال ِق ـَن ِ
جما ِل َّيــاًْ ،
ونقدِ َّيــاً.

نفســه،
وسـ َيكونُ َلنــاِ ،وفـ َـق مُ َكو َِّنـ ِ
ـات ال َّنهــج ِ
ب إىل تقديم قِراءَ ِت َنا ال َّن ْقدِ يَّة ال َّن ِّ
ص َّية
أنْ َن ْذ ِه َ
ال َّت ْف ِصي ِل َّيــة لِقصيــدة “د ـفـاع األســد ع ـنـرة”
َّ
للشــاعر معــن بسيســوَّ ،التــي تســتدعي

َعم ِل َّيــة بِ َنا ِئهــا مَ َ
صــادر َت ْك ِوين َّيــة أخــرى،
ـس البتعــا ِد مؤشـ ُر ب ـنـاء ال َّنـ ّ
ـص وتكويــن
ُت َؤسِّ ـ ُ
ْ
ح َّر ُ
ك
ـاع ،قليـاً ،عــن املحــور َّالــذي َي َت ـ
ال ِق ـَن ِ

ـب َّ
ح َّرك
الدا ـئـرة التــي يت ـ
َع َليــهِ ،مُ وَسِّ ــعاً ُق ْطـ َ
ـول دوائـ َر
يف ِنطا ِقهــا ،ومُ ْن َفتِحَ ــاً عــى ُد ُ ـ
خ ِ
مَ ْ
ص َد ِريَّــةٍ أُ ْخــرى.
أَمَّ ــا قصيــدة “مذ ـكـرات البحــر امليــت” َّ
للشــاعر
ِع ِّز ِّ
ـس عــى
الديــن املنا ـ
تأسـ ُ
صـرة؛ َف َّإنهــا َت َّ

َتعَ ُّدديــة ال ِف َتــةٍ ،وعــى ت ْن ِويـ ٍـع يَتجــاو ُز ْالجَ ــال
َّ
الط ِب ْي ِعـ ِّـي ،يف مَ صـ ِ َ
ـاع ،وب ـنـاء
ـادر تكويــن الق ـن ِ
ال َّنـ ِّ
َنط ُقــه ،وب َْلــور ِة ال َّتجر َبــة َّالتــي
ـص َّالــذي ي ِ
ي َُخـ ُ
ـوض ِغمَا َرهَ ــا يف رحابِــه .و ِلــكال األمريــن:

ال َّتعَ ُّد ِد َّيــة ،وال َت ْن ِويــع ،أنْ ي ُْف ِض َيــا ،بطبيعَ ــة
ْ
ال ،إىل توسيع َّ
الدائرة التي يتحرك فيها
الحَ ِ
مؤشــر الب ـنـاء والتكويـ ِـن مُ ْب َت ِعــداً عــن مِ حْ ــوره
ال َّرئيــس ،ومُ ْن َفتِحَ ــاً عــى دوائـ َر جَ ديــد ٍة

ك خــارج
َت ْسـ َت ُ
ـاع إىل ال َّتحَ ـ ُّر ِ
جيب ِل َتحَ ـ ُّر ِق ال ِق ـن ِ
املجــال َّ
يعـ ّـي الــذي منــه اســتدعي اســمهُ،
الط ِب ِ
َّ
ار ُقـهُ ،أ َبــداًَّ ،
وإنمــا ي َْســعى،
والــذي ال ي َُف ِ
َطـ َ
ـت وعــى مــدى صــرورة ال َّتجر َبــة،
ـوال الو َْقـ ِ

إىل تعزيــز صلتــه بــه َ
ـيخ وُجُ ــو ِد ِه ْالَا ِئـ ِـر
وت ِ
رسـ ِ

يف ِوجْ َدا ِنــه ِفيْمَ ــا هُ ـ َو ال ي َُكـ ُّ
الســعي
ـف َعـ ِـن َّ
السـ ِتعَ اد ِة وُجُ ــوده ْالحَ َيـ ِـويِّ يف ِرحَ ابــه.
ْ
ـيع وال َّت ْنويـ ِـع وال َّتعـ ُّـدد
وسـ َيكونُ ِلهــذا ال َّتوسـ ِ
ـادر الب ـنـاء وال َّت ْكويــن ،أنْ ي ِ ْسـ َت ْدعي
يف مَ صـ ِ

آليات أكرث تعقيداً
َ
انبثاق َطرائ َِق تنطوي عىل
ٍ

يف ب ـنـاء تجربــة ْال ِق ـَنـاع ،ويف تكوينــه ،ويف
تفاعـ ُـل ،بِــا َت ُّ
ـات َت َ
امْ ِت َ
ـف ،يف
ـاص مُ َك ِّونـ ٍ
وقـ ٍ
صـ ِ

صـوغ هُ ِويَّ ِتـهِ ،و َبـ ِّ
ـث رُؤاه.
ـ

كاتب من فلسطين مقيم في براتسالفا
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حسني عبدالرحيم

الذات والخطر
مغامرة التمرد على المألوف
أحمد برقاوي

تســمح ا ـلـواو التــي تتوســط الــذات – الخطــر بتعليــق الحكــم املســبق ،فا ـلـواو تشــر إىل عالقــة ّمــا لــم تتحــدد بعــد ،ألنهــا تحــرم الــذات
وتحــرم الخطــر مــن صــورة الجملــة املفيــدة.

هــذه ا ـلـواو تســمح لنــا بالتفكــر ،التفكــر يف ّ
سـواء كانــت عالقــة إيجابيــة أم ســلبية ،ومهمــا
أي عالقــة تقــوم بــن الــذات والخطــر ،ـ

شـرناها بــن املفهومــن .
كانــت طبيعــة هــذه العالقــة .ولــو لــم تكــن ا ـلـواو واو عالقــة ملــا ح ـ

د ـعـوين أط ــرح ال ـ
سـؤال للتفكــر :مــا شــكل العالقــة التــي تقــوم بــن الــذات والخطــر والتــي أكدتهــا ا ـلـواو؟ وحتــى لــو كان هنــاك نفــي،

فالنفــي عالقــة.

إمكانيــات العالقــة بــن الــذات والخطــر التــي هــي اآلن يف حقــل تفك ــري ثــاث :الــذات التــي تجــد ذاتهــا يف الخطــر ،الــذات التــي تعــي
ذاتهــا يف الخطــر ،الــذات التــي تواجــه خطــر ســلبها.

صـراع دائــم مــن أجــل الحضــور ال تحضــر إال يف الخطــر ،الخطــر الــذي يتطلــب املجازفــة ،املجازفــة
الــذات التــي حولــت وجودهــا إىل ـ
التــي ال تصــدر إال عــن الشــجاعة.

أقف

عنــد نقطــة واحــدة أراهــا قمينــة

بالوقــوف املتأمــل :املجازفــة يف

التفكــر ،الــذات التــي ال تفكــر ال تشــعر
بالخطــر أصـاً ،والتفكري النــار األجمــل التــي

تعــرف ســوى طريــق اللغــة املألوفــة ولهــذا

ألنــه يرفــض التفكــر.

يف خطــر دائــم وتصــر هــي ذاتهــا خطــر .فحــن

وتجــازف ،لكنهــا ال تخــاف ،بــل إنهــا يف أتــون

فالفيلســوف هــو الــذات التــي تعيــش الوجــود

ُتكــوى فيهــا الــذات وتقــوم بعمليــة املجازفــة
انطالقــاً مــن شــجاعتها يف الوجــود أو مــن

فإنــه لــم يكــن يصــف ذاتــه فحســب ،بــل أراد

التفكــر مغا ـمـرة يف ارتيــاد املج ـهـول مقاومــة

الفيلســوف .كل فيلســوف حقيقــي – ألنــه

وجودهــا الشــجاع .التفكــر خطــر! أجــل ألن

للمعلــوم ،تمـ ّرد عــى املألــوف وا ـغـراب
وجــودي متأفــف ،التفكــر والدة دائمــة
للســؤال .الــذات تجــازف يف تحطيــم املتعــارف

وصــف نيتشــه – ذاتــه – أنهــا مــن ديناميــت
أن ي ـقـول لنــا مــا يجــب أن تكــون عليــه ذات
يمــارس التفكــر – هــو ديناميــت ،الديناميــت

عامــل تحطيــم ،ففعــل التفكــر – فعـا ً
مستمراً – تحطيم دائم بل قل تفجري.

عليــه وتخــوض معركتهــا مــع العامــة ،الــذات

الفيلســوف يفجّ ــر جبــل اللغــة ويكشــف عــن
مخزونهــا يف التعبــر عــن التفكــر ،فـ ّ
ـكل

املم ـنـوح لهــا مــن الخــارج ال تواجــه خطــر

ـقـول جديــد يف مــا ال يخطــر عــى بــال ،الوعــي

املحشــوة باملعلومــات عــن األشــياء واألفــكار
املســبقة عــن العالــم ،وتســتلم لوجودهــا
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التفكــر ،وال تســتمتع باملجازفــة ،إنهــا ال
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طـراً،
العامــي األليــف يــرى الــذات املف ـكـرة خ ـ

تفكــر هــو لغــة جديــدة ،اللغــة الجديــدة هــي

الــذات التــي تفكــر تعــرف أنهــا تخاطــر،
الخطر تشعر بحضورها وقيمة حضورها يف

العالــم.

طـراً،
ألنهــا وهــي تواجــه الخطــر تشــكل خ ـ
طـراً .هــا نحــن أمــام
الــذات – نفســها صــارت خ ـ

سـرة الــذات املف ـكـرة – ذات
ســرورة معقــدة مل ـ
ً
تواجــه الخطــر ،وتصــر خطرا وآخــر يشــعر

تفكريها ومجازفتها وبخاصة مجازفة املوت.

بسبب إنه يفكر – انتصر بموته عىل نحو لم

حيــث أنهمــا ذاتــان مفكرتــان ،األول واجــه
املحنــة ونفــي إىل تلمســان والثــاين ُقتــل،

طـراً
لقــد واجــه املســيح الخطــر ،وصــار خ ـ

وخلق عند اآلخرين الشعور بالخطر فاتحد

والفق ـهـاء.

ومــن امللفــت للنظــر أن ســقراط واملســيح

واملصــر .ولهــذا ن ـقـرأ عنــده :البطــل يف صــورة

نفســه ،وبالرضــا نفســه( ،هكــذا يــروى).

شــاعر دانتــي وشكســبري ،البطــل يف صــورة

فإنهــا لتــدل عــى أمــر يف غايــة األهميــة أال

و روســو وبانــز ،البطــل يف صــورة ملــك

فبــن ابــن رشــد والســهروردي تشــابه مــن

والتهمــة واحــدة :التفكــر انزياحــاً عــن الفقــه

يشــهده تاريــخ البشــرية.

التفكــر بشــجاعة الوجــود.

بالخطــر منهــا – أي الخــوف .الــذات التــي
تواجــه الخطــر بوصفهــا ذاتــاً مف ـكـرة وبســبب

وســقراط – األنمــوذج األشــهر – للــذات

والســهروردي اســتقبلوا املــوت بالشــعور

حـول إىل تاريــخ مســتقل ،ويحتــل تاريخهــا
تت ـ

األشــهر ،ألنــه تاريــخ محاكمــة أشــهر ،لكــن

وسواء كانت الروايات مختلقة أم صحيحة

أنهــا تفكــر وتعــن تفكريهــا ـقـوالً وكتابــة
مكانــة أ ـثـرة إذا مــا واجهــت الخطــر بســبب

وهــو :إن التفكــر واملجازفــة بالتفكــر تجعــل
مــن املــوت أ ـمـرا عاديــاً ال يســاوي الف ـكـرة.

املف ـكـرة صــار أشــهر ألنــه ابــن الثقافــة اليونانيــة
املسيح – الذي جازف بفكره وحوكم ُ
وصلب

وليــس مــن قبيــل املصادفــة أن ســمّ ى كارليــل

كتابــه بـ”األبطــال” وهــو يتحــدث عــن ذوات

مختلفــة مــن حيــث املجازفــة والحضــور
نبي مثاله الرسول العربي ،البطل يف صورة
قســيس لوثــر ،يف صــورة كاتــب جونســون
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كروميــل ،نابليــون.

والبطــل يف اللغــة العربيــة هــو الشــجاع،

الخســارة ،الخســارة خطــر ،خطــر الخســارة

ـال منتميــة إىل
املتمتعــة بحــس أخالقــي عـ ٍ
اليســار .بــن ذات كانــت تعــاين القهــر مــن

ـوت يف غــر أوانــه .هــذا اإلحســاس – املــوت
مـ ٍ
يف غــر أوانــه – يرافــق الــذات دائمــاً ألنهــا

أو تخــوف رجــال العصابــات مــن بعضهــم

الخنوع ،مغامرة يف حقل استعادة الوجود

ثمــن أخالقــي ومــادي وفكــري .الخــوف مــن

والشــجاع هــو الــذي يخــوض املجازفــة انتصــر
واملفكــر الــذي يشــق طريقــاً
ّ
أو لــم ينتصــر،

يلقــي الــذات الخائفــة يف وهــم النجــاة،

الــذي يفكــر إنمــا يطــرح عــى البشــرية فهمــاً

الذيــن ال يخافــون خطــر الســقوط.

ففرويــد حــن اكتشــف عالــم الالوعــي عــر

ألن تبقــى يف الوجــود كمــا تريــد الب ـقـاء

جديــدة للتفكــر هــو ذات مجازفــة ذلــك أن

جديــداً ،دربــاً جديــداً للتفكــر .

ويبقيهــا يف ال ـ
سـرك متفرجــة عــى الالعبــن

إىل وســيلة خاضعــة للســلعة وكانــت النخبــة

دولــة شــيوعية تســلطية تفقدهــا مركزيتهــا
وبــن دولــة رأســمالية تســلطية تســلب الــذات

إن الــذات اآلن يف خطــر ،الــذات التــي تســعى

مركزيتهــا عــر تســليعها وتبقــي شــعورها

انزيــاح عــن التفكــر الســائد لألنــا فإنمــا زود

متجــاوزة – كمــا قلنــا يف بدايــة كتابنــا – غر ـيـزة

الســبيل إىل االنتصــار عــى الخطــر؟

خطــورة التفكــر الــذي يــزوّد الفكــر بطريقــة

الــذات يف خطــر ،خطــر نســيانها ،خطــر

والتكويــن ،وكل القيــم املرتبطــة بالوعــي

خطــر ،األيديولوجيــات التــي تحولهــا إىل

إىل ما دون الذات ،إىل الفرد الصاغر وإذا ما

البشــرية بــأدوات تفكــر .مــن هنــا نــدرك

الب ـقـاء.

لرؤية العالم عىل نحو لم يكن يف الحسبان،

إجهــاض والدتهــا خطــر التقنيــة التــي تســميها

كانــط ،هيغــل ،ماركــس ..الــخ .فيمــا الــذات
التي ال تعرف إال وشماً معرفياً عىل جسدها

عنصــر يف جوقــة تعلــن قســم ا ـلـوالء وترقــص
وتنشــد دون رغبــة منهــا احتفــاالً بالــذل

بالحرية ينتصب الســؤال ،الســؤال األهم ما

ذلــك فإحساســها بخطــر موتهــا ناتــج عــن

حـرس القصــر وجيــش القصــر،
بالقصــر و ـ
البعــض ،أو تخــوف ذات مــن ثــأر هــو بحكــم

دائمــاً معتقــدة إنــه لــم يــأن أوان رحيلهــا حتــى

العــادة ،وإنمــا أحلــل الخــوف األشــمل،

طـراً
تخــاف مــن االعتــداء عليهــا ،أن هنــاك خ ـ

لــدى النــاس هــو خــوف مــن خطــر املــوت،

الخــوف عــى وجودهــا عــى بــذل مــا مــن شــأنه

بأنــه نظــام الخطــر عــى الحيــاة ،إنــه لوحــة

وإن بلغــت مــن العمــر عتيــا .هــا هــي الــذات
يهددهــا ،يهــدد وجودهــا الحــي ،فيحملهــا

فالــذات وهــي الوعــي الــذايت والحضــور

أن يمحيهــا تبحــث عــن األمــان ألن الشــعور

والحضــور والتكويــن تعيــش خطــر اال ـنـزالق

الحــي.

باألمــان يمنحهــا االطمئنــان عــى وجودهــا

فالخــوف الــذي تشــيعه األنظمــة الدكتاتوريــة
وبإمكاننــا أن نعــرف النظــام الدكتاتــوري
ك ـبـرة معلقــة عــى وجهــة مكتــوب عليهــا
احــذر اال ـقـراب :خطــر املــوت .فهنــاك ســلطة

تهــدد النــاس باملــوت عــر أدوات فقــدت أيّ

غاب الوعي بالخطر عىل الذات ماتت الذات
أصالً .فالوعي بالخطر عىل الذات وعي دائم

فاملشــكلة يف تهديــد الوجــود الحــي تكمــن

إحســاس بقيمــة حيــاة اآلخــر.

الف ـنـاء غــر املع ـقـول ،حتــى ا ـملـرض العضــال

الســلبي مــن الســلطة – تجــد نفســها أمــام

طـرة فألنهــا أداة
الخطــر ،وإن كانــت خ ـ

الخطــر األكــر خطــر الدولــة الــذي يحــدق اآلن

حــن تكــون الــذات يف خطــر فــإن الشــعر يف

ولهذا تهب ملواجهته بكل ما أوتيت من قوة

يف ثقافــة راكــدة يف أعماقهــا ،ويجــب أالّ

ســوى مراقبــة الــذات مــن أن تحضــر.
طـراً عــى الــذات ألن
ليــس املــوت الطبيعــي خ ـ

خطــر والكرب ـيـاء يف خطــر والكرامــة يف خطــر

والوجــدان يف خطــر.

الجســد ،فحــب الحيــاة – الــذي هــو أعــى

تبــدو يف الظاهــر – متحركــة ،لكنهــا راكــدة يف

للطبيعــة منطقهــا األعمــى ،بــل إن الــذات

يشء تفقــده ،الخــوف الناتــج عــن هــذا الفقــد

وقــس عــى ذلــك ديــكارت ،بيكــون ،ـلـوك،

فإنها ال تعرف لذة املجازفة وال تعرف معنى

تدمــر ســلبية للحضــارة والثقافــة ،والــذات
التاريخية الشجاعة واملجازفة نادراً ما تظهر

يخدعنا السطح املتحرك ،فثقافة التسلية –

والعنــف .

بالــذات ،الدولــة التــي مــا عــاد لهــا مــن هــم

الطبيعــة ال تقصــد إماتــة الجســد – الــذات،

إذا عرفــت األعمــاق ـهـزة ذات معنــى .وقــس

تــدرك أنهــا طبيعــة آيلــة إىل العــدم ،وهــي
تقيم مع الحياة عقداً مؤقتاً ينتهي مفعوله

الــذات ال ّتقويــة الــذات التــي تمــي عمرهــا

ووعيه يفيض إىل التفلسف .الذات يف خطر؟

أعماقهــا وال تعــرف بــروز الــذات التاريخيــة إال

عــى ذلــك الــذات اليوميــة التــي نطلــق عليهــا
يف عمليــة ات ـقـاء الخطــر الــذي ال وجــود لــه يف

كثــر مــن األحيــان ،إنهــا ذات إدمــان الحيــاة

بوصفهــا عــادة عيــش .والــذات التقويــة

تعيــش ميتافيزيقــا الشــر والصــادر بــإرادة
مــن قــوة مــا والخــوف مــن هــذا الشــر الخفــي،

ذات تشــعر بالخطــر يعنــي أنهــا تخــاف مــن

مت ـنـوع وبدرجــات مختلفــة بالنســبة إىل
الــذات.

األمــل وترفــض اال ـعـراف بانتصــار ا ـملـرض عــى

درجــات حــب الــذات – حــب مقــاوم ومقــاوم
جــداً .ويقــاوم أعــى درجــات الحقائــق التــي ال

لبس فيها ،يف إطار كهذا من الخطر املريض
عــى الــذات واإلحســاس بالخطــر ومقاومتــه
أو درئــه قبــل حصولــه – عــر االهتمــام

مواجهــة الخطــر بمقاومــة الخطــر ال يعنــي

أنهــا ال تشــعر بالخطــر ،وإنمــا قــررت أن

تتحــرر مــن هــذا الخطــر عــر نقــل إحساســها
بالخطــر إىل ذاك الــذي يهددهــا ،وهــذا نمــط

مــن املقاومــة التــي تؤكــد الــذات حضــوراً
شــجاعاً .ذات كهــذه هــي الشــروط األهــم
الصانعة للتاريخ فيما درء الخطر عن طريق

نعــم الــذات يف خطــر ،فانتصــار الــذات األبهــى

قابــل للفهــم رغــم الرفــض الدفــن لــه .قابــل

اإلحســاس بالخطــر عــى الحيــاة خطــر قــادم

بــن الخــوف عــى الــذات مــن اآلخــر الــذي أخــذ

حـرة ،الــذي أســس لــكل انتصــار للــذات
ال ـ

وقــع تذ ـكـرة املشــيئة اإللهيــة عنــد البعــض،

الــذات يف مواجهــة صعبــة ومقلقــة ،هنــاك

وبني الخنوع درءًا للخطر الداهم عىل الذات

خطــر .

وللروح والذي يفيض إىل خلود أبدي .الذات

يف التاريخ الذي مثله انتصار الذات اليونانية

ويؤســس لــكل ذات تســعى النتصارهــا هــو يف

وحتميــة ،قابــل للنســيان يف ســروة الحيــاة،

ألن يجــد اإلنســان وســيلة للتخفيــف مــن
البعث القادم للروح ،البعث القادم لجسد

فلقد جاء حني من الدهر كان فيها األوروبي

الواعيــة ملصريهــا ،املعرتفــة بــأن املــوت حــق ال

شـرايك يف االتحــاد الســوفييتي
إىل الفــرد اال ـ

أنه جزء ال يتجزأ من بنية الجسد الطبيعي.
لكــن الــذات تخــاف مــن املــوت بوصفــه تهديــداً

شــر ،هــذه املســاواة بــن الخطــر والشــر،

الســوفييتي الحاكــم يفتخــر بأنــه بعيــد عــن

تخــاف مــن مــوت كهــذا مــوت ينظــر إليــه عــى

لحياتهــا قبــل أوان موتهــا .إنهــا تعتقــد أن

مــن اآلخــر الــذي يهــدد الوجــود الحــي ،يبقــي
آخــر يهــددين عصابــة ،ســلطة ،دكتاتوريــة،

رجــال أمــن ،قــوة ثأريــة ،آخــر ال أعرفــه .ففــي
الوقــت يمنحنــي اال ـعـراف باآلخــر عالقــة

تواصليــة معشــرية تشــعرين باألمــان يكــون
هنــاك آخــر غــر معــرف بوجــودي ويريــد أن

ينهي حيايت قبل األوان .ال أريد أن أسهب يف
تحليــل الحــاالت الجزئيــة كخــوف الدكتاتــور

كل مــن سـ ّبب الخــوف والخ ـنـوع ،وال يــزول
حقــد كهــذا إال باالنتصــار عــى الخ ـنـوع ،ففــي

اللحظة التي تبدأ الذات – فردية أم جمعية

– باملغا ـمـرة يــزول الخــوف فتــدرك الــذات لغــة

الحريــة وهــي يف طريــق مغامرتهــا فتتشــبث
بمغامرتهــا حتــى النهايــة مهمــا كانــت النتائــج

ألنهــا ال تعــود متصــورة رجوعهــا إىل الــوراء،
إىل حــال الخ ـنـوع فضـا ً عــن ذلــك ،مغا ـمـرة

خياريــن :إمــا مواجهــة خطــر املــوت بشــجاعة
أو إيثــار الخ ـنـوع درءاً للخطــر .الــذات يف

فاملــوت مصــر نهــايئ ،املــوت نهايــة قدرتــه

وعامة ومشرتكة بني جميع الناس ،غري أن

والثورة والعنف امللوثة بالحقد الشديد عىل

متعــة أخــرى ،وبخاصــة متعــة أولئــك الذيــن

بالــذات – تعيــش الــذات حالــة طبيعيــة

والــدول الســائرة يف فلكــه ،باملقابــل كان
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خطــر والفلســفة يف خطــر واملوســيقى يف

هــو بالنســبة إىل الــذات الخطــر غــر مع ـقـول،

الحــر ،ولهــذا تأخــذ املغا ـمـرة أشــكال التحــدي

إن الــذات – وقــد علمــت بخطــورة املوقــف

الخنوع تحطيم ألهم قيمة من قيم الذات –

– الرأسمايل يفتخر بحريته ووفرته بالقياس

هــذا ا ـلـرادف هــو الــذي يبقــي الــذات التقويــة

بالــذات.

أن الــذات – يف هــذه الحــال – تشــعر بخطــر

التحــرر مــن الخــوف مغا ـمـرة للتحــرر مــن

التمرد عىل الخنوع متعة الشعور بالكربياء

طـراً
تلقائيــاً .إنــه ألمــر محــزن لكنــه ليــس خ ـ

وكثــر مــن االبتهــال إللــه يرتافــق مــع الد ـعـاء
تجنبــاً للخطــر ،فالوعــي التقــوي يســاوي
بــن الخطــر والشــر ،فالشــر خطــر والخطــر
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يف حــال خــوف دائــم مــن أيّ جديــد ذي

حـول الــذات
اال ـغـراب يف الرأســمالية التــي ت ـ

موتهــا هــو الشــيخوخة األ ـ
خـرة ،أمــا مــا قبــل

الدائــم عــى حياتــه واالحت ـمـاء الدائــم أيضــاً

وهــي تتقيــه فعـا ً لكنهــا تتقيــه وهــي خائفــة.

متعــة الشــعور بالكرامــة التــي قلمــا تســاويها

يحزنون عىل فقدان كرامتهم اإلنسانية .غري
أن الخــوف مــن اآلخــر القامــع الخــوف عــى
الــذات والخ ـنـوع درءاً للف ـنـاء ،ف ـنـاء الــذات
موتهــا أو ســجنها ليــس هــو الصــورة الوحيــدة

للخطــر عــى الــذات.

فهنــاك خطــر الفقــر الوجــودي ل ـقـاء ا ـلـراء
املــادي ،ا ـلـراء املــادي أو البحــث عــن ا ـلـراء
املــادي ،ونســيان ا ـلـراء الوجــودي ،ذلــك أن

نســيان الهــم الــكيل للــذات ،نســيان التعبــر

الكرامــة اإلنســانية  .صحيــح أن هنــاك ترابطــاً

الجمــايل الفنــي – الفكــري عــن هــذا الهــم،

صــورة الســلطة أو تعــن بمؤسســات قمــع

ا ـلـراء أو ا ـلـراء يرمــي الــذات عــى هامــش

لكــن هــذا الرتابــط يجعــل مــن الخــوف نمــط

وجود ويكون التحرر منه مغامرة بالوجود،

ألن الخ ـنـوع ال يلغــي الخــوف عــى الــذات،
بــل يبقيهــا يف دا ـئـرة الخطــر املؤجــل ،ألن
الــذات مــا ظلــت خائفــة عــى وجودهــا ظلــت
وجوداً خانعاً وما ظلت وجوداً خانعاً ظلت

خائفة ،إنها تتقي شر املوت أو شر االعتقال

وانشــغال الــذات يف البحــث عــن تراكــم
الوجــود ،وتفقــد الحضــارة أهــم صورهــا أال

وهي الصورة األدوم واألبقى ،إن زيارة قاعة
الفسيفساء يف قصر هشام يف أريحا أو زيارة
متاحــف الفــن عمومــاً و ـقـراءة الفــردوس

املفقــود واللزوميــات والتعــرف عــى الحيــاة
اليوميــة لليونــان يخلــق حنينــاً ممضــاً ومؤملــاً
إىل عصــر ا ـلـراء األنطولوجــي يف ـفـرة ا ـلـراء
املــادي ،ففقــدان املتعــة الروحيــة هــو شــكل
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مــن فقــدان املتعــة الجســدية ،ألننــا كمــا بينــا

النكــوص إىل الــوراء ليــس تغ ـيـراً للواقــع

يهتز وجدانها باللحن والكلمة والشــكل هي

الكائــن وحــدة ال انفصــال فيهــا ،فالجســد

الكــرى.

املتعــة كلهــا .بــل إن متعــة الجســد ما عــادت

يف كتابنــا “كوميديــا الوجــود اإلنســاين” أن
هــو الــروح والــروح هــو الجســد .حتــى ا ـلـراء
املعــريف – العلمــي ال قيمــة لــه أبــداً إذا لــم يــؤد

إىل ا ـلـراء الوجــودي .فاالرتحــال مــن قلــب
الوجــود إىل أرصفتــه وهوامشــه هــو ارتحــال

الــذات مــن الجمــال إىل القبــح ولهــذا يشــكل

هــذا القبــح أكــر األخطــار عــى الــذات ويعــود
بهــا إىل عصــر الهمجيــة ولكــن بربطــة عنــق.

اتســاخ الــروح وتراكــم األوســاخ الدائــم عــى

مــن ا ـلـرىض الــذايت يخفــف مــن شــعور الــذات

الرأســمالية املتعوملــة والتــي أودت باإلنســان

شـرعنة هــذه العطالــة وإنجــاب ـنـوع
ك ـبـرة ل ـ
تجــاه نفســها ،الوهــم يســاعد الــذات عــى
االعتقــاد أنهــا مازالــت يف قلــب الوجــود مــع

تغيــر يف داللــة الوجــود ومعنــاه .وهنــاك

ليــس يف قولنــا هــذا ـنـوع مــن النكــوص إىل
مستقبل يستعيد فيها الكائن متعة الحياة

العطالــة الغــرق يف ماضيهــا ،الغــرق يف

شــابهها مــن نظــام يف العوامــل الطرفيــة.

تتوافــر عــى مــاض فــردي يســاعدها عــى

والجمــال الــذي أفقدتــه إيــاه الرأســمالية ومــا

ممكنــة دون امتزاجهــا باملتعــة الروحيــة .إن

ذلــك أن عجــز الــذات يظهــر أول مــا يظهــر يف
العطالــة عــن الفعــل ،عطالــة تغلــف أوهامــاً

نمطــان مــن الوجــود يريحــان الــذات العاطلــة

الــوراء بــل دعــوة إىل ثــورة إىل األمــام ،ثــورة

جسدها ،هي تلك األوساخ التي هي نفايات

إىل اللهــاث الدائــم أمــام جزرتهــا وأنســنة
تحــرره البيولوجــي .إن اتســاخ الــروح هــذا
يح ـتـاج إىل غســل دائــم .ومــا اغتســال الــروح
إال تذكــر وجودهــا الــذايت متحــرراً مــن الزيــف

ويمنحانهــا التربيــر املطلــوب ملثــل هــذه

والخــوف ونســيان املتعــة العميقــة بالحيــاة .

إلههــا .أمــا الغــرق يف ماضيهــا فهــي إن كانــت

بهديــر الطا ـئـرة والســيارة وآالت املصانــع

فلقــد جفــت عــروق اللغــة وأصبحــت أشــبه
وحوارات التجار ،لقد صار التفاهم السريع

بأقــل الكلمــات والجمــل التــي ال تعنــي ســوى
مــا تعنيــه ،ويجــد امل ـبـدع نفســه مغرتبــاً

غـرب تعيــش الخــوف
وإذا كانــت حضــارة ال ـ

الظهور والحضــور التجــأت إليــه ذا ـكـرة تعيــد
وتكـ ّرر حضــوراً ماضيــاً عــى أمــل أن يمنــح

فــإن العالــم العربــي ومــا شــابه ذلــك يعيــش

فمــن حيــث املبــدأ ال تجــد الــذات مــن يلجمهــا
عــن الب ـقـاء يف ماضيهــا هربــاً مــن حاضرهــا

يعنــي ســوى تقويــة غر ـيـزة التدمــر وبعثهــا

فالعرب ال تميز بني الرثاء الوجودي وثقافة

طاقتهــا الحضــور يف الحاضــر واآليت فيتحـوّل

املتعينــة باإلبــداع الروحــي تصــارع اليــوم

عــى الــذات مــن تســليع الــذات والخــواء
الوجودي وتراجع الجمايل لصالح النفعي،

خطــر اإلجهــاض املتــوايل ـلـوالدة الــذات إضافــة
إىل خطــر ا ـلـراء املــادي والخــواء الوجــودي،

ضـراً.
هــذا الحضــور املــايض للــذات حضــوراً حا ـ

الخــايل ،هربــاً مــن ذات انهزمــت ولــم يعــد يف

التســلية والتــي تنــي الــذات حاجتهــا إىل

وعيهــا الــذايت وعيــا بزمــن محــدود تعتقــد أنــه

اإلفقــار األشــد يف تاريــخ الشــرق العربــي
ومــا شــابه ذلــك – اإلفقــار املــادي وهـ ّـمُ تلبيــة

بذاتهــا املتجــاوزة لبيولوجيتهــا – العــودة

الــذات الباحثــة عــن حضورهــا الجمــايل يف

الوعــي الــذايت بالــذات هــو مســار االنتقــال مــن

الجمــال والنشــوة الجماليــة .كمــا أفــى

الحاجــات البيولوجيــة – إىل غيــاب ظهــور

ممتــئ بهــا .غــر أن أحــد أكــر األخطــار عــى
الــذات – وقــد قطعــت شــوطاً طويـا ً بوعيهــا
إىل مــا قبــل والدتهــا الروحيــة ،إذ أن مســار

محــدود الحضــور .

والخطــر عــى الــذات عــر إفقارهــا الروحــي ال
وحيــدة دون غر ـيـزة الحــب ،فغر ـيـزة الحــب

غر ـيـزة التدمــر املتعينــة بالبنــك الرمــز األشــنع
عــى وســخ الــروح واتســاخها.

إن العالــم املعاصــر مــن حيــث هــو أكــر
العوالــم يف التاريــخ تد ـمـراً للحيــاة وللــذات
وخاصة يف مرحلة كورونا ال تمكن مواجهته

إال بذات تدافع عن وجودها الكيل ،مواجهة

الوعــي الطبيعــي بذاتهــا إىل الوعــي الروحــي –

خطــر انحطاطهــا إىل حالــة مزريــة مــن حــاالت

عــر االنحطــاط الشــديد للموســيقى واألغنيــة

هــو عالــم ســحب اال ـعـراف بالــذات الــذي
صـول عليــه.
بذلــت الــذات جهــداً ك ـبـراً للح ـ

ماضيهــا وتغــرق يف وهــم العــودة إىل مــا

وحتــى التديــن راح يرتبــط باألهــداف الدنيويــة

بالــذات.

تســاوي الخطــر عليهــا مــن واقعهــا ،وأن

الروحيــة التــي تســمو بالــذات ،فالــذات التــي

العالــم وأعطــت الوجــود الخــاوي – الزائــف

مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ العاملــي .ليــس

عىل الذات إن أرادت أن تتحرر ،أن تستعيد

كان ،ألن الخطــر عــى الــذات يف عــودة كهــذه
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صـرة راحــت تفقــد
املعنــوي ،فالحضــارة املعا ـ
الذات شــيئاً فشــيئاً وعيها بوجودها الروحي

والشــعر والفــن التشــكييل والفلســفة،

السياســية ،وهــذا أكــر اعتــداء عــى املتعــة

انحطاط الوجود االجتماعي بعامة ،العالم

أجــل املعركــة دائمــاً هــي معركــة اال ـعـراف

حسني عبدالرحيم

لألثر ـيـاء املاديــن الحــق يف احتــكار الــروة
وتزييــف الوجــود تزييفــاً لــم يحصــل يف أيّ

22

بــل هزيمــة األمــل واملســتقبل هزيمــة الــذات

الــذات التــي تقــدس الحيــاة بوصفهــا حقــل

كاتب من فلسطين مقيم في االمارات
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نهاد الرتك

سقوط األصنام
من الاليقين تبزغ الحقائق ويولد اإلنسان
زواغي عبدالعالي
َ
َ
سد؛ َ
َ
َ ُ
ُ
َث َّ
والز ِ َ
َ
من َ
ال َ
الج َ
ون ْز ُف َهما َغ ِزير َيمألُ َن ْه َر األَ َب ِد َّية”.
وح
العب ِ
“آ ٍه َيا ِ
س ِ
يزيفِ ،ف ز ِ
والعقل أثقل ِمن أ ْح َم ِ
يف هذا ،أ ْح َمال ال ُّر ِ

(زواغي عبدالعايل)

ال يختلــف اث ـنـان ،عــى أن “الديســتوبيات” التــي شــيدتها الدكتاتوريــات والنظــم الجامــدة عــى الجغرافيــا العربيــة ،تمنــع فعــا

سـان املفكــر واملبــدع مــن جهــة تخريبهــا للبنــى السياســية
و ـقـوال ،تدفــق الحيــاة وتعيــق االنفتــاح عــى أفــق جميــل ووالدة حقيقيــة لإلن ـ
سـان يف هــذه الرقعــة إىل مجــرد يشء منــزوع
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة ،وانهمامهــا امل ـفـرط بتحويــل اإلن ـ

طـرة ،والكرامــة والذا ـكـرة والهويــة؛ إنســانا مســكونا بيــأس متجــذر وخــوف مزمــن وال يقــن م ـفـرط؛ بعدمــا ســلبته كل يشء
الف ـ

تقريبــا ،حتــى تلــك البوصلــة األخالقيــة عــى قولــة إيميــل دوركايــم التــي تعرفــه باالتجــاه الصحيــح يف مســارات محفوفــة باملخاطــر
واملزالــق و التحديــات الوجوديــة.

لقد

أضحــت املفاهيــم الحداثيــة يف

للوضــع القائــم ،يف إطــار ب ـنـاء ســردية عــى

وذاكرتهــا التاريخيــة ،بينمــا هــي يف األصــل

وقوعهــا ،وتكــون مهملــة تمامــا عنــد ب ـنـاء

املوضوعيــة والعلميــة.

كالحريــة

واالحت ـمـاء بهــا ملنــع أيّ تغيــر أو تهديــد

االجتماعيــة ،هشــة جــدا وال تصمــد مطلقــا

قولــة إدوارد ســعيد ،تحــاول دائمــا إض ـفـاء

العالــم

العربــي

والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعدالــة
أمــام املفاهيــم التــي يفرضهــا الرصــاص

والعنــف كالخــوف والظلــم والتســلط

شـرعية عــى رؤيتــه الوحيــدة وإســكات
ال ـ
السرديات األخرى املضادة.

أبانــت الكثــر مــن التجــارب أن الســيطرة

الســيايس العربــي يعمــل وفــق هــذه اآلليــة

تاريخيــة أو عاطفيــة ثقيلــة جــدا ،مــن خــال

التــي ت ـقـول “مــن عازتــه القــوة اســتعاض عنهــا

الدوافــع والشــعارات الرباقــة ،أو مــا تســميه

واالســتبداد؛ وال أمــام املفاهيــم التــي يســبكها
جـوع والجشــع
الفقــر والغرائــز الحيوانيــة كال ـ

والفوىض؛ وهذا مرده أساسا إىل أن العقل

املنتجــة للعقــم ،ويشــتغل يف ضــوء العبــارة
بالحيلــة” معلقــا ذلــك بشــماعة املؤا ـمـرة،

فــكل ف ـكـرة مغا ـيـرة وكل فعــل طــارد يحمــل
داللــة ســيئة وشــيئا مــن الخطــر ،لذلــك يلــوذ
هــذا العقــل باالتــكاء عــى بعــض األفــكار التــي
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ضـاع والســيطرة
يوظفهــا يف أوليــات اإلخ ـ

ما يتهدد األمة أو بتسويقها عىل أنها طغمة

نظريــة يف العلــوم السياســية ،ت ـفـرض أن

ســطوة ك ـبـرة عــى تشــكيل ا ـلـرأي العــام
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عــى الشــعوب تســهل وتتيســر حــن يتــم

توظيــف ف ـكـرة مركزيــة ذات حمولــة رمزيــة أو
تحفيــز الذا ـكـرة والــذات الجماعيــة بعــدد مــن

حنــة أرنــدت ضمنيــا الحكــم بالف ـكـرة ،حيــث
يتــم اصط ـنـاع قضيــة والعمــل عــى توجيــه
الشــعب لتبنيهــا وخلــق اإلج ـمـاع حولهــا ،مــع

ظهــور الطغمــة بمظهــر املخلــص مــن تهديــد

تتــواءم مــع تطلعــات شــعوبها وطموحاتهــا

تقــوم بتجذيــر ســيطرتها الناعمــة واملخادعــة
بتوظيــف أفــكار معينــة لهــا ق ـبـول شــعبي
و والء مقــدس ،وهــو مــا ذهــب إليــه أيضــا

ثمــة ســيناريوهات قلمــا نفكــر يف احتماليــة
سـراتيجيتنا ،ولكنهــا قــد تحــدث وعندمــا
ا ـ
تحــدث يكــون لهــا بالــغ األثــر ،إذ ينتــج عنهــا
غـرات التــي يصعــب الســيطرة
الكثــر مــن الت ـ

عليهــا مســتقبال.

والتأثــر فيــه ،متفوقــة يف ذلــك عــى الحقائــق

والنقــد ،دون أن تســمح “للعقــل الشــعبي”
سـاءلة أو رفــع صوتــه املخالــف ،مــع
بــأيّ م ـ

أن العيــش يف حقــل مــن األســئلة خــر مــن

العيــش يف قصــر كل مــا فيــه أوهــام مطليــة

لقــد ّ
علمنــا ماركــس بــأنّ مســارات التاريــخ

باليقــن.

قبــل حدوثــه ،عــى قولــة ســمري أمــن ،لذلــك

طيــور الفكــر مــن التحليــق يف ســماء اإلبــداع

ترسمها نتائج الصراعات ،فالتاريخ ال يُكتب

إن اليقــن هــو رجــل القــش الــذي يمنــع

تيــودور أدورنــو بقولــه “التجربــة التاريخيــة
ّ
تعلمنــا بــأنّ ثمــن الب ـقـاء هــو تحويــل األفــكار

إننــا نعــاين بحــدة مــن هــذا املــأزق الــذي تتجــدد

فالفرصــة مازالــت قائمــة أمــام الشــعوب

ويبعدهــا عــن ح ـقـول الحقيقــة ،بــل هــو آفــة

لذلــك ،فالكثــر مــن الشــعوب التــي ال تتحــى

املفصليــة للتاريــخ مــن خــال العديــد مــن

حـول الــذي تبديــه األنظمــة الدكتاتوريــة
الت ـ

الحريــة والديمقراطيــة وحــق الشــعوب يف

ربقــة مــن يحكــم بالف ـكـرة والتاريــخ ذاتــه،
مــن خــال حـ ّـل التناقضــات العنيفــة التــي

اليقينيــات التــي ننقــاد لســردياتها عميانــا هــي

إىل أداة لبســط الســيطرة والهيمنــة”.

بوعــي وذكاء جماعــي كاف للتعامــل مــع
بوجه خاص ،وقراءة معطيات الواقع بدقة

فيــه الدكتاتوريــات وامللكيــات يف املراحــل
سـراتيجيات التــي تصوغهــا ع ـقـول تعــادي
اال ـ
العيــش الكريــم ،خصوصــا يف ظــل عصــر

لكشــف زيــف ادعاءاتهــا يف اللحظــة املناســبة،

مــا بعــد الحقيقــة ،الــذي نعيــش تجلياتــه

“البجعــة الســوداء” ( ،)black swanوهــي

العواطــف والقناعــات الشــخصية تكتســب

أو”الكايــروس” ( ،)Kaïrosســتكون بمثابــة

وتمظهراته بشكل مالحظ جدا ،حيث باتت

العربيــة لتكتــب تاريخــا جديــدا ،منفلتــا مــن

العقــل التــي تصيبــه بالعطالــة ،فكثــر مــن

يف أصلهــا جامــدة وميتــة وتعــدم دورا ،لكــن

عانــت منهــا ،لكــن دون تدمــر ذايت لكيانهــا،

األلفــة والتعــود وعــدم تحريــك آلــة الســؤال

عفا عليها الزمن وعدم التسليم بالسرديات

مــن الرخــام.

وبتجاوز النظم السياسية واالجتماعية التي

السياســية والكهنوتيــة املخادعــة التــي تثــوي
خلفهــا أفــكارا جامــدة ومقيــدة لإلبــداع

يجعلهــا أقــدس مــن املقــدس وأكــر صالبــة
نديــن يف كثــر مــن مواقفنــا وخرباتنــا

ومعارفنــا ،للشــك والاليقــن ،باعتبارهمــا
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مقال

ونعــرف موطــئ القــدم الصحيــح يف الليــل

ملناقشــة وتحليــل كل مــا يصــدر عــن النظــم

ينســجون؛ وهــي تعتــر بحــق مجــرد أمــة

الزيــف؛ وبفضلهمــا أيضــا نبصــر الطريــق

ا لبهيــم .

التــي تسـ ّيج حياتنــا ،وكشــف أخطائهــا

يتعاظــم دور الاليقــن يف عصرنــا هــذا ،حيــث

ومقاومــة مدهــا؛ مــن خــال مــا يســميه

القبيح بفعل السيل الجارف من املغالطات

وظيفيــا باســتنطاق النصــوص وســر أغــوار

تصدعــت الحقائــق وتشـوّه الجميــل وتجمّ ــل

واألخبــار الكاذبــة املمنهجــة ،التــي تنهــال عــى
عقولنــا مــن كل حــدب وصــوب ،مــع نيــة
مبيتــة ألســطرة الكثــر مــن الســرديات عــن

إدوارد ســعيد “ال ـقـراءة الطباقيــة” املهتمــة
خلفياتها وخفاياها بقصد إدراك واستعادة

مــا تعمــل عــى تســريبه وتقنيعــه يف أوّليــات
الســيطرة والتحكــم.

متفرجــة عــى املشــهدية الكونيــة ومــا يحــدث
حـوالت
يف مســرح العالــم مــن تطــورات وت ـ
عـرب اليــوم
يف شــتى املياديــن والح ـقـول ،فال ـ

يشــكلون مجتمعــا أ ـبـرا بعقــل ضامــر ،ال
ينتــج العلــوم واملعــارف وال يجيــد تدويرهــا

وتوظيفهــا ،حتــى اســتحالوا إىل مجــرد
شـراهة زائــدة مــا
كائنــات جائعــة تســتهلك ب ـ

إن وجــود كتلــة مشــككة ومؤمنــة بالاليقــن،

ينتجه اآلخرون ،كائنات تتربم من كل يشء

مهادن يقول للدوغما السياسية واإلعالمية

مجتمعاتهــا ليســت معلولــة بالكليــة،

بالبعــض إىل تتفيــه مــا يبدعــه اآلخــرون مــن

حـول عــدم التســليم ـبـرأي واحــد وأفــق
يت ـ

اعتقــادي ،مبعــث عــى االستبشــار.

عـرب اليــوم ،حيــث
الظــروف التــي يعيشــها ال ـ

عالمــات االعتــال الــذي تعانيــه أيّ دولــة

طريق الربوباغندا املدعومة بسهولة االنقياد

ضـوع ،يف غيــاب تفكــر نقــدي غــر
والخ ـ
والدينيــة “هــذه أصنامكــم وهــذا فــأيس”.

وحيــد إىل حاجــة ملحــة جــدا ،يف ظــل
حـول ا ـلـرأي املخالــف إىل
مــن املفــروض أن يت ـ
حـول الرفــض
ســلطة مضــادة وطــاردة ويت ـ
إىل قــوة حيويــة تمنــع االســتبداد واالســتفراد

بال ـقـرار بكشــف األقنعــة وخلخلــة املســلمات
ونقــد املقــدس الســيايس والســلطوي عــى

وجــه الخصــوص؛ عــن طريــق عقــل فــردي
وجمعــي مســلح بالاليقــن والالثبــات يف

نظرتــه البانوراميــة للواقــع؛ فحتــى النظريــة
العلميــة ،ومــا أدراك مــا النظريــة العلميــة،

ال يمكــن التســليم بهــا باملطلــق مهمــا كانــت
صدقيــة نتائجهــا ،فهــي تح ـتـاج عــى الــدوام
إىل مراجعــات و ـقـراءات نقديــة مســتمرة؛

عىل قولة غاستون باشالر ”النظرية العلمية
ال تكتســب هــذه الصفــة إال إذا كان لديهــا

القابليــة للدحــض” ،فمــا بالــك بال ـقـرارات
واملواقــف والخطــب السياســية والروايــات

واألطــر اإلعالميــة ،املؤسســة يف غالبيتهــا،
عىل أيديولوجيات وأهواء ومرتكزات ليست

علميــة بالضــرورة.
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األصــوات الك ـثـرة الوازنــة ،التــي تنــري

بقيــة األمــم ،ـتـأكل ممــا يزرعــون وتلبــس ممــا
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يف البلــدان العربيــة ،عالمــة دالــة عــى أن
وليســت خاضعــة بالضــرورة ،وهــذا ،يف

يف الحقيقــة ،ال تخفــى عــى العاقــل،

فاشــلة ،وال يبــدو مكمــن الــداء الــذي
يقطــع أوصالهــا مج ـهـوال ،فهنــاك دائمــا

إرادة قويــة تريــد للجميــع أن ينســاق وراء

تشــخيص مغالــط و ـمـراوغ ،وأدويــة وهميــة

وتنتقــد كل يشء عبثــا ،حتــى وصــل األمــر
تقنيــات ومبت ـكـرات حديثــة ،فرموهــا بــكل

عيب ،وأساؤوا استخدامها ملجرد أنها قد ال
ُتوافــق هــوى عارضــا أو جهــا بهــا ،و يف أســوأ
الحــاالت قــد يتــم توظيفهــا يف حــروب بينيــة

عدمية تستدعي ذاكرة داحس والغرباء من

أغــوار التاريــخ العربــي القديــم.
إن أمـ ًـة عــى هــذه الحــال ،أمــة وال ريــب ،إىل
زوال ،عــى قولــة أمــن الريحــاين “األمــة التــي

ال تنتج تموت ،ولو كانت جبالها من الفضة

مســلم باملفهــوم الواســع للكلمــة ،اإلنســان

والفكــر والفنــون ،بمــا قدمــه وأبدعــه عقــل

وظهــر الســيايس الزاهــد يف الحكــم القــارئ

نخبهــا السياســية والعلميــة والدينيــة ،إىل

التي كان ينتمي إليها قبل إسالمه ،فانصهر

بصماتهــا وشــواهدها قائمــة إىل اليــوم ،دون

يتحــدث عــن ابــن رشــد والفارابــي ،واملوظــف

( )placeboليــس لهــا قــدرة شــفائية ،حتــى
يبقــى العامــل امل ُ ْ ـمـرض ( )pathogenلجســد

وســهولها مــن الذهــب” ،مــا لــم تســارع

متجــذرا وقــادرا عــى إطالــة عمــر ا ـملـرض ،مــن

مراجعــة الكثــر مــن األمــور واملســلمات،

الدولــة وروحهــا ،وهــو بيــت العلــة ،نشــطا و
خــال اعتياشــه عــى الســلطة املطلقــة والريــع

حـزاب املصطنعــة،
الســخي والجمعيــات واأل ـ
واألبواق املنافقة املنتنة التي تعمل جميعها،

ضمــن نســق واحــد مــن أجــل إضعــاف املناعــة
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أداتــن قويتــن لتجليــة الحقائــق وكشــف

ينبــع األمــل ويــرق شــعاعه ،مــن خــال

عـرب اليــوم ،وال غــرو ،أمــة عالــة عــى
إن ال ـ

وتصحيــح النظــر إىل املســتقبل بعقــل ناقــد
وفكــر متقــد وإنســان منتــج للمعرفــة واملــادة،
متجاوزيــن كل الخالفــات والشــقاقات التــي
تعيــق االنطــاق الحقيقــي ،بســبب جمودهــا

املجــرد مــن كل االنحيــازات اإلثنيــة والعرقيــة
الجميع ،عىل اختالفاتهم ،يف بوتقة واحدة
يف دولــة العــدل واملســؤولية االجتماعيــة

والتــي تما ـيـزت عــن نظرياتهــا بالتماســك
والعــروة الوثقــى ،حتــى اِلتحــم بفضلهــا

“مواطنــون” موزعــون يف أص ـقـاع شــتى مــن

جـزات عظيمــة ،الزالــت
هــذا اإلنســان مــن من ـ
أن تزيلهــا تقلبــات األزمنــة والعصــور.

لكــن يف لحظــة تاريخيــة قاتمــة ،وض ـيـاع
البوصلــة الحضاريــة و ـتـرك جانبــا ،القوانــن

ويحاجــج بابــن خلــدون وأركــون.

أنطولوجــي مريــع ،فقــد هــذا اإلنســان
الربانيــة التــي صنعتــه وأمدتــه بأســباب

وهيبتــه ،إىل الحــد الــذي صــارت فيــه األمــم

ازدهارهــم الحضــاري ،وكمــا هــي اليــوم يف

رغــم ذلــك ،يبقــى العامــل الصحــي القــادر
الوعــي الفــردي والجماعــي والفهــم الصحيــح

أن يــأيت اإلســام ويصنــع منهــم أمــة قويــة

يف التاريخ اإلنساين ،الحضارة التي انتشرت

األخــرى تمســح بــه وبأمتــه األرض ،كمــا لــو

عــى إحــداث الشــفاء ،متوا ـفـرا ومتاحــا ،إنــه

ملــا يجــري ،واألهــم مــن هــذا كلــه يكمــن يف
مقاومــة العامــل امل ُ ـمـرض بجديــة حتــى

صـول إىل حالــة التعــايف.
الو ـ

حـراء ،يغــر بعضهــم عــى بعــض ،قبــل
الص ـ

مهابة الجانب وذات نسيج متماسك تحتكم
حـول ،وهــي
إىل قوانــن ربانيــة ال تــزول وال ت ـ

ذاتهــا القوانــن التــي مكنــت مــن ب ـنـاء إنســان

وعمـرت لقــرون طويلــة ،وكان لهــا قصــب
ّـ
الســبق يف إدخــال إضافــات هائلــة ومهمــة

يف شــتى أصنــاف املعــارف والعلــوم و الثقافــة

ســنكون بخــر وتتحســن حالنــا إذا انتعــش

التمكني ،ثم راح يستسلم تدريجيا لقوانني

حـرة مشــتتة يف
عـرب قبائــل متنا ـ
لقــد كان ال ـ

عليها يف تشييد واحدة من أرقى الحضارات

ديــكارت ،واإلمــام يخطــب بالقــرآن والســنة

التفكــر وشــاعت املعرفــة حتــى تصــر شــأنا

وضعية “وضيعة” حطت من بنيته وقيمته

الجمعيــة وإرهــاق دفاعاتهــا.

يــدوّر أفــكار هابرمــاس وأكســل هونيــت،

والتاجــر يحفــظ آيــات امل ـيـزان وي ـلـوك م ـقـوالت

حـزازة ،فــكان هــذا اإلنســان
األرض دون أيّ ـ
اللبنــة األساســية وحجــر الزاويــة التــي اع ُتمــد

وعيشــها املتزمِّ ــن يف املــايض.

ملونتســكيو وروســو ،وصــار ســائق التاكــي

أنــه خرقــة باليــة ،وراحــت تتداعــى عليــه كمــا
تتداعــى األكلــة إىل قصعتهــا.

سيتحســن حالنــا إذا بــرز املفكــر الشــعبي،

عامــا ،كمــا كانــت عنــد أســافنا يف عـ ّز
الكثــر مــن بلــدان العالــم األول ،فهــل ترانــا

سـ ُنبعث يومــا مــن جديــد ،كمــا طائــر الفينيــق

الــذي ينهــض دائمــا مــن تحــت الرمــاد؟

كاتب من الجزائر
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“الاليقين” بوصلة الطريق
في عالم اليوم
الحسين أخدوش
يفيــد اليقــن التأكيــد ال ـتـام والكامــل عــى صحــة يشء مــاّ .
إنــه الشــعور باالقت ـنـاع ال ـتـام الــذي ينتــاب املــرء بواقــع حقيقــة مــا ،أو حقيقــة
ف ـكـرة مع ّينــة ،أو عنــد ـقـول يشء يقينــيّ .
إنــه حقيقــة رأي ليــس لدينــا شــك فيــه :حقائــق مؤكــدة ال مجـ ّرد فرضيــاتّ .
أمــا الاليقــن،

معيّ .
ّ
إنه مجال للقيم املحتملة التي
فيحيل يف علم القياس عىل االرتياب الذي يحصل عند تشتت القيم املنسوبة إىل مقياس

ال يمكــن أن تقبــل قيمــة دائمــة مســتم ّرة.

لقد

جعــل هــذا األمــر مبــدأ الاليقــن ،أو

إىل نموذج تفســري ،وإىل براديغم إرشــادي

 )Uncertainty Principleمــن أهــم

والثقافيــة .لــم تكــن داللــة الاليقــن تثــر هــذه

صاغــه العالــم األملــاين فرنــر هايزنــرج عــام

شـاكل معرفيــة يف املــايض ،عــدا كونهــا
م ـ

تقري ًبــا – مــن ال ـقـرارات اليوميــة الدقيقــة إىل
ً
محفوفــا بعــدم
السياســات العامّ ــة للــدول –

الاليقني اآلن تحوّل ليسم راهننا ،بل أصبح

جديــدا ،بــل ســرورة انتهــت إىل مــا ـنـراه اآلن

باملزيــد مــن االحســاس بالتيــه والض ـيـاع.

وانتصــار البالهــة وعــودة الجهــل املقـ ّـدس

مبدأ االرتياب (باإلنجليزية

املبــادئ العلميــة يف نظريــة الكــم ،بعــد أن
 .1927ينـ ّ
ـص هــذا املبــدأ عــى أنــه ال يمكــن

تحديــد خاصيتــن مقاســتني مــن خــواص
جملــة كموميــة إال ضمــن حــدود معينــة مــن

الدقــة ،أي أن تحديــد أحــد الخاصيتــن بدقــة

متناهيــة (ذات عــدم تأكــد ضئيــل) يســتتبع
عــدم تأكــد كبــر يف قيــاس الخاصيــة األخــرى،

ويشيع تطبيق هذا املبدأ بكرثة عىل خاصيتي
تحديد املوضع والسرعة لجسيم أويل .فهذا

جديــد للقطاعــات القيميــة واإلنســانية
الحالــة مــن الهلــع فيمــا مــى ،وال ح ّتــى

تحيــل عــى املوقــف الســلبي مــن املعرفــة .لكــنّ

هــو الــذي يغــذي وضعنــا البشــري املعاصــر

فالظاهر من املســتجدات الكثرية التي طالت
عمراننــا ّأننــا ،فعــا ،غدونــا ننظــر إىل األشــياء

عــى ّأنهــا غــر محـ ّـددة كفايــة ،بــل مم ّوهــة

ومجهولــة لنــا قياســا إىل مســاحات الشــك
الشاســعة التــي طالــت ّ
كل يشء تقريبــاّ .إنــه

املبــدأ معنــاه أن اإلنســان ليــس قــادرا عــى
معرفــة كل يشء بدقــة متناهيــة .كمــا ّأنــه ال

ـنـوع مــن عــدم اليقــن يف ّ
كل يشء ،فقــط

قــدر ال يعرفــه وال يســتطيع قياســه.

والحيــاة ،فبقايــا املــايض لــم تعــد مقنعــة،

يمكنــه قيــاس كل يشء بدقــة ،وإنمــا هنــاك

حالــة النقــص والحاجــة مــا يتسـ ّيد العالــم

صـرة،
بعــد تشــكله يف دا ـئـرة الفيز ـيـاء املعا ـ

سـرعان مــا تح ّولــت إىل مــا
وقيمنــا اإلنســانية ـ

واالقتصــاد املعاصــر ،فأصبــح الاليقــن أكــر

لقــد ـغ ّـرت الجائحــة مــا تبقــى مــن آمــال
ّ
معلقــة عــى هــذه العوملــة االقتصاديــة ،كمــا

س ّرب هــذا املفهــوم إىل املجتمــع والسياســة
ت ـ
حوّل
العبــارات تــداوال يف علــم اليــوم ،حيــث ت ـ
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يشــبه ميوعــة ســائلة.

السياســة ،العلــم ،الطــب ،املعرفــة والقــوى
والحيــاة برمّ تهــا .فجــأة أصبــح ّ
كل يشء

اليقــن .والظاهــر أنّ هــذا الوضــع ليــس واقعــا
مــن ســيولة الخــوف وطغيــان الشـ ّر ،بــل

لتقديــم الــدروس عمّ ــا ي ـلـزم للمزيــد مــن

التحطيــم والهــدم.
ليســت حالــة التفـ ّـكك هاتــه وليــدة الصدفــة،
ّ
وإنمــا هــي نتيجــة تسـ ّيد طغيــان االســتهالك،
وانتشــار الالمبــاالة باألنظمــة اإليكولوجيــة
الطبيعية التي طالها التغيري السلبي ،نتيجة
ّ
املتوحشــة.
التدمــر املســتمر للرأســمالية

واآلن ،يظهــر ّأنــه مــن املســتحيل البحــث يف
مــكان آخــر للهــروب ،كمــا كشــف عــن ذلــك

و ـبـاء كوفيــد – 19؛ لــذا ،أصبــح اإلحســاس
بعــدم اليقــن هــو النصيــب العــادل الــذي

عمّ متــه الجائحــة الحاليــة.

ويف هــذا اإلطــار ،اقــرح الفيلســوف دوريــان

بالخــوف ،يف حــن ي ـلـزم أن يظـ ّـل اليقــن

التــي بــدأت ترخــي بثقلهــا عــى القلــوب

والبالهــة .لقــد نــي النــاس ،حســب اعتقــاد

تجعلنــا هــذه األزمــة نعيــش مــا ســبق أن
وصفــه بليــز باســكال بالوضــع الهـ ّ
ـش

بليــز باســكال أنّ مــا يجعــل الرتفيــه ضروريًــا

الناجــم عــن العزلــة والضعــف .فالخــوف

حـول حالــة الاليقــن العامــة
أســتور التفكــر ـ
والعقولDorian Astor, La Passion -[ .
de

Édition

l’incertitude,

de

.]l’Observatoire, Paris, 2020, p.134
فالوضــع الراهــن يــي بــأنّ التأمــل العميــق

قــد أصبــح ال غنــى عنــه ملواجهــة الاليقــن
املعاصــر .إنّ شــغف الاليقــن ليــس بــأيّ حــال

مــن األحــوال مســألة عقــل خالــص ،ذلــك أن

مســألة اليقــن وعــدم اليقــن همــا فــوق كل

تغلبــا ب ّينــا عــى هــذا الخــوف ،وكــذا الجهــل

طـرار إىل
كونــه ينســينا ويحوّلنــا مــن االض ـ

مــن الاليقــن ومــن الغــرف املنعزلــة يفرضــه

نضطــر إىل التفكــر يف موتنــا ونهايتنــا.
لكــن ،ملـ ّـا منعــت الجائحــة ك ـثـرا مــن النــاس

وهشاشــة وجودهــم .لذلــك ليــس باألمــر
الغريــب أن يعيــش النــاس حياتهــم لحظــة

ّ
وبخاصــة
أمـ ًرا أصعــب مــن أن يحتمــل،

بحثــا عــن املعنــى يف مجــرى اليومــي .لكــن ،مــا

التفكــر يف حياتنــا الخاصــة؛ وذلــك يك ال

مغــادرة بيوتهــم ،صــارت العــودة إىل الــذات
ألولئك الذين لم يتعوّدوا نمط حياة التفكري

والتأمــل الــذايت .نتيجــة لذلــك ،تســلل إىل

يشء مســألة غر ـيـزة وعاطفــة وجدانيــة؛
ّ
متعلقــة يف املقــام األول باملعتقــدات
ّإنهــا

الجميــع الشــعور بعــدم االســتقرار وهشاشــة

االســتدالل واالســتنتاجات والحجــج.

فخافــوا مــن الاليقــن الــذي نجــم عــن قلــق

والقناعــات قبــل أن تكــون مرتبطــة باســتنباط

عــدم اليقــن ،إذن ،لــه عالقــة باإلحســاس

لإلنســان ،أي ذلــك الوضــع البشــري القاصــر

الحياة ،وعاش أغلب الناس ضيق اإلقامة،

الوجــود وضجــر امللــل.

ضعــف تحمّ ــل البشــر ألنفســهم ووهنهــم

بلحظــة ،حيــث ينتقلــون مــن تحفيــز إىل آخــر
يتغافــل عنــه ـهـؤالء ،هــو أن جوهــر حياتهــم

يكمــن يف الديناميــة التــي تحدثهــا الجدليــة

بــن ســعيهم وراء املعنــى وعبثيــة األشــياء.
ويف ظـ ّـل هــذه الجدليــة ،تســتمر الحيــاة
دون أن تضمــن الســعادة ألحــد ،وبذلــك
يبقــى القلــق مالزمً ــا لهــا ،حتــى وإنّ تجاهلــه
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عــن املسـ ّرات.

نهاد الرتك

اإلنســان نتيجــة االنغمــاس والبحــث الــدؤوب
البـ ّـن ممّ ــا ســبق ّأننــا دخلنــا بالكثــر مــن

الضجيــج ديناميــة التغيــر العميــق للغايــة.
لكــن ،مــا الــدرس املســتفاد مــن كل هــذا الــذي

يقــع اآلن؟ لقــد كشــفت جائحــة كوفيــد –
 19عــن هشاشــة وضعنــا البشــري الراهــن،
كمــا ب ّينــت حاجتنــا امللحّ ــة إىل ضــرورة فعــل

يشء مــن أجــل املنــاخ .فكمــا ي ـقـول دومينيــك
بورغ» عندما نكون أمام ظاهرة من مستوى

مختلــف ،أي أمــام خســائر مــن مســتوى
مختلــف ،تنهــار كل تدابرينــا املعتمــدة عــى

التقنيــات .واملواجهــة ال تتــم إال بشــكل

جـزيئ؛ والطريقــة الوحيــدة ملواجهــة هــذا
ـ
الواقــع هــي العــودة إىل األساســيات ،وإىل

الســلوكيات اليوميــة .ال يتــم التقليــل مــن
انبعاثاتنــا عــى املســتوى العاملــي بالتقنيــات،
بــل بالســلوكيات .هــذا هــو الــدرس املســتفاد»
[دومينيــك بــورغ« ،أزمــة كورونــا مؤشــر عــى

بدايــة انهيــار الحضــارة الصناعيــة» ،ترجمــة
أحمــد ربــاص ،نشــر يف موقــع أنفــاس نــت،

بتاريــخ 30 :تشــرين/1أكتوبر 2020؛ أنظــر
الرابــط.]https://anfasse.org :

متوتـرا بــل
ّـ
يبــدو الوضــع البشــري الراهــن
يــزداد تعقيـ ًـدا أكــر مــن ذي قبــل؛ فاملســرح

حـول ال ينتهــي،
العاملــي اآلن منغمــس يف ت ـ
وهــو التحـوّل الــذي يمنعنــا ،يف كثــر مــن

األحيــان ،مــن فهــم معنــى النظــام الــدويل

الحــايل .بالتــايل ،فــإن فقــدان العالمــات

ً
خاصــا،
املرجعيــة للتقييــم ،يثــر شــعورًا
يمكــن تلخيصــه يف صيغــة إيليــا بريغوجــن

الحا ـئـزة عــى جا ـئـزة نوبــل يف الكيم ـيـاء،

عندما قالت “اليقني الوحيد الذي يمكن أن
يتمتــع بــه ا ـملـرء ،هــو أننــا نعيــش يف عالــم مــن
الاليقــن
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محمد ظاظا

ماهية النص الرقمي
السيد نجم

راج مصطلح النص الرقمي مع رواج التقنية الرقمية ،فهو النص الذي يتشكل يف البيئة الرقمية ،بتوافر العناصر؛ الحاسوب،
شبكة اإلنرتنت ،والكاتب والتقني املتفاعل .ماهية اليشء هي ما به اليشء من حيث هي ،املصطلح منسوب إىل :ما هو؛ جعلت
الكلمتان (ما – هو) ككلمة واحدة( ..معجم لسان العرب).

سـوب .أمــا منظمــة األدب االلك ــروين
لعــل جمــوع تلــك النصــوص قــد ينتــج مــا يســمى بــاألدب الرقمــي ،وهــو األدب الــذي ي ـقـرأ بالحا ـ

“أيلــو” أو “ ”ELOتؤكــد (أن مــن املهــم العمــل مــع الجانــب األدبــي بصــورة رقميــة واالســتفادة مــن القــدرات املتاحــة عــى الكومبيوتــر
سـوب.
مــع إمكانيــة اســتغالل شــبكات الكومبيوتــر) ..وهنــا نقلــة جديــدة حيــث توظيــف إمكانــات وقــدرات جهــاز الحا ـ

أنتجت

التقنيــة الرقميــة العديــد

إليــه – قلــة قيــود النشــر -والتفاعــل القــوي

( )Eastgateومؤلــف نقــدي تحــت عنــوان

األدبيــة ،منهــا التخييــل النــري ســواء

اإلنرتنــت .مظاهــر “التفاعليــة” ـعـرت عــن

ويظهــر أول نصــن فرنســيني همــا «الزمــن

من األصناف من النصوص

بتوظيــف معطيــات االنرتنــت أو بمجــرد

توظيــف اللغــة الخطيــة فقــط مــع ال ـقـراء

واملطالعــة عــى شاشــة أج ـهـزة الحاســوب..
عـرض
حـريك الــذي ي ـ
وكــذا إن ـتـاج الشــعر ال ـ

عىل هيئة فالش واســتخدام أنظمة تشــغيل

أخرى .ويمكن توظيف الشكل الحوارى كما

يف املحادثــة الفوريــة أو “..”Chatterbots

شـرة عــى شــبكة
مــع جمهــور ال ـقـراء مبا ـ
هويــة النصــوص الرقميــة :رواج الكتابــة

شـركة خــال ـفـرة مب ـكـرة مــن
اإلبداعيــة امل ـ
ظهــور التقنيــة الرقميــة ،بســبب أن «خدمــة
الربيــد اإللكــروين” التــي ســبقت ظهــور شــبكة

اإلنرتنــت بشــكلها املعــروف ،وهــذا شــجع
ف ـكـرة التأليــف الجماعــي للنصــوص.

شـركة
كمــا راجــت الكتابــة اإلبداعيــة امل ـ

القــذر» ألالن شــيفو وجيــل أرمانيتــي وفرانــك
ديفــور و« % 20حــب زيــادة» لفرانســوا

كولون .وقد بدت التفاعلية يف تلك األعمال

املب ـكـرة ،ليــس أكــر مــن التعليــق عــى النــص

الرقمــي ق ـبـوال أو ـغـره ،دون املســاس باملــن.
فيمــا بعــد ظهــر النــص التشــعبى الــذي

يتشــكل بمشــاركة عــدد مــن املهتمــن بالنــص

ثــم مشــاريع الكتابــة التعاونيــة التــي تســمح

باســتخدام املنتديــات واملواقــع الثقافيــة
املتخصصــة التــي ظ ـهـرت الحقــاً ..أن يبــدأ

القــرن العشــرين يف النقــد األدبــي والفلســفة

اإللكــروين .وكذلــك النصــوص الفيســبوكية

عــى النــص ،ثــم ثالــث وهكــذا.

باعتبــاره العمــود الفقــري لهــذه الكتابــة

لآلخريــن باملســاهمة بنــص مــا مثــل الروايــات

التــي قــد تأخــذ شــكل رســائل يف الربيــد

التــي توظــف صفحــات الفيســبوك ..ثــم

أحدهــم كتابــة نــص ثــم يضيــف عضــو آخــر

الروايــة والنصــوص التفاعليــة والــذي يســمى الرواية الرقمية واملصطلح
أيضا بالـ ”Interactive” fiction

وكان األدب اإللكرتوين/الرقمــي الــذي هــو؛

أعمــال أدبيــة يتــم إبداعهــا عــر وســائط
االتصــال ُ
وتنشــر أوال عــر شــبكة اإلنرتنــت.
صـول
يمتــاز بعناصــر هامــة ،منهــا ســهولة الو ـ
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األدبــي الجديــد ..لعــل معظــم نظريــات

شـرة بظهــور «النــص التشــعبي»
كانــت إمــا مُ ب ـ
الرقمية التشعبية الجديد ومنها« :حوارية»

باختــن« ،جثــت» ،كمــا عنــد “ميشــال

أول عمل روايئ وظف الحاسوب والتشعب

فوكــو” «مــوت املؤلــف» و«تداخــل الح ـقـول

«بعــد الظ ـهـرة» ملايــكل جويــس ،وكان ث ـمـرة

املؤلف» عند روالن بارث ،ثم «نهاية الكتاب»

ظهــر عــام  1986يف أ ـمـركا ،تحــت عنــوان
حـول الربنامــج املعلومــايت
ل ـقـاء مؤلفــن ـ
ضـاء الحــي” ( )Storyspaceوالناشــر
“ف ـ

املعرفيــة» ،كمــا «النــص – الشــبكة» و«مــوت

و«الالمركــز» عنــد دريــدا ،و«تنــاص» جوليــا

كريســتيفا ،بــل وحتــى «متاهــة» بورخيــس..

الخ .كل ذلك وجد نفسه مشدودا لـ «النص

الوضــع االعتبــاري لــأدب الجديــد لــم يتحــدد

شـركان
الروايــة «مرتابطــة» و«تشــعبية» :ي ـ

عـرة عــن
ولــدت عــدة مصطلحــات م ـ

ضـوح بــن أجنــاس فرعيــة داخــل
التمييــز بو ـ

الحــي التــي تأخــذ شــكل كلمــات أو جمــل

الرقميــة»« ،الروايــة اإللكرتونيــة» «الروايــة

الروايــة «الرقميــة» والروايــة «اإللكرتونيــة»:

التشــعبي» بأكــر مــن خيــط.

النــص الــروايئ الرقمــي الجديــد« ..الروايــة
التشــعبية» «الروايــة الرتابطيــة»« ،الروايــة

بعــد ،واإلن ـتـاج لــم يبلــغ مــن الرتاكــم مــا يتيــح
ال ـنـوع الجديــد.

صفــة «رقمــي» ،مــن هــذه الزاويــة ،يكــون

بالتشــتت واملتاهــة والتشــعب «النصــوص

مصطلحــات« :ترابطيــة» أو «تشــعبية»،

اصطالح «الرقمي» عاما تندرج تحته الكتابة

الخطيــة والتشــعبية عــى الســواء .كمــا يركــز

حـركات البحــث
املالحــظ أنــه إذا انتقلنــا إىل م ـ

طـاح «رقمــي» عــى الطبيعــة غــر املاديــة
اص ـ

يُصنــف يف أكــر مــن خانــة .مــرد هــذه «البلبلــة

الحاســوب باعتبــاره الجهــاز الــذي بواســطته

بشــبكة اإلنرتنــت وجدنــا العمــل الواحــد
االصطالحيــة» – إن جــاز التعبــر – كــون

صـول
إىل وجهــات ســردية أخــرى أو الو ـ

شـركان يف غيــاب الســند الورقــي ،ومــا أن
ي ـ

التفاعليــة» ،ثــم «روايــة الواقعيــة الرقميــة»..

«إلكرتونية»«/رقميــة» ثــم التفاعليــة.

متنا ـثـرة هنــا وهنــاك ،يتــاح للقــارئ االنتقــال

إىل حكايــات فرعيــة أصيلــة يف مــن النــص.

يخضــع نــص ورقــي للرقمنــة حتــى يكتســب

إجمــاال يمكــن أن نحصــل عــى ثالثــة

يف غيــاب الخطيــة فعــر تنشــيط روابــط

للســند ،يركــز رديفــه «اإللكــروين» عــى
يتــم رقمنــة النصــوص.

هــذا الرتابــط مــع تشــعبه وتعــدده قــد يــي

التشــعبية» (أو املتشــعبة) مقابــا لألصــل

املصطلحــي .)hypertexte

الروايــة “التفاعليــة” :لهــذه التســمية م ـيـزة
إ ـبـراز ديناميــة العالقــة التــي تنشــأ بــن النــص

الرقمــي وقارئــهُ ،يــرز املصطلــح الجانــب
اآليت مــن الســرد الجديــد :النــص وال ـقـراءة
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مقال

حـركات متبادلــة يتوقــف
معــا همــا حصيلتــا ـ

االختصــارات املتعلقــة بالتع ـبـرات األجنبيــة

الحلــوى” ( )2010للمصــري محمــد توفيــق

مجموعــة مــن الربامــج ،مــن جهــة ،والقــارئ

مثــل ،lol: laugh out loud :أو لتجنــب

ثان ًيــا الروايــة الرقميــة التفاعليــة ،أو الروايــة

بعضهــا عــى بعــض ،بــن جهــاز الحاســوب/

مــن جهــة ثانيــة .بــدون تدخــل القــارئ لــن
يحقــق التفاعــل.

خالصة

باســتثناء مصطلــح الـ « »hypertexteال

كتابــة تع ـبـرات شــائعة ،مثــل IMHO:..

 in my humble opinionالتمريــر
الســريع لألفــكار واملفاهيــم ،يف زمــن محــدود
وبضربــات قليلــة عــى لوحــة املفاتيــح..

مانــع يف اســتخدام املصطلحــات كلهــا “روايــة

عناصر تشكل الرواية التفاعلية

عىل النص؛ فكل تسمية تركز عىل بُعد من

عليــه أن يكــون “ملمــا بلغــات الربمجــة

رقمية/إلكرتونية/تشعبية/تفاعلية” للداللة

خصائــص الكتابــة الرقميــة (عــر الحاســوب-
توظــف خصائــص يوفرهــا الجهــاز مثــل

الصــورة أو الصــوت و ـغـره) والنــص هــو هــذه
الســمات مجتمعــة .أمــا مســألة الخلــط الــذي
يمكــن أن ينتــج عــن اكتســاب النــص الورقــي

صفــة «رقمــي» بمجــرد رقمنتــه حيــث يقــال
“نســخة رقميــة بصيغــة  PDFأو (نســخة
رقميــة بصيغــة وورد”.

رؤية نقدية

ّ
املعدلــة
ألعــاب الفيديــو ،املدونــات ،والصــور
ليناسب الوسط الذي يُقدم عربه (اإلنرتنت).
فبالغة اإلنرتنت تقاس عىل جانبني:

الفوتــو شــوب والفــاش ماكــرو ميديــا والبــاور
دايركتــور وعلــم الجرافيكــس ..الــخ .كمــا
يجب عىل الناقد الرقمي الجديد اإلملام بكل

ماهية التفاعلية يف النصوص الرقمية إذن،
تتجــى مــع عــدد مــن املظاهــر منهــا:

صفحــة الشاشــة للحاســوب (خــال مرحلــة

الرقمــي ،القــارئ الرقمــي لــم يعــد ســلبيا كمــا

ثانيــا :تجــى شــكل تفاعــي بالتشــارك بــن

مــن خــال تقنيــة الهايربتكســت حيــث

ثالثــا :كانــت ف ـكـرة إن ـتـاج النصــوص التشــعبية

لينــك آخــر ،أو العــودة واملزاوجــة بينهمــا ويف

املزيــد مــن املعلومــات واالثــارة.

كان حــال القــارئ الورقــي ،يســتطيع االختيــار

روايــة مختلفــة.

الكاتب وكاتب آخر إلنتاج نص رقمي جديد.

حيــث نقــاط يتفاعــل معهــا القــارئ لتلقــي
رابعــا :إن ـتـاج النصــوص التــي تعتمــد عــى
الصــورة والصــوت واللــون والحركــة ثــم

جانــب أول مــن تأثــر التفاعليــة الرقميــة وهــو

الكلمــة (األنيميشــن) وهــي مفــردات اللغــة

ب ـنـاء الروايــة الســردية الورقيــة أو التقليديــة

خامســا :ذلــك التفاعــل بــن القــارئ أو

مــا يتجــى مــن تأثــر التقنيــة الرقميــة عــى
(مــع نمــاذج مــن الروايــات الرقميــة) مثــل
روايــة :أب ـنـاء الديمقراطيــة ( )2006للمصــري

الرقميــة الجديــدة.

املتصفــح مــع تلــك النصــوص بحيــث يعــدل
منها ..ربما تبدو ألعاب الطفل الرقمية أكرث
األمثلــة شــيوعا لهــذا النمــط مــن التفاعــل.

للعراقي ضياء جبييل ،و”حرية دوت كوم”

إذن تبدو ماهية التفاعلية هي جملة مظاهر

أســبوع يــوم جمعــة” ( )2009للمصــري

والقــارئ الرقمــي مــع نــص رقمــي مــا.

إبراهيــم عبداملجيــد” ،و”حبيبــي أوناليــن”

( ،)2009للمصــري أحمــد كفــايف ،و”فتــاة

محمد ظاظا
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عبــد الواحــد أســتيتو ..وغريهــا.

ثم القارئ التفاعيل الذي
سيعب عنه األدب
ّ

ومُ فضــا ،واآلخــر جمــايل أو “االعتبــارات

املحملــة باألفــكار واالنفعــاالت مــع حالــة

الح ـمـرا” للسينارســت املصــري بــال حســني،

قديمــة).

روايئ ناضــج.

(2008م) للمصــري أشــرف نصــر ،و”يف كل

– تراجعــت أمــام ســطوة األيقونــات والصــور

توفيــق ،و”عــى قــد لحافــك” للمدونــن

شـاء نــص
الخصائــص الفنيــة والوظيفيــة ﻹن ـ

– االعتبــارات الوظيفيــة :مج ـمـوع مــا

الجماليــة” حيــث ســقطت ســطوة الكلمــات.

و”ربــع مخيفــة” للمصــري أحمــد خالــد

أوال :تفاعــل الكاتــب الرقمــي مــع نصــه عــى

ياســر شــعبان ،و” لعنــة ماركيــز” (،)2007

يجعــل املوقع/النــص مُ ســتخدما بســهولة،

شــات” للكاتــب األردين محمــد ســناجلة،

املختلفــة وتعلــم برامــج متعــددة منهــا:

البالغــة الرقميــة التــي تعنــي فــن اإلق ـنـاع يف

كالربيــد اإللكــروين ،صفحــات املواقــع،

وليــس لهــا نســخة ورقيــة ،مثــل روايــة ”

و”عــى بُعْ ــد مليمــر واحــد فقــط” ،للمغربــي

كل ـقـراءة ســيخرج بــيء مختلــف وربمــا

املحتــوى يف أنــواع جديــدة مــن الخطــاب،

قراءتهــا إال مــن خــال االتصــال بالحاســوب،

الكاتــب والناقــد الرقمــي فالكاتــب الرقمــي

حـول خــواص هــذا اإلبــداع
ولــد التســاؤل ـ

وســائل اإلعــام اإللكرتونيــة ،أو فــن توجيــه

التــي تــمّ ســردها إلكرتون ًيــا ،والتــي ال تمكــن

سـولو ،و”الكنبة
املصريني بياســت وجيفارا و ـ

يســتطيع الذهــاب مــع لينــك معــن وتجاهــل

الجديــد ومالمحــه (االبــداع الرقمــي) مثــل

34

املتكــررة ،لوصــف أفعــال تتخلــل الحــوار

وغريهــا.

التعامــل اﻹيجابــي مــن الكاتــب الرقمــي

كاتب من مصر
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مقال

الوكيل األدبي الذي نفتقده
في العالم العربي
داؤد محمد

قاسم المحبشي

ترتبــط مهنــة الوكيــل األدبــي بوصفــه وســيطا بــن الكتابــة واملجتمــع بحقــل اجتماعــي أوســع ،هــو حقــل أو مجــال النخبــة بوصفهــا
جماعــة اجتماعيــة ـتـدل عــى الصفــوة والطليعــة والنــدرة والقلــة إذ هــي تحيــل عــى االصطفــاء واالختيــار واالنتخــاب والقطــف
واالن ـتـزاع مــن رأس الــيء أو مــن أساســه وتمتــد تلــك اإلحالــة إىل مــا يمثــل خصيصــة الــيء األكــر تمي ـيـزاً لــه عمــا عــداه وعــى

عـام ومبــذول ومب ـتـذل وعــادي .والكتابــة تعــد مــن أهــم املهــن
أســاس التميــز والنقــاوة والصفــاء والرفعــة وعــدم االختــاط مــع مــا هــو ـ
اإلبداعيــة النخبويــة تضــم جماعــة مــن األ ـفـراد يمتلكــون خصائــص مم ـيـزة تجعلهــم أكــر قــدرة عــى التميــز يف أداء أدوار شــديدة
األهميــة يف حيــاة مجتمعاتهــم.

مهنة

الوكيــل األدبــي ليســت ظا ـهـرة

واملفكريــن ال توجــد كمــا توجــد النباتــات

إيجابيا يف الجماعة العلمية.

حديثــة بــل تمتــد إىل فجــر التاريــخ

االجتماعيــة بمــا يف ذلــك نخبــة الكتــاب

قبــل الكتابــة والتدويــن ،إذ يمكــن رصدهــا

واألشــجار يف الغابات ،بــل تتولــد يف خضــم

االجتماعــي للتمـ ّـدن اإلنســاين منــذ مرحلــة مــا

بصيــغ وأســاليب متنوعــة يف مهنــة الكهنــة
والدعــاة والحفظــة واأل ـقـران والخــان

والتالميــذ كمــا كان الحــال يف اليونــان
القديمة .فلوال وجود أفالطون ملا عرفنا ماذا

املمارســة االجتماعية وشــبكة عالقات القوى

املهيمنــة ،وال ســلطة اال بوظيفــة والوظيفــة
تخلق العضو كما هو معلوم .وال وظيفة إال

بــدور اجتماعــي معــرف بــه ومقــدر تقد ـيـرا

طويلــة ،بغــض النظــر عــن تغيــر ممــاريس

واســتمرار نشــاطهم عــى شــبكة واســعة مــن

اجتماعيــة لتمكــن اســتمرار وترســيخ ذلــك

ورواة القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي

من مجموع الفاعلني املشــتغلني يف النشــاط

الشــريف ملــا عرفنــا الرســالة املحمديــة .وتجــدر

اإلشــارة إىل أن تلــك املســألة ت ّتصــل بعالقــة
املعرفة بالسلطة باملعنى الفوكوي نسبة إىل
الفيلســوف الفرنــي ميشــيل فوكــو .إذ بقــدر
مــا يكــون للــكالم والكتــاب واملتكلــم والكاتــب
مــن دور ووظيفــة اجتماعيــة معــرف بهــا

ومقدرة خري تقدير يف املجتمع املتعني يكون
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االنت ـمـاء إىل (مجــال اجتماعــي) مؤسســة
محددة ،يمكن تمييزها عن بقية املؤسسات

االجتماعيــة .ويعنــي ثانيــا :أن يتــم اختيــارك

وإدماجــك يف نســق يقيــم فاعلــوه عالقــات
ترابــط وفــق طرائــق تتوافــق مــع مبــادئ مهنيــة

خـرا أنــك
معياريــة مخصوصــة ،وهــو يعنــي أ ـ

نشــاط اجتماعــي مــا عــى مــدى ـفـرات زمنيــة

وهــذا معنــاه أن املشــتغلني يف العلــم ليســوا
أشــخاصاً معزولــن عــن مجتمعهــم ،بــل

الدعــم واإلســناد املؤســي عــى شــكل ـفـرص

العلمــي؛ أي (الجماعــة العلميــة) بمعنــى

سوســيولوجيا النخــب ،إذ “أن اســتمرار

يحــدد املوقــع الرتاتبــي لوحــدة مــا يف نســق

بوجــود دور العا ِلــم املعــرف بــه واملقــدر
تقد ـيـراً إيجابيــاً يف ثقافــة املجتمــع املعنــي،

أهــم األنســاق املفتاحيــة يف فهــم وتفســر

املركزيــة يف دراســة نمــو العلــم تتصــل

هــم فاعلــون ثقافيــون يعتمــد وجودهــم

سـرة
و ـلـوال وجــود الحفظــة وأصحــاب ال ـ

يعــد مدخــل الــدور االجتماعــي للعا ِلــم مــن

لقاء القيام بأدوارهم ،وهكذا فإن مصطلح

نعــم مهنــة الوكيــل األدبــي مهمــة وتســتحق

ويــرى الكثــر مــن الباحثــن أن النقطــة

العلميــة أو حــارس البوابــة.

قــال ســقراط .و ـلـوال وجــود حواريــي الســيد

يعنــي أن تنتمــي إىل إطــار اجتماعــي متشــكل

املحكم العلمي يف إجازة األبحاث واألطاريح

العالــم يف املجتمــع”؛ إذ أن الوضــع يشــر

دور نشــر لطباعتهــا وتســويقها بســبب ضيــق

وأن عليــك إتقــان الــدور االجتماعــي املقــدر

املديــر أو العميــد اإلداري ،ودور املناقــش أو

ضـرب مثــال
إيجابيــا يف املجتمــع .ويمكــن ـ
لذلــك مــن املجــال العلمــي .أن تكــون عاملـ ًـا

املســيح ملــا عرفنــا مــاذا قــال عيــى بــن مريــم،
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للوكيــل األدبــي قيمــة وأهميــة .إذ أن النخــب

موضوع ملراقبة اجتماعية ،داخل املؤسسة،

ودور العضــو يف القســم العلمــي ودور

وبهــذا املعنــى يختلــف (الــدور) عــن (الوضــع)

الذيــن يضطــرون إىل اضاعــة نصــف عمرهــم

للتعليــم والبحــث العلمــي وقنــوات ملناقشــة
نتائــج أبحاثهــم ونشــرها ،والتق ّبــل واال ـعـراف

االجتماعــي الضمنــي بهــم بصفتهــم عل ـمـاء
يحظــون بالقيمــة والتقديــر اإليجابــي يف

جـزاءات التــي ينالونهــا
خـرا ال ـ
مجتمعهــم .وأ ـ
مقابــل القيــام بأدوارهــم املتعــددة ،دور
املعلــم أو األســتاذ ودور الباحــث العلمــي

كمــا ذهــب جوزيــف بــن دافيــد يف كتابــه “دور

جـزاءات التــي ينالهــا ـهـؤالء الفاعلــون
إىل ال ـ
“دور” يحــدد الوظيفــة ومصطلــح “وضــع”
اجتماعي مشخص .يف هذا السياق يمكن لنا
النظر إىل أهمية وقيمة مهنة الوكيل األدبي

هــذا النشــاط ،يعتمــد عــى ظهــور أدوار

يف املجتمــع العربــي .فالنخــب املهيمنــة هــي

النشــاط وقواعــده وقيمــه ومعا ـيـره ،وعــى

لرتويــج وتســويق بضاعتهمــا .يف حــن أن

فهــم فئــة اجتماعيــة لهــذه األدوار وتقييــم

املجتمع اإليجابي لها؛ أي منحها مشروعية

وقيمــة مقــدرة خــر تقديــر”.

سـرة
التــي لديهــا ا ـلـوكالء والحجــاب والسما ـ
الكتاب املفكرين واملبدعني يف صناعة الكتابة

العلميــة والفكريــة والفلســفية والثقافيــة
والفنيــة ويف مختلــف املجــاالت اإلبداعيــة

ومعنــى الــدور هــو “مــا يتوقــع مــن شــخص

الزال يريــن عليهــم التهميــش واإلهمــال

القيام به مؤسسيا بصفتهم أعضاء فاعلني

الحيوي يف عالم باتت الثقافة فيه هي رهان

وعــدة أشــخاص بوصفهــم (جماعــة منظمــة)

داخــل األنســاق املختلفــة للمؤسســة املعنيــة،

ولــم يتــم اال ـعـراف بدورهــم االجتماعــي
التنافس ومضماره .فكم هم الكتاب العرب

يف طباعــة افكارهــم وتنقيتهــا والبحــث عــن
ذات اليــد؟

الرتويج لها بكل الوســائل املمكنة الســيما يف
عاملنا الراهن عالم الثورة العلمية واالتصاالت

واملعلومــات إذ شــهد العالــم املعاصــر منــذ
منتصــف القــرن العشــرين أحداثــاً عاصفــة

غـرات متســارعة عــى مختلــف األصعــدة
ومت ـ

غـرات
(الحضاريــة والثقافيــة واملدنيــة) ،مت ـ
لم يشهد لها التاريخ مثيال ً من حيث جدتها
سـرعتها وأثرهــا وقوتهــا الصادمــة وتعــد
و ـ
املعرفــة أهــم ســمات اللحظــة الراهنــة كمــا

وصفهــا املفكــر األمريــي أولفــن توفلــر الــذي
يــرى أن أمــم املوجــة الثالثــة تقــوم “بإن ـتـاج
ونشــر وتوزيــع وبيــع املعلومــات واإلعــام

واملبت ـكـرات ،واإلدارة ،والثقافــة الرفيعــة
والفنــون الشــعبية ،والتكنولوجيــا املتقدمــة،
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والرعايــة الطبيــة ،والخدمــات املاليــة وغريهــا

أندرو واييل ،وهو أحد أبرز الوكالء األدبيني

 )Softwareوالتعليــم ،والتدريــب املهنــي،

للعالــم”.

القا ـهـرة لعقــد اتفاقيــة الوكالــة معــه .ي ـقـول
املعروفــن عــى مســتوى العالــم ،فهــو يمثــل

مــن خــال وكالتــه التــي تحمــل اســمه 700

ومــن بــن تلــك الخدمــات األخــرى يمكــن أن
تقدم أيضاً الحماية العسكرية القائمة عىل

كاتــب عــى مســتوى العالــم منهــم عــاء

املوجــة الثالثــة” بحســب توفلــر .هــذا معنــاه

مــدى ولعــه واهتمامــه بأعمالــه األدبيــة التــي

امتالكها لقوات عسكرية متفوقة تنتمي إىل
سـاع متزايــد للمؤسســة الثقافيــة املعرفيــة
ات ـ

األسواين الذي ال يخفي واييل لحظة واحدة
قادتــه قراءتهــا يف الواليــات املتحــدة إىل زيــارة

مصــر لل ـقـاء األســواين إلقناعــه بتمثيلــه مــن

التــي يقــع الكتــاب واملفكــر واملقــرع بوصفــه
ً
مبدعــا يف قلبهــا وال تنهــض
فاعـ ًـا اجتماع ًيــا

خــال وكالتــه .ي ـقـول أنــدرو وايــي يف حــوار

غـرب صــارت مهنــة الوكيــل األدبــي
يف ال ـ

عــاء األســواين ،بعــد إعجــاب واهتمــام

واألكاديميــة واإلعالميــة وتقــوم بوظائــف

االهتمــام إىل رغبــة حقيقيــة يف التعــرف عــى

إال بممارســة نشــاطه اإلبداعــي.

مــن التقاليــد الراســخة يف الدوائــر الثقافيــة
حيوية تستدعي وجودها وديمومتها ،بينما

الزالــت تلــك املهنــة مجهولــة لــدى كثــر مــن

النخــب العربيــة .كتبــت الكاتبــة الربيطانيــة،

معــه «جئــت إىل مصــر يف ا ـملـرة األوىل لل ـقـاء

شــديدين بأعمالــه األدبيــة ،وتحـوّل هــذا
هــذا الكاتــب العربــي املؤثــر ،ولذلــك جئــت إىل

صـول إليــه
مصــر للقائــه ،بالرغــم مــن أن الو ـ
آنــذاك كان صعبــاً ،فقــد التقينــا ،وبالفعــل
استمر الحديث حتى منتصف الليل واتفقنا

جــوان آيكــن يف كتــاب لهــا صــادر منــذ أكــر
مــن ثالثــن عامــاً ،عــن دور وكيلتهــا األدبيــة

عــى أن تمثلــه وكالتــي”.

يكــون لديــك وكيــل أدبــي» ،وتلخــص مهامــه

من أيّ وقت مىض ملهنة الوكيل األدبي الذي

يف أحــد كتبهــا وتنصــح الكتــاب «بضــرورة أن

يف «تحســن شــروط الناشــرين ،ومراجعــة

االتفاقــات ،وتقديــم االقرتاحــات ملنافــذ بيــع
جديــدة ،إذ قالــت :إن وكيلتهــا األدبيــة ‘جــن
يل روا’ قد كتبت دليال ً صغرياً ممتازاً للتأليف

للمجــات واملسلســات ،تحــت عنــوان ‘بــع

لهــم قصــة’ حثــت فيــه الكتــاب الذيــن كانــت
ت ـتـوىل أعمالهــم ،وكان بعضهــم مرموقــاً،

عــى أن يعــودوا أنفســهم عــى كتابــة ســت
صفحــات يوميــاً عــى األقــل ،كان شــعارها ‘ال
بــد أن تبقــى الكتابــة متدفقــة ّ
وإل ســتنضب،

مثــل الب ـقـرة تح ـتـاج إىل الحلــب’ ،وقــد قالــت:

لهــا وكيلتهــا إن وقــت فراغــك سيتســع دائمــاً

حسن الهادي

والســوفت ويــر (برامــج العقــل اإللكــروين

جـاء عنــوة إىل
املصــري عــاء األســواين و ـ

والخالصة أن الحاجة باتت ماسة اليوم أكرث
يقــوم بــدور الوســيط بــن الكتــاب واملجتمــع

بمختلــف مؤسســاته ويضطلــع بــأدوار ك ـثـرة

منهــا دور الطباعــة والتنســيق والتصحيــح
واإل ـ
خـراج والرتويــج والتعاقــد والتوقيــع

والتصديــر والبيــع وغــر ذلــك مــن الوظائــف
التــي تخفــف مــن عــى كاهــل الكاتــب الكثــر
والكثــر مــن الهمــوم املضنيــة وتجعلــه يمنــح

كل وقتــه وف ـكـره للكتابــة والنشــاط اإلبداعــي

الجديــر بالقيمــة واألهميــة واالعتبــار.

باحث وأكاديمي من اليمن مقيم في القاهرة

طاملــا أنــا بجانبــك” .وقــد لفــت نظــري أن وكيــل
أدبــي أ ـمـريك هــو الــذي اكتشــف الــروايئ
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ليىل داغر

الم ْم ِرضات في الثقافة الشعبية
ُ
محمود كحيلة
فتــح ملــف األوبئــة وامل ُ ْمرضــات مجــددا بســبب جائحــة “كوفيــد –  ”19الشــهرية بكورونــا وهــو وبــاء خطــر ّ
نغــص حيــاة النــاس وأقلــق
ِ
عـام امليــادي  ،2019ويبــدو أنــه لــن يغــادر بتلــك الســهولة التــي حـ ّـل بهــا ضيفــا ثقيــا عــى عاملنــا
راحتهــم منــذ ظهــوره أواخــر ال ـ

سـرعة انتشــار هــذا
الــذي اتفــق ألول ـمـرة ربمــا يف التاريــخ اإلنســاين عــى ـقـرار واحــد هــو “الحجــر الصحــي امل ـنـزيل” ألجــل الحــد مــن ـ

سـرعة
الفايــروس الخطــر والوقــوف يف وجــه هــذا الوبــاء املرعــب الــذي أســهم يف التهويــل مــن شــأنه التقنيــات الحديثــة التــي هيــأت ـ
تبــادل املعلومــات وانتشــار األخبــار مــا أطلــع كل النــاس أوال بــأول عــى مســتجدات األخبــار ومــدى انتشــار ا ـملـرض وســهولة انتقــال

شـرت كذلــك أخبــار ـمـوت األطبــاء أنفســهم وهــم يف الثقافــة الشــعبية درع واق ملقاومــة األ ـمـراض إذ ي ـفـرض عامــة
العــدوي وانت ـ
النــاس أنهــم أهــل علــم بوســائل التحصــن واإلفــات مــن عــدوى ا ـملـرض.

ساهمت

التكنولوجيــا أيضــا يف

الخــوف ،وقيــل إن الحــروب العامليــة القادمــة

النــاس إذا انتهــى أجلهــم ال يبقــون لحظــة

مْرضــات مــع البشــر ،وعــدد األرواح
تاريــخ امل ُ ِ

تضـ ّر بحيــاة النــاس لهــدف تقليــص عــدد

جـرت املليــارات مــن
لذلــك وســائل اإلعــام فأ ـ

البعض إرادتهم ويحققوا أطماعهم.

مكتوبــة وحيــاة محســوبة وأســباب مقــدرة.
مْرضــات التــي كانــت تمــر
أصبحــت ـ
سـرة امل ُ ِ

صـول إىل
سـرعة الو ـ
ـ

التي حصدها األوبئة يف كل زيارة لها روّجت

سكان العالم إىل أقيص حد ممكن يك يميل

شـرات ال ـقـراءات مــرور ال ـكـرام هــي
علينــا يف ع ـ

للحجــر بمــا و ـفـرت للنــاس مــن معرفــة
مْرضــات حتــى إذا أصبــح أغلبهــم
باألوبئــة وامل ُ ِ

بــات الوضــع كمــا لــو أننــا عدنــا إىل زمــن

محــور انتباهنــا تهــدد الوجــود بصــورة ليــس

بعضها البعض لتجعل الناس أكرث إنسانية

أجهزتهــم املناعيــة ويصبحــون أكــر عرضــه

يف عمــق ثقافتنــا اإلنســانية أننــا لــم نكــن يف

طالــت إطاللتــه العــودة إىل مراجعــة املــوروث
مْرضــات
والتاريــخ اإلنســاين مــن بــاب امل ُ ِ

ســكان العالــم عــى االل ـتـزام واالستســام

يف حاجــة إىل ـعـاج نفــي يك ال تتحطــم
لل ـمـرض الــذي امتــدت حالــة الهلــع الشــديد
منــه إىل القيــادات والحكومــات لتعطــي

وســائل اإلعــام املفتوحــة عــى مصراعيهــا
لــكل اآلراء تعليمــات جديــدة بالحــد مــن
شـرت أخبــار جديــدة
التخويــف والتهويــل فانت ـ
تــروّج إىل أن األمــر مجــرد وهــم ـيـراد بــه
ضـرار باملناعــة
تحطيــم املعنويــات بقصــد اإل ـ
الطبيعيــة لأل ـفـراد التــي هــي كفيلــة وحدهــا

بــردع ا ـملـرض إن كانــت بحالــة جيــدة ولذلــك
سـراف يف
يجــب الحفــاظ عليهــا بعــدم اإل ـ
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ضـرب
األســاطري والحكايــات الخياليــة ي ـ

ألنهــم ال تغادرهــم ف ـكـرة املــوت التــي نؤمــن

أيّ وقــت بمعــزل عنهــا فالبشــر طــوال الوقــت
يولــدون ويرحلــون مــن الحــوادث وا ـلـزالزل

والطوفانــات والحــروب والرباكــن إضافــة إىل

لهــا مثيــل وكان رد الفعــل الطبيعــي بعدمــا

خـرة
عـرة وال ـ
واألوبئــة بحثــا عــن العظــة وال ـ
بعد ّو خطري اختفي طويال ثم عاد أشد فتكا

وأكرث خطورة حيث عجز الطب بكل تقدمه

غــر املســبوق عــن التصــدي لــه.

وبعــد الهــدوء النســبي والتقــاط األنفــاس
مْرضــات والكــوارث
قررنــا مراجعــة ماهيــة امل ُ ِ
اإلنســانية مــن مختلــف املناظــر ،ويف هــذه

الطاعــون الدبــي أو األنفلو ـنـزا ألول ـمـرة يف

إنســان وكان مــن أســباب انتشــاره أن العائــل

–  427قبــل امليــاد طاعــون أثينــا الــذي خلدتــه

التــي تنتقــل يف كل مــكان وقــي و ـبـاء املــوت

التاريخ بمصر القديمة ويليه يف التاريخ 430
األســطورة اإلغريقيــة عــى أنــه غضــب مــن

وقــد قــارن أحــد املفكريــن بــن عــدد الوفيــات

وأعلنــت أعتــى األنظمــة عــدم قدرتهــا عــى

تقديــم

املقالــة نتصفــح أمرهــا يف الثقافــة الشــعبية
مْرضــات
ال ـ
خـرات املوروثــة بشــأن األوبئــة وامل ُ ِ

اآللهــة نتيجــة ذنــوب ارتكبهــا أوديبــوس امللــك

ا ـملـرض يف نفــس اليــوم مــن عــام  2020فــإذا

الــدوران ،و ـلـزم أغلــب النــاس بيوتهــم خوفــا

مع كورونا يف داللة واضحة أن املوت عندما

للعــزل الصحــي والحجــر امل ـنـزيل كان الك ّتــاب

الشــعبية العامليــة والعربيــة.
مْرضــات الــذي أصبــح متــاح
يرجــع تاريــخ امل ُ ِ

معينــة مــن األرض حتــى ظهــر و ـبـاء جســتنيان

 1550 – 1650قبــل امليــاد عندمــا ظهــر و ـبـاء

ميالديــة وقــي عــى مــا يزيــد عــن  25مليــون

الحــوادث واالنهيــارات واأل ـمـراض.

يف يــوم بعينــه بأحــد البلــدان األكــر ذ ـعـرا مــن

بعــدد الوفيــات مــن دون كورونــا أكــر منهــا
يــأيت موعــده ال يرتبــط فقــط با ـملـرض ،وأن

العــون واملقاومــة والصمــود،

حـول العالــم عــن
وتوقفــت عجلــة الحيــاة ـ

مــن ا ـملـرض ويف مقدمــة املستســلمني بشــدة
والباحثــون.

وكيف تداولتها الحكايات والسري واملوروثات

لــكل مهتــم بســبب ثــورة املعلومــات إىل ســنة

الخــاص بــه كان مــن ـفـران الســفن التجاريــة
األســود 1351 – 1338م عــى عشــرين مليــون

شــخص يف أوروبــا وكذلــك فعــل الجــدري
بأ ـمـركا 1900 – 1500م عندمــا أجهــز عــى

الــذي قتــل أبــاه وتــزوج أمــه ،وكانــت جراثيــم
مْرضــات أول األمــر تشــتغل عــى بقعــة
امل ُ ِ

مــا ي ـقـرب مــن عشــرين مليــون نســمة أيضــا

يف اإلمرباطوريــة البيزنطيــة 542 – 541

شـرت يف معظــم بلــدان القــارة اآلســيوية
وانت ـ

وظهرت الكولريا يف كلكتا بالهند عام 1817م

ثم انتقلت إىل أوروبا وقتلت اآلالف وال زالت
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مقال

فؤاد حمدي

مســتمرة يف الظهــور مــن وقــت إىل آخــر حتــى

مْرضات
الذين كانوا يف السرية الشعبية للمُ ِ

شـرت األفــكار الســوداء عــى
الشــائعات وانت ـ

وال أحــد يجهــل األنفلو ـنـزا األســبانية التــي

غــر مبالــن بالعــدوى وكانــوا يتعايشــون

ومواقــع التواصــل وتعددهــا.

– 1918م ،وقتلــت مــا ي ـقـرب مــن خمســن

فيبلغــون مــن االطمئنــان وســامة النفــس مــا

مــن ـفـرط حبهــم لبعضهــم يخفــون ا ـملـريض

اليــوم.

مــع ا ـملـرض يســلمون أمورهــم إىل خالقهــم

حـرب العامليــة األويل 1914
ظ ـهـرت بعــد ال ـ

كفــل لكثــر منهــم النجــاة ولــو لــم يحــدث مــا

خـرة
مليــون نســمة ،ويف الســنوات األ ـ

ضـاء اللــه فأرضاهــم.
كنــا لنــأيت ورضــوا بق ـ

ظ ـهـرت “أنفلو ـنـزا الخنازيــر” فأصابــت أكــر

يختلــف كورونــا عمــا ســبقه مــن أوبئــة

مــن خمســن مليونــا وقتلــت  550ألــف
مْرضــات
شــخص ،وآخــر حلقــة يف سلســلة امل ُ ِ

مْرضــات أصابــت العالــم عــى مــر التاريــخ
ومُ ِ

قبــل كورونــا كان و ـبـاء اإلي ـبـوال الــذي اجتــاح

سـراليون
ثــاث دول أفريقيــة هــي غينيــا و ـ
 ،2014وبعــد كل ذلــك يــأيت كوفيــد – 19

مقدمتهــا الطــب مــا لــم يبلغــه أحــد قبلنــا

وســائل اإلعــام تؤكــد أن أشــجع الشــجعان

الجراحيــة تجــري بالليــزر والل ـيـزك ،وتطــور

حيــث أصبحــت أدق وأخطــر العمليــات

واملئات يوميا وال أحد من األطباء نجح حتى
حياتــه مــن الف ـنـاء.

والبلهارســيا

وغريهــا

والطاعــون
مْرضــات التــي أزهقــت حيــاة األحبــة مــن
امل ُ ِ
مــن

األشــقاء والشــقيقات واألخــوال واألعمــام،
وكان النــاس يف قرانــا القديمــة يحملــون

ضحاياهــا إىل مدافــن ا ـملـوىت وهــم يتوســلون

إىل اللــه أن يلطــف بعبــاده ويرحــم فيــأيت

الو ـبـاء ويأخــذ ضحايــاه ثــم يرحــل ليعــود
الرجــال إىل أعمالهــم يكــدون ويكدحــون
لــي يؤمّ نــوا حاجــة أســرهم ،أمــا الســيدات

والجدات فإنهن إىل جانب العمل املضني ال

تغــادر ذاكرتهــن ذكــرى مــن ذهــب مــن األحبــة

واألب ـنـاء .وكانــت القريــة وقتهــا عندمــا تفقــد
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ولــم يســتطع إنقــاذه أحــد ويســارع األهــل

طـرا عــى مــن بقــي حيــا وهــذا مــا تــم تنفيــذه
خ ـ

مــن العــدوى وأجربتهــم الحكومــة هــذه ا ـملـرة

عىل حياته وحياة من يحب ألنّ الدول األكرث

بدفنــه حتــى ال تحــرق جثتــه الصحــة حيــث
كانــت كل مــا تفعلــه األنظمــة قديمــا أن

تتخلــص مــن جثــث ا ـملـوىت عــن طريــق الحــرق
كما كان يفعل بأجساد الطيور والحيوانات

النافقــة عندمــا تمــوت بســبب مــا عــرف يف
الثقافــة الشــعبية بالشــوطة ،إذ يــأيت ـمـرض

النــاس يحتالــون لــي يك ّرمــوا جثــث موتاهــم

ويدفنونهــم بطريقتهــم وكأنهــم مــن ـفـرط
تعلقهــم ببعضهــم ينكــرون تلــك الحقائــق
العلميــة بــأن بعــض األ ـمـراض تنقلهــا الجثــث

وهــذه القيمــة اإلنســانية النبيلــة أزهقتهــا

آمــن وثانيــا ألن ـهـؤالء ا ـملـريض لــم يكــن لهــم يــد

الكابوس املريع عىل صوت ذوينا يدعوننا إىل
االنتبــاه ألننــا تأخرنــا عــن العمــل ..ليتــه يكــون

لننســاه ونرجــع إىل نعمــة الحيــاة فنصلــح
عـرض إىل
الحســنات كمــا نظــن يف كل ـمـرة نت ـ

شــخص يف النجاة عليه أن يلزم بيته حفاظا

قــوة أعلنــت فشــلها وصــاح قادتهــا “و ّدعــوا

ومــا أن تمــر األزمــة حتــى نرجــع كمــا كنــا ألن

تأثريهــا أننــا ســنصبح كاملالئكــة عــى األرض

أحبتكــم” وهكــذا فــرق الفايــروس جمعنــا

اإلنســان هــو اإلنســان مهمــا تغيــر الزمــان

ال يريــد أن ينقــل العــدوى إىل اآلخــر وال يريــد

األزمــة تمــي والنــاس إىل حالتهــا تعــود.

يف اإلصابــة التــي وصلــت إىل كثــر مــن النــاس

كيــف تفككــت أواصــر اإلنســانية وان ـفـرط عقــد

أيضــا أن يأخذهــا منــه يك ال ينقلهــا بــدوره

املحبــة الــذي كان بــن البشــر مــن األجــداد

ولكننــا نراهــا اليــوم أجمــل حيــاة وليتهــا تعــود

أزمــة موجعــة عــى هــذا النحــو ونؤكــد تحــت

وباعــد بيننــا وبــن األحبــة واألقــارب كل واحــد

مــن دون أن يعــوا إليهــا وهكــذا بـ ّـن كورونــا

مشــاعرنا وهــدد مصائرنــا لنعــود إىل الحيــاة

ليســقطها كهــام ويجربنــا عــى التحصــن

أحدهــم يكــون مــن صفوتهــا مثــل شــاب عــى

عــى النــاس عندمــا هاجمهــم الو ـبـاء وكان

القلــق الــذي غلــف واقعنــا وســيطر عــى

يف األرض ونهجــر الســيئات ونســعى إىل

يقــي عــى الطيــور جميعهــا أو الحيوانــات ال

عىل املوافقة عىل دفن املوىت أوال ألن الوضع

خـرا هــا نحــن نــكاد نلتقــط األنفــاس ونــودع
وأ ـ

الثقة بالتكنولوجيا والعلوم وإذا بهذا الوباء

كورونــا حيــث أ ـ
جـرت بعــض القــرى عــى

وشــك إن ـهـاء دراســته باملدينــة فأصابــه الو ـبـاء

واقــع يفــوق كل خيــال.

حلمــا أو كابوســا واملهــم أن يمــي إىل حالــه

بالبيــوت لعلــه يفــوت لــي تــزداد فرصــة أيّ

ـيـرك منهــا شــيئا ســاعتها تكــون جثــث ا ـملـوىت

املروعــة واقــع نعيشــه بالفعــل ويــا لــه مــن

اآل ـبـاء واألجــداد وأصبــح عالجهــا مــن أيســر

يخــرق كل حصــون الغــرور التــي تحصنــا بهــا

اســتقبال جثــث أبنائهــا يف مدافنهــم خوفــا

واملعلوماتيــة أصبحــت هــذه الذكريــات

يومــا كمــا كانــت وليتنــا نســتيقظ مــن هــذا

ـ
جـاء كورونــا عندمــا بلغنــا حــدا أقــي مــن

عــن ذكــر األوبئــة كالكو ـلـرا والتيفوئيــد

مــن مســتلزمات املــايض العريــق والتاريــخ

التقليديــة التــي كان البعــض يضجــر منهــا

العال جــات.

كانــت الجــدات يرحمهــن اللــه ال يتوقفــن

الرتاثيــة ذات املرجعيــة التاريخيــة التــي ك ّنــا

عـاج
عـاج ليصبــح باملســح الــذري وال ـ
ال ـ
مْرضــات
اإلشــعاعي ،وقــي عــى أغلــب امل ُ ِ

األســطورية التــي أبــادت يف الســابق كثــر مــن

يف الحفــاظ عــى نفســه مــن ا ـملـرض وال عــى

كلمة “وباء” أو “جائحة” أو كلمة “طاعون”
مْرضــات
وغريهــا مــن التع ـبـرات عــن امل ُ ِ

عصــر املعرفــة الــذي بلغــت فيــه اإلنســانية

املؤملــة ونتبــادل أحاديــث اإلصابــات والوفيــات
مْرضات عىل أوسع نطاق وعىل كل
وسرية امل ُ ِ

شـرات
يصابــون ويرحلــون والوفيــات بالع ـ

واألخطر بني كل أحداث العصر ،وأصبحت

الغابــر العتيــق مــا قبــل الط ـفـرات العلميــة

يف مختلــف مجــاالت التقنيــة والعلــوم ويف

القنــوات فنل ـتـزم بالخــوف ون ـلـزم البيــوت ألن

أول مــن شــاهده تحــت امليكرســكوب مــن
مْرضــات هــو الحــدث األهــم
عل ـمـاء الطــب وامل ُ ِ

نتداولهــا يف املوروثــات واألســاطري عــى أنهــا

مــن التقــدم العلمــي والتطــور التكنولوجــي

جـرار كل هــذه الذكريــات
ليحملنــا عــى ا ـ

أصبــح فايــروس اإلكليــل كمــا أطلــق عليــه

بحســب مــا تحفظــه لنــا ذا ـكـرة املوروثــات يف
جـاء يف وقــت
مْرضــات يف أنــه ـ
شــأن األوبئــة وامل ُ ِ
ظننــا فيــه أننــا نملــك زمــام العلــوم حيــث

شـرة آالف إنســان العــام
وليبرييــا فقتــل ع ـ

أوســع نطــاق بســبب توفــر وســائل االنتقــال

إىل أ ـقـرب النــاس إليــه وتوا ـتـرت اآلراء و ـكـرت

واملــكان وهــذا مــا يؤكــده التاريــخ اإلنســاين أن

كاتب من مصر

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

43

قص

غبار الحرب
أحمد سعيد نجم

األوتيل!

عــى ّ
كل مــكان أن يرينــا كامــل طاقاتــه املوجــودة فيــه ،يف الفعــل ال

ـي كإلهــام مِ ــن غامــض علــم اللــه .كيــف
الكلمــة الرتيــاق .هبطــت َعـ َ ّ
ّ
فأخفــف عــن كاهــي كل
لــم أتذ ّكــر مــن قبــل تلــك الكلمــة الجه ّنميــة،

الــيء الــذي يتلوهــا يف األهم ّيــة ،بالنســبة إليــه ،وهــو:

األوتيل!

أين ،ويف أي دخروقة من دخاريق املدينة يمكن أن نعرث عىل أرخص
املطاعم وأطيبها .وهذه ،أيضاً ،كانت فيها أولويّات:

القلق بخصوص سؤال األين؟ ما الذي أنسانيها ودمشق من حويل
ّ
كلهــا أوتيــات وفنــادق؟

ال ُرخص أوالً ،تليه الجودة.

سـرعة الــرق ،وبمــا
عندمــا اســتفقنا عــى حقيقــة أن علينــا أن ن ـهـرب ب ـ

…………………..

أكان ذلــك مــن هَ ــول مــا جــرى معنــا عــى الريــق ،يــا فتــاح يــا عليــم،

ت ّيســر مــن م ـتـاع:
قل ّ
– ما ّ
ودل.

مبكـراً .واألنفــاس
ـوم مــن أيــام تشـ ّردي املجـ ّـدد قــد بــدأ ّ ـ
وكان أوّل يـ ٍ

وغدونــا بــن عشـ ّ
ـية وضحاهــا كح ـ
شـرة كافــكا العمالقــة التــي صارهــا
“غريغــور سامســا” بطــل روايــة “االنمســاخ” .ولكــن ،بــدالً مــن أن نجــد

الثقيلة لليل أخذت تزفر مع حلول العصر ،عندما حجبت البنايات
العاليــة أشــعة الشــمس .وصــارت الحركــة يف الشــوارع أخـ ّ
ـف مــن

لننجــو بأرواحنــا؟

املتأخريــن عــن بيوتهــم .وعمّ ــا قليــل ســوف تتبـ ّـدل الوجــوه .إيقاعــان

أنفســنا مقلوبــن عــى ظهورنــا الصلبــة ،ركضــت بنــا أرجلنــا الرخــوة
أهــو العَ ــو ُد األبــدي ،الــذي تحـ ّـدث عنــه نيتشــه ،وأن الوالــد عــاد عــى

املعتــاد ،وتخـ ّ
ـف أكــر فأكــر .وكنــت وحــدي أنــا وجفــاف املدينــة وبعــض

هيئــة االبــن الــذي هــو أنــا ،وأنــه ،وأننــي:
“… وأنّ أقـ ّـل أَلــم ،وأقـ ّـل لـ ّـذةٍ ،وأقـ ّـل ف ـكـرةٍ ،وأقـ َّـل آهــةٍ… ّ
كلهــا
ٍ
ً
ســتعود ،وســتعود بالرتتيــب عينــه ،تبعــا لنفــس التعاقــب الــذي ال

حـرب.
طغيــا عــى الجـوّ :الــرودة وال ـ
وكنــت فيمــا مــى ّ
ـايئ .أنعــش بهــا روحــي
أعشــق ـفـرة االنقــاب املسـ ّ
سـرار .مــع االمتــاء الــذي صــار
وأمنحهــا اتصــاالً مــع عالــم الغيــب واأل ـ
فراغــاً .ال ـفـراغ الــذي ينتظــر أن يمتــئ مــن جديــد .وإىل أيٍّ مــن قســمي

أتلــك هــي الحقيقــة؟ ألذلــك الســبب نســيت تمامــاً أنّ يف الدنيــا شــيئاً

أوقـ ٌ
ـات حســب ُتها يف املــايض خلقــت ملتعتــي الشــخصية .أتعــب مــن

ســمّاها أجدادنــا خانــات؟ أم أن الســبب األعمــق يعــود يف جو ـهـره

بيت يؤويه ما عادت موجودة.
التي تنتظر أيّ متصعلك؛ العودة إىل ٍ
اختفــت وحـ ّـل بــدالً عنهــا أســئلة مــن قبيــل:

يرحــم!” ( العلــمُ الجَ ــذِ ل).

يُدعــى أوتيــات وفنــادق ،ويســمونها يف مصــر لوكنــدات ،ويف املــايض

إحاطة دقيقة يف أيّ مدينة ،هو معرفة أين توجد املراحيض العامة.

وكان ُيقـ ّـدم هــذا ال ـنـوع مــن املعرفــة عــى ـغـره مــن املعــارف ،وباألخـ ّ
ـص
ملن هم يف مثل ِس ّننا ،يف عشر الس ّتينات .معرفتها ّ
كلها دون إهمال
أيٍّ واحدٍ منها .إذ قد تقود الصعلكة إىل أيِّ مكان يف املدينة .وينبغي

aljadeedmagazine.com

الكــوب ينبغــي أن ينصــرف تفكــري ،أإىل املــآن أم إىل الفــارغ؟

الطــواف العبثــي يف الشــوارع فأعــود إىل البيــت .واآلن فتلــك الجا ـئـزة

ملاذا؟ وإىل أين؟ وإىل متى؟
وأتذ ّكر التنبيه األزيل الذي كان يأتينا من أهلنا:

محمد حفيظ

لصديقــي ” أبــو محمّ ــد” ،زميــل الصعلكــة ،يــوم زرع يف رأيس ،مــن
طـول مــا حكاهــا ،ف ـك ً
ـرة مفادهــا أنّ أوّل يشء علينــا أن نحيــط بــه
ـ

44

يف القــوة فقــط .وكان يقـ ّـدم املعرفــة بأمكنــة املراحيــض عــى معرفــة

– أوعكن تحكوا مع حدا غريب .أو ّ
تخلوا حدا غريب يق ّرب منكم.
ص ُ
والغريب الذي ُ
رت ٌه اآلن لن يجد من يقول له:

ّ
اتفضل معي َع البيت.
–
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سـاكنيه .وإال فقــد تجــد عندمــا
فاإلنســان ابــنٌ للمــكان إن كان مِ ــنْ ـ

تخلــو الشــوارع مــن املــارة غــر واحــدٍ يســألك:

– شو عم تساوي هون يا أخونا؟

الشــوارع .األســواق .البشــر الذيــن نصادفهــم يف الطرقــات ،ونتبــادل

نهرب منها .تهرب م ّنا .ال نريدها .ال تريدنا .ال
معهم التح ّيات .وجو ٌه
ُ

ُفسـ َـد عليــه أحـ ٌـد ص ـفـاء كزدورتــه .فنلتجــئ إىل الحــارات
أحــد يريــد أن ي ِ
الجانب ّيــة .مســارب ُتشــعرنا بالــدفء .وبأنهــا قــادرة عــى منحنــا مخبــأً
نلجــأ إليــه.

– والله يا عمّ و أنا غريب متلك.
ّ
يتكثــف حضــور القــوى األمنيــة عــى نحـ ٍـو
حـرب
ويف ليــل املدينــة – ال ـ
يسـ ّـد املنافــذ يف وجــوه الغر ـبـاء:

– شو عم تساوي هون؟ ليش مو ببيتك؟
ما الذي يمكن أن يُقال ر ّداً عىل هذين السؤالني؟ أتقول إنه كان لك
بيت ،ولكنه أُخِ ذ منك؟
– ليش منني إنت؟

والبيوت هي الناس الذين يف داخلها ،وهي الناس الذين خارجها:

– من مخيم الريموك؟
– فإذاً فلسطيني ،إنت؟

منذ متى لم تره ولم يرك رغم أنكما تسكنان يف الشارع ذاته؟ والهنا

– بدنا امل ِتلة ،بعد إذن شواربك.
– عىل عيني ورايس.

و ـلـوال تلــك املجاهيــل الســردابية التــي قــادين إليهــا بحثــاً عــن الكتــب
العتيقة لكانت الروحة معه أشبه بعقوبة منها إىل متعة ،يف بحثه
الــذي ال يـ ّ
ـكل وال يمـ ّـل عــن األرخــص واألجــود يف اجتماعهمــا معــاً.
ج ً
ـرأة ال أملـ ُ
ـك ُربْعَ هــا ،رغــم مــا
وكان قــد أظهــر ،منــذ ابتــداء الثــورة ،ـ
ّ
التنقــل يف محافظــات القطــر ،وكأن
أملــك مــن جُ ـ ُرآت ،عــى مواصلــة
شــيئاً ال يحــدث فيهــا الب ّتــة .وآخــر ـمـرة غامــر وســافر كانــت قبــل نحـ ِـو

وســاحاتها وال أيــن يل أذهــب إليــه .ثــم مَ ــن قــال بــأن األرخــص ليــس

ـت عــن األجــود فخــاب ســعيي .ولــو بحثـ ُ
األجــود؟ وأنــا بحثـ ُ
ـت عــن
األرخــص لربمــا كنــت مــا أزال نائمــاً يف ـفـرايش حتــى الســاعة.

ورثيــت يف املــايض ملســكن ” أبــو محمّ ــد ” الــذي يح ـتـاج إىل ســنني مــن

الشغل ليلحق بالعمارات العالية واألنيقة التي تحته ،عند جامع ”

أبو النور “ .ولكن من أين يل الحداقة التي تجعل املرء يسأل نفسه:

عام .ويومها أراد بأيّ ثمن ،أن يزور ابنه العالق يف املدينة الجامع ّية
ٍ

فلســطيني؟ أم ت ـقـول إنــك ســوري؟
ً
ـن إىل آخــر أن تــزور
وأن تكــون ح ّيــا يف الحيــاة يعنــي أن عليــك مــن حـ ٍ
التواليتــات الخاصــة أو العامــة .وهــو مــا ســيعيدين للحديــث عــن
صديقــي “أبــو محمّ ــد” .وكمــا قلـ ُ
ـت ســابقاً فــأدوار الصعلكــة معــه

– بالنسبة لبكرة شو؟
– ّ
حقاً بالنسبة لبكرة شو؟ وبالنسبة لبعد بكرة شو؟
ـتحثتني ُ
ومثــل تلــك األســئلة اسـ ّ
ألخــرج املوبايــل مــن جيبــي ،وأقـ ّرر يف
ّ
أتصل بســن من الناس .غري أن هاتفاً داخل ّيا أعاد
لحظة ضعف أن

مــن النــاس الذيــن ال يتحمّ لــون أيّ كلمــة زاحلــة مــن أحــد ولــو عــى
َقطــع رأيس .وأننــي أرى األســلم ـلـرأيس أن يظـ ّـل مدفوســاً يف املخيــم.

– أل .أل يا أحمد.

ولكأننــي بالوحــدة التــي فرضتهــا عــى نفــي يف ذلــك اليــوم كنــت قــد

ً
ـان أبــداً .والعـ ُ
ـادة أن
الرخــص والجــودة معــا .وكنــت أراهمــا ال يجتمعـ ٍ

فقلت يل :بسيطةِ .فكا ُكها خمسة آالف لرية سوري إن ما كان عليك

منــه .ومــاذا ســينتج عــن ّ
كل ذلــك غــر الســؤال:

– تعال .فوت .نأخذ لنا بريايتني.

– اطلع نشرب لنا فنجان قهوة.
– وينك يا ِرجّ ال .من زمان ما ُشف َتك؟

جـاء لنــا
والهنــاك اختلطــا بالع ـمـران البشــريّ  .ومــن دون الع ـمـران ال ر ـ

مهما اشتدت رغبتنا يف االبتعاد عن الناس .وسوف نكتشف حاجتنا
لهــم عندمــا نصبــح وال أيــن لنــا نذهــب إليــه .ويصبــح أكــر األمكنــة
إضجــاراً مق ـبـوالً م ّنــا .ونح ـتـاج معرفتهــم لنــا ألنهــا الشــاهد عــى أننــا ال
ننتمــي إىل ال ـفـراغ.

قـ ّررت أن أشــتغل أنــا وهــي عــى جــردة حســاب واحــدة .لحظــة ص ـفـاء.
وتعــال ّ
نفكــر .وبعدهــا نعــود إىل ذلــك الــذي أمضينــا الســنني نشــتيك

– إىل أين؟

ج ُ
ـزت غرفـ ًـة يف أحــد
الســؤال الــذي لــم يعــد مقلقــاً اآلن بعــد أن ح ـ

الفنــادق .ولكــن ،ألــم يكــن األجــدى يل لــو بِـ ّ
ـت ليلتــي هــذه عنــد أحــد
األقــارب أو األصد ـقـاء ،وغــداّ ّ
يحلهــا ألــف حـاّل؟

كال! فأنت تطلب املستحيل .عيب .ولو؟ شو انسيت؟
وكان ذلك ممكناً فيما مىض .عندما يحتدم الجدال بيننا ،وتبطحنا
كاسات العرق فأهتف إىل زوجتي السهرانة يف انتظاري:

– معليش .رح أنام الليلة عند “أبو املجد” يف “حجّ ريا”.
ُ
كان ذلــك ممكنــاً يف أحــوال غــر هــذه األحــوال .كيــف أري لحظــة
ضعفي للناس ،ملن ال يعرفون الحقيقة وال يبذلون جهداً ملعرفتها؟

وابــن املدينــة يمــي مــن مــكان إىل آخــر يف مدينتــه ويف ظ ُّنـ ُه أن املاشــن

مــن حولــه يف الطرقــات آمنــون ،ولهــم بيـ ٌ
ـوت يذهبــون إليهــا .ومــاذا لــو
أوقفنــي أحدهــم يف إحــدى الحــارات وســأل:

– عمّ و .بالله بتعرف إلنا وين بيت فالن؟
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بماذا سأجيبه؟ أأقول له:

غرفــة بيتــه أيّ قطعــةٍ تريدهــا:

البعــض اآلخــر.
ولكــنَ ،كــم غبطتــه ،وغبطـ ُ
ـت ـغـره ،يف الســاعات األوىل مــن تشـ ّردي
عىل بيته املزري ذاك ،وأنا أقف حائراً وضائعاً وســط شــوارع دمشــق

aljadeedmagazine.com

ص ُن ْ
– يعنيُ .ن ْ
ص .فلسطيني – سوري.
ِصيغـ ُـة انت ـمـاءٍ باتــت مربكــة .مــا األســلم يف هــذه األيــام؟ أن ت ـقـول إنــك

صيتنــي مثلــه أتقــن املعلومــة الذهب ّيــة بخصــوص التواليتــات العامــة.
ّ
وأما الذي لم أقتنع به بتاتاً ،وتجادلنا فيه طويال ً فهو إمكان اجتماع
يكــون الرخــص يف هــذه الجهــة ،والجــودة يف الجهــة املقابلــة .وألن

ـات وج ّيــات
يف حمــاة .فاتصــل بــي بحكــم مــا يكــون بيننــا مــن روحـ ٍ
ـب أن أشـ ّـد الرحــال معــه إىل “حمــاة”.
وتصعلــك إن كنــت أحـ ّ

وكان دعــاين يف ســفر ٍة ســابقةٍ قادتــه إىل حلــب ألكــون رفيــق َسـ َـف ِره.
ّ
وتعللـ ُ
ـت بالحواجــز الك ـثـرة عــى الطرقــات ،وأننــي
ويومهــا جوبنــت.

جـراً:
املوبايــل إىل جيبــي وقــال زا ـ

– ولكننــي ال أريــد ،ال منــه ،وال مــن ـغـره أي يشء .أريــد فقــط أن

وعندمــا دعــاين ملرافقتــه يف ســفرة “حمــاة” ذ ّك ْر ُتــه بالســفرة الســابقة:
– هــأّ .يــا “أبــو محمّ ــد!” يف الســفرة املاضيــة ســألتك عــن الحواجــز

ُ
الداخيل لهجته الحازمة:
للهاتف
فعادت
ّ

يش .وأنــت بتعــرف أنــه مــا يف حــدا يف البلــد ،مــن أصغــر مواطــن حتــى

وأن تتصــل لحظتهــا باآلخريــن يعنــي ،كمــا ّ
ـي،
علمنــي الهاتــف الداخـ ّ

أطمئنــه ع ّنــي.

– ولو؟ شو انسيت؟ نسيت األصول؟

كثري
مثل ذلك الهراء من جانبي لم يكن ليقنعه الب ّتة ،فقد كان يف ٍ
مــن األحيــان ّ
ـي لســاعات بحثــاً عــن اجت ـمـاع
يلففنــي عــى كعــوب رجـ ّ

أتخــن مســؤول بيعــرف إذا عليــه يش أو مــا عليــه يش… ط ّيــب .فــكاك
ســفرة حلــب كان خمســة آالف ـلـرة ،وفــكاك ســفرة حمــاة أ ّديــش؟

أن تقـ ّـدم نفســك بصفــة مح ـتـاج .أمــا ســبق وقـ ّر ُ
رت أننــي لــن أضــع
نفــي موضــع الشــفقة ولوعــى َق ِطــعْ رايس؟ وهــل نسـ ُ
ـيت الشــعار

وأن تستســلم ،وأنــت تســر مــع “أبــو محمّ ــد” يف ســوق “املناخليــة” أو

– إنزل وْالاا!

ّ
نشد َع حلب؟
– شو رأيك اسمنا هون

– أوالاا .ولو عىل قطع رايس.
فأجابنــي مبتســماً .وعــن جــد رأيــت ابتســام َته ترتســم عــى ســمّاعة

– “صيت غنى وال صيت فقر؟”.
أنســيت أيضــاً أنــه ال ينبغــي علينــا أن نضــع النــاس ،وباألخــص مــن
ّ
وأطلــت التحــدث مــع
تخسـرنا إياهــم؟
ّـ
نحبهــم ،يف التجربــة ألنهــا قــد

الرخــص والجــودة يف الــيء الواحــد.

ـون ي ـقـول:
ـراح مجنـ ٍ
“بوابــة الصالحيــة” إىل ا ـق ٍ

ـي بعدهــا
يقولهــا كمــا لــو كانــت “حلــب” يف الحــارة املجــاورة .ويكــون عـ ّ
أن أتصـ ّـل بزوجتــي أخربهــا إننــي سأســافر مــع “أبــو محمّ ــد” إىل حلــب:

– وإذا صار معي يش ّ
باتصل فييك .وعىل العموم فاملوبايل بيننا.
وعــن جـ ّـد ،كيــف قــدر هــذا الصديــق الفـ ّـذ أن ينبــش ّ
كل تلــك األمكنــة

التــي نبشــناها ســوي ًّة يف محافظــات القطــر ّ
كافـ ًـة؟ وبــأيّ ـ
خـرة معمّ قــة
بالحيــاة؟ ومِ ــن أيــن ْ
أط ّلــعَ ابــن الحيــاة هــذا ّ
كل تلــك العوالــم املدهشــة

التي شابهت يف سحرها عوالم ألف ليلة وليلة .وكيف يمكن للسائر
يف شــوارع حمــص ،يــوم كان لحمــص شــوارع ،ولــو ظـ ّـل يلــف عــى

رجليه مئة عام ،أن ينبش بائع املشاوي الذي يشوي داخل غرفة يف
ّ
املتدل وسط
بيته بـ”باب السباع” ،ويرتك لك أن تقطع من الخروف

شــو فكاكهــا؟ وشــو فينــي أســاوي إذا حــدا قــال يل:
وبتعرف أنا ما بسمح ملخلوق يف الدنيا يقول يل:

األزيل:
ّ

نفــي ،ويف األث ـنـاء ّ
أطلــت ،وأنــا أمـ ّر مــن إحــدى الحــارات ،ا ـمـرأة مــن

األريض ،وليــس عــى الســكايب.
الهاتــف ،رغــم أننــا ك ّنــا نحــي عــى
ّ

بوابــة إحــدى البنايــات تنــادي عــى صغريهــا .وتطلــب منــه أن يفــوت

– ال .مِ نْ هالناحية ّ
اتطمن .هاي ما فيها يش.

بصوت خافت:
وبدوري قلت للولد
ٍ

وقــال:

وأن تــزوره يف بيتــه يف “الشــيخ نجيــب” عــى ســفوح جبــل قاســيون،
يعني أن تعود من زيارته كافراً بالدنيا ،التي ال ُتذ َك ُر إال مرتافقة مع

كلمــة الفانيــة ،تح ـقـراً لهــا ألنهــا تضطــر النــاس للبحــث عــن األرخــص

ب،
واألجود يف اجتماعهما .والداخل إىل بيته البائس ال ب ّّد أن يشجُ َ
وهــو يمــازح أب ـنـاءه الرائعــن ،املبتهجــن يف مــا ُق ِســمَ لهــم يف هــذه
الدنيــا ،دنيانــا اللعينــة التــي تعطــي البعــض وتحجــب عطاءهــا عــن

عــى البيــت:

– يالله يا ولدُ .ر ّد عىل أمّ ك!

ـي .وقلــت أخاطــب ا ـملـرأة دون
والولــد عنيــد .لــم يــر ّد عــى أمّ ــه وال ر ّد َعـ َ ّ

أن تســمعني:

– أيمكن أن أفوت أنا بدالً عنه؟
فرجة.
فرجة.
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قص

– عجايبك عجايب .تعا اتف ّرج يا سالم .تعا اتف ّرج َع الحمام!

ويتجمّ ــع املتف ّرجــون .يتجمّ عــون ويتفرجــون .يتف ّرجــون عــى بيوتهــم

العالقــة يف قلــب املعــارك ،ـقـرب خطــوط الفصــل والوصــل ،وكان
سـاءٌ أيضــاً ،والـ ّ
ـكل يتابعــون ســر املعــارك ،يقفــون،
يكــون بينهــم ن ـ

يُقعون ،يتحرقصون ،كما لو كانوا بدورهم سيهجمونّ ،
يقدمون،
صدورهــم العاريــة للمتقاتلــن ،بديـا ً عــن بيوتهــم:

أننــي ال أســتطيع أن أكتــب حرفــاً واحــداً إنْ وقــف أحـ ٌـد فــوق رأيس.
ٌ
مرتسبة من أيام املدارس .فكنت أتبلكم وال ّ
أتمكن من اإلجابة
عادة
ِ
عــن أيّ ســؤال إذا وقــف املراقــب فــوق رأيس.

وقلت أستنكر وقوفها فوق رأيس:

– شو؟ يف يش؟

تلكــم صدورنــا ص ّوبــوا عليهــا ،ولكــن ،ال تص ّوبــوا عــى :األبــواب
ّ
والرشــات
جـاج ،واألملنيــوم،
والشــرفات والنوفــذ ،واملوبيليــا ،والز ـ

فقالت بفرح:

– “جنى العُ مْ ر!”.

( أيام الشام)

املزركشة التي ُتجَ مّ ل البناياتُّ ،
وكلها مِ ما ُد ِفع فيه اليشء الفالين:

أيّ مشــاعر فجائعيــة تجعــل الواحــد مــن بنــي البشــر يغامــر بروحــه
ليقــف مــن بيتــه ذلــك املوقــف املشـ ِّرف ،موقـ ٌ
ـف ُترفــع لــه الق ّبعــات.

جنــى العُ مــر .يتمنــى لــو كان بمقــدوره أن يمســك القذائــف وطلقــات
الرصاص بيديه قبل أن تصل إىل بيته ،يمسكها وال يدعها تصل إىل
خـرة،
أغــى مــا لديــه ،إىل الــذي ظـ ّـل حتــى اللحظــة قبــل اللحظــة األ ـ
قرش كان ّ
ّ
يتوفر له ،يملؤه ،ويملؤه ،حتى ما عاد فيه متسع
وبكل ٍ
لجديــد:

– وهادا أليش هاد؟
– َل ْ
ك منيح .بكرة بيالقوه األوالد.
معليش.
معليش.

والعمر يخلص ،والتقسيط املريح ال يخلص.

وكانــت ســاعات مــوت ،وســاعات حيــاة .مـ ُ
ـوت مــا مــات ،وميــاد مــا
ُ
وقفت خاللها أمام مفارق الطرق ،وأطلت الوقوف أف ّتش عن
ُولِد.

بيتــي القديــم وعــن بيتــي الجديــد ،عــن البيتــن اللذيــن ضاعــا .وطــال
الوقــت قبــل أن أعــر عليهمــا .وكانــا ينتظراننــي داخــل بقعــة معتمــة

يف قلــب رأيس .بــل أيــن يمكــن لل ـمـرء أن يعــر عــى بيتــه إنْ لــم يبحــث
عنــه يف بقعــة قص ّيــة داخــل رأســه؟ وهــذا الــذي كان يف رأيس ،ك ـثـراً

شارع
ألف
ما كان مضجراً والشوارع أحىل منه ،وهو اآلن أحىل من ِ
ٍ
ـت .وأطفـ ُ
ـأت ســيجارة ،معســتها بكعــب حــذايئ
ـت ،وبيـ ٍ
ـارع ،وبيـ ٍ
وشـ ٍ

سـرت .شـ ٌ
الــذي خرجـ ُ
ـارع يأخــذين،
ـت بــه مــن “مخيــم الري ـمـوك” و ـ
ّ
وزقـ ٌ
يحطنــي :االمتــداد .األســواق .األهــل .األصد ـقـاء .واملوبايــل يف
ـاق

رنــة ورجّ ــةّ .
جيبــيّ .
رنــة .رجّ ــة .وغــر .وغــر .وهــا قــد أوشــكت العتمــة
أن تحـ ّـلَ .
ـي أن أعجّ ــل إىل املـ ّزة ،آلخــذ زوجتــي التــي أودعتهــا يف
وعـ ّ ّ

الصبــاح عنــد أقــارب لنــا هنــاك ،آخذهــا ونــروح نبيــت ليلتنــا هــذه ،يف
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وانتبهـ ُ
ـت وأنــا يف هــذا املطــرح مــن النــص الــذي كنــت أكتبــه عــى ابنتــي
” ديمــة ” تقــف فــوق رأيس .مــع أنهــا تعــرف .والـ ّ
ـكل يف البيــت يعرفــون
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وصاحب ” صندوق الدنيا ” ينادي يف الشوارع:

محلــة الشــهداء ،ويف الغــد ّ
ّ
يحلهــا ألــف حـاّل!
فنــدق األرمي ـتـاج ،يف

– ممتاز .هه .هاي رجعت تكتب مثل أيام زمان!

وقلت متفلسفاً:

– ليش ،أنا إيمتى ما كنت أكتب؟ انا أكتب حتى لو لم أكتب!

فقالت بالفرح ذاته:

– أي هيك هاهه .ليش ما تنظر لألمور من هالجانب؟

فقلت أسألها:

– أنو جانب تقصدين؟

– الجانب املآلن من الكوب!
ً
ـي أن أعــود فأنظــر ،كمــا كنــت أنظــر ســابقا ،إىل
وكانــت تتم ّنــى َعـ َ ّ
حـول هــذا األمــر.
الجانــب املــآن .ومــن حيــث املبــدأ لــم أختلــف معهــا ـ
ّ
وكل ما هنالك أن األوضاع الكارثية التي مررنا بها يف السنني املاضية
جعلتنــي أفلســف األمــور بأكــر ممــا تح ـتـاج إليــه مــن تفلســف .فمِ ــن

املفروغ فيه أن ال ننظر إال إىل الجانب املمتئل من الكوب .ولكن علينا
أن نحدد أوالً ما الذي نقصده بمفهومي االمتالء والفراغ .فالجانب
املــآن مــن الكــوب ،مــآن بمــاذا ،والجانــب الفــارغ منــه ،فـ ٌ
ـارغ مــن
مــاذا؟ فاالمتــاء وال ـفـراغ أراهمــا دومــاً يتبــادالن األدوار.

ـت إىل أنهــا مــا ـتـزال واقفــة فــوق رأيس .هاهــه .اآلن عرفـ ُ
وانتبهـ ُ
ـت
جـاء الــدور يف حملــة التنظيــف
الســبب .فقــد وصــل ال ّبـ ُّـل إىل ذقنــي .و ـ
التــي انبعثــت منــذ الصبــاح الباكــر مــن هــذا اليــوم إىل الصالــون الــذي

قعـ ُ
ـي أن أعـ ّزل .أو كمــا ت ـقـول
ـدت أكتـ ُ
ـب فيــه .ومعنــى ذلــك أن عـ ّ
زوجتــي مازحــة يف بعــض األحيــان:

– أوم شوف لك أهل غري هاألهل.

ّ
ومتعلقايت من عىل الطاولة:
البتوبي
وقلت أسأل نفيس وأنا أحمل
ّ

وملــاذا ال ي ُِطقــن رؤيــة الغبــار ،أ َو رؤيــة ورقــة ملقــاة عــى األرض هنــا أو

هنــاك؟

ألــم يصــل إىل ســمعهنّ مــا حــكاه يل صديقــي العراقــي الجميــل “أبــو
نـوّار” مــن:

فن ّبهنــي ذلــك إىل درســن مهمّ ــن:
– ال ينبغي أبداً عىل االنسان أن يُك ّرر نفسه بسبب أو من دون سبب.
– وان ّ
مقام مقال.
لكل
ٍ

” أن األشياء يف هذا العالم ُت َخلق وي ُ
ُخلق معها غبارُها”.
وكان ـقـرأ تلــك املعلومــة الثمينــة يف واحــدة مــن املجـاّت العتيقــة التــي

يبهج ،ويُ ّي ّسر ُسبل النوم .وأما مقام اللحظة الراهنة
مقام الليل ملا ِ
فللتنظيــف .للغبــار الــذي ســنزيله صباحــاً لنعــود مــن مشــوارنا م ـ
سـاءً

الــذي نظفنــاه صباحــاً قــد عــاد ثانيــة ليرت ّبــع فــوق مــا ّ
نظفنــاه .هــذا إنْ
كان صحيحــاً مــا ـقـرأه ” أبــو نـوّار” مِ ــنْ أنّ :

والغســالة تنتظــر أن أغـ ّـر مالبــي الداخليــة
الغســالة،
صــار يف قلــب
ّ
ّ

يهوى جمعها .ثم بعد أن نفرغ من تنظيف أشياء البيت من الغبار
دبي ،لنجد الغبار
نعود ليال ً من مشوارنا إىل ” القرية العاملية “ ،يف ّ

– األشياء ُتخلق ويُخلق معها غبارُها.

ُ
وكنت حكيت لزوجتي يف الليل ،ونحن نجهّز نفسينا للنوم ،نكتة

ضحكــت عليهــا ك ـثـرا .وأمضينــا نصــف ســاعة نضحــك عــى يشء نبــت

سـاء هــذا ،وإدمانهــن الزائــد عــن الحـ ّـد بالنظافــة هــن
مــا سرســاب الن ـ

مــن ال يشء ،مــع أن النكتــة لــم تكــن مــن العيــار الثقيــل .ويف الصبــاح

ما س ّر هوسهن الزائد بالنظافة؟

تنظيــف البيــت ،أعـ ُ
ـدت النكتــة عــى مســامعها ،فاكتفــت بابتســامة

سـاء الكــون منــذ أمّ نــا حـوّاء؟
وجميــع ن ـ

باهتــة .ليتبـ ّـن يل أن مــا ُقل ُتــه ليـا ً لــم يعــد لــه نفــس التأثــر صباحــاً.

شـرة حملــة
حـرب ،ملبا ـ
وفيمــا كانــت تتجهــز ،ويف يديهــا كامــل عـ ّـدة ال ـ

فنجــده ثانيـ ًـة .والحديــث يف مقــام التنظيــف يلزمــه أن يرت ّكــز عــى:
ّ
ّ
والقشــاطات ،وأزوام الغســيل ،والــزومُ الــذي
املنظفــات ،واملكانــس،

لتنطلــق فرنينتهــا.

املقام اآلن ملا هو جَ ّديٌّ  ،وليس لل ُنكت والكالم البايخ .املقام لتنظيف
الغبار الذي سنعود من مشاويرنا ليال ً لرناه عاد يرتبع فوق األشياء
من جديد.

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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لطفية الدليمي
عصيان الوصايا
يتشعب الحوار مع الروائية والقاصة واملرتجمة والكاتبة املسرحية العراقية لطفية الدليمي ،نظراً لعمق تجربتها يف الكتابة
ّ
وتنوع اهتماماتها األدبية واملعرفية ،التي يجمع بينها س ّر صغري جميل اسمه “الشغف” .وهي تفسر هذا التنوع
ورسوخها،
بأن العقل البشري الخالق مصه ٌر لفروع معرفية متعددة بقصد إعادة تخليقها يف هيأة ّ
مركب عضوي واحد ،فليس من
خالقا يف أي حقل معريف إال ويُبدي نفوراً
ً
ً
طبيعيا من ّ
أي محاولة للفرز والعزل والتقييد والتنميط والرؤية
عقل يسعى ليكون
املحدودة ،بل يتوق إىل استكشاف تلك الروابط التي تربط ّ
كل االجتهادات املعرفية البشرية.
ّ
يشكل عاملها األسايس فسيح اآلفاق ،الذي تمارس من خالله حريتها يف مدياته الالمحدودة ،وتستكشف
ورغم أن السرد
ً
ً
ّ
وغربا ،وتتع ّرف إىل تحوالته حاله حال املكتشفات الكوسمولوجية الحديثة والثورات املتعاقبة
شرقا
املتغية كل يوم
تضاريسه
ً
ً
عينا ثالثة ترى بها العالم من جهاته املختلفة ،وكتابة املقاالت والدراسات
يف فيزياء الكم ،فإن ولعها بالرتجمة ،التي غدت
متواز مع السرد.
واليوميات والسرية الذاتية يسري يف خط
ٍ
لطفية الدليمي من مواليد بلدة “بهرز” يف محافظة دياىل ،بكلوريوس آداب لغة عربية – جامعة بغداد ،أكملت دورة يف اللغة
ً
ً
ومحررة للقصة
عديدة،
اإلنكليزية وآدابها يف كلية غولدسمث – جامعة لندن ،وعملت يف تدريس اللغة العربية سنوات
يف مجلة “الطليعة األدبية” ،وسكرترية تحرير مجلة “الثقافة األجنبية” العراقيتني ،ورئيسة تحرير مجلة “هال” الثقافية
الشهرية التي صدرت يف بغداد عام ُ .2005ترجمت قصصها إىل اإلنكليزية والبولونية والرومانية واإليطالية ،كما ُترجمت
روايتها “عالم النساء الوحيدات” إىل اللغة الصينية .من مؤلفاتها املنشورة :يف القصة “ممر إىل أحزان الرجال”“ ،البشارة”،
“التمثال”“ ،إذا كنت تحب”“ ،برتقال سمية”“ ،مالم يقله الرواة” ،و”مسرات النساء”.
ولها يف الرواية “من يرث الفردوس”“ ،بذور النار”“ ،موسيقى صوفية”“ ،ضحكة اليورانيوم”“ ،حديقة حياة”“ ،سيدات
و”ع ّ
ُ
شاق وفونوغراف وأزمنة” .من ترجماتها يف حقل السرد “بالد الثلوج”“ ،ضوء نهار مشرق”“ ،شجرة الكاميليا-
زحل”،
ُ
غاية ما :السرية الذاتية لكولن ويلسون”“ ،أصوات الرواية :حوارات
“حلم
قصص عاملية” .ويف حقول أخرى مختلفة نشرت
ٍ
ّ
“تطور الرواية الحديثة”“ ،فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة”“ ،رحلتي :تحويل األحالم
مع نخبة من الروائيّات والروائيني”،
إىل أفعال”“ ،الثقافة”“ ،نزهة فلسفيّة يف غابة األدب”“ ،طريق الحكمة طريق السالم”“ ،اكتمال العالم”“ ،األسئلة
تورنغ :مأساة العبقري الذي ّ
غي العالم”“ ،الفكر العابر
الكربى :الفيزياء الحديثة وأحجيات الكون والوجود البشري”“ ،آالن ِ
لإلنسانية”“ ،توين موريسون :سرية موجزة لكاتبة شجاعة”“ ،الرواية العاملية :التناول الروايئ للعالم يف القرن الحادي
والعشرين” .ولها يف الدراسات “جدل األنوثة يف األسطورة” ،كتابات يف موضوعة املرأة والحرية”“ ،شريكات املصري األبدي:
دراسة عن املرأة املبدعة يف حضارات العراق القديمة” ،و”دراسات يف مشكالت الثقافة العراقية الراهنة” .وصدر لها يف أدب
الرحلة واليوميات والسرية “يوميات املدن ُم ُدين وأهوايئ”“ ،جوالت يف مدن العالم (الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة لألدب
الجغرايف” ،و”عصيان الوصايا :كاتبة تجوب عالم الكتابة”.
هنا حوار بانورامي شامل مع كاتبة خاضت مغامرة الكتابة يف الوطن واملنفى وتمكنت من رسم صورة لنفسها عن نفسها
بوصفها كاتبة مثقفة متعددة األوجه ،ومبدعة يف فن الرواية.
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يرى الكاتب أن فعالية الكتابة تنطوي على قيمة مش ّرفة له مثل

الترنسندنتالي الكانتي) على الواقع المادي المحسوس،

التي تمنح الكاتب الوقود الالزم إلدامة نشاطه العقلي وفاعلياته

ّ
محددات الطريقة
الفسحة الميتافيزيقية ضرورية لتجاوز
ّ
وتمثل نوعاً من ثغرات
العلمية المحكومة باشتراطات صارمة،

الخصائص األخالقية المتفق عليها بين البشر ،وهذه القيمة هي
التخييلية.

تنطوي الفاعلية الكتابية على خصيصة مميزة :كلما ّ
توغل الكاتب

مختارة أفضل من تهديم السد على رؤوسنا ،وانهدام السد هنا

هذه الحقيقة التي يمكن توصيفها بمقاييس التغذية االسترجاعية

أن يطاال أرواحنا ،ويتس ّببا في شيوع نوع من الوهن العصبي

اإليجابية ( )Positive Feedbackالمميزة للنظم الديناميكية

المعقدة (والبشر المبدعون منها بالتأكيد) .هي إحدى مواصفات

الكتابة الجيدة التي تسعى للكشف والمساءلة والتحفيز ،وربما
ُ
مضيت بعيداً في الجريمة
تكون العبارة الشكسبيرية القائلة “لقد
الجديد :نبدأ حوارنا بسؤال جوهري يتناول الجذر التأصيلي
ّ
الفعاليات اإلدراكية التي تميّز
لعملية الكتابة كونها إحدى
الكائن البشري ،وقد دفعني لهذا السؤال عنوان كتابك
ٌ
كاتبة تجوب أقاليم الكتابة” المنشور عام
“عصيان الوصايا:
ً
كاتبة في المقام ّ
األول ،ما الذي تمثله الكتابة
 .2019بوصفك
في حياتك؟ وما الدوافع القادرة على تحريك مكامنها لديك؟

لطفية الدليمي :تكمن دافعية الكتابة في أمرين اثنين كما
ً
ً
مميزة للكائن البشري ،إذ يميل البشر
فعالية
أرى :األول كونها
إلى ترك بصماتهم الممثلة لما اكتسبوه من خبرات في هذا العالم
لتمريرها لنظرائهم ،سواء في لحظتهم

ذواتهم ورؤاهم بطريقة شفاهية .هناك البعض ممّ ن ال يستطيب

البقاء في إطار “الفضاء الشفاهي” ،ويتجاوزه نحو االجتهاد

بقدر ما هي شكل من أشكال مقارعة عوامل

الفناء البيولوجي الحتمي ،ومقاربة الخلود
المتوهم ولو على نحو رمزي .قد ال يجتهد

معظم البشر في السعي إلى حيازة أدوات

الكتابة وتقنياتها القادرة على تحريك كوامن
ّ
التفكر ،والنظر في المعضالت الوجودية

والفلسفية الكبرى ،والتي يمكن حصرها في
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ألم معرفي
الجديد :استوقفتني في جوابك عبارة “الكتابة فعالية مدفوعة

الفكري في كافة المناشط المعرفية .أحسبني – بتواضع – فرداً

الفعالية الكتابية؟

األمر الثاني يتمحور حول حقيقة أنّ الكتابة فعّ الية مدفوعة بدوافع

لطفية الدليمي :لطالما تس ّببت لي موضوعة “الميتافيزيقا”

في هذه الطائفة من البشر.

الملحّ ة في تسجيل الرؤى والخبرات

الذات ،واإلفصاح عن مكنوناتها فحسب،

ينتاب الكاتب وهو يمضي لتعزيز استكشافاته في غابة الكتابة.
لما
ُ

بدوافع ميتافيزيقية” .نعرف ّ
أن الميتافيزيقا موضوع مباحث

الراهنة أو ألزمنة تالية .ليست هذه الرغبة
الفردية محض رغبة مج ّردة في التعبير عن

بحيث بات التقدمُ فيها أسهل من التراجع عنها” هي أفضل وصف

الصبور المتالك وسائل الكتابة وتقنياتها ،وال يطيقون االبتعاد عن
الكتابة اليومية التي تستحيل لديهم نمطاً من الطقوس المرتبطة
بفعاليات تبعث على االسترخاء العقلي ،وإدامة شعلة النشاط

العقل الروائي
الميتافيزيقي يتعالى
على الواقع المادي
المحسوس ،وال يكتفي
بالحقائق “الصلبة” المرئية
على األرض

ميتافيزيقية ،وهي بهذا التوصيف أقرب
ً
ً
أخالقية .دعني
خصيصة
إلى أن تكون

أوضح هذا األمر :متى يكتب الكاتب؟ هل
ينهض صباحاً ويقول لن أكتب اليوم ،أو
سأكتب مائة كلمة فحسب؟ ال تحصل
األمور على هذه الشاكلة .الكتابة فعالية

فلسفية كبيرة ،فهل نحن إزاء مبحث فلسفي عند تناول

بقدر

ليس

بالقليل

من

الوجع

كناية استعارية عن الوهن العقلي والعطب النفسي اللذين يمكن

المزمن ( )Neurastheniaالخصيصة الميتافيزيقية التي تم ّيز
ً
مثلبة ،فحتى العلماء
عقل الروائي هي فضيلة كبرى ،وليست

الكبار (الفيزيائيون خاصة) هم ميتافيزيقيون عظماء ،وغالباً

ما يع ّبرون عن ميولهم الميتافيزيقية هذه في سياق سيرهم
الذاتية المنشورة .الميتافيزيقا بهذا المعنى هي تثوير لنطاق
ً
متاحة لوال هذا
الرؤية ،وتفجير للممكنات البشرية التي ما كانت
الحس الميتافيزيقي الجميل ،المتعالي على الوقائع المادية
ً
ً
ّ
جوهرية
صفة
المشخصة ،وبهذا المعنى يكون التخييل الروائي

للخصيصة الميتافيزيقية المحفزة لتوسيع نطاقات التخييل،

وتلوينها بمذاقات تساعد القارئ على االسترخاء ،واجتناء أكبر
قدر من المتعة الفكرية والحسية.

النشأة والبداية
الجديد :يبدو أمر استشكاف ظروف النشأة األولى والمؤثرات

ثمة تداخل مفاهيمي غير مرغوب فيه
بين الميتافيزيقا ،بكونها مبحثاً فلسفياً

عظيم األهمية ،وبين الميتافيزيقا بكونها
ً
قرينة للفكر الخرافي غير المعقلن،

المتغيرات الفيزيائية المحيطة به تماماً

ّ
يخص الرواية ثمة تحديد إجرائي
في ما

تثمر أم ال .هي تزهر وتثمر وحسب.

الميتافيزيقي يتعالى (بمعنى التعالي

وقيودها الصارمة.

شديد الدقة ،مفاده أن العقل الروائي

المادية والفكرية الفاعلة فيها ضرورة

الزمة لفهم كيفية انعكاس هذه

نقاشي طويل ،لكني سأكتفي بالقول:

وغير المحكوم بشروط الطريقة العلمية

مثلما أنّ الشجرة ال تسائل نفسها هل

الفيضان ،ومن ثمّ يكون تسريب المياه من أماكن منتخبة بطريقة

“اإلبستمولوجي” ،وهذا موضوع مبحث

تلقائية ،بمعنى أن الكاتب ال يسائل
نفسه كثيراً عن دوافعه للكتابة؛ إنه
يشرع بالكتابة بصرف النظر عن حقيقة

محسوبة نفتحها في جدران السدود العقلية التي طفحت بمياه

في أدغال الكتابة تزايدت مناسيب نشوته ،وانبثقت أمامه
تساؤالت جديدة تمنحه قدراً غير محدود من عوامل التحفيز
الذاتي لخوض المغامرة والتجوال في عالم الكتابة.

األسئلة التأصيلية الثالثة بشأن الكون والحياة والوعي؛ لكنهم في
ّ
أقل تقدير يمتلكون الوسيط اللغوي الذي ّ
يمكنهم من التعبير عن

وال يكتفي بالحقائق “الصلبة” المرئية على األرض .إن هذه

ّ
تشكلت نشأتي األولى
بفعل مؤثرات البيئة
والتعليم والقراءة الذاتية
المتحررة من الكوابح
ّ
الثقيلة

المؤثرات في الفاعلية الكتابية الالحقة.
ّ
هل حدث ِتنا قليالً عن نشأتك األولى؟
لطفية الدليميّ :
تشكلت نشأتي األولى

بفعل مؤثرات البيئة والتعليم والقراءة
الذاتية المتح ّررة من الكوابح الثقيلة ،لكني

أزعمُ أنّ الدافعية الذاتية في استكشاف
ّ
تشكله يبقى العنصر
العالم ،والتأثير في
ُ
يميل البعض
األكثر تأثيراً من سواه .قد

مقطع
أناس ما في
إلعالء شأن مؤثر ما ،أو ٍ
ٍ
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حياتي وتغيرت بوصلة وجودي ،عشقت اللغة العربية وافتتنت

اإلنسانية المجاوزة العتبارات السياسات المحلية،

هفوة قد يسهو عنها وعيي وقلمي ،فما لم يمتلك المرء ناصية
ّ
وينقب عن جواهرها ليس بوسعه أن يكون
لغته ،ويدرك فتنتها،

أسهم تهميش الرؤية اإلنسانية واإلبداعية الكونية ،بفعل

بجمالياتها ،واغترفت منها وأتقنتهاُ ،
وصنتها من كل خلل أو

كاتباً أو مبدعاً.

لم يعلمني أحد كيف أكتب ،إنما كنت أكتب حسب ،وأقطف

الكلمات من الهواء كما أقطف ثمار التين من شجرتنا العتيقة،
أتلذذ بالكلمات بديال ً للحلوى التي لم أحبها ،أرددها في الصمت

ً
خاشعة إزاءها ،ثم ّ
أرتلها بنبرة خافتة كأنها اللقية الثمينة .لم
ً
كاتبة في البدء ،كنت أعيش حالة ذهول باللغة
أحلم أن أكون
والطبيعة والنخل ونهر ديالى والبساتين الغامضة وشجر البرتقال

والغيم ،وأتمنى أن ينساني اآلخرون في مكان ما وحدي مع
الكلمات ،أن يغفل أهلي عني ألستغرق في أحالمي وصمتي
ومالعبة الكلمات ،كل الكلمات التي تفيض من عقلي وقلبي كنت

زمني ّ
مبكر من حياته ،لك ّني أرى أنّ الجهد الذاتي ،المقترن

العراقية” لتكون الرافعة الحضارية التي يمكن عبرها إعادة تشكيل
صورة العراق ،بعيداً عن الطائفيات الضيقة والعنصريات القاتلة

المستقبلية .هذه هي خالصة الحكاية البشرية ّ
مبدع
شخص
لكل
ٍ
ٍ
 :أن تكون كادحاً في السعي وراء المعرفة وتوظيفها في إعادة
ً
ً
تشكيل صورة العالم وصناعته ليكون أكثر جماالً
وعدالة
ونزاهة

أعمالي المسرحية والدرامية.

برؤية وشغف ومثابرة ال تفتر أو تخمد جذوتها مع السنوات أو
المعيقات ،هو العنصر األكثر فعال ً في تشكيل صورة اإلنسان

ً
ورحمة.

ً
قناعة
ثمة عنصران أسهما في إنماء شعوري – الذي استحال
ً
ً
ّ
تحدرت من الحضارة الرافدينية.
إنسانة
راسخة الحقاً – بكوني
حسي مرئي على األرض تل ّبسني بسبب نشأتي األولى
العنصر األوّل ّ
ٌ
مستوطنة
في بلدة “بهرز” الجميلة ،التي يمكن وصفها بأنها

ٌ
ّ
لكل األحياء الرائعة من فراشات
مائية
وأزاهير ونخل وشجر… إلخ.
ّ
يتملكني حنين
إذن سيكون أمراً طبيعياً أن
أزلي لِلطبيعة و”مستوطنة الماء والجمال”
البهرزية ّ
حد أن أمنح ذاتي عضوية ساللة

مائية كونية االنتماء .أما العنصر الثاني فهو

فكري خالص أرى بموجبه أنّ العراق تشكيل

ّ
يستمد دوافع البقاء والمطاولة من
حضاري
ّ
ُ
أتطلع منذ بدايات
وكنت
جذوره الرافدينية،
تشكلي الثقافي إلى ترسيخ فكرة “الرافدينية
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والعصبويات المافيوية ،ويتجسد هذا التوق الممض في معظم

الجديد :حدثينا ً
قليل عن بداياتك مع الكتابة.
لطفية الدليمي :لم أخطط للكتابة ،ولم أدرك حينها لِمَ

ُ
كنت أكتب ،وعالمَ كنت أمأل دفاتري المدرسية بالقصص
ً
وأتلقى عقاب معلمتي .انبثق األمر تلقائيا من أعماق المخيلة
كما تنبجس قطرات الماء من نبع مفاجئ ،بعدها أظهرت ميال ً
ً
رسامة ،ثم
للرسم ،وحلمت أن أغدو
اكتشفت أنني أخطأت الطريق إلى شغفي

لم أخطط للكتابة ،ولم
كنت
أدرك حينها ِل َم
ُ
وعالم كنت
أكتب،
َ
أمأل دفاتري المدرسية
بالقصص

الحقيقي ،فلم يكن الرسم ليتسعالحتواء

الرؤى واألحالم المتزاحمة ،ولم يمنحني
الحرية والنشوة اللتين عرفتهما الحقاً وأنا

أنسج من الكلمات عوالم وأفكاراً وصوراً
وشخصيات .تعاظم شغف الكتابة في

وعيي ،وأزاح كل شغف سواه ،وبات
محور حياتي ومالذي ومحرضي على
التمرد الدائم ،فاستضاءت مسالك

أكتبها وال أنطقها ،وبقيت وما زلت أصغي وأكتب وحسب ،وال
أتكلم إال عند الضرورات ،لهذا ال يمكنني أن أكون كائناً اجتماعياً أو
وجهاً مدرجاً على شاشات اإلعالم ولطالما كنت أهيم في أفكاري
بينما بحر اللغة المتالطم يغرقني بالكلمات.

ّ
ومحددات الزمان والمكان والشعارات الفضفاضة.

ضواغط الترتيبات السياسية (الحزبية والمجتمعية) ،في تغليب

نوع من العصاب الجمعي الذي يقبل مقايضة اإلبداع بموقف
حزبي بائس ،فضال ً عن أنّ بيئتنا العربية لم تعمل على ترسيخ
قواعد ،وأخالقيات عمل رصينة ،ونظام اقتصادي عادل – بسبب
االضطرابات السياسية في المقام األول – تعين المرء على تلمّ س
خطواته بثقة ،لذا ستكون النتيجة المتوقعة أن يندفع الشاب
في االنتماء الحزبي المتعجّ ل ،الذي ي َِع ُده بمكانة ومستقبل ال

يستطيع بلوغهما عن طريق التراتبية الهادئة القائمة على العمل
ّ
والمنظم ،والشباب في أغلبه األعم متعجّ ل يريد بلوغ
الجاد
أهدافه ّ
بكل الوسائل الراديكالية المُ تاحة.

ال أطيق األيديولوجيين والمتح ّزبين الذين أسهموا – بمعرفة

أو جهالة – في تخريب مجتمعاتهم ،وأتقاطع مع الكاتب الذي

يندفع في شرب أنخاب األيديولوجيا حتى الثمالة ،ثمّ تستحيل
األيديولوجيا لديه معشوقاً
ّ
يغض الطرف عن العيوب المحتملة
فيه ،وال يراه إال كمثال الكائن المكتمل في ذاته .أرى أنّ الكتابة،

ومتابعة مؤثرات العلم والتقنية في تغيير المجتمعات هما

الكاتب واأليديولوجيا

الوحيدان الخليقان بأن يكونا أيديولوجيا عصرنا الراهن – بالمعنى
الرمزي – رغم أنهما يناكفان ّ
كل محمول أيديولوجي .يبقى

الجديد :شاعت في عصر السرديات الكبرى ،المقترنة ببواكير

اإلنسان ،أينما كان وكيفما كان ،هو القيمة الكبرى التي تتجاوز
ّ
كل األيديولوجيات السابقة والالحقة.

ّ
ترسخت هذه
السائدة ألسباب فكرية وأخرى عملية ،وقد

العزلة والشغف

الحداثة العلمية والتقنية والسياسية ،رؤية تقول :يتعذر على

ّ
التوجهات األيديولوجية
الكاتب االنفكاك من أسر واحد من

الرؤية في عصر الحرب الباردة واستقطاباتها الشرسة .هل

الكاتب كائن أيديولوجي بالضرورة،
وبخاصة في عالمنا العربي؟

لطفية الدليمي :يبدو واقعنا العربي
قاسياً على ُ
الك ّتاب منذ بدايات نشوئه
التاريخي،

وقد

لعبت

األيديولوجيا

(المتح ّزبة على وجه التخصيص) دوراً
مرضياً (باثولوجياً) في روح الكاتب العربي
حد جعل منه ثقباً أسود تلتهم ّ
إلى ّ
كل
ما يمنحه فعال ً تعويضياً عن غياب الرؤية

الجديد :ثمة سؤال بشأن الكتابة

يختص بك :يالحظ المتابع وجود فورة

الكتابة ،ومتابعة مؤثرات
العلم والتقنية في تغيير
المجتمعات هما الوحيدان
الخليقان بأن يكونا
أيديولوجيا عصرنا

كتابية لديك – وبخاصة في السنوات
األخيرة – حتى تجاوزت كتبك المنشورة
ً
كتابا ،فضالً عن المقاالت
حاجز الستين
والمترجمات الدورية

في صحف

ومجالت ثقافية عربية مرموقة .ما
أسباب هذه الفاعليّة الكتابية النشطة

التي ال تعرف االنطفاء والخذالن؟
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لطفية الدليمي :يكمن الس ّر في كلمة واحدة :الشغف
المقترن بشعوري أنّ كينونتي اإلنسانية ال تتحقق إال بفعل
استمرارية الكتابةّ .
ّ
تشكلي الثقافي
تملكني الشغف منذ بواكير

ّ
بكل الضروب المعرفية ،وبخاصة التراث العرفاني والنصوص

ً
ً
مترجمة .كيف تستطيعين الجمع
إضافة إلى عملك
القصيرة،

بين هذه األنماط األدبية المختلفة؟ ولماذا هذا الشغف
ّ
بالتنوع الكتابي؟

ً
ً
ً
وإنسانية ذات طبيعة معولمة تتعالى على
مهنية
ممارسة
جعلها
ّ
ُ
تناولت
محددات الزمان والمكان والبيئة والجغرافيات البشرية.

الرافدينية وحقل الفيزياء والكوزمولوجيا والفلسفة وعلم

لطفية الدليمي :يمكنني القول باختصار إنّ الروائي المعاصر

جانب قراءة األعمال اإلبداعية العالمية وأساطير الشعوب ،ولديّ
حتى اليوم تقليد أسبوعي أتابع بموجبه الكتب الحديثة التي ُتنشر

الرائية لمستقبل الجماعة البشرية في عصور سيادة التجمّ عات
البشرية َ
الق َبلية ،وإذا ما ّ
توغلنا أبعد في مجاهل الزمن ،حيث

في ّ
مقدمة كتابي المترجم “تطوّر الرواية الحديثة” األسباب التي
أراها مسو ً
ّغة المتالك الرواية هذه الفتنة المغوية التي تدفع

سيادة العصر اإلغريقي بأنساقه الفلسفية ،فسنجد بعضاً من
ً
أساطين ّ
كناية
ُصف واحدهم بأنه “هايدرا معرفية”
مفكريه الذين و ِ

خاطب
   تروي الكتب التي تتناول التاريخ الروائي أنّ الرواية كانت ُت ِ
النساء في بواكيرها األولى ،وكان مطلوباً من الرواية أن تمأل ذلك

االجتماع واألنثروبولوجيا ودراسة اللغات والتاريخ والفلكلور ،إلى

ً
إضافة إلى قراءاتي المتواصلة في بعض
على موقع “األمازون”،
المنشورات العالمية الرصينة مثل :مجلة اإليكونومست ،ملحق
التايمز األدبي ،مراجعة نيويورك للكتب… ،وكثيراً ما أعمل على
ترجمة مقاالت منتخبة من قراءاتي تلك وأنشرها في الصحف

كتاب ما فال
والمجالت الثقافية المتاحة أمامي ،وإذا ما أعجبني
ٌ
أتر ّدد في االتفاق مع دار النشر لشراء حقوقه والبدء بترجمته.

ُ
وعملت خالل
كرست حياتي كلها للقراءة والتأليف والترجمة،
عشرات السنين وفقاً لسياق منضبط وصارم على المستويين

النفسي واالجتماعي .باختصار فالشغف هو ّ
العلة األولى وراء ّ
كل

فاعلية إبداعية ،فهو قادر على جعل المرء يغيب في لجّ ة العمل
المنضبط والمتواصل عشر ساعات يومياً قد ينسى معها تناول
طعامه في ميعاده ،أو قد يفوته النوم في مواقيته المعهودة.
يمد الكاتب ّ
وحده الشغف هو ما ّ
بكل هذه الطاقة الخالقة التي

تجعله متف ّردة ( )Singularityتستعصي على مفاعيل القوانين

البيولوجية والسيكولوجية .وقد ساعدني خيار العزلة االجتماعية
واالكتفاء بعالقات قليلة ومختارة على استثمار زمن النضج

حتى أقاصيه ،كما أعانني استقراري في مدينة عمّان الهادئة
الجميلة واآلمنة على مضاعفة جهودي في الكتابة والترجمة

لتعويض ما فاتني في سنوات الهلع

هو “المعادل الموضوعي” لشامان القبيلة ،الذي يُمثل العين

ّ
ّ
ّ
يتشكل من فروع
ومعقد
تحصله على جسم معرفي ضخم
عن
ً
أمثلة من هذا التداخل في
معرفية بينية متداخلة ،وال زلنا نشهد

ُ
والك ّتاب في
األنساق المعرفية لدى بعض الفالسفة والعلماء
عصرنا هذا ،حيث تداخلت الفلسفة والفيزياء والذكاء االصطناعي

وعلوم الدماغ وعلوم السيكولوجيا اإلدراكية واللغة .انعكست آثار
هذا التداخل المعرفي الثوري في السرديات بعامة حتى باتت
إضافة إلى ضرورة ّ
ً
ً
ً
توفرها
معرفية،
توليفة
الرواية في هذا العصر

والتي أ ّدت بي إلى مرحلة عدم االستقرار

والتبدد التي كابدتها بين عمّان وباريس
وبيرن ،ثم العودة إلى عمّان التي أمست

وطني ومستقري األخير.

شامان القبيلة
الجديد:

تكتبين

الرواية

والقصة
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طور واحد –
معظم المولعين بالكتابة لتجريب الكتابة الروائية في ٍ
ّ
األقل – من أطوار حياتهم.
على

الفراغ العاطفي فيهنّ بكتابات تغلب عليها الرومانسية الف ّياضة
ٌ
“مفسدة للعقل الجميل،
التي وصفها الدكتور جونسون بأنها

ُ
لست في حاجة للقول إنّ
وحس المحاكمة األخالقية المسؤولة”.
ّ
تلك كانت عهوداً شهدت بدايات الكتابة الروائية المثبتة تأريخياً

في القرن الثامن عشر؛ أما في وقتنا الحاضر فقد شهد الفن
الروائي اعترافاً راسخاً بكونه الفاعل ّية اإلنسانية األكثر رواجاً وتأثيراً

إلي إذن هو عالم
على جانب التشويق والمتعة .السرد بالنسبة ّ

من سواه حتى بات معظم مثقفي العالم – حتى لو كان أحدهم
عالماً وأكاديمياً
ّ
متخصصاً في أحد الفروع المعرفية الصلبة

المتغيرة كل يوم ،وأعمل على طرزه المختلفة حسب ما تتطلبه

فاعل ّية فكرية تتناغم مع آلية تخليق األفكار في الفروع المعرفية

فسيح األطراف ال حدود لتخومه ،وما زلت أستكشف تضاريسه

ثيمة الموضوع ،فأجدني أتجول بحرية بين القصة القصيرة

والرواية والنص المسرحي والنصوص المفتوحة.

غواية الرواية
ً
تعاظما
الجديد :في مقابل التبشير بموت الرواية نجد
لسطوتها وتغلغلها في أدق تفاصيل

الحياة البشرية ،ومستجدات العلم

والدم خالل الحرب األهلية في العراق،
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الشروحات والمسوّغات التي تتفق جميعها على أنّ الرواية
ّ
وكل شيء ،األمر الذي
تمتلك مقدرة متف ّردة في قول أيّ شيء

الروائي المعاصر هو
“المعادل الموضوعي”
لشامان القبيلة ،الذي
ُيمثل العين الرائية
لمستقبل الجماعة

ّ
بعامة.
والتقنية والسيكولوجيا واألفكار
ما مصدر هذه السطوة حسب رؤيتك؟

لطفية الدليمي :الكتابة الروائية فنّ

ي ّتسمُ بالغواية ،وهي قادرة على اإلمساك

بعقل القارئ وروحه بطريقة – ربما –

تعجز عنها األنماط السردية األخرى،
وتلك حقيقة ُك ِتب بشأنها الكثير من

– يتوق لكتابة روايته ،وربما تشير هذه الحقيقة إلى أنّ الرواية
خارج نطاق الفاعل ّية السردية المتداولة.

تاريخية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية ،وقد اعتمدت

في كتابة هذه الرواية على بحث مستفيض سعيت ّ
بكل
جهدي أن يكون مصداقاً ألهمية الفن الروائي ،الذي أفضت

في تبيان جوانب منه في التقديم الواسع الموسوم “لماذا

الرواية؟” الذي كتبته لكتابي المترجم “تطوّر الرواية الحديثة”،
ّ
بنص طويل عنوانه “ظالل السرد
ثمّ ْأت َبعْ ُته في موضع آخر

المهمّ شة” أحكي فيه عن جوانب مهمّ شة عظيمة األهمية في

السرد الروائي المعاصر.

ثمة في روايتي هذه ،التي تقترب من تخوم الستمئة صفحة،

خلطة من التاريخ واألفكار واألزياء واألطعمة والرحالت والفيزياء
والرياضيات وتوثيق الوقائع العالمية والموسيقى والمدوّنات

والتقنيات وعلم النفس – الفردي والجمعي – والكتب واألزهار…

إلخ ،وهذا ليس بالعمل اليسير وبخاصة في مبحث تاريخي –
سوسيولوجي – سياسي مر ّكب جاء في إطار رواية سردية تخاطب
القارئ المعني .أما التقنيات السردية التي اعتمدتها في هذا
العمل فهي كالسيكية مطعّ مة ببعض الجوانب الحداثية؛ لكن

تبقى القيمة المعرفية المسنودة بشغف المتابعة لمستجدات

الفكر والعلم والتحوالت خالل قرن كامل ،هي الخصيصة األهم

– كما أحسب – في روايتي هذه.

الكتابة والمنفى

الرواية األحدث

ٌ
كتب عديدة تتناول
شرت في العقدين األخيرين
الجديدُ :ن ِ

ّ
“عشاق وفونوغراف وأزمنة”
الجديد :في روايتك األخيرة
ً
ً
ُ
ملحميا للعديد من التقنيات
توظيفا
نشهد
الصادرة عام 2016

الروائي ،وبخاصة بعد تزايد موجات الهجرة والنفي

السردية الكالسيكية والحداثية في آن
ً
معا .حدثينا عن هذه التجربة؟
لطفية الدليمي :هذا سؤال في غاية
الفطنة ،وينمّ عن دراية مشفوعة بقراءة
ّ
“عشاق وفونوغراف
معمّ قة لروايتي

وأزمنة” .أردت لهذه الرواية ،منذ البدء أن
ً
ً
جيلية تحكي عن قرن من تاريخ
رواية
تكون
العراق منذ مطلع القرن العشرين حتى

زمننا الراهن ،في إطار روائي مسندٍ بركائز

موضوعة السيرة الذاتية والمنفى وانعكاسهما في العمل
الطوعي أو اإلجباري للعديد من العراقيين ذوي المؤهالت
العالية (والروائيون منهم بالطبع).

كيف تمظهرت مؤثرات السيرة الذاتية

بد أن تحمل كل رواية
ال ّ
ً
شيئا
في نهاية المطاف
من مالمح السيرة الذاتية
لكاتبها

والمنفى في أعمالك الروائية المكتوبة

بعد مغادرتك العراق؟

لطفية الدليمي :ال ّ
بد أن تحمل كل
رواية في نهاية المطاف شيئاً من مالمح

السيرة الذاتية لكاتبها مهما كان تجنيسها
ً
رواية ذات سمة
األدبي ،وحتى لو كانت

ً
مجاوزة
ميتافيزيقية (رواية أفكار خالصة)
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للوقائع المادية المشخصنة؛ لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين سيرة

واليأس واإلحباط التي يحفل بها عالمنا.

جوانب من تمثالتها الهادئة في العمل الروائي ،وبما يكشف

ً
الزمة لتشكيل
الجديد :ما المصادر المعرفية التي ترينها
ُع ّدة الروائي؟

شخصية وقائعية مبتسرة كحكاية عابرة وسيرة ذاتية خفية نرى
عن مالمح شخصية الكاتب .وعلى هذا األساس يمكن توسيع

فضاء السيرة الذاتية للكاتب ليشمل فضاء المجتمع والجماعة
البشرية الخاصة وحتى العالمية .أما بالنسبة إلى المنفى فهو
ً
تجربة
تجربة عظيمة في مؤثراتها السلبية واإليجابية .كان المنفى
عيني على تفاصيل ووقائع لم أكن ألتخيلها وأنا ماكثة في
فتحت
ّ

بيتي البغدادي ،وبين مشاريعي المختلفة أعكف اآلن على إنجاز
كتاب “مذ ّكرات الحرب” ،وآخر بعنوان “المنفى داخل المنفى:

شعلة التوهج الفكري ومغالبة انكفاء الروح البشرية ،وتجاوز

محدوديات الزمان والمكان والبيئة.

الرواية والمعرفة

طالت رؤيتي لمفهوم الوطن والفراديس المتخ َّيلة الموهومة.

ً
ُ
شاخصة
تمثل معالم
الجديد :ما الميزات الخاصة التي

الجديد :واحدة من مواضعاتك الروائية المذكورة في تقديمك

لنصوص لطفية الدليمي؟

لألسطورة .أرى ّ
أن هذه المواضعة خطيرة وتحتاج إلى مزيد
ً
من البحث والمساءلةّ .
شيئا من إضاءة إضافية
ألقيت
هل
ِ

لطفية الدليمي :في ما يختص بتجربتي الروائية أقول
وبوضوح حاسم :لم أكتب يوماً نصاً سردياً وأنا واقعة تحت غواية

ّ
“تطور الرواية الحديثة” ترى ّ
أن الرواية وريث شرعي
لكتاب

على هذه المواضعة؟

لطفية الدليمي :كانت األسطورة – وكل ما يتعلق بها ،إضافة
ً
ً
للحكايات الشفاهية –
ملزمة للحفاظ على التوازن الرقيق
ضرورة
الهش بين روح اإلنسان البدائي وبنيته الذهنية والسيكولوجية،
األمر الذي ّ
وفر لهذا اإلنسان الوسيلة والقدرة لتجاوز محدودية

قوته ،ووجوده المادي ،والتفكير بأمداء أبعد من مجرد البحث
عن توفير متطلبات أمنه الجسدي ،وحاجاته البيولوجية البدائية،

وأمسى وجود األسطورة والمالحم الكبرى
وسيلة فعّ ً
ً
الة
لدى كثير من الشعوب الحية
للترابط الروحي بين أبناء الشعب الواحد،
ومحفزاً فعّ االً للنظر في موروث إنساني

ستار كاووش

مشترك تجتمع حوله فكرة المواطنة .من

هنا أرى أن الرواية أمست اليوم الوريث
الشرعي لألسطورة لقدرتها على توفير

المحفزات الالزمة إلدامة شعلة التخييل
البشري ،ودفعها نحو آفاق لم تكتشف

بعد ،ومساعدتنا على تجاوز عوامل الكبح
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خاصة) متى ما حاز ذلك اللون المعرفي على طاقة خالقة إلدامة

كراساتي الباريسية” سأروي فيهما ،بتفاصيل محددة عشتها
خالل “حروبنا” ،عن تأثير ّ
كل من الحرب والمنفى في إعادة
تشكيل جوانب شخصيتي النفسية والروائية ،والمتغيرات التي

aljadeedmagazine.com

لطفية الدليمي :ال أرى أيّ ضير في توظيف أيّ لون معرفي،
ّ
العدة المفاهيمية للكاتب (الروائي
وجعله عنصراً فاعال ً في

ُ
وفتنت بها ،أو تماشياً مع روح
تجريب رؤية سردية قرأت عنها
ُ
ّ
وأعجبت به ،بل أكتب طبقاً لذائقتي الشخصية،
نص مّ ا قرأته

وبما يتطلبه النص الذي أعمل عليه ،وتستدعيه موجبات بنائه
ّ
وتشكالته ،وما يتطلبه الموقف الفكري الذي ينبغي أن تنهض
به الرواية بكل أجناسها ،إلى جانب المستلزمات الجمالية التي

يتطلبها الفن الروائي.

يمكنني القول إن أعمالي السردية (وخاصة الروائية منها) تمتا ُز
بسمات محددة تخص تجربتي ،وقد تطوّرت هذه السمات
ّ
وتكثفت في أعمالي األخيرة .السمة

األولى :توظيف النص الصوفي والعرفاني

ً
يوما ً
ً
سرديا
نصا
لم أكتب
وأنا واقعة تحت غواية
تجريب رؤية سردية قرأت
وفتنت بها
عنها
ُ

– إذا تطلب األمر – كمادة أصيلة في النص

الروائي ،وبطريقة عضوية ملتحمة يمكن
ّ
“المتحسسات
توفر نوعاً من
معها أن
ّ

الميتافيزيقية” للقارئ قد تعينه على

تلمّ س خطاه ،وتدبّر خياراته في حياته
الحاضرة.

السمة الثانية :الحرص التام على تضمين
النص نوعاً من “الرؤية الخالصية”
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حوار

الميتافيزيقية والفردانية .إن فكرة “المجاوزة” المستمرة للوقائع
ً
ً
ً
ومغوية – أراها تقع في قلب
ومدهشة
مثيرة
اليومية – مهما بدت

في هذا السياق معظم روايات هيرمان هيسه بخاصة روايتيه

المحتوى النحوي  syntacticوالداللي  )semanticبأعظم ما

اإلشارة إلى رواية “مون تايغر” للروائية البريطانية بنيلوبي اليفلي

   يبدو لي – عبر متابعتي لإلصدارات الروائية العالمية الجديدة –

البارزتين “ذئب البراري” و”لعبة الكريات الزجاجية” ،وتمكنني

كل رؤية خالصية فردية ،وأحسب أن الرواية جديرة بتعزيز هذه
ً
ّ
تتشكل من حوادث يومية محدودة
رواية
الرؤية حتى وإن كانت

()Penelope Livley

السمة الثالثة :التركيز على “موسيقية” النص ،والتعامل مع
موسيقى اللغة الجوانية بوصفها ً
ً
فاعلة في التعبير عمّ ا ال
أداة

الجديد :كتب العديد من ُ
الك ّتاب وصايا للكاتب الناشئ يرونها
ً
ّ
لكل كتابة واعدة .لو طلبنا إليك توجيه وصاياك
ضرورية

طارئة أو عابرة.

يمكن التعبير عنه بالكلمات المجردة.

السمة الرابعة :الحرص على جعل الرواية نصاً معرفياً إلى أبعد

المديات وي ّتفق هذا مع قناعتي المتزايدة بأن الرواية الحديثة

ستلعب في السنوات المقبلة دور “الحاضنة المعرفية” التي تزوّد
األجيال القادمة بقدر معقول من تالوين المعرفة المتجددة،

وبخاصة بعد االنفجار المعرفي الهائل والكشوف العلمية

والتقنية المتواترة.

الجديد :كيف ترين شكل الرواية المعاصرة؟ ومن هم أبرز

ممثلي هذه الخريطة؟

للكتاب الناشئين ،فماذا ستوصين؟

أن الكثير من المستحدثات السردية ما بعد الحداثية التي طالت

الرواية بدأت تتراجع وتخلي الساحة للتقنيات التي طبعت عصر
الحداثة الروائية ،وتبنت ميال ً واضحاً نحو الموضوعات الوجودية

كلي شمولي
الكبرى؛ إنما في إطار رؤية فردانية وليس في سياق ّ
مثلما فعلت السرديات الكبرى لعصر الكالسيكيات الروائية.
وليس غريباً أن يتزامن هذا األمر مع خفوت النظريات السردية

َ
تخش
لطفية الدليمي :سأقول لهؤالء الناشئين الواعدين :ال
ً
متصادية مع وقائع من سيرتك الذاتية؛
أن تكون روايتك األولى

الكبرى التي شاعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،والتي
ص ّبت ّ
إلي أن هذا األمر
جل اهتمامها على البنى اللغوية ،ويخيل ّ

عن الوقوع في أسر المعتمد األدبي السائد ،ومحاولة جعل
أعمالك تتماشى قسرياً مع قياساته ،واقرأ كثيراً في حقول

بالتوق المضني – إلى توظيف الكالسيكيات األدبية مع مراعاة أن ال

فهذه آلية طبيعية ستخف وطأتها مع أعمالك الالحقة ،وابتعد

ّ
متعددة ،وال تنزلق في غواية الموضات الكتابية السائدة
معرفية
(الفصاحة الجديدة ،ورواية البذاءة الديستوبية مثاالً) ،واجتهد
ً
أن تتقن ً
ثانية (اإلنجليزية خاصة) لكي ال تبقى أسير الرؤية
لغة

سيتع ّزز في السنوات القادمة بوتيرة أسرع بكثير ممّ ا نلمسه اآلن،
ً
عودة – أشبه
وقد نشهد مع تطور تطبيقات الذكاء االصطناعي

تبدو الشخصيات الروائية كآلهة متعالية على البشر ،بل متماهية
مع الكائنات البشرية التي ستغرق في ثقب رقمي أسود هائل ال

يمكننا اليوم التنبؤ بمدياته ومفاعيل مؤثراته.

لطفية الدليمي :راحت الرواية العالمية تستعيد سماتها

الواحدة ،وابتعد عن فخ كتابة روايات كثيرة في وقت قصير

(موضة رواية جديدة لكل سنة).

    اللغة ساحرة مغوية تصلح لتمرير األفكار الرفيعة ،وهي – في
الوقت ذاته – ماكرة لعوب يمكن أن تكون وسيطاً خبيثاً لتمرير

في أعقاب عصر ما بعد الحداثة؛ لكن هذه الكالسيكية الروائية

األفكار واللغة والرواية

الذكي بين الساحرة المغوية والماكرة اللعوب.

الجديد :أيهما ّ
أهم في تشكيل الرواية من وجهة نظرك :اللغة

الجديد :كيف يمكن أن تسهم الرواية في إضفاء معنى على

لطفية الدليمي :األفكار التي تأتي في إطار جسم حكائي

ً
متماهية مع رؤية الناقد
لطفية الدليمي :أراني في هذا الشأن

الكالسيكية ،وغادرت عصر األالعيب الشكالنية التي تعاظمت

ّ
محدثة معززة بكثير من المعارف الحديثة جعلت
هي كالسيكية

الرواية أقرب إلى توصيف “الرواية المعرفية” .أرى ،بقدر ما
ّ
يختص األمر بالرواية ،أنّ الفن الروائي على مستوى العالم بات
ً
ً
حاضنة كبرى لخالصات
يلعب دورا متعاظماً خليقاً بجعل الرواية

الفكر والفلسفة والتقنيات المتطورة ،وهي تحافظ بذلك على
ّ
وتمد
تقاليد القراءة الشغوفة من جانب،

أم األفكار؟

القارئ بجرعات من المتعة واللذة اللتين
ال يجدهما في الفروع المعرفية األخرى من

جانب آخر.

بقدر عالقة األمر بذائقتي الشخصية ،أرى

أنّ بعض أعمال الروائية األميركية إليزابيث
غلبرت (ّ )Elizabeth Gilbert
تمثل الرواية
المعرفية تمثيال ً نموذجياً وبخاصة روايتها
الرائعة “التوقيع على األشياء ّ
كلها” (The

 ،)Signature on all Thingsوتندرج
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يمكن لكنها قادرة على تمرير حشد غير مسبوق من األفكار.
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وتتناول تفصيالت غير مطروقة أو جرى

تناولها بأشكال روائية مختلفة هي العنصر

سأقول لهؤالء الناشئين
َ
تخش أن
الواعدين :ال
تكون روايتك األولى
ً
متصادية مع وقائع من
سيرتك الذاتية

الجوهري األهم في تشكيل الرواية.

األالعيب الفارغة ،والقارئ الحاذق هو وحده من يعرف التمييز

الحياة البشرية؟

األدبي “فرانك كيرمود” والتي مفا ُدها “أنّ

التوجّ ه المتعاظم نحو العلمنة الطاغية

سنشهد في السنوات القادمة تراجعاً
ُ
واضحاً لما يسمّ ى “البالغة اللغوية”،

االصطناعي التي ستعمل على إعالء

من خالل الميكانيزمات السردية التي

شأن نمط من اللغة التي يمكن وصفها

بـ”اللغة الخوارزمية” تلك اللغة التي
ً
ً
بسيطة (من حيث
لغوية
تعتمد تركيبات

ً
موضوعة
تسهم الرواية في جعل الموت ،والحياة كذلك،
ً
ً
ومحسوسة في عصر تواجه فيه الحياة البشرية خطر
مختبرة
ّ
تحولها إلى موضوع هامشي تافه مفتقد ألي معنى”.

الجديد :عندما تشرعين بالتفكير في كتابة رواية جديدة ،ما
ً
ماثلة أمامك دون سواها؟
األسئلة االستراتيجية التي ترينها
لطفية الدليمي :ما الذي أريد كتابته للقارئ؟ وما الوسائط التي
تعينني على تمرير ما أريد قوله للقارئ؟ هذان هما سؤاال اللحظة

الراهنة عند شروعي بكتابة رواية جديدة ،أما الخزين المعرفي،

والتفاصيل التقنية الصغيرة والتفصيلية فهي أمور كامنة عميقاً

في روحي وعقلي ،وسوف ُتستحضر الحقاً بعد لحظة الشروع،

وعندما يمضي العمل السردي في مسالكه المقبولة.

مغامرة الترجمة
الجديد :كيف بدأت عالقتك بالترجمة؟ وكيف تؤثر الترجمة
في حياتك الراهنة؟ ّ
ّ
أحب إلى ذائقتك
وأي الفروع المعرفية

الترجمية؟

ّ
متأصال ً للغة
لطفية الدليمي :كان لديّ عشق أحسبه
ً
متفوقة في مادة هذه اللغة ،رغم
اإلنجليزية منذ صباي ،وكنت
أن تخصصي الدراسي كان في حقل اللغة العربية ،وساعدتني
الدورة الدراسية التي حضرتها في كلية غولدسمث التابعة
لجامعة لندن عام  1978في االرتقاء بلغتي اإلنجليزية ،والتع ّرف

الفن الروائي نشأ كشكل دنيوي في سياق

التي سادت الغرب ،ولطالما كان هذا
الفن واعياً بطبيعة تخليق المعنى وخلعه

وبخاصة عقب ارتقاء تطبيقات الذكاء

طريقها تخليق أشكال متباينة لمعنى الحياة البشرية.

على الحياة البشرية ،ويحصل هذا األمر

يرمي الروائي عبرها إلى جعل الق ّراء أكثر
معرفة ووعياً بكافة الوسائل التي غالباً
ً
ً
موغلة في ال ِق َدم ،ويمكن عن
ما تكون

على فضاءات غير مسبوقة لي في حقل

الفلسفة والرواية.

اللغة ساحرة مغوية
تصلح لتمرير األفكار
الرفيعة ،وهي – في
الوقت ذاته – ماكرة
لعوب

   بدأت عالقتي بعالم الترجمة في

ثمانينات القرن الماضي عندما عملت

في مجلة الثقافة األجنبية ،وترجمت
ً
عديدة لملفات المجلة ،ثم
موضوعات

ترجمت مجموعة مختارات قصصية

عالمية وروايتين عالميتين ،ثم ترجمت
مختارات من يوميات الكاتبة أناييس
نن ،وتعززت طاقتي الترجمية في العقد
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حوار

الثاني من هذا القرن لسبب أراه من جانبي كامناً في تفجّ ر الدفق

المعلوماتي المجاني الذي أتاحته لنا شبكة االتصاالت العالمية
ً
ً
(اإلنترنت)؛ األمر الذي ّ
ثورية في أدواتي المعرفية،
انعطافة
شكل
وتنوّع قراءاتي في األدب ،والعلوم (الفيزياء بخاصة) ،والفلسفة،
إلى جانب السير الذاتية والمذكرات (التي أعشقها عشقاً خاصاً)،

مضافاً إليها عامل استقراري في مدينة عمّان.
غدت الترجمة – بالنسبة إلي – عيناً
ً
ثالثة أرى بها العالم من جهاته
ّ
المختلفة ،ويتوازن عملي في الترجمة مع عشقي للفن الروائي

ُ
منحت الترجمة منذ ثمانينات
والكتابة المقالية والدراسات ،وقد
القرن الماضي وقتاً وجهداً خاصا لم يؤثر على الكتابة القصصية

والروائية ،فأنا كاتبة منظمة جداً ،ومتفرغة للكتابة وحدها منذ

وأقسم وقتي بين أعمالي على نحو
تقاعدي المبكر عام ،1984
ّ
دقيق ،وقد منحتني الترجمة أفقاً واسعاً لما تتطلبه من قراءات

متنوعة ومتعددة الختيار وتحديد األعمال المالئمة للترجمة.

أنتشي بها طوال الوقت.

على أصل ذلك الفكر في صيغته األصلية”.

العمل على مجموعة من الترجمات في وقت متزامن ،األمر الذي
يديم في روحي وعقلي نوعاً من الحيوية الذهنية ،والمتعة التي

الجديد :كيف ترين العالقة بين َط َر َفي ثنائية (الروائي/
المترجم)؟

توسع
لطفية الدليمي :يمكنني القول بوضوح إن الترجمة ّ
ً
ذخيرة ً
ثرية من األفكار والرؤى والخبرات إلى
آفاق الروائي وتضيف
ّ
عدته الروائية وقد خبرت هذا األمر شخصياً وتلمّ ُ
ست آثاره الطيبة
في عملي وحياتي.

الجديد :هل ّ
تتفقين مع العبارة القائلة ّ
ٌ
كاتب
إن “المترجم

مترجماتي الحديثة ومنذ ما يقرب من الخمسة أعوام باتت
ّ
والمذكرات
أكثر تنويعاً وتضميناً لحقل السيرة والسيرة الذاتية

آخر للنص األصلي”؟

الثرية في محتواها الفلسفي.

والمص ّنفات الفلسفية والعلمية ،إلى جانب الحواريات المعرفية

ّ
وأدق وسيلة متاحة تحافظ
“المترجم وسيط لنقل الفكر بأفضل

أعطيات الترحال

ّ
الجديدّ :
المتوقع بين فاعليتك
بأي طريقة حصل التأثير
ّ
ّ
امتدت بضع
الترحل في المنفى التي
الترجمية وتجربة

سنوات؟

لطفية الدليمي :يخاطب هاملت صديقه هوراشيو في

المسرحية الشكسبيرية ذائعة الصيت بقوله “هناك أشياء

َ
حلمت بها
كثيرة في األرض والسماء ياهوراشيو غير تلك التي
في فلسفتك” ،وإذا كان لترحالي من مأثرة إيجابية عظمى فهي
تأكيد هذه الرؤية الشكسبيرية التي تتجاوز المحدوديات المحلية
الضيقة.

ّ
لعل منشأ أخدوعة
حضوراً ممتازاً في عالم الترجمة.
“المترجم روائي فاشل” يكمن في أنّ المترجم ّ
ً
طائفة
يوظف

كبرى من العُ ّدة التحليلية والوسائل الملحقة بها ،في حين يميل
ّ
مغلف
الروائي إلى توظيف التخييل والحكايات في قالب سردي

بالمتعة .قد يكون هذا األمر مقبوالً في عصر بواكير الرواية في

القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين ،لكننا في
هذا العصر ،حيث باتت الرواية جسماً معرفياً مصبوباً في قالب

حكائي ،فإنّ بوسع الرواية تناول أيّ شيء وكل شيء إلى جانب
توظيف ّ
ّ
األدق
كل الوسائل التحليلية الممكنة ،وأظنّ أن الوصف

بعد اليوم هو أنّ “الروائي الج ّيد هو المترجم األقدر واألكفأ من

سواه”.

الكتابة الصحافية

الجديد :بوصفك كاتبة مقالة أسبوعية ،وموضوعات ثقافية
في الصحف والمجالت الثقافية العراقية والعربية ،كيف

لطفية الدليمي :نعم ،المترجم هو كاتب آخر للنص لكن

تكمن مأثرة الترحال الكبرى في أنه يغ ّير المشهديات البصرية

تتمايز الكتابة الصحفية عن الكتابة اإلبداعية؟

الجديد :كيف تصفين عالقة التأثير الثنائي المتبادل بين

ّ
محدد إلى
معرفي مكتوب بصيغة أفكار في سياق لغوي وثقافي
ما يقابله في لغة أخرى ،وواضحٌ أنّ ّ
كل لغة هي تركيب ضخم

ّ
تتعدد إمكانيات المعالجة الدماغية للمعلومات
المشهديات
المتحصلة ،األمر الذي تنشأ عنه قدرة أعظم في إمكانية الدماغ

لطفية الدليمي :أفهم بالطبع متطلبات الكتابة الصحافية

علي القول إن لغة
لطفية الدليمي :لو أردت الحقيقة لتوجّ ب ّ

العقلي والسيكولوجي للناطقين بها وال يمكن نقل ذلك النمط

المتغيرة .وهنا لن يقع الدماغ – ومن ثم الفرد ذاته – أسيراً

وهيكليتها اللغوية المنضبطة ،رغم إيالئي الرشاقة التعبيرية
اهتماماً مهووساً .لكنّ العالقة بين لغتي السردية ونظيرتها

حجم التأثير الفردي للمترجم في تشكيل المادة المترجمة بقدر

تتوسل الكتابة الصحافية اليومية
بالهشاشة المفاهيمية التي
ّ
مسوّغاً
ّ
للتحلل من القيمة الفكرية للمادة المكتوبة ،وهنا تنبغي

ومن هنا تنشأ قدرة الفرد على إدامة فكرة التسامح وتعزيزها مع

الجمهور العام .أرى في العموم أن على األعمدة الصحافية –

أعمالك المؤلفة وتلك المترجمة؟

مترجماتي تأثرت بلغتي السردية من حيث مبناها الموسيقي،

ً
بدفع من تأثير
عالقة تتغذى
الترجمية تبقى
ٍ

التغذية االسترجاعية اإليجابية ،إذ ثمة نم ّو
وتطوّر وارتقاء يطال كال ًّ من تلك اللغتين

كنتيجة للتطور الذي يطال األخرى ،وإنني
لسعيدة أعظم السعادة بهذه العالقة

اإليجابية الرائعة.

الجديد :هل ثمة مقاربة خاصة لك في

عملك الترجمي؟
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لطفية الدليمي :تنطوي مشاريعي الترجمية على مقاربة
فكرية أحرص على تنوعها واختالفها ،كما أن لديّ تقليداً ثابتاً وهو

إعالء شأن الخوارزميات المنمّ طة ،المتوافقة مع متطلبات
ّ
نتوقع تراجع
الذكاء االصطناعي ،فلن يكون عسيراً علينا أن
ّ
ّ
محلها عبارة
لتحل
عبارة “المترجم كاتب آخر للنص المترجم”

لطفية الدليمي :يمكن أن يكون المترجم روائياً
ناجحاً ،وثمة الكثير من األسماء الروائية الالمعة أثبتت
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ينبغي إيراد بعض التفصيل في هذا األمر .الترجمة هي نقل جسم

ّ
ومعقد من العناصر النحوية والداللية التي تؤثر في تشكيل النمط

إلى لغة أخرى .لكن ثمّ ة جزئية أخرى ال ّ
بد من إيضاحها :يختلف

ّ
النص الذي يُراد ترجمته،
حجم المؤثرات ذات الطابع الداللي في

مترجماتي الحديثة ومنذ
ما يقرب من الخمسة
ً
تنويعا
أعوام باتت أكثر
ً
وتضمينا لحقل السيرة

أي أنّ بصمة المترجم المميزة ستكون
أكثر وضوحاً إذا ما كانت المادة المترجمة
ّ
ّ
تختص بفلسفة
نصاً شكسبيرياً ،أو مادة
ً
مادة
العلم – مثال ً – بدالً من أن تكون

تقوم على القيمة اإلخبارية (أحد نصوص

الهندسة الوراثية ،أو الفيزياء الكمومية
على سبيل المثال) ،وإذا ما وضعنا

في حسابنا أنّ العالم بات ي ّتجه صوب
التفكير الخوارزمي ،الذي يعمل على
كبح المؤثرات الداللية في اللغة لصالح

التي يعالجها الدماغ بقدراته البيولوجية ،وعندما تتغير هذه

البشري على مطاوعة المستلزمات التكيفية لألوضاع البشرية

لواحدية النظرة ،واالعتقاد والرؤية والقناعة ،وسيعرف المرء

أنه – هو وجماعته اإلثنية – ليسوا مركز األرض وقطبها األوحد.
المختلف ،وقبول اآلخر ،والتعامل مع

التبسط ،وسهولة تمرير
التي تخاطب جمهور العامة ،ويُرا ُد منها
ّ
ّ
بأقل قدر من الفذلكات المفاهيمية ،لكني ال أؤمن
المعلومة

إقامة موازنة صارمة بين الرصانة الفكرية ومتطلبات مخاطبة

الجماعات البشرية بأريحية فكرية ال تلبث

أن تتعاظم مع األيام.

الجديد :كيف ترين تجربة “الروائي
ً
مترجما” بعد هذه السنوات المديدة

من الخبرة الترجمية المشفوعة بما
ً
ً
ُ
مترجما في شتى
كتابا
يقارب الثالثين
الصنوف المعرفية؟

والثقافية منها بخاصة – أن ال تكتفي

بالكتابات الموضوعاتية المتداولة ،وأن

تكمن مأثرة الترحال
يغير
الكبرى في أنه ّ
المشهديات البصرية التي
يعالجها الدماغ بقدراته
البيولوجية

تسعى لتمرير حزمة من األفكار إلى القارئ

ّ
الجدة والحداثة،
بطريقة يفهم منها
ومخاطبة إيقاع العصر حتى لو كانت

المادة المكتوبة تتخذ صفة الكتابة الناقدة

للمتداول في عصرنا هذا ،وربما لو قرأ
القارئ مثال ً مقالتي المعنونة “بوّاب عمارة
اسمه فتغنشتاين” ،التي كتبتها في ثقافية

صحيفة “المدى” العراقية ،أو مقالتي
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األخرى المعنونة “أنا روائي ،إذن أنا أكره الرياضيات” المنشورة

عملك المسرحي األهم “الليالي السومرية”؟

في مقاالتي الثقافية في الصحف اليومية.

لطفية الدليميّ :
تمثل “ملحمة كلكامش” العالمية ،أفضل

في ثقافية صحيفة “العرب” اللندنية ألدرك ما أنا ساعية لتحقيقه

الجديد :كيف ترين واقع الصحافة الثقافية في واقعنا العربي
الراهن؟

لطفية الدليمي :ليس صحيحاً أن نخادع أنفسنا .ثمة انكفاءٌ

وعب رحيق الحياة المشتهاة على نحو
عيش اللحظة الراهنة،
ّ
يجعلنا نمتلئ بطاقة أبيقورية يتوازن عندها التفكر في معنى

الحياة وغائيتها ،مع اجتناء اللذة اليومية في العيش .ونحن إذ

األنثوي الذي يقود إلى تذوق ثمار التحضر والفكر ،وترسيخ
فكرة المستقبل الذي ّ
تبشر به المرأة العارفة ،والمرأة المغوية،

منفصلة عن بعضها (دعونا نعتمد هذا التشبيه العياني) ،في
ً
مرتبطة بطريقة بينية متداخلة .الفضيلة
حين أنها ينبغي أن تكون

موازنة الهيمنة الذكورية الفظة لكلكامش وأنكيدو مع الحضور

وحكيمة الحانة .اقتصر النص األصلي للملحمة ،كما تعلم،
على شخصية البغي شمخت التي حولت أنكيدو عبر فن الحب،

وتناول الخبز والشراب من حالة التوحش إلى التأنسن ،وشخصية

مالكة الحانة البحرية سيدوري المبشرة بالحكمة األبيقورية.

وبعض هذا االنكفاء يمكن تسويغه بفعل الثورة الرقمية التي
ً
متاحة بالمجان لمن يمتلك جهاز
جعلت المنشورات الثقافية
كومبيوتر (أو جهازاً لوحياً أو حتى هاتفاً ذكياً) مرتبطاً بوصلة

نفعل هذا ينبغي أن نضع في حسباننا أن اللذة ألوان شتى تتباين
بحسب التكوين العقلي والنفسي للفرد ..ورؤاه التي ّ
تشكل مساره

في مسرحيتي “الليالي السومرية” عملت على تشظية شخصية

يمكن تت ّبع اهتماماتي بالسينما والمسرح والفنون التشكيلية منذ

ُ
ونسجت بؤر صراع درامي جديدة بين ممثالت
والمعرفة نيسابا،

ّ
المستجدة ،ومعرفة الوسائل األكثر جدوى
الثقافي الرقمي

اإلغريقي والشكسبيري واأللماني والفرنسي واألميركي وااليطالي

من جانب آخر.

وتراجع في تمويل الصحافة الثقافية ،والصحافة الورقية بعامة،

ّ
التفكر الشامل بوسائل النشر
إنترنت عاملة .لكن ال مف ّر من إعادة

في مقاربة الموضوعات الثقافية بلغة رقيقة قريبة من الذائقة
العامة ،وبعيداً عن الرطانات القديمة.

القصة القصيرة والمسرح

في الحياة.

عمر مبكر ،فقد قرأت معظم نتاج المسرح العالمي الكالسيكي
عبر السالسل المترجمة التي كانت تصدر في مصر ثم في الكويت.

أما اهتمامي بالكتابة المسرحية فيعود إلى توق مكنون للمسرح
وجد فرصته للتدفق في منتصف تسعينات القرن ذاته عندما
عزمت على تقديم قراءة مختلفة لملحمتنا الخالدة “ملحمة

ً
ً
قصيرة منذ زمن ليس بالقليل .هل
قصصا
الجديد :لم نقرأ لك

كلكامش” برؤية معاصرة تع ّزز المنحى األبيقوري في العيش،

لطفية الدليمي :هذا صحيح تماماً .ظهرت مجموعة “ما لم

ُ
كتبت منذ ذلك الحين
أرواحهم ،وص ّيرتها أسيرة قلق يومي مدمّ ر.

من سبب وراء هذه الحقيقة؟

يقله الرواة” عام  ،1999ثم مجموعة “برتقال سمية” عام ،2002

وبعض القصص المتفرقة ضمتها مجموعة المختارات القصصية
“مسرات النساء” عام  .2015شخصياً
ّ
أعد كتابي “موسيقى
صوفية” ،الصادر عام  ،1994أهمّ منجزاتي القصصية ،وهو يضمُّ
ّ
ً
ً
(نوفيل) مع بعض القصص القصيرة .أظنّ أن ذائقتي
قصيرة
رواية

اإلبداعية لم تعُ د تتفق مع طبيعة القصة القصيرة ،بقدر ميلها
إلى األعمال الملحمية الطويلة المكتنزة بوقائع فكرية ومادية

مشتبكة ال تتسع لها قصة قصيرة.

الجديد :قد ال يعرف كثيرون أنك كاتبة مسرحية ،ولديك
ّ
أهمها “الليالي السومرية”،
خمسة نصوص غير منشورة
التي أخرجها الراحل سامي عبدالحميدُ ،
وع ِرضت في بغداد

يومين متتاليين فقط ،ثم ُحظر عرضها .كيف تصفين تجربتك
اإلبداعية في حقل الكتابة المسرحية ،وبخاصة في نطاق
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تمثيل ،القيمة الكامنة في حقيقة الجوهر الفلسفي لطبيعة
المعيش الط ّيب مقابل وهم الخلود ،فضال ً عن تأكيدها لقيمة

وبناتهم ،فتضجّ الجموع األوروكية بالشكوى ،وتتض ّرع لآللهة
أن تخلق نداً له يقارعه ،وينقذ أوروك من تجبره .وعمدت إلى

سعيت دوماً إلى بلوغ الفهم المشترك الذي يجمع ّ
ُ
كل
وقد
أشكال المعرفة البشرية .إن ّ
كل حقول المعرفة– حسب تدقيقاتي

aljadeedmagazine.com

وبخاصة عند العراقيين الذين جعلت منهم المراهقة السياسية
واألالعيب الحزبية كائنات تعيش حالة طوارئ ممتدة ّ
حطمت

خمس مسرحيات هي حسب ترتيبها الزمني “الليالي السومرية”،

“الشبيه األخير”“ ،الكرة الحمراء”“ ،قمر أور” ،و”شبح

كلكامش” ،تدور معظمها في فلك إعادة توظيف الفكر الرافديني
لصالح إثراء الحياة المعاصرة ،ومنحها زخماً أكبر ّ
يمكنها من

المضي في الحياة بتفاؤل صعب المنال في الحالة العراقية.
ّ
ً
ً
ً
أدخلت في نصي “الليالي السومرية” أبنية صراعية جديدة ،مع

حرصي على سطوع توجهات النص األصلي في النص المعاصر،
ُ
اعتمدت في عملي الحدود الخارجية التقليدية للشخصيات،
فقد

لكني مألت فراغات الروح والعقل بمواقف ،وتجاذبات تستدعيها

حركة الشخصيات الجديدة في تقاطعها مع الشخصيات األصيلة.
ُ
كتبت ّ
نصي الخاص مشحوناً برؤى جديدة متضافرة مع الفلسفة

الرافدينية ،ورؤيتها لمفهومات الوجود ،والموت والحياة،
والخلود ،والسلطة ،وأظهرت كلكامش المتجبر دموياً يقيم

دعائم مملكة أوروك على سلب الناس أبناءهم وزوجاتهم

المرأة ،فتكاثرت وتجلت في الربة الخالقة أورورا ،وسيدة الكتابة
األنوثة من جانب ،وبينهن وبين كلكامش ممثل الذكورة العنيفة

الثقافة وآفاقها

الجديد :يالحظ المتتبع الفطن ألعمالك المؤلفة والمترجمة
تركيزاً
ً
استثنائيا على موضوعة الثقافة ،وأرى ّ
أن القصدية في
واضحا من جانبك .كيف ّ
ً
تعلقين
هذا التركيز تخفي مسعى

على هذه المالحظة؟

األساسية ومالحظاتي الممحّ صة – إنما تعيش في شقق متجاورة

الكبرى التي ّ
توفر عليها موران ،وأشبعها نقاشاً في سلسلة كتبه
المعنونة “المنهج” ،هي كون المعرفة مو ّز ً
عة على حقول متباعدة
عن بعضها بطريقة صارمة ،وأنّ من األمور الحيوية إيجاد أدوات

مفاهيمية تجعل تعشيق هذه الحقول المعرفية مع بعضها أمراً
ممكناً.

الثقافة الثالثة

الجديد :يالحظ القارئ تركيزاً من جانبك على مفهوم “الثقافة

الثالثة” بين ّ
ّ
تسوغين هذا
كل الموضوعات الثقافية .كيف
األمر؟

لطفية الدليمي :الثقافة الثالثة هي من مبتدعات الناشط

الثقافي األميركي جون بروكمان ( ،)John Brockmanوهو
متخصص في ميدان األدبيات العلمية ،يُع َر ُ
ّ
ف
وكيل أدبي وكاتب

عنه تأسيسه لمؤسسة “ ”EDGEالتي تسعى إلى التشارك بين

اآلراء الفكرية لدى العلماء والفالسفة والمهنيين العاملين في
كافة الحقول العلمية والتقنية التي ُتص ّن ُ
ف في التخوم العليا

ّ
وتمثل جانباً من
لطفية الدليمي :هذه مالحظة دقيقة تماماً،
مسعى شغلني طويالً ،وتعاظم في السنوات األخيرة .يقوم هذا

ّ
التعلم
للمعرفة البشرية مثل الذكاء االصطناعي ،خوارزميات

في الثقافة ،وتماثلها “نظرية النظم الدينامية المعقدة” على

طبيعة الوعي ،أصل الحياة ،أصل الكون ،دينامية التفكير

المسعى على صيغة إطارية لما يدعى بـ”نظرية األنساق الشاملة”

الصعيد العلمي والتقني .الفلسفة الكامنة في هذا السعي هي
“ربط الصغير في الهيكل الكبير” .أما ما دفعني إلى هذا السعي
الشغوف فهو قراءتي لكتاب “في التعقيد” ()On Complexity
للفيلسوف الفرنسي إدغار موران.

ً
الجديد :حبّذا لو ّ
خالصة لرؤيتك الراهنة لألنساق
مت لنا
قد ِ

الثقافية الشاملة؟

لطفية الدليمي :هي مقاربة تشبيكية بين المعارف

( ،)Transdisciplinaryوعابرة للحدود المعرفية المتداولة.
ّ
معقد في حيثياته المشتركة األصلية،
المعرفة البشرية نسيج

العميق ،النظم الدينامية الفوضوية المعقدة ،نظرية التعقيد،

البشري ..إلخ.

تضمّ الثقافة الثالثة أولئك العلماء ،ونظراءهم من سائر
ّ
المفكرين ،العاملين في نطاق العالم االختباري ،والذين

ّ
محل المثقفين
يجاهدون عبر أعمالهم وكتاباتهم على الحلول
ً
جديدة على
التقليديين ،وهم إذ يفعلون هذا فإنهم يلقون أضواء
المعاني األكثر عمقاً التي تنطوي عليها حياتنا ،فضال ً عن أنهم

يعيدون تعريف “من نحنُ ؟” و”ما نحنُ ؟”.
ً
تبدو الثقافة الثالثة – بالوصف الذي أوردته – خيارا ثقافياً يصعب
ّ
التفلت منه ،أو االلتفات عليه ،وبخاصة أنّ الجنس البشري بات

على أبواب تعاظم مفاعيل الثورة التقنية الرابعة في حياتنا،

والتي سنشهد فيها البوادر األولى لحقبة األنسنة االنتقالية
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ٌ
تشبيك
( .)Transhumanismتمتاز الثورة التقنية الرابعة بأنها

لمجموعة من التقنيات التي تتجاوز الحدود الفاصلة بين النطاقات

المادية والرقمية والبيولوجية.

ً
متزايدة تنبئ بمقدم الثورة الصناعية
نشهد في أيامنا هذه معالم

الرابعة ،التي ستعيد تشكيل عالمنا ال على الصعيد التقني

فحسب ،بل ستمتد آثارها لتشمل إعادة صياغة وجودنا البشري،
وكينونتنا الذاتية عبر تداخل غير مسبوق بين المنظومات

البيولوجية والمادية ،وهو األمر الذي ينبئ بتغيرات ثورية لم
نشهد منها سوى قمة الجبل الجليدي ،وستتوالى المشهديات

غير االعتيادية لها في السنوات القليلة القادمة ،وربما قد نشهد

حلول “متف ّردة تقنية” ( )Technological Singularityستمثل
ً
انعطافة كبرى في شكل الوجود البشري والبيئة التي تحيا وسطها
الكائنات الحية .لذا ال ّ
بد من أن تكون استجابتنا الثقافية لهذه
ً
ً
وشاملة تشمل كل البشر ،وجميع نظم الحكم
متكاملة
االنعطافة
ّ
تمتد لتضمّ القطاعات العامة والخاصة،
العالمية ،وينبغي أن
َ
ميداني األكاديميا والمجتمع المدني.
وكذلك

أمثولتي الحيّة

ّ
مقطرة من
الجديد :هل ثمة أمثولة أو مواضعة أو حكمة
ً
منقادة لها ،أو تعملين
الخبرة البشرية المكتنزة ترين ذاتك
هدي منها؟
على
ٍ

ُ
جعلت حياتي مصداقاً لتلك األمثولة التي
لطفية الدليمي:
ّ
المعلم نيكوس كازانتزاكيس في وصيته أن
طلب الكاتب اليوناني

ُتنقش على شاهدة قبره “ال ُ
آمل في شيء ،ال أخشى شيئاً ،أنا
ح ّر”.
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ستار كاووش

عمان :عواد علي
حاورها في ّ
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القط الفرنجي
محمد الحجيري

محمــد زيــدان الــذي بلــغ التســعني اآلن ،لــم يعــد يذكــر حادثــة حرقــي

من بعد بطن نميمة ،حول الناس واليسار وتاريخه ومأزقه ،ضجر

مــن حانوتــه القديــم ،الخضــر والفواكــه واملعلبــات والخــردة ،كأن

قليــل مــن امللــح ،ثــم بــدأ حــل الكلمــات املتقاطعــة عــر هاتفــه .كنــت

القــط الفرنجــي الــذي كان يملكــه ،برغــم أنــه يتذكــر كل مــن يســتدين
تلــك الحادثــة مــا كانــت تعنــي لــه شــيئا ليحفظهــا يف أرشــيف ذاكرتــه.

أنــا لــم أســتغرب أن يكــون محمــد زيــدان امللقــب بـ”طالــب” نــي تلــك
الحادثــة ،فهــي حصلــت قبــل نحــو خمســة وأربعــن عامــاً ،أو يف

أواســط الســبعينات مــن القــرن املــايض ،وكنــت أريــد أن أعــرف مــن

أفكــر بقليــل مــن الزبائــن يف ذلــك النهــار الطويــل ،إذ منــذ تفاقمــت
األزمــة الســورية دقــر عمــي يف الــدكان ،وتراكمــت املونــة واملعلبــات،
ّ
تقلصــت الســيولة .أكتــب روايــة عــى حاســوبي ببــطء شــديد ،أعقــاب

الســجائر ترتاكــم يف املنفضــة الخشــبية ،لــم يعــد يف الركــوة إال بقايــا

أيــن حصــل عــى القــط الفرنجــي يف تلــك البلــدة النائيــة ،لكنــه أيضــاً

قهــوة .إىل جانبــي كتــاب “القــط األســود” للكاتــب األ ـمـريك إدغــار ألــن

بهــا .كأن ثمــة فوبيــا مــن مــوت القطــط يف ذلــك املجتمــع الجبــي الــذي

اشــريت قبــل ســنوات مــن إحــدى مكتبــات الح ـمـرا يف بــروت ولــم

لــم يتذكــر .أولئــك الذيــن رويــت لهــم حادثــة القــط ،أكــر مــا يذكروننــي

بــو.

ضـول.
أ ـقـرأه ،ال أحبــذ األدب الغرائبــي ،لكــن أ ـقـرأ القصــة مــن بــاب الف ـ

نشــأت فيــه ،كأن جســمي الضعيــف والنحيــل والفاقــد للتــوازن،
كان ســبباً يف جعــل مــوت القــط حدثــاً أ ـقـرب إىل األســطوري ،فأنــا لــم

ومــا أثــار انتباهــي فيهــا أن إدغــار ألــن بــو ي ـقـول “إن القــط األســود،

جـرم” ،أو ي ـقـول “ال يحــرق يف النــار إال العزيــز الجبــار” ،مــع مــا
بـ”امل ـ

بــي يــزداد بازديــاد بغــي لــه ،فــكان يتبــع خطــوايت بثبــات يصعــب

أقتلــه بالرصــاص بــل مــن خــال الحــرق ،بعضهــم ال يــردد يف وصفــي

تحمل كلمة نار من بعد ميثولوجي ،كان االعتقاد الدائم أن القطط
بســبعة أرواح.

حكاية القط الفرنجي ال تبدأ من هنا .هي ليست البداية.

كنت أصبحت يف الثالثة الخمسني من عمري ،منسجماً مع قهويت

وســجائري عــى الطاولــة الص ـ
غـرة ،أعانــد امللــل الطويــل والكتــب
متعــددة االتجاهــات ،واملقتنيــات واألنتيــكا ّالتــي تراكمـ ْ
حـويل يف
ـت ـ

هــو الهيئــة التــي تتلبســها روح املنتقــم” ،يضيــف “كان هيــام القــط
إيضاحــه ،فحيثمــا جلسـ ُ
ـت ،كان يجثــم تحــت مقعــدي ،أو يقفــز
إىل ركبتــي ويغ ـمـرين بمداعباتــه املقـ ّززة ،فــإذا نهضــت ألمــي أندفــع

بــن قدمــي وأوشــك أن يوقعنــي ،أو غــرز مخالبــه الطويلــة الحــا ّدة يف
ثيابــي ،ليتسـ ّـلق إىل صــدري ،ومــع ّأننــي كنــت أتحـ ّرق يف مناســبات
كهــذه لقتلــه بضربــة واحــدة” .يواجــه بطــل القصــة ،األهــوال بعــد أن

صـرت بجســمي العليــل أحــاول أن أركــض وراء الخــروف
يومهــا ـ

خذهــم للخــروف .كان الخــروف وحيــداً يف الــدار ،حــن ـيـراين مــن

شـرته يل ،ال أذكــر ثمنــه بالتحديــد ،أربعــون أو
إليــه ألتســى فا ـ

املنــام .كان الخــروف تســليتي ،حــن ال ألهــو بإطعامــه أو الذهــاب اىل

الوديــع ،أحــاول أن ألهــو وأكتشــف ،ربمــا شــعرت أمــي أين بحاجــة

ـي ألين كنــت أركــض خلــف
خمســون ـلـرة .أمــي شــعرت بالشــفقة عـ ّ

مــكان عمــي يف ســاحة الضيعــة ،حيــث الجـ ّو مرتافقــاً مــع قليــل مــن

يقلــع عــن القــط ثــمّ يعمــد إىل قتلــه .تعــود روح القــط لتنتقــم منــه،
شـرطة أ ـمـره بعــد
أوالً بــأن تدفعــه إىل قتــل زوجتــه ثــم باكتشــاف ال ـ

ّ
ميسر من إحدى الشركات املالية،
يتحدث عن فشله يف أخذ قرض ّ

والســيجارة والكثــر مــن األمــور واألشــياء .مــا فعلتــه بالقــط كان عا ـبـراً

األوىل .كنــت تحســب أن ســأموت ولكــن بقــدرة قــادر نجـ ُ
صـرت
ـوت ،و ـ
طفلهــا ّ
املدلــل .كانــت تحبنــا جميعــاً ،لكــن بســبب جســمي أغدقــت

القصــة ال تبــدأ مــن هنــا .وليــس حــرق الهــر إال النهايــة ومفتــاح البدايــة.
القصــة بـ ْ
ـدأت يــوم اشـ ُ
ـريت خروفــاً ،يف يــوم مــن أيــام الصيــف ،كان

حـرث األرض عــى الــدواب دون م ّنــة مــن
يف الوديــان والســهوب ،ت ـ

الضجــر املتقطــع والكثــر مــن الســيارات العا ـبـرة والشــاحنات الثقيلــة.
كنت ضجراً برغم ّأن أجلس مع أبي خالد الليبي الذي منذ سنوات

أن دفــن زوجتــه وراء الحائــط” .أ ـقـرأ القصــة وأضحــك ،وأتذ ّكــر كمــن
حـرب ،الذا ـكـرة فســحة لأللــم والحنــن والقســوة والخيبــة
يتذ ّكــر ال ـ

وهــو كان يســعى ألخــذ ال ـقـرض مــن دون كفيــل وعــدم ســداده يف

يف مقابــل بطــل قصــة ألــن بــو.

وهنــاك تعرفــت إليــه يف نهايــة الثمانينــات حــن كنــت أســعى ملقابلــة
العقيــد معمــر القــذايف يف خيمتــه ،وهــذه قصــة طويلــة نرويهــا الحقــاً.

أحد الرعاة يرعى قطيعة يف الحصيد أو بقايا حقل الشعري بقربنا،

النهايــة ،وهــو ســمّ ي الليبــي ألنــه عــاش ســنوات عجــاف يف ليبيــا،
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شـرت الخــروف ،وقالــت يل أن
الخــروف ،كأنــه لعبــة ألتســى ،ا ـ

عيل ،سأتحدث عن إعاقتي
أعلفه .كنت عليل الجسم وكانت تحنّ ّ
الحقــاً ،ولكــن مــا أذ ـكـره أو مــا روتــه يل أنهــا د ـب ْ
ـرت يل كفنــاً يف أشــهري

ـي عطفهــا ،تعاملــت كمحاربــة مــن أجــي .ال أتذ ّكــر مــوت أبــي
عـ ّ
جيــداً ،لكــن أتذكــر منــذ رحــل أصبحــت أمّ ــي فالحــة تتحـ ّـدى الرجــال

أحــد ،اتذكــر كانــت تــأيت يل بقشــور البطاطــا والحشــائش وت ـقـول يل

غـاء ،هكــذا الذكريــات أواين الزمــن ،صورتهــا اآلن مثــل
بعيــد يبــدأ الث ـ
الكــروم ،العــب الشــطرنج ،أخــي حســان جلــب الشــطرنج أول ـمـرة
إىل الضيعــة ،عــام  ،1970كان يف دار املعلمــن يف زحلــة وأىت بــه،
بعــد أربــع ســنوات تعلمــت ،كنــت أتأمّ لهــم يعلبــون وتعلمــت وتعلــم
كــر مــن أب ـنـاء جيــي ،وصــار الشــطرنج لعبــة الشــبان يف الحــي .كنــت

شـرة مــن عمــري حــن تعلمــت لعبــة الشــطرنج التــي
تجــاوزت العا ـ
سـرعان مــا تحولــت لعبــة شــعبية ،لــم أكــن
بــدت غريبــة يف البدايــة ،و ـ

بجســمي العليــل أفكــر يف تجــاوز علتــي وتحديهــا ،ال ألعــب األلعــاب
التي تتحدى جسمي ،وال أتمناها يف الواقع ،متكيفاً مع واقعي إىل

أقــى حــدود ،وحــن تعلمــت الشــطرنج كأين وجــدت اللعبــة التــي
تناســبني ،وقــادراً عــى ـقـول “كــش ملــك” مــن دون أن اســتعمل تلــك
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العضــات التــي يســتعملها الشــبان عــادة يف عنفهــم اليومــي.

أشــهر قليلــة غــادر الخــروف وداعتــه .شــقيقي قــال يل “بــات وزنــه
مق ـبـوالً ،حــن يكــون الســعر جيــداً ســنبيعه” .أنظــر إليــه وال أ ـقـول

شــيئاً ،كأن هــديف لــم يكــن أن أبيعــه بـ ْـل أن أربيــه وأتســى بــه .ويــوم

املعديــة ،وبقيـ ْ
ـت األرانــب تنعــمُ برعايتــي مــا يزيــد عــى الســنتني ،وقــد
أصبحــت معروفــاً يف الضيعــة ،أحيانــاً كنــت أبيــع للراغبــن وأحيانــاً
أخــرى أقــدم الهدايــا لألهــل واملقربــن.

قـ ُ
ـررت بيعــه ،راودين تفكــر أين سأشــع ُر بالفقــد مــن دونــه ،مــع القط

ذلــك بعتــه ووجـ ُ
ونســيت تلــك
ـدت ثمنــه مضاعفــاً ،تغـ ّـر مزاجــي ّ
كأن ّ
اللحظــات يف ألفــة الخــروفّ ،
أحقــق انجــازاً ونقلــة نوعيــة يف

ضـرب عــى رأيس ،ويف لحظــة قلــت:
وقفــت مذ ـهـوالً وغاضبــاً كأين أ ـ

حيــايت ،هــي غوايــة املــال يف زمــن ّ
القلــة والعــوز .ذلــك الخــروف الــذي
جـزار .رأيــت املشــهد،
لعبــت معــه وأطعمتــه رأيتــه معلقــاً يف محــل ال ـ

“ســأنتقم”.

طيــور الحمــام ،وبـ ُ
ـدأت أهتــم بهــم وأســتمتعُ بطريانهــم ودورانهــا

الهر ،فهي املرة األوىل التي يرى فيها مجزرة أرانب والقاتل ه ّر أليف.

جـزءاً مــن ربحــه واشـ ُ
ـريت عــدداً مــن
ومشــيت ،ونســيته ،اقتطعــت ـ

فــوق الســطوح واألح ـيـاء .يــا ل ـهـول كــش الحمــام ،الطيــور أكــر غوايــة

مــن املــوايش ،لــم تمــر أســابيع حتــى بــدأت الطيــور تبنــي أعشاشــها يف

أمي تشعر بغضب وتساندين ،أخي إبراهيم كان يفكر بشراسة هذا
املســافة بــن بيتنــا وبيــت محمــد زيــدان امللقــب طالــب وهــو صاحــب
القــط بــن خمســن إىل ســتني ـمـراً ،مــن بــاب دارنــا أنظــر ألراه مــا إذ

الصناديق الخشبية التي علقتها لها عىل الجدران ووضعت بيضها.
جـران ،أفســد
لــم يســبق يل أن رأيــت البيــض يفقــس ،لكــن “نـ ّـق” ال ـ

باألرانــب ،وحــن قــررت الذهــاب إليــه ،ـعـرت الحقــل الزراعــي حتــى

مــن روث الحمــام عــى الســطوح ذلــك ألنهــم يجمعــون ميــاه األمطــار

أريــد وال يعــرف ،قــال “تفضــل” ،وطالبتــه أن يســلمني هـ ّره الفاتــك.

فرحتي يف ذلك الصيف ،حتى يف بيتي نفسه ،بدأ الجميع يشتكون

كان واقفا يف الدار تحت العنربة الضخمة ،فهو عرف بما فعله هره
إيل كأنه يعرف ما
بيته ،طرقت الباب بوجه متجهّم وغاضب ،نظر ّ

يف الشــتاء يف الصهاريــج ،يف بلــدة تفتقــر إىل ميــاه الشــفة ووســائل
ّ
التخلــص مــن الحمــام وروثــه .رضخـ ُ
ـت للمشــيئة،
النقــل .كان ا ـلـرأي

بيتكــم” ،قالهــا أكــر مــن ـمـرة .صــورة األرانــب القتيلــة يف رأيس كانــت

بعــد أخــدٍ ور ٍد مــع والــديت قلـ ُ
ـت“ :سأشــري أرانــب”.

ـت مشــا ّدة كالميــة بيننــا ،فاقرتحـ ُ
لــه ،حصلـ ْ
ـت أن يســلمني “البــس”

وأنهيـ ُ
ـب عــى الواقــع.
ـت مُ كرهــاً ـ
سـرب الحمــام ،مــع قليـ ٍـل مــن العتـ ِ
أخــي ابراهيــم شــجعني قــال يل “إن تكلفتهــا بســيطة وســريعة
التكاثــر ،و ـتـأكل كل يشء ،وتطعــم لحمــاً وتبيــع منهــا” .ذهبــت إىل

أحــد مربــي األرانــب واشــريت بضعــة إنــاث مــع ذكــر واحــد ،وجئــت
بهــم وأنــا مفعــم بالفرحــة ووضعتهــم يف ح ـ
ظـرة ،تضــمّ بــن جدرانهــا

يف البدايــة رفــض وهــو يتأملنــي ،وحــاول طــردي مــن منزلــه “روح عــى
كافيــة لتجعلنــي أبقــى متعنتــا وأرفــض املغــادرة“ ،لــن أذهــب” قلــت
خـدع الهــر
(القــط) أو أن يدفــع ثمــن األرانــب املبــادة ،صمــت قليــا ثــم ـ

وقـ ّـدم لــه بعــض الطعــام ،وقــال “هــذا الهــر خــذه” .كنـ ُ
ـت أحمــل كيــس
جنفيــص فوضعــت الهــر فيــه وربطــت عليــه ومشــيت عائــداً .كان
الهــر مــن األنــواع الضخمــة و ـبـره طويــل ورمــادي اللــون مرقــط قليـاً،

الحطــب والتــن وأعــاف املــوايش وبعــض األدوات الزراعيــة البدائيــة
مثل الصند والنري والكدانة ،وهي ّ
كلها كراكيب تؤمّ ن الج ّو املناسب

حول أصله وفصله ومن أين أىت ،وأنا يف لحظتها ،لم يكن يعنيني

ُ
ْ
وأذهب إىل
وبدأت أمتطي الحمار
وزادت األعباء
األوىل من املواليد،
ُ

إىل جانــب ســياج الــدار بال ـقـرب مــن الح ـ
ظـرة ،أخــي ابراهيــم ضربــه

لحيــاة األرانــب .وبــدأت رحلــة الرتبيــة بحماســة مــن خــال إطعامهــم
ـض أســابيع ح ّتــى خرجـ ْ
ـت الدفعــة
مراقبتهــم لســاعات يوميــاً ..لــم تمـ ِ

الكروم لجلب الحشائش واألعشاب لهذه املخلوقات الوديعة ،ولم
تمــر أشــهر ومــع ازديــاد عديــد األرانــب ،بـ ْ
ـكل
ـدأت املحاكــم ُتعقـ ُـد بشـ ٍ

دوري ومتواصــل ملحاكمــة الذكــور عــى أعمــال الشــغب التــي يقومــون

بهــا مــن اضطهــاد وتعذيــب الصغــار وقتلهــم ،إىل االســتئثار بكميــة
ك ـبـرة مــن العلــف .كان عــدد قطيــع األرانــب غــر ثابــت ،يصــل أحيانــاً
إىل العشرات ويف بعض األحيان إىل ما دون العشرة بسبب األمراض
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يومــاً مــا تسـ ّـلل هــر جارنــا طالــب وا ـفـرس مــا يقــارب الخمســة عشــر
ظـرة .لــم أفعــل شــيئاً ســوى أين
أرنبــاً ،ولــم يبــق أثــر للحيــاة يف الح ـ
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ويطلقــون عليــه يف الحــي “بــس فرنجــي” ،حيكــت بعــض الحكايــات
أكــر مــن االنتقــام .حملتــه بصعوبــة إىل م ـنـزيل ولــم أخرجــه مــن
الكيس ،وأناً أميش متخيال ً لحظة االنتقام منه أو إعدامه .ووضعته
بحجر يف البداية ليفقد الوعي ،صار يتألم يف الكيس ،وأتيت بقنينة

كاز ،ـنـرت عليــه وأشــعلته بعــود ثقــاب ،ومــا هــي إال ثــوان معــدودة
سـرعة أ ـغـرب مــن الخيــال ،واتجــه صــوب منــازل
حـرك الهــر ب ـ
وت ـ

ال ـ
جـران وغالبيتهــم مــن املزارعــن والفالحــن ،وكان الوقــت يف نهايــة
موســم الحصــاد وأكرثهــم جمــع وقــود الشــتاء الحطــب والشــحل
والعيدان .وقفت لدقائق حابس األنفاس بانتظار صرخة استغاثة،

الكائنــات املتوحشــة ،فذلــك القــط الــذي نص ّنفــه يف خانــه الحيوانــات

لكــن ـم ّرت األمــور عــى مــا ـيـرام ،ومــن ثــمّ ذهبـ ُ
ـت أســتطلع وكان كل
يشء طبيعياً ،ويف املحصلة نمت مرتاح الضمري رغم بشاعة املشهد

األليفــة ،ا ـفـرس الحيوانــات الوديعــة أو األرانــب ،واألرانــب الذكــور

ر كفــروين ،قالــوا “إن القــط بســبعة أرواح” ،لــم أهتــم .وحدهــا
كـ ٌ
أمــي كانــت ســعيدة باالنتقــام .ويف صبيحــة اليــوم التــايلُ ،طــرق البــاب

قليـا ً أســتلذ بهــا يف وليمــة الكبــة ،مهمــا يكــن ،كان حرقــي الهــر أ ـقـرب

وفظاعتــه.

با ـكـراً ،وعندمــا فتحـ ُ
ـت كان الطــارق محمــد زيــدان صاحــب الهــر وقــد
ـت “مــا ُ
جـاء يطلــب التخلــص مــن ـهـره نهائيــاً ،فقلـ ُ
أردتــه منــه فقــد
ـ

حصلـ ُ
ـت عليــه والباقــي ال يعنينــي” ،بقــي صامتــاً ومــى ،ويف النهــار
ً
حاولـ ُ
ـت الوقــوف عــى واقــع الهــر ،فــكان مشــهدا ال يوصــف وتقشــع ُر

له األبدان ،إذ لم يبق عليه أيّ قطعة جلد ،كتلة من اللحم املحرتق
خـزان
تنــز دمــاً وقيحــاً وال ـيـزال حيــاً .ورأيتــه الحقــاً نافقــاً ومرميــاً يف ـ

مهجــور يف ّ
تلــة الجوبــان ،القريبــة مــن بيتنــا .هــل كانــت حربــاً أهليــة
صغرية؟ ال أعرف شعوري يف ذلك الوقت ،لكن أحسب أين كنت يف

مرحلــة الالتفكــر ،األرنــب ربمــا كان البوصلــة التــي تحــدد االتجاهــات
واملشــاعر ،انتقامــي لألرنــب كأنــه انتقــام لهويتــي يف الطفولــة.

تفتــك بصغارهــا ،وأنــا بجســمي العليــل ،كنــت أســتمتع بجوقــة
غـرة ،ناعمــة ،طريــة ،وحــن تكــر
األرانــب ،خصوصــاً حــن تكــون ص ـ
أقنعــة متناقضــة بــن جســمي العليــل ،وبلــدي املعتــل .وقــد توصلــت
إىل قناعــة أن الحيــاة مغا ـمـرة فاشــلة وإن نجحـ ْ
ـت .طــوال األيــام التــي

عش ُتهاُ ،
كنت أريد إثبات وجودي يف الحياة ،والقول إن يل قدرة عىل

فعــل أشــياء ك ـثـرة ،ح ّتــى وإن كان جســمي يتخ ّبــط بعللــه .وتوصلـ ُ
ـت

شـوتية ،منــذ
إىل قناعــة أن حيــايت مجموعــة مــن الخســارات الدونكي ـ
وضعـ ُ
ـت الهــر يف كيــس وأشــعلته ،انتقامــاً لقتلــه األرانــب التــي كنــت

ربيتهــا.

كاتب من لبنان

اليــوم إذ أســتذكر حــرق القــط ،أحســب الوجــود كلــه مجموعــة مــن
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مقال

فؤاد حمدي

الذاكرة الجمعية المكانية
واالستخفاف بالمعرفة التاريخية
باسـم فرات

ضـرت احتفاليــة للجاليــات ،والتقيــت برجــل عراقــي ممثــل
صـويل إىل من ـفـاي يف أقــى ج ـنـوب الج ـنـوب ،ح ـ
يف الشــهور األوىل مــن و ـ
ُ
ُ
سمعت
الحركة الديمقراطية اآلشورية يف ذلك املنفى الذي يقع جنوب شرق أسرتاليا بحوايل  2000كلم ماء ،ويف أثناء حديثنا
منــه وألول ـمـرة هــذه الجملــة التــي شــاءت األقــدار أن أســمعها ك ـثرًا بعــد ذلــك بــل أشــعر أنهــا أصبحــت إحــدى َ
املسـ َّـلمات بــن عــدد

كبــر مــن النخــب العربيــة نفســها عــى امتــداد العالــم العربــي واملنــايف؛ الجملــة هــي :مثلمــا ال يمكــن َعـ ّـد الناطقــن باإلســبانية يف
املكســيك وأ ـمـركا الجنوبيــة والوســطى والكاريبــي ،بوصفهــم إسـ ً
ـبانا؛ وكذلــك الحــال يس ــري عــى الناطقــن بالعربيــة اليــوم ،فهــم
سـوا عر ًبــا ،ومــن حــق العراقــي أن ي ـقـول إنــه ســومري وأكــدي وآشــوري ،ولكــن ليــس مــن حقــه أن ي ـقـول إنــه عربــي ،وحــن رأى
لي ـ
ظـريت املســتغربة أكمــل :وليــس مــن حقــه ال ـقـول إنــه ُكــردي.
ن ـ

تقع

النخــب الثقافيــة واألكاديميــة

بحــوايل ســتة قــرون ويتهــم فاتــح مصــر عمــرو

الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب ،القا ـهـرة،

كذبــة يمكــن ترديدهــا آالف ا ـملـرات عــر عــدد

ولــم ي ـقـرأ املصدقــون بهــذا الحــدث يف كتــب

أعتقــد أن كثـرًا مــن الذيــن دافعــوا عــن

صرعى تكريس السرديات ،فأيّ

كبــر مــن الكتــب ووســائل التواصــل القديمــة

والحديثــة

مثــل

البحــوث

الجامعيــة

والصحافــة املقــروءة واملرئيــة واملســموعة،
حـول إىل مقــدس ،والســيما حــن ُيســهم
تت ـ
فيهــا مَ ــن ال يمكــن عـ ّـده مــن هــذه الفئــة أو

عـرب
تلــك ،وكثــر مــن النخــب تعتقــد بــأن ال ـ
فعـ ًـا أحرقــوا مكتبــة اإلســكندرية التــي

التاريــخ ،ولــم يبصــروا أن جميــع مؤرخــي
صــدر اإلســام حتــى نهايــة َ
القــرن الســادس
الهجــري ،لــم يذكــر أحــد منهــم أو ُيشــر

إىل مكتبــة اإلســكندرية .وأن موفــق الديــن
عبداللطيــف البغــدادي (ت  1231ميالديــة)

الــذي تــويف بعــد فتــح مصــر بســتة قــرون ،هــو

الحضــارة العربيــة اإلســامية ومنجزاتهــا

عـرب فيهــا ،لــم يلمســوا
وإســهامات ال ـ
عـرب ،هــذه
جــذور االتهامــات التــي ُتوَجّ ــه لل ـ
االتهامات التي يف تفكيكها وتعريتها يتهاوى
الب ـنـاء الفوقــي ،أي تتهــاوى الســرديات التــي

عـرب وبدويتهــم”
تصــر عــى “صحراويــة ال ـ

و”بدويــة اإلســام” التــي تزعــم أن ســكان

أول مَ ــن ذكرهــا ،ونقــل عنــه ابــن العــري،
وبمــرور األيــام َت َقـ َّـدس “ا ـفـراء” موفــق

الصحارى القاحلة ال يمكن لهم بناء حضارة

املشروع القومي وصعود الهُويّات الضيقة،

هــذه الحضــارة والناطقــن بهــا .ويف الوقــت

تعرضت للحرق  6مرات قبل اإلسالم آخرها
نهايــة َ
القــرن الرابــع امليــادي بعــد تبنــي

الديــن عبداللطيــف البغــدادي ،ومــع فشــل

ينتبــه ـهـؤالء إىل أنّ فاجعــة قتــل الفيلســوفة

انتشــر هــذا اال ـفـراء بوصفــه حقيقــة مقدســة

نفســه لــم يتــم التطــرق للخطــاب املضمــر يف

مصــر ،أو كتــاب اإلفــادة واالعتبــار يف األمــور

املضمــر ،بهــذا الســؤال:

الســلطات الرومانيــة الديانــة املســيحية .ولــم
“هيباتيــا” بطريقــة بشــعة ال تنفصــل عــن
تدمــر مكتبــة اإلســكندرية وتداعياتهــا ،ومــن
املؤســف أن يــأيت مــؤرخ بعــد الفتوحــات
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بن العاص بحرقها.
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مطلقــة( .رحلــة عبداللطيــف البغــدادي يف
املشــاهدة والحــوادث املعاينــة بــأرض مصــر،

قــد خلفــوا لنــا بلغتهــم أكــر ـتـراث تدوينــي

عرفته البشرية (حوايل خمسة ماليني كتاب
ـتـرايث) ولديهــم حــوايل مئــة وعشــرين شــاعرة

جـرة النبويــة،
ولــدنَ قبــل اإلســام أو اله ـ
شـركاء الوطــن وجريانهــم يملكــون ً
تراثــا
فهــل ـ
تدوين ًّيــا ضخمً ــا ســبق اإلســام؟ أو حتــى ً
تراثــا

ملجموعــات لغويــة شــفاهية تزعــم وجــو ًدا
ً
عريقــا يف مناطــق ذات كتابــة وتدويــن تمتــد

ذلــك ك ـثـرة ،أهمهــا افتقــار هــذه املجموعــات

التدوينــي األكــر بأنهــم ـغـزاة وبعــض هــذه

مثلمــا عليــه الحــال عنــد اليونانيــن والرومــان

لقــرون طويلــة ِجـ ًّـدا؟ وتتهــم أصحــاب املنجــز

العروبة وعاء ثقايف حضاري وليست قومية

قبــل قــرون طويلــة ،ليســتا لغتــن للتــداول
هــذا ،حتــى أنــه ليــس بإمــكان غــر املختصــن

شـركاء
شـرة قــرون؟ وهــل ـهـؤالء ـ
يعــود إىل ع ـ
عىل األرايض – املدن والبلدات والقرى – التي

عرقيــة ،فالغالبيــة العظمــى مــن اللغــات

مَ َدنيــة ثقافيــة مزد ـهـرة ،وبذلــك يتــم طعــن

يعيشــون عليهــا اليــوم عــى مــدى القــرون

لــم تســتطع أن تجعــل مــن الناطقــن بهــا

أعــداد ك ـبـرة منهــم مــن مناطــق خــارج العالــم

األمــة ،أو لــم يتمكــن الناطقــون بهــا إىل هــذه
املرحلــة ّإل مؤخـ ًرا ،ومــا ـتـزال بعــض هــذه

عـرب ســكان الصحــارى القاحلــة،
لــو كان ال ـ

العربــي أو عــى أطرافــه البعيــدة؟ كيــف

عـرب وال ـفـرس واأل ـتـراك ،ولكــن مــن
وال ـ
عجائب األمور واألقدار أن اللغتني اليونانية

الوطــن كانــوا جميعً ــا بــا اســتثناء يعيشــون

هــذه االتهامــات ،ويتلخــص هــذا الخطــاب

ملشروع حضاري – ثقايف ،أو ملشروع سيايس

املجموعــات اللغويــة كانــت شــفاهية حتــى
القرن العشرين ،وكل ما ُخ َّ
عشرينات َ
ـط يف
هــذه املــدن والبلــدات بغــر لغاتهــا؟

الطويلة التي عاش فيها العرب؟ ألم تهاجر

املجموعات تعيش مرحلة اإلثنية ،وأسباب

أن يصلــوا إىل أعــى مراتــب القوميــة أي

والرومانيــة (الالتينيــة) اللتــن أنجزتــا لنــا تراثــا

اليومــي والثقــايف يف آن واحــد يف يومنــا
ً
اختصاصا رفيعً ا قراءتهما ،أي مثلهما مثل
األكديــة والســومرية ،ولــم تكــن الفارســية

والرتكيــة بأحســن حــال ،فهاتــان اللغتــان
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ً
تاريخــا تدوين ًّيــا أعــرق مــن اللغــة
ال تمتلــكان

ومــا جاورهــا مــن ـغـرب وجنــوب الصــن حتــى

ويُعـ ّـد شــاعر الشــاهنامة “الفــردويس” (ت

تفتقــد ســرديات املجموعــات اللغويــة يف

الــذي نعيشــه يف عاملنــا العربــي ،الــذي أصبــح
ً
أرضــا خصبــة النتشــار األفــكار والطروحــات

باللغــة الفارســية ،أمــا اللغــة الرتكيــة فأقــدم
كتاب تستند إليه كان قد أُ ّلف باللغة العربية

املنطقــة إىل اإليمــان بالتعايــش التاريخــي

واملعلومــات العشــوائية غــر الربيئــة .أفــكار

أي اال ـعـراف بــأن اآلخــر لــه وجــود تاريخــي

وطروحــات ومعلومــات بعيــدة عــن الحقيقــة
وغري خاضعة أليّ ضوابط علمية ،وبعضها

العربيــة.

 1020م) أحــد أقــدم الشــعراء الذيــن كتبــوا

يف نهايــة َ
القــرن الحــادي عشــر امليــادي ،وهــو

مثلها ،وأن املدن والبلدات ذات تنوّع لغوي
وعقائــديّ  ،وتتميــز ب َت َ
ض ّخــم األنــا والتاريــخ

ـس عاطفــي ج ّيــاش تحـ ّركه
ال يخلــو مــن حـ ّ

الغر ـيـزة ،غر ـيـزة دافعهــا ردة فعــل عــى مــا

“تاريــخ األدب ا ـلـريك” فوجــدت نهجً ــا متبعً ــا

الــمُ َت َخ ّيل ،وكل مجموعــة ال تجــد مجدهــا
ّإل بالنظــر إىل اآلخــر الشــريك بوصفــه محتـ ًّـا

وهــذه “النخبــة” أثبتــت أنهــا ابنــة بــارّة لهــذه

عـرب واملجــاورة لهــم ،إذ ت ـقـرأ كالمً ــا كثـرًا
ال ـ

والتعايــش الســلمي بــن عامــة النــاس،

من شهاداتها العلمية املرموقة وال إبداعاتها

“ديــوان لغــات ا ـلـرك” ،وقــد بحثــت يف كتــاب

عنــد املجموعــات اللغويــة املتعايشــة مــع

عــن أدب عريــق ولكــن ال أحــد مــن ـهـؤالء

باســتثناء الســريان ،يذكــر أســماء شــعراء
وأد ـبـاء ،مــع محــل وتاريــخ والدتهــم ووفاتهــم

ونمــاذج مــن شــعرهم ،مثلمــا عليــه الحــال
حــن يكــون الحديــث عــن األدب العربــي.
ومــن املفارقــات أن نخبنــا تتلقــى هــذا الــكالم

غازيًــا ،ضاربــن َ ـعـرض الحائــط ال ـتـزاوج
ً
تنوعــا
هــذا التعايــش الــذي ـلـواله ملــا رأينــا

لغويًّــا ودين ًّيــا ومذهب ًّيــا ،وهــو الــذي أنتــج
لنــا الحضــارة العربيــة اإلســامية ،فقــد
آلفــت اللغــة العربيــة بــن هــذه املجموعــات

اللغويــة ،وكانــت النتيجــة إســهاماتها يف
هــذه الحضــارة التــي تســتحق اإلشــادة بهــا

خـراب شــامل،
ضـاع املنطقــة مــن ـ
آلــت إليــه أو ـ

خـراب ،ولــم تجعــل
جـزء مــن ال ـ
ضـاع و ـ
األو ـ

وال احتكاكهــا بالثقافــات األخــرى ،دافعً ــا

ضـاع
ل ـقـراءة وتحليــل وتفكيــك هــذه األو ـ
خـراب واالنحطــاط الــذي نعيشــه،
وهــذا ال ـ

فهــي تعــاين مــن االســتالب أمــام اآلخــر مهمــا
كان هــذا اآلخــر ،حتــى لــو كانــت مجموعــة
لغويــة قليلــة العــدد ،وال ترفــض أو ُتعـ ّري

ســردياتها بــل ترددهــا بــا تمحيــص ،وكأن

أدب لهــم ســبق اإلســام بحجــج واهيــة منهــا
أن الشــعر والخطــب أُنتجــا بلغــة معياريــة،

واحرتامهــا ،لكــن بــروز التطــرف الهُويّــايت
َّ
الض ّيــق بُعيــد مــا يُطلــق عليــه بـ”االســتقالل”،

هــذه الســرديات حقيقــة مطلقــة ،والعلــم

أو أديــب يف تراثنــا واعتمدهــا املستشــرقون،

وأما النخب األخرى أي من أبناء املجموعات

العلميــة عــى هــذه املزاعــم (راجــع ،ينابيــع

واملنبهــرون باملستشــرقني معً ــا ،لب ـنـاء

العائــم ،واملرســل ،بوصفــه أدلــة وحقيقــة
عـرب وجــود
مطلقــة ،يف حــن تنكــر عــى ال ـ

والباحــث ســعيد الغانمــي ،أحســن اإلجابــة
اللغــة األوىل ،ســعيد الغانمــي).

مســتغلني كل جملــة ســيئة ذكرهــا مــؤرخ
ليتلقفهــا متطرفــو املجموعــات اللغويــة،

يخلــو مــن الحقائــق املطلقــة عــادة.

عـرب ،فالدافــع
اللغويــة املتعايشــة مــع ال ـ
األكرب لطروحاتهم وسردياتهم وتبنيهم لكل

ســرديات خالصــة فحواهــا أن األرض ليســت

عـرب لغــة
اآلراء النمطيــة الســلبية بحــق ال ـ
ً
وتاريخــا ،غر ـيـزة انتقاميــة
وثقافــة وحضــارة

ال أكــر.

األنظمــة الحاكمــة بحــق الت ـنـوع اللغــوي

يف حــن اســتطاعت اللغــة العربيــة ويف

عربيــة ،وأن الحضــارة العربيــة اإلســامية ال
عـرب بهــا ســوى أنهــا ُكتبــت بلغتهــم
صلــة لل ـ

تحركهــا دوافــع شــتى تبــدأ مــن جرائــم

العرق ،إىل األمة – القومية يف أعىل مراتبها

االستخفاف باملعرفة التاريخية

والعقائــدي ،وال تنتهــي بـ”ال ـ
غـرة القاتلــة”

وقــت مبكــر مــن االرت ـقـاء بالناطقــن بهــا مــن

مجموعــة لغويــة يف مراحلهــا املب ـكـرة أي

(راجــع “القوميــة واإلثنيــة والعــرق  ..محاولــة

ّ
ومقد َســة ،ـلـوال
أحــكام ثابتــة ومُ طلقــة بــل
االستســهال الــذي مارســته “النخبــة” بتبنــي

مــع ا ـلـراث العربــي بانتقائيــة عدوانيــة ،فهــم
بـ ً
ـدل مــن تبنيــه َ
جـزء
وعـ ّـده تراثهــم ألنهــم ـ

يف ّ
فك االشتباك” املنشور يف مجلة الجديد،

حـول إىل
النــاس يف جميــع املجتمعــات ،وتت ـ

يوازيــه مــن حيــث الكــم والت ـنـوع .ويتعاملــون

عـرب مجموعــة لغويــة (عــرق ،أو إثنيــة)
ال ـ

ـث علمـ ّـي
هــذه اآلراء النمطيــة مــن دون بحـ ٍ
ـي مُ عَ ــمّ ق ،وبســبب الفشــل الذريــع
تأصيـ ّ

منــه وهــذه حقيقــة ال يمكــن التغافــل عنهــا،

األمــة ،ألنهــم ن ـتـاج ـتـزاوج شــعوب املنطقــة

الســيايس والرتاجــع الحضــاري والثقــايف

لســرقة هــذا ا ـلـراث ونســبته لهــم ،لتأكيــد

العــدد  1 ،16أيــار -مايــو  ”،)2016ولــم يعــد

بــل قوميــة يف أعــى مراحلهــا أي مرحلــة

aljadeedmagazine.com

ملشــروع القوميــة العربيــة ،واالنحطــاط

فؤاد حمدي

– وتجــاوزت مرحلــة اإلثنيــة خــال مــدة زمنيــة

مــا كان لــآراء النمطيــة أن تشــيع بــن عامــة

كمــا أطلــق عليــه ،ف ـهـؤالء جميعً ــا ال يملكــون
تراثــا حقيق ًّيــا ســبق ا ـلـراث العربــي ،أو ً
ً
تراثــا

ق ـ
قياســا ببقيــة املجموعــات اللغويــة،
صـرة
ً
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جنــوب فرنســا.

يقومــون بالحديــث عنــه إمــا لتســفيهه ،أو

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

75

مقال

مزاعــم عنصريــة انتقاميــة ّ
مدعيــة أن “ال

ولغــات وقوميــات وأمــم وبلــدان.

ســوى اللغــة”.
جـرة الجماعيــة الك ـبـرة مــن العالــم
وأَ ّدت اله ـ

جـزات التدوينيــة للغــة العربيــة وبقيــة
واملن ـ

عـرب بالحضــارة العربيــة اإلســامية
عالقــة لل ـ

جـرة ،الســيما
العربــي إىل دول اللجــوء واله ـ

العالم الجديد ،أن اقتبس كثري من ناشطي
الـهُويّات َ
الفرعية ،التجربة املختلفة للسكان

عـراق والعالــم ،قــادين هــذا
اللغــات يف ال ـ
صـرة ومنــذ
الهــوس إىل نتيجــة مفادهــا أن الب ـ

“أن حَ مَ َلــة العلــم يف امللــة اإلســامية أكرثهــم

والفرنســية وغريهــا ،وعــى ســبيل املثــال

الذاكرة الجمعية املكانية واشرتاطاتها

ولصــق” .متجاهلــن الذا ـكـرة الجمعيــة

عـرب أذىك منــه بعــد صاحبــه
لــم يكــن يف ال ـ

رأي ابن خلدون

قــى الفراهيــدي معظــم حياتــه ،الــذي
سـول اللــه (ص) بحســب ابــن ســام .ومــن
ر ـ

أبنائها املدائني املولود عام  132هجرية ،وهو
عـراق وهــي أكــر بكثــر
الــذي ذكــر حــدود ال ـ

مــن مســاحته اليــوم ،وتفاصيلهــا يف معجــم

األد ـبـاء لياقــوت الحمــوي.

لــكل عالــم أو باحــث أو ّ
منظــر نقــاط ضعــف

وإذا كان ابــن خلــدون يــرى يف الب ـ
صـرة دليـ ًـا

خلــدون يف مقدمتــه بعــض األقــوال التــي
إمــا أنهــا منحولــة ،أو أنهــا يجــب أن ُت ـقـرأ يف

فهــذا عالــم مــن عل ـمـاء الحضــارة العربيــة،

أو “كبــوات” يف مشــروعه ،أو آرائــه ،وابــن

ســياق خــاصّ ،
وإل فالنتائــج ت ـفـرض أنهــا
“كبــوات” ال ُتغتفــر ،فعــى ســبيل املثــال ويف
عـرب
عـرب ،ذكــر ب ـنـاء ال ـ
عـرض “ازدرائــه” ال ـ
م ـ

صـرة ،وعـ ّـد هــذا أحــد أدلتــه عــى
ملدينــة الب ـ
عـرب باملدنيــة والع ـمـران والحضــارة،
جهــل ال ـ
فســارعوا إىل ب ـنـاء الكوفــة ،وهنــا تتبــادر
عــدة أســئلة ،أولهــا ،أليــس مبادرتهــم بب ـنـاء

مدينــة أخــرى ،دليــل إدراكهــم لحاجتهــم
صـرة دليــل
ملدينــة أفضل؟ فلــو كانــت الب ـ

عـرب ،فشــك ًرا لهــذه البــداوة التــي
بــداوة ال ـ
منحتنا مدينة استطاعت أن ُت ّ
قدم للحضارة

العربيــة اإلســامية التــي ُيعـ ّـد ابــن خلــدون
صـرت عنــه مجتمعــات
أحــد أعالمهــا ،مــا َق ـ
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اللغــات بالبــداوة والجهــل؟

عـرب يمتــد للجبــال ،أي أن
عليــه ـعـراق ال ـ

خلــدون مــن بــاد العجــم ،علمً ــا أن املتفــق

فســوف نحــذف ماليــن العل ـمـاء واألد ـبـاء
ُ
والك ّتــاب مــن اللغــات األخــرى ذوات املنجــز

فخ ًرا أنها موطن ملجموعة من العلوم أولها

التي حدثت عرب االحتكاك بالعالم الجديد،

الجمعــي مثــل ا ـلـراث العربــي.

الجز ـيـرة العربيــة ،فكيــف أصبــح عنــد ابــن

حتى أصبحت ً
مهدا مهمًّ ا للحضارة العربية

والعالــم الشــهري ابــن الهيثــم ،ويف ربوعهــا

للمنطقــة لــه هيمنتــه يف الوعــي والالوعــي

عشر امليالدي ،بل وهناك لغات لم تستطع
حـرب
أن تنجــب ُع ْشــر مِ عشــاره حتــى ال ـ

إن ـقـول ابــن خلــدون “مــن الغريــب الواقــع
أن حَ مَ َلــة العلــم يف امللــة اإلســامية أكرثهــم

الجديد ،وهذه واحدة من أخطر التلفيقات

جمع ًّيــا لــكل ســكان املنطقــة ،فــا ـتـراث

عـراق اإلقليــم الثــاين بعــد شــبه
ويضــع ال ـ

عـرب باســتثناء
عـراق الحــايل هــو ـعـراق ال ـ
ال ـ
قمــم الجبــال العاليــة الو ـعـرة التــي ال ُتشــكل

املعرفــة ،ولــم تمــض عــدة عقــود أو أجيــال

النحو ،ومنها خرج املعتزلة وإخوان الصفا،

املكانيــة العريقــة ،التــي أصبحــت ضمـرًا

يحــدد األقاليــم العربيــة بأنهــا ســتة أقاليــم

األعــوام األوىل لتأسيســها بــدأت بإن ـتـاج

اإلســامية ،يكفــي هــذه املدينــة ومَ ــن بناهــا

أخطــر التلفيقــات ألنهــا عبــارة عــن “نســخ

بألــف عــام ،لــم تســتطع مئــات اللغــات يف
العالــم أن تنجــب مثلــه حتــى َ
القــرن التاســع

وفــاة ابــن خلــدون بأكــر مــن  400ســنة،

العامليــة الثانيــة ،فهــل نصــم الناطقــن بهــذه

األقــدم لتلــك البلــدان ،عا ّديــن أنفســهم
عـرب ـغـزاة
السـ ّـكان األصليــن يف حــن أن ال ـ
ُّ
طارئــون ،مثلهــم مثــل األوروبيــن يف العالــم
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واملكتبــات

حـرب العامليــة األوىل
وواســط وبغــداد قبــل ال ـ

البشــاري (ت  990ميالديــة) الــذي تــويف قبــل

عـرب وبعدهــم عــن الحضــارة،
عــى بــداوة ال ـ
وأحد كبار مبدعيها وابن البصرة البار ،أضع

العجــم” ،لــو طبقنــاه عــى اللغــات األخــرى

الحضــاري الفاعــل ،كاإلنجليزيــة واإلســبانية

أن الحاكمــن الفعليــن للواليــات املتحــدة

األمريكيــة هــم البيــض مــن أصــل إنجليــزي
أو بريطــاين ومَ ــن تر ّبــى يف أحضانهــم ورضــع
ســلوكهم ومفاهيمهــم وطرائــق تفكريهــم،

ّ
وقدمَ ــت الواليــات املتحــدة ماليــن الكتــب
وآالف العل ـمـاء واملبدعــن باللغــة اإلنجليزيــة

وهــم مــن غــر اإلنجليــز األقحــاح ،فمــا الــذي
ً
وعرقــا
ســيحدث لــو حذفنــا غــر اإلنجليــز دمً ــا

ســوى النــزر اليســر مــن مســاحته .فهــل بعــد
هــذا نعتمــد ابــن خلــدون فيمــا زعمــه باطـ ًـا
العجــم”؟

غـزاة هــم الذيــن يأتــون بأســلحتهم
ليــس ال ـ

ويقتحمــون البــاد ويتحكمــون بهــا وربمــا
غـزاة ً
أيضــا كل
ينســبونها لهــم فقــط ،بــل ال ـ
جـرة تســتوطن مــدن
مجموعــة لغويــة مها ـ
هــذه البالد وبلداتهــا وأريافهــا ،والفيصــل
جـزات هــذه املــدن والبلــدات
بينهمــا أنّ كل من ـ

الكتابيــة والتدوينيــة والثقافيــة بعامــة

مكتوبــة ومــؤرخ لهــا بغــر لغتهــم (أي بغــر

ونسـ ًبا؟ بــكل تأكيــد ســوف تخســر اللغــة

لغــة املهاجريــن) ،ومــع ذلــك تنســب هــذه

خلــدون لغــة عــرق كثـرًا جـ ًّـدا مــن منجزهــا.

املــدن والبلــدات وأريافهــا ل ـهـؤالء ،وتنجــز

صـرة ،ي ـقـول أبومحمــد القاســم
رأيــه يف الب ـ

اإلنجليزيــة بوصفهــا حســب مفهــوم ابــن

البالد طهر ،وأزكاها فطرة ..وأسعها دجلة،
وأكرثهــا نهـ ًرا ونخلــة ،وأحســنها تفصيـ ًـا

صـرة ناتــج عــن جهلــه
جهــل ابــن خلــدون بالب ـ

عـراق ،وذلــك بقولــه “مــا دامــت الحضــارة
بال ـ

ســردية أســطورية عــن تاريخهــا وعراقتهــا يف
تب
املكان ،وال تكتفي بهذا بل تتهم الذين ُك َ

واملقــام ،وأحــد جناحــي الدنيــا ،لــم يتدنــس

عـراق وخراســان
يف العجــم ،وبالدهــم مــن ال ـ

عـراق مــن
ومــا وراء النهــر” ،فقــد جعــل ال ـ

غـزاة هــم كل مجموعــة
بعبــارة أخــرى ،إن ال ـ

صـرة ،بلدكــم أوفــى
الحريــري “يــا أهــل الب ـ

حـرام ،وقبالــة البــاب
وجملــة ،دهليــز البلــد ال ـ
ببيــوت ال ـنـران ،وال طيــف فيــه باألوثــان ،لــه

آيــة املــد الفائــض والجــزر الغائــض ،منكــم مَ ــن

اســتنبط علــم النحــو ووضعــه ،والــذي اب ـتـدع
م ـيـزان الشــعر واخرتعــه ،ومــا مــن فخــر ّإل

طـوىل”.
ولكــم فيــه اليــد ال ـ
إنّ مــا أنجبتــه مــن ُكتــب باللغــة العربيــة،
ومنجز علمي معريف ،مدن البصرة والكوفة

عـراق وآثــاره
بــاد العجــم ،ولكــن ـتـراث ال ـ
“سامية” وعربية ،وباستثناء “طاق كسرى”

اإلشكايل ،فال أثر للعجم يف العراق ،ويَكاد

يجمــع املؤرخــون والبلدانيــون (الجغرافيــون)

ـتـراث املنطقــة بلغتهــم بأنهــم ـغـزاة.

لغويــة تصــر عــى نســبة املــكان (مــدن وبلــدات
ًّ
وقرى) إليهاُ ،
محتل
وتقيص اآلخر أما بعَ ِّـده
ً
طارئــا ،متفضلــن عليــه بالعيــش
غازيًــا ،أو
يف املــكان بوصفــه أقليــة وأن املــكان مســكنهم

األصــي وليــس مســكنه أو وطنــه ،وهــم

عـراق مثلمــا يجمعــون عــى
عــى عروبــة ال ـ

وحدهم أصحاب الحق التاريخي والسيايس

التقاســيم يف معرفــة األقاليــم” املقــديس

(املجموعــة اللغويــة) لــم يبصــروا يف أنفســهم

حــدوده ،وهــذا صاحــب كتــاب “أحســن

غـزاة
والعســكري فيــه ،عــى حــن ـهـؤالء ال ـ

أنهــم شــعوب شــفاهية إىل وقــت قريــب مــن

صـرة
املــدن تقــف يف مقدمتهــا بغــداد والب ـ

والكوفــة – ثــم النجــف – والحلــة واألنبــار

الحرب العاملية األوىل .وهذه املفارقة تحدث
اليــوم فعـ ًـا يف مــكان تدوينــي مثــل بغــداد

وبقيــة مــدن وبلــدات حــوض نهــر ال ـفـرات

وتكريــت وغريهــا مــن مــدن موطــن الكتابــة

نهــر دجلــة.

صـرة وواســط
ودمشــق وحلــب واملوصــل والب ـ

واملناطــق املتاخمــة لهــا أي املــدن الواقعــة عــى

عـراق وســوريا وغريهــا
والتدويــن ،أي مــدن ال ـ

إن منجز اللغة العربية يف حوض نهر دجلة

وال تولــد الذا ـكـرة الجمعيــة املكانيــةّ ،إل بعــد

ونوهــدرا وأربيــل وعاصمــة شــماله مدينــة
ً
هبوطــا مــع النهــر واملــدن الواقعــة
املوصــل

قوتهــا وهيمنتهــا مــن عراقتهــا و ِق َدمِ هــا ،فــا

مســتوى ســطح البحــر) وحتــى مــدن واســط

مــن الحواضــر التاريخيــة التدوينيــة.

بضعة أجيال ،قد تزيد عىل عشرة أجيال أي

عـراق يف مــدن زاخــو
مــن أقــى شــمال ال ـ

تزيد عىل ثالثة قرون ،وتتميز بكونها تستمد

يف الــوادي (املناطــق مــا دون األلــف مــر فــوق

يمكــن الحديــث عــن ذا ـكـرة جمعيــة تدوينيــة

صـرة – قبــل أن يلتقــي
وميســان وشــمال الب ـ

مكانيــة يف مــكان “مدينــة” لــم ينجــز أبناؤهــا
ً
ً
وتنوعا معرف ًّيا قبل
تراثا بلغتها ِشع ًرا وأ َدبًا

حـرب العامليــة
عــدة قــرون ،وقــد وضعــت ال ـ

بنهــر ال ـفـرات – مــرورًا بالعاصمــة بغــداد،

أ ـقـول إن منجــز اللغــة العربيــة فيهــا مــن
الضخامــة والســعة بحيــث يمنحنــا دهشــة

األوىل نقطة ملا قبل وملا بعد ،والرتاث عندي
حـرب َ
بقرنــن َكــحَ ٍّد أدىن ،إن
مــا ســبق هــذه ال ـ

مشــوبة بالفخــر واالع ـتـزاز ،وهــذا ا ـلـراث
غـويل ،أي
الضخــم أُنجــز قبــل االحتــال امل ـ

كلمــا كانــت الذا ـكـرة أقــوى وأكــر هيمنــة ،أي
حـرب العامليــة األوىل بســتة
مــا أُنجــز قبــل ال ـ

الجديــد بثمانيــة أجيــال ،وبداياتــه املب ـكـرة
تعــود إىل نهايــات َ
القــرن الســابع امليــادي أي

لــم يكــن أربعــة قــرون .وكلمــا ذهبنــا بعيـ ًـدا

شـرة قــرون وأكــر.
قــرون وســبعة وع ـ

صـول األوروبيــن إىل العالــم
أنجــز قبــل و ـ

حــوايل ثمانيــة قــرون ســبقت ســقوط غرناطــة

مدينــة الناصريــة وهــي مركــز محافظــة ذي

صـول إىل األمريكيتــن.
والو ـ
ٌ
ٌ
ٌ
ـرون ..حقبــة زمنيــة طويلــة جـ ًّـدا،
ثمانيـ ُـة قـ ٍ
تصنــع ذا ـكـرة جمعيــة مكانيــة شــديدة القــوة

ميالديــة ،فهــل أب ـنـاء هــذه املدينــة محرومــون

األوروبية خارج أوروبا ،ألن غالبية الناطقني

قــد ي ـقـول قائــل :ومــاذا عــن املــدن الحديثــة
التــي تأسســت يف القــرون األ ـ
خـرة ،مثـ ًـا

قار يف جنوب العراق تأسست يف عام 1869

مــن الذا ـكـرة الجمعيــة؟ الجــواب إن حــوض
نهــر ال ـفـرات واملناطــق املتاخمــة لــه شـ ً
ـرقا

جـزت
وغر ًبــا ،ترتبــط ثقاف ًّيــا بمــدن عريقــة أن ـ
ً
تراثا هو األضخم بني لغات العالم وإذا كان

والعمــق ،وهــو مــا تفتقــد إليــه الثقافــات

سـراليا
باللغــات األوروبيــة يف األمريكيتــن وأ ـ

وزي الجديــدة “نيوزيلنــدا” ال وشــائج قربــى
تربطهــم تاريخ ًّيــا مــع هــذه اللغــات ،أي

يفتقــرون للذا ـكـرة الجمعيــة املكانيــة التــي

ليس للناطقني بالعربية تراث يف بقية مدن

تتأسس عرب قرون وأجيال وأجيال ،وألنهم

وتونــس ومئــات املــدن األخــرى مــن املحيــط

يعــود إىل لغــات ذويهــم الذيــن هاجــروا إىل

العالم العربي مثل دمشق وحلب والقاهرة
إىل الخليــج ،فــإن مــا أنجزتــه هــذه املــدن يُعَ ـ ّـد

خـرة للغــة العربيــة والناطقــن بهــا وملــا
مف ـ
نطلــق عليــه “العالــم العربــي” اليــوم ،وهــذه

مهاجــرون والجئــون فمرياثهــم الثقــايف
هــذه األماكــن ،العالــم الجديــد يخلــو مــن
منجــز تدوينــي ســبق َ
القــرن الســادس عشــر
امليــادي ،و ـغـزارة اإلن ـتـاج األدبــي واملعــريف يف
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فؤاد حمدي

يف الحضــارة العربيــة اإلســامية ،بــل أغلــب

إن َت َش ُّـكل القومية يحتاج إىل عوامل متعددة

نســيج الحضــارة العربيــة اإلســامية؛ وهــذا

ـار وبــوا ٍد أو جبــال و ـعـرة ،أو
تهاجــر مــن صحـ ٍ

هــذه الفئــات مجدهــا التدوينــي ضمــن
يجعلهــم يرتبطــون بروابــط روحيــة مــع هــذه

اللغــة وهــذا ا ـلـراث ألنهــم وأســافهم مــن
املساهمني الفاعلني فيه ،فنكرانه وجحوده

جـزات ذويهــم
هــو ن ـكـران وجحــود ملن ـ
وأجدادهــم وتراثهــم.

مطلقــة فيهــا ،ألن ذا ـكـرة لنــدن إنجليزيــة

مثلمــا ذا ـكـرة باريــس فرنســية ،وذا ـكـرة
شـرات املــدن والبلــدات اإليرانيــة
ط ـهـران وع ـ

فارســية ،كذلك مــدن املنطقــة العربيــة مــن
املحيــط إىل الخليــج ذاكرتهــا الكــرى عربيــة،

يف بريطانيا ،ألن أقدم نصوص هذه اللغات
ع ـمـره دون األلــف ســنة ،وأن النصــوص

الغز ـيـرة التــي ارتبطــت بالذا ـكـرة الجمعيــة وال
تجدها األجيال الحديثة غريبة تمامً ا عنهم،

عمرهــا ال يزيــد عــى ســتة قــرون يف الغالــب

إذن ..حــن َ
يتلـ ّـفت املواطــن األ ـمـريك أو
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يرتبــط بــه ومعــه ،ألن جــده األول أو الثــاين

الوطنيــة عــر أجيــال وأجيــال مثلمــا يتوارثهــا

األعم ،وذلك ألن اللغة الالتينية كانت لغة
ً
اختالفــا كبـرًا جـ ًّـدا
التدويــن يف أوروبــا ،وأن

مختلفــة ،أعنــي أن الغالبيــة العظمــى مــن

شـركاء الوطــن معهــم مــن غــر
و يتوارثهــا ـ

أيامنــا ،واألمــر نفســه مــع لغــات ك ـثـرة منهــا

شــعوب هــذه الــدول لــم يتوارثــوا اللغــات

املنجــز املعــريف والثقــايف والعلمــي ،أنجبتهــم

هذه األمكنة ،أي وُلدوا أو ترعرعوا أو درسوا
وعاشــوا أو ماتــوا يف هــذه املــدن والبلــدات،
وخلفــوا ً
ّ
وكتبــوا بلغتهــم األم،
تراثــا بداياتــه
حـرب
تعــود لعــدة قــرون خلــت ســبقت ال ـ

بالديــن اإلســامي ،ولوجــود التدويــن فيهــا
عــى امتــداد أكــر مــن أربعــن جيـ ًـا ســبقت

الفرنســية وكذلك املدن الناطقة باإلنجليزية

الناطقــن بالعربيــة ،الذيــن لديهــم دورهــم

والنحويــن والجغرافيــن وإىل آخــر قائمــة

عــى عائديــة املنطقــة التــي تســمّ ى العالــم

للمــدن الناطقــة بالفرنســية يف غالبيــة املــدن

عــام.

وثريــة ،أي أن لهــا مئــات الشــعراء واألد ـبـاء
ُ
والك ـ ّتاب واملؤرخــن والباحثــن واللغويــن

قياســا
وروابــط اللغــة العربيــة فيهــا أعمــق
ً

حـرب العامليــة األوىل ،وهــذا لــم يتوفــر
ال ـ

األوىل بعــدة قــرون ،فضـ ًـا عــن افتقــاده
– ّإل مــا نــدر – ـلـراث َن َســبي “بايلوجــي”

مــن مرحلــة العرقيــة أو اإلثنيــة إىل مرحلــة

العامليــة األوىل.

ببقيــة العواصــم التــي ذ ـكـرت ألنهــا ارتبطــت

عشــر امليــادي ،أي بعــد ب ـنـاء بغــداد بألــف

هــذه األرايض مــن مــدن وبلــدات وقــرى إليهــا
عرق ًّيــا وإثن ًّيــا وقوم ًّيــا ،حتــى لــو بعــد مِ ـ َئ ـ َتي

حـول اإلنجليــز البيــض فيهــا إىل
التــي ت ـ

مجموعــة لغويــة أخــرى وأصبحــت غالبيــة

أو حتــى الســابع كانــت لغتــه مختلفــة وأرضــه

وتصفيات عرقية إىل غالبية ،فتزعم عائدية

القوميــة ،يح ـتـاج إىل ذا ـكـرة مكانيــة عميقــة

تنســبها لغــر اإلنجليزيــة ،حتــى لــو ســيطرت

الناطقــون بالعربيــة يف العالــم العربــي ،بــل

حـول نتيجــة حــروب
مدينيــة حضريــة ،وتت ـ

إن الذا ـكـرة الجمعيــة املكانيــة ،هــي الهويــة

أقليــة ،أو عــى شــفا ذلــك ،ال يمكــن أن

معظمهــا ال ترقــى إىل نهايــات َ
القــرن الثامــن

مناطــق كانــت فيهــا شــفاهية ،إىل مناطــق

ســنة ،ألن تشــكل القوميــة ،أي صعودهــا

الدالــة عــى املــكان ،وإن مدينــة مثــل لنــدن

الربازيــي أو األرجنتينــي أو ُ
سـرايل ،فــا
األ ـ
يجــد يف أرضــه ً
حـرب العامليــة
تراثــا يســبق ال ـ

ومتضافرة ،فليس بإمكان مجموعة لغوية

بــن إنجليزيــة َ
القــرن الرابــع عشــر وإنجليزيــة
اللغــة اليابانيــة عــى ســبيل املثــال.

ً
صراعــا
وللتوضيــح أكــر ن ـقـول :ألننــا نشــهد
العربــي أو الوطــن العربــي ،ومنــذ تســعينات
َ
القــرن العشــرين تصاعــدت حمــى الســرديات
ً
مجدا لها ّإل باإلساءة للناطقني
التي ال ترى

بالعربيــة والحضــارة العربيــة اإلســامية،
عـرب بالبــداوة والعنــف والدمويــة
ووســم ال ـ

عـرب
سـاءة بالغــة ليــس لل ـ
والتخلــف ،يف إ ـ
سـاءة بالغــة ألجــداد
واإلســام فقــط بــل إ ـ

ـهـؤالء “املثقفــن” وأســافهم إذ كان
ّ
الوضــاء يف
ألســافهم وأجدادهــم دورهــم
ب ـنـاء هــذه الحضــارة والد ـفـاع عنهــا والتباهــي

بأهــم عاملــن لنهضــة املنطقــة أال وهمــا
اللغــة العربيــة والديــن اإلســامي؛ لكنــه

صـاء
غـاء واإلق ـ
الهــوس العنصــري وثقافــة اإلل ـ
التــي ُتــروّج لســرديات تضــخ ثقافــة الكراهيــة
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والعنــف ،وكأنهــا بســردياتها هــذه تمنــح

والتاريــخ والحضــارات (يرجــى مراجعــة،

عــى امتــداد أكــر مــن ألــف وثالثمئــة ســنة،

لصالــح اللغــة العربيــة وتراثهــا التدوينــي،

ســوء إدارتهــم للت ـنـوع اللغــوي والعقائــدي

جـزء األول ،ص  573ومــا
جــواد عــي ،ال ـ

جـزه األســاف،
يف فهــم وتــذوق األحفــاد ملــا أن ـ

عـراق،
العالــم اإلســامي – الشــيعي ،إىل ال ـ

لــو نظرنــا للمنطقــة املحصــورة مــا بــن ســفوح
جبــال زاغــروس شـ ً
ـرقا وســفوح جبــال

عـراق وبــاد
عــن عراقــة الوجــود العربــي يف ال ـ

صناعــة التأليــف رائجــة ،وإذا كانــت بغــداد

الطغــاة واملســتبدين أعــذارًا ومــررات عــى
والثقــايف عمومً ــا.

طــوروس والبحــر املتوســط شـ ً
ـمال ودلتــا
النيــل والبحــر األحمــر غر ًبــا ،سنكتشــف أن

بــوادر الوجــود العربــي فيهــا وبحســب ال ُّرقــم
الطينيــة ومــا ّ
خلفتــه لنــا أدبيــات اللغتــن
اليونانيــة والالتينيــة التــي ســبقت اإلســام

بقــرون وبعضهــا بأكــر مــن ألــف عــام ،فهــي
ُتثبــت وجــو ًدا عرب ًّيــا ســبق اإلســام يف بعــض
هــذه املناطــق بأكــر مــن ألــف وأربعمئــة عــام،
وأن هــذه املنطقــة بحســب املــؤرخ اليونــاين

هــرودوت (ت  425ق.م) منطقــة عربيــة،
لكــن هــذا ال يعنــي أن املنطقــة تخلــو مــن

مجموعــات لغويــة أخــرى ،وأن املجموعــات
التــي نزحــت للمنطقــة بعــد هــذا التاريــخ

حتــى لــو بقــرون عديــدة ليســت مــن ســكانها
األصليــن.
فضـ ًـا عــن أنــه يجــب تتبــع الــدور الحضــاري
والثقــايف الــذي يبــدأ مــن التدويــن وهــو األهــم

يف ب ـنـاء شــخصية أي مجموعــة لغويــة ،ثــم

العمــارة أي ب ـنـاء املــدن ،الســيما حــن تكــون
هذه املدن بعد بنائها منتجة كربى للمعرفة
مثلمــا عليــه الحــال مــع مدينــة “ال ـ
حـرة”
التــي يراهــا املــؤرخ العالمــة جــواد عــي جــذر

الحضــارة العربيــة ،وأنجــز الباحــث ســعيد
الغانمــي ً
بحثــا رصي ًنــا يف كتابــه “ينابيــع اللغــة

األوىل” ،مُ َب ّي ًنــا ومُ ْث ِب ًتــا ،أن “ال ـ
حـرة هــي
املرحلــة التأسيســية يف الحضــارة العربيــة
صـرة والكوفــة
اإلســامية” ،وأمــا مــدن الب ـ
وواســط وبغــداد وغريهــا فهــي غنيــة عــن

التعريــف ملــا أنجزتــه مــن ثــورة تدوينيــة كــرى
قياســا بعمــر املــدن
بعــد بنائهــا بأعــوام قليلــة
ً
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املفصــل يف تاريــخ ال ـ
عـرب قبــل اإلســام،
بعدهــا ،فهــذا الفصــل يحــوي تفاصيــل ك ـثـرة
الشــام).

إن هــذه املنطقــة ،غــرزت بــوادر تراثهــا قبــل

اإلســام بقــرون وكان الوجــود العربــي فيهــا
عــى امتــداد أربعــة َعشـ َر َق ً
رنــا َسـ َبقت البعثــة

متواصل ودون انقطاع أو خلل ما ،يتسبب

النصــوص واملقاطــع الشــعرية واألدبيــة
ـزت مــا بــن َ
ج ْ
القــرن الســادس
والتاريخيــة ،أُن ـ

لدراســة العلــوم الدينيــة ،وهــذا مــا جعــل

مــن شــأنهم ،فهــم ال يملكــون يف خطابهــم
وســردياتهم ّإل االنطــاق وبــا وعــي مــن

قبــل أفولهــا قــد أنتجــت كتا ًبــا باللغــة العربيــة

صـرار عــى
عـرب ،واإل ـ
عــدم إيمانهــم بــدور ال ـ

باللغــة العربيــة صعوبــة يف قراءتهــا وفهمهــا

أن عــدد الكتــب قــارب أو فــاق النصــف مليــون

فنحــن أمــام آالف إن لــم تكــن ماليــن

ومطلــع َ
القــرن العشــرين ،ال يجــد القــارئ

عـراق ،أي
مقابــل كل كيلــو مــر مربــع يف ال ـ

ال شـ ّ
ـك يف أن لحضــور املقــدس يف اللغــة

مــن الكتــب خــال أقــل مــن أربعــة قــرون
حـرب العامليــة األوىل.
ســبقت ال ـ

مــن أبويــن عربيــن ،فهــذا خلــط ألن العقــل

شـرات وربمــا مئــات اآلالف
يف أن ينتــج لنــا ع ـ

نحــن أمــام مئــات الشــعراء وأضعافهــم مــن

مــن فهــم ناطــق بــأيّ لغــة اليــوم لنــص بلغتــه

العربية يف العراق إىل درجة تجعل املشككني

واملتكلمــن والفق ـهـاء وأعــام الثقافــة بــكل

التواصــل التاريخــي الــذي تتفــرد بــه اللغــة

يف العالــم – عــدد اللغــات التــي لديهــا منجــز
تدوينــي ســبق التاريــخ أعــاه ُتعـ ّـد عــى عــدد

اإلســام بقــرون طويلــة ويمكــن فهمهــا ،أكــر
ع ـمـره يزيــد عــى نصــف عمــر اإلســام؟ إن هــذا
العربيــة دون ســواها ،أحــد أهــم خصالهــا

وأنها طورت نفسها من داخلها ،عىل الرغم

نجــده يف بقيــة لغــات العالــم ،ولكــن أمـ ًرا

مهمًّ ا لم تتطرق إليه النخب الثقافية عامة،
أال وهــو أن اللغــة العربيــة هــي الوحيــدة مــن
بــن اللغــات تملــك أكــر مــن أربعــن جيـ ًـا

حـرب العامليــة األوىل ،منجزهــم
ســبقوا ال ـ

التجديــد والعتــق مــن قــرون الظــام ،ومثــل
كل املدن يف العالم ،فإن كثريًا من مبدعيها

التدوينــي اســتمر برفــد املكتبــة العربيــة حتــى

عـراق وبــاد
مهــد الحضــارات العامليــة ،أي ال ـ

اللغــة العربيــة ودقتهــا الدالليــة ،وهــو مــا ال

املكتبــة العربيــة ـبـراث مبهــر ،ومنهمــا انطلــق

يعنــي هــذا يف حــال مــن األحــوال أن يُنتقــص

ولكــن اللغــة العربيــة صمــدت ،واملنجــز

نعم استمرت مدن العراق التي لم تتعرض

يتحــدث فق ـهـاء النحــو العربــي عــن ســعة

بعروبتــه الثقافيــة ،ـعـراة تمامً ــا ،وأمــا يف بــاد
الشــام ومصــر ،فقــد أَ ْثــرى هــذان اإلقليمــان

ومؤلفيهــا مــن مجموعــات لغويــة “إثنيــة”

األصابــع – ألذهلتنــا هــذه الثــورة التدوينيــة

الشــام ومصــر.

ـوســع املكتبــة
العراقيــن ،فكانــت النتيجــة َت ّ

مــن االجتياحــات العســكرية املتعــددة التــي
ً
ً
شرقا
تعرضت لها املنطقة العربية
وشمال،

بعــد أ ـفـول بغــداد وواســط ومــدن أخــرى

التــي أعزيهــا إىل عراقــة الوجــود العربــي يف

ترديد فرية “إن الحضارة العربية اإلسالمية

العربيــة اإلســامية ،ولــم يكونــوا مــن ذوي

ـهـؤالء األعــام ،هــم أب ـنـاء بــررة للحضــارة

للتشــيع اإلمامــي اإلثنــي عشــري ،صــار باعثــاً

النقــوش التــي اكتشــفت وبعضهــا ســبق

ميالدية ،ومقارنته بما أنجزته بقية اللغات

هــذه الفئــات ّ
املدعيــة أن تؤمــن بحقيقــة ،أن

عـرب أول وأكــر الشــعوب تزاوجً ــا
ألن ال ـ
ً
ً
واختالطــا ،هــذا أول ،وثان ًيــا ،فــإن تعريــف

كتــاب ،فــإن تبنــي اإلمرباطوريــة الصفويــة

ويف الجهــة املقابلــة حدثــت نهضــة تدوينيــة
“تأليفيــة” عنــد املســيحيني ،فضـ ًـا عــن بقيــة

العامليــة األوىل بألــف عــام ،أي قبــل عــام 914

عـرب؛ ّ
وإل كيــف ُت َف ّســر
الن ـقـاء العرقــي لل ـ

وواســط مثلمــا أصبحــت دمشــق وحلــب

تخلــو مــن التدويــن قبــل هــذا التاريــخ – كانــت
ً
بركانــا اجتــاح املجموعــات اللغويــة
انطالقتهــا

مســتوياتها ،ولو أردنا أن نحيص عدد الذين
حـرب
أنجــزوا ُكت ًبــا باللغــة العربيــة قبــل ال ـ

تنســبهم إليهــا .ولــم تســتطع فئــة واحــدة مــن

وتذوقهــا ،عــى الرغــم مــن التطــور امللحــوظ
يف األســاليب الكتابيــة بــن َقــرن وآخــر ،وبــن

العربية أثره الكبري والواضح ،ولكن ال يعني
هذا أنه الدور املطلق تمامً اّ ،
نفسر
وإل كيف ّ

النحويــن واللغويــن واملؤرخــن والباحثــن

منهــم لــم يُضبــط نســبهم ،مــا جعــل كل فئــة

قامــت عــى أكتــاف وأدمغــة ومواهــب غــر

حقبــة وأخــرى.

كلهــا ،فلــم يمــض عــى ب ـنـاء عاصمــة الثقافــة
العربيــة ُ
الكــرى بغــداد َقــرن واحــد ،وإذا

ـرهم اإلبداعيــة – العلميــة ،فــإن كثـرًا
و ِ
َسـ َ ِ

التفكــر الضيــق والعنصــري يف غالبيتهــم.

النبوية ،مرحلة تحضريية طويلة بما جعل
ثورة التدوين العربية حني انطلقت يف َ
القرن
الثامــن امليــادي – ال يعنــي أن اللغــة العربيــة

إذ أ ّدى التشـ ّيع إىل توافــد أعــداد ك ـبـرة مــن

النســب العربيــة ،حــن يتــم الحديــث عــن
عـرب ،ويحطــوا
عـرب ،ولــي ي َُسـ ّـفهوا ال ـ
ال ـ

ووف ّياتهــم ،ومعرفــة أســاتذتهم وتالميذهــم

بســبب الغــزو امل ـ
غـويل.

شــتى وَحَّ َدتهــم اللغــة العربيــة ،ولكــن ال
عـرب أنفســهم ،عــى الرغــم مــا
مــن دور ال ـ
لهذا املصطلح “العرب” من إشكالية خلقها

صـرار الفر ـقـاء جميعً ــا بالتشــبث بأكذوبــة
إ ـ

عـرب” ،أليــس هــذا إيمــان بالن ـقـاء العرقــي؟
ال ـ

شـرات األجيــال
العربــي حــن يكــون املولــود لع ـ
يرفــض هــذا ،فليــس كل الشــعراء واألد ـبـاء
ُ
والك ّتــاب واألعــامُ ،ولــدوا ألعــام ،والذيــن

بدورهــم ُولــدوا ألعــام وهكــذا حتــى الجـ ّـد

جل ًّيا عرب دعم التعليم ،حتى أصبح مجان ًّيا
ّ
وتمكــن
وأ ّدى هــذا إىل جماهرييــة التعليــم،
أبناء الفقراء من إرسال أبنائهم إىل املدارس
لينالــوا قسـ ًـطا مــن التعليــم ،وكثــر منهــم

تبعاتــه التــي تلقــي بظاللهــا لليــوم عــى
املنطقــةَ ،غفــل معظــم الباحثــن عــن حقيقــة

دعــاة الت ـنـوع الرافضــن لصحــة سالســل

جـرة ،فأحفــاد وأب ـنـاء
يف بلــدان اللجــوء واله ـ
عــى ثقافــة ّ
جدهــم األول ،بــل مــن املضحــك

اإلســامي ،نجــد أعالمً ــا يف الفقــه واألدب

يكتبــون بالفارســية أو الرتكيــة أو لغــات
أخــرى ،وهــم يتصرفــون بوصفهــم أب ـنـاء بــررة
لثقافتهــم الوطنيــة ،حتــى لــو أصـ ّروا أنهــم

اســتمر يف دراســته حتــى أصبــح معلمً ــا،

األعــام ينتمــون للطبقــات الف ـقـرة مــن

املمكــن عدهــم عر ًبــا.

فأنتجــت لنــا هــذه املــدارس عــد ًدا كبـرًا مــن

املجتمــع ،وهــذا مــا خلــق إشــكالية ينفــذ منهــا

فاجعــة ســقوط بغــداد يف ســنة 1258
ميالديــة ،بأقــل مــن ثالثــة قــرونَ ،ت َشـ َّيعَ ْ
ت
صـراع الصفــوي – العثمــاين ،ثــم
خضــم ال ـ

وأجدادهــم عربيــة ،وهــذا األمــر اآلن يتكــرر

سـول العربــي محمــد بــن عبــد
مــن نســل الر ـ

عـرب فكالهمــا يف جوهــر
التحــدث عــن ال ـ

عـرب املؤمنــن بصحــة سالســل النســب
ال ـ
ً
مرفوضــا ،فــإن
العربيــة – واضحــا ،وإن كان

فيهــا أعــام ،فــإن ثقافتهــم وثقافــة آبائهــم

بدعمهــا الواضــح للمعرفــة ،ويتضــح هــذا

بــأن عــد ًدا كبـرًا مــن ـهـؤالء الف ـقـراء الذيــن

إ ـيـران ،أو اإلمرباطوريــة الصفويــة ،ويف

بضعــة أجيــال أو بضعــة قــرون ،حــن بــرز

ّ
عدهــم عــى ثقافــة جدهــم الثالــث ،ويف عاملنــا

لقــد تم ّـيـزت الحضــارة العربيــة اإلســامية،

غـويل مثــل املوصــل وأربيــل ،وبــاد
للغــزو امل ـ

حديثــه يكشــف عــن إيمــان بالن ـقـاء العرقــي.
إذا كان موقـ ُ
ـف دعــاة الن ـقـاء العرقــي – مــن

و ـهـؤالء النازحــون مــن أص ـقـاع شــتى ،بعــد

أحفــاد املهاجريــن ال يمكــن ّ
عدهــم عرق ًّيــا

الن ـقـاء العرقــي .ال فــرق بــن مؤمــن بالن ـقـاء

الشــام ومصــر برفــد املكتبــة العربيــة ،وبعــد

واملوصــل والقا ـهـرة واإلســكندرية والقــروان
ً
خليطــا مــن البشــر،
وغريهــا مــن املــدن

الخمســن ،لن ـقـول بجــذور ـهـؤالء قبــل
خمســن جيـ ًـا.

الزاعمــون بعــدم “عروبــة” أعــام الحضــارة

العرقــي وبــن رافــض لــه ،لكنهمــا حــن

صـرة
وهكــذا أصبحــت بغــداد والكوفــة والب ـ

العربيــة اإلســامية ،وهــذه اإلشــكالية تتمثــل
وصلــوا إىل مراتــب مهمــة يف اآلداب والعلــوم

واملعارف والفنون ،غفلوا عن ذكر نســبهم،
وإذا كانت الحضارة العربية تفخر بعشرات
اآلالف مــن األعــام الذيــن ُ
ض ِب َطـ ْ
ـت ولــو

بشــكل تقريبــي ،أماكــن وتواريــخ والداتهــم

الله .فهم من األشراف نس ًبا ،ولكن من غري
مثلمــا ال يمكــن عـ ّـد مدينــة مــا بنســبتها
ملجموعــة لغويــة أصبحــت فيهــا غالبيــة
ســكانية مطلقــة ،قبــل َقــرن أو َقرنــن،
إذا لــم يتوفــر لهــذه املجموعــة اللغويــة

ـتـراث تدوينـ ّـي بلغتهــا يف هــذه املدينــة يمتــد

لقــرون ،ولديهــا أعــام مــن الشــعراء واألد ـبـاء
ُ
والك ّتــاب ُولــدوا أو ترعرعــوا أو ماتــوا يف هــذه
املدينــة قبــل قــرون وبمــا ُيشــكل ثقـ ًـا حضاريًّــا

وثقاف ًّيــا واجتماع ًّيــا لهــا هــو األكــر مــن بــن مــا
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يلتصــق بهــا مــن ا ـلـراث الالحــق .أي إن هــذه

سـاءت اســتخدام الســلطة،
الحاكمــة التــي أ ـ

واالجتماعية عىل املدينة ليس اآلن ،بل عىل

املجموعــات اللغويــة ضحيــة وقعــت تحــت

املجموعــة اللغويــة أضفــت بصمتهــا الثقافيــة
حـرب العامليــة
امتــداد القــرون الســابقة لل ـ

األوىل ،كذلــك ال يمكــن عـ ّـد شــاعر أو أديــب
ابــن ثقافــة أجــداده وأســافه ،وهــو تر ّبــى
عـرب
يف بيئــة لغويــة وثقافيــة مختلفــة ،فال ـ

الذيــن هاجــروا إىل بيئــات لغويــة أخــرى ،ال
يمكــن ّعـ ّـد أحفادهــم وأبنائهــم ّإل بوصفهــم
أبناء لتلك البيئة اللغوية التي هاجر ّ
جدهم
األول أو الثــاين إليهــا وهــو ليــس منهــا ،وفيهــا
نشــأوا وترعرعــوا.

وإدارة التنوع ،فكان التعايش التاريخي بني
مطــارق األنظمــة املســتبدة التــي اتخــذت مــن

طـاءً لعنفهــا
أيديولوجيــة القوميــة العربيــة غ ـ
وتشـ ّبثها بالســلطة ،وتصفيــة معارضيهــا

خـراس الصــوت املختلــف ،وبــن ســندان
وإ ـ

التطــرف واالســتعالء والشــعور باملظلوميــة
عنــد ُنخــب هــذه املجموعــات اللغويــة غــر
العربيــة ،التــي شــطبت عــى تاريــخ مــن
صـوغ ســردية مملــوءة
التعايــش ،وراحــت ت ـ

بــردة الفعــل العنيفــة املنتقمــة مــن الغالبيــة

املجموعــات اللغويــة التــي تحمــل ذا ـكـرة

غـاءً واســتعالء ،وهــذا
صـاءً وإل ـ
العربيــة ،إق ـ

مجموعــة طارئــة وغازيــة ،ومقارنتهــا

وقــع عــى العربــي ،إىل درجــة قتلــه بوصفــه
شـ ً
ـيطانا منزوعــة منــه إيجابياتــه ،وأخطــر

جماعيــة مكانيــة عريقــة ،ال يمكــن ّ
عدهــا

باألوروبيــن يف العالــم الجديــد ،والناطقــون
بالعربية ،يملكون ً
تراثا هو األكرب بني لغات

التالحــم املســتميت بــن املطرقــة والســندان

مظاهــر القتــل التــي نلمحهــا ،يف الــكالم

العالــم ،وهــو ا ـلـراث الوحيــد الــذي مــا ُنشــر
منــه ال ُيشـ ّـكل  5يف املئــة مثلمــا ذهــب إىل

أعــاه ،وأصبــح مُ شـ ً
ـاعا بــن املستشــرقني

مجموعــة لغويــة منحــت املنطقــة هُ ويتهــا

ضـاع يف العالــم العربــي مــن
آلــت إليــه األو ـ

خـراء املخطوطــات وا ـلـراث العربــي،
ذلــك ـ

وألقــت بظاللهــا حتــى عــى ال ـفـرس واأل ـتـراك،

وهمــا أكــر مجموعتــن لغويتــن لهمــا

هيمنتهما اإلمرباطورية وتركتا تأثريهما عىل

عـرب ولكــن هــذه املؤ ـثـرات قليلــة جـ ًّـدا أمــام
ال ـ
هيمنــة املؤ ـثـرات العربيــة عليهمــا.

املرســل الــذي قالــه ابــن خلــدون املذكــور
غـرب والناقمــن عــى مــا
واملســتلبني أمــام ال ـ
كاريث.
تراجــع حضــاري وســيايس
ّ

وأخـرًا ،يبقــى الســؤال األهــم ،هــو :ملــاذا ال

نحتفــي بتنوعهــا وننظــر إىل ـتـراث املنطقــة

بــكل لغاتــه وحضاراتــه بأنــه لنــا جميعً ــا
بغـ ّ
ـض النظــر عــن انتماءاتنــا العرقيــة واإلثنيــة

إن مصطلــح الســكان األصليــن ،بالضــرورة،

والقوميــة والعقائديــة؟ أليــس هــذا أفضــل
مــن التعصــب األعمــى للغــة مــا ،والحـ ّ
ـط مــن

تمارســها املجموعــة اللغويــة التــي تعتقــد

التــي تؤثــر عــى حالــة التعايــش الســلمي

يضمر خطابًا إقصائ ًّيا يُشري إىل وجود سكان

ظـرة اســتعالئية
طارئــن ،وهــذا يقــود إىل ن ـ

اللغــات األخــرى واالصطفافــات الجهويــة

بأحقيتهــا التاريخيــة يف منطقــة مــا ،وهــو مــا

املجتمعــي وب ـنـاء األوطــان واالرت ـقـاء بهــا؟

ـنـراه مــن خــال خطــاب املجموعــات اللغويــة

املتعددة املتعايشة مع العرب ،حتى رسموا

صــورة للعربــي بوصفــه املحتــل الغــازي

شاعر من العراق مقيم في نيوزيلندا

الهمجــي الطــارئ عــى الحضــارة واملنطقــة،
بال شك هذه ردة فعل عىل سياسة األنظمة
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ُ
توسطي
الم ّ
اإلرث ُ
ما الذي ّ
حل بالمكون الهيلينيستي
في الثقافة العربية؟
لطاملــا كان املتوســط ،واســطة العقــد ،ولـ ّ
ـب الكتــاب ،أينمــا مضيــت يف العالــم ،ومهمــا ابتعــدت يف األرض ســتجده
يف الطعام واللباس والعمارة واللغة .وتجده يف األغنية والرقصة وموســيقى املعبد .وكذا يف الخرائط واأللوان.
وتجــده مقبــا عليــك حيثمــا ّ
غـرب ،فأســماؤه وكتبــه وأبطالــه القدامــى تجدهــم يف كل جهــة
وليــت وجهــك جهــة ال ـ

غـرب ال يمكنــه أن يتعـ ّرف وجــوده إال يف مــرآة
مــن جهــات األرض أمثلــة وأقنعــة وحكايــات لألطفــال .حتــى لــكأن ال ـ
الش ــرق ،ففــي األبعــد يف الجغرافيــا وحيثمــا وصــل املغام ــرون األوروبيــون بمراكبهــم الشــرهة ،وكلمــا وقعــت عــى
سحر فاحت يف أسراره أسرار املتوسط ،وإذ تستقبل نسمة يف أقىص العالم ،سوف ّ
تهب معها روائح املتوسط.
سـرة األرض وعــروة األشــياء.
فهــو ـ

يف وقــت أســبق كان للبشــرية أيقوناتهــا الك ــرى وعجائبهــا التــي تحـ ّـدرت إليهــا مــن صنيــع أجــداد أســطوريني

وواقعيــن؛ دليــا إىل طبائــع نزوعهــم نحــو الكمــال الــذي تصــوروه كل ـمـرة يف مثــال وتطلــع إىل مثــال يعكــس
ّ
املتوســط؛ ســبع هــي عجائــب الدنيــا كمــا
حـرة العظيمــة،
مــا يمــور يف أعماقهــم ،و ـيـراءى عــى ســطح تلــك الب ـ

حفظتها أقدم السجالت ،وكلها يف املتوسط .فهل هذه مصادفات األزمنة أم أقدار الجغرافيا عىل ضفاف بحرية

العجا ئــب؟

يف امللــف ،مقــاالت ودراســات وقصائــد مرتجمــة تــيء مجتمعــة عــى عالقــة الثقافــة العربيــة بالثقافــة اليونانيــة،

الســيما يف الحقبــة الهيلينيســتية التــي كان للســوريني القدامــى فيهــا الــدور الطليعــي املؤســس عــى مــدار ثالثــة
قــرون متعاقبــة منــذ أن انتصــر اإلســكندر األكــر عــى ال ـفـرس يف ســنة  332قبــل امليــاد ،وحتــى ح ـلـول اإلمرباطوريــة

الرومانيــة محــل اإلمرباطوريــة اليونانيــة ســنة  30ميالديــة.

قلم التحرير

فؤاد حمدي

امللف فاتحة ال غري ،وهو بمثابة دعوة مللفات أخرى يف السياق نفسه.

شارك يف إعداد امللف:

يسرى اركيلة -عواد عيل
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البحر المسكون بالسرد
هويات المتوسط وسرديات االشتباك مع الحداثة
وائل فاروق

“أيها املتوسط

عىل ضفافك ،مازالت تبتهج باالنتصار أصوات قد صمتت،
قد آمنت بك بعد أن جحدتك!“.

(ألبري كامو)

ّ
بالســردُ ،يقــال إن املواجهــة بــن الهويــات املختلفــة هــي العنصــر الحاســم يف إنتــاج ســردية
هـول
البحــر املتوســط هــو أقــدم فضــاء مأ ـ

للذات عىل املستوى الفردي والجماعي ،والبحر املتوسط هو أقدم فضاءٍ ،تاريخيًا وسياسيًا وحضاريًا ،تشكلت داخله الهويات
يف إطــار العالقــات الجدليــة بــن الــذات واآلخــر.

في

العصــر الحديــث تعـ ّـد الروايــة أحــد

.)p. 60 ,2008

وأحد ضمانات اســتمراريتها ،حيث عادة ما

يتشكل من هذه الضفاف ،وأصبحت مياهه

ضـاء املتوســط إذن ال
يف جســد ســردي ،ف ـ

ـاطئ لبســط ســيطرتها عــى البحــر،
عــى شـ ٍ
حـرب الرومانيــة القرطاجيــة إال
وهــل كانــت ال ـ

مــن الباحثــن يف اختيــار اإلغريــق املغــادرة

ا ـملـاء( .جــون جوليــوس نورويــش“ ،األبيــض

القطيعــة املعرفيــة والثقافيــة ،حيــث بــدأت

أهــم أدوات إعــادة إن ـتـاج الهويــات،

تتــم صياغــة االجتماعــي والســيايس والثقــايف
تســكنه شــعوبه فقــط وإنمــا تزاحمهــا فيــه
الذكريــات والســرديات .جغراف ًيــا البحــر

ضـاء مغلــق ،تحوطــه ضفــاف
املتوســط ف ـ
ثــاث قــارات مختلفــة احتضنــت عــد ًدا ال

يُحىص من الحضارات القديمة كان االتصال

بينهــا عــر مياهــه حتم ًيــا ،اتصــال تجــاوز

امتدادا طبيعيا لها ،وسعت كل قوة ناشئة

هــو الطريــق الرئيــي للتوســع ولتنميــة

صفحــة أوىل يف تاريــخ حــروب الســيادة عــى

املســتعمرات اليونانيــة .وقــد وجــد العديــد

والتوســع عــن طريــق البحــر نوعــا مــن

املتوســط تاريــخ بحــر ليــس كمثلــه بحــر”،
يف العصــور القديمــة لــم تكــن هنــاك طــرق،

.)(1954), op. cit., p. 59, 66

املركــز القومــي للرتجمــة 1970 ،نفســه .)17

هذه   الحضارات.

مــن األرض (Schmitt, Terra e mare

عــن طريــق ا ـملـاء ،مــع ميزتهــا اإلضافيــة وهــي شخصية املتوسط

البحــر يمتــئ باملوضوعــات التاريخيــة

التاريــخ قــد اتضــح ،والطريــق إليهــا قــد أصبــح

باتجــاه األرايض الجديــدة التــي يجــب غزوهــا.

الرومانيــة – التــي تدهــورت بســبب هجمــات

اإلســام كانــت الشــعوب التــي اتحــدت تحــت

صـراع.
ضـاء ســيايس لل ـ
ف ـ

القــدرة عــى نقــل أحمــال ثقيلــة ال تســتطيع

البحــر املتوســط الــذي هيمنــت عليــه الحضــارة

الجديــدة .وعندمــا فقــدت اإلمرباطوريــة

Il pensiero meridiano, Laterza,

تتالطــم مــع أمواجــه تلــك الهويــات العائمــة

الفانــدال والفايكنــج والنورمــان – ســيطرتها

(Braudel, Il Mediterraneo. Lo

أي وســيلة أخــرى تحريكهــا (Cassano,

tradizioni, Bompiani, Milano

Roma-Bari, 2007, p. 42; C. Schmitt,

aljadeedmagazine.com

جـزء األ ـيـوين مــن البحــر املتوســط
هكــذا كان ال ـ

حركــة لــم تتوقــف مــن اق ـتـاع جــذور الــذات

التبــادالت التجاريــة ،والحــروب الدمويــة،

spazio, la storia, gli uomini, le

86

جعــل كل هــذا املتوســط قلبــا نابضــا لجســد

.)46-Milano 2002, p. 42

وكانــت وســيلة االتصــال الوحيــدة املؤ ـثـرة

إىل التثاقــف العميــق واملســتمر بــن

Terra e mare (1954), Adelphi,

اليونانيــة الرومانيــة يف البدايــة ،أصبحــت
ضـرب بجذورهــا يف ا ـملـاء ،وهنــا بــدأ
التــي ت ـ

عــى البحــر ،كان املســار الجديــد ألحــداث

مفتوحــا ،فقبــل أن يمـ ّر قــرن عــى ظهــور
طـاج ،وتفتتــح حقبــة تاريخيــة
رايتــه تغــزو قر ـ

سـراً
طويلــة أصبــح فيهــا البحــر املتوســط ج ـ

هكــذا أصبــح البحــر واألرض شــيئا واحـ ًـدا.

حـول تاريخــي كبــر يتضمــن
“كل ت ـ
ح ً
ـول يف تصــور
بالضــرورة – دائمً ــا -ت ـ
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اإلرث المتوسطي

مقال

فؤاد حمدي

أوروبــا يمكــن تمييزهــا يف حقيقــة أنــه “يف

الخــروج إىل العالــم ،لك ّنــه إىل جانــب ذلــك

حـول ذاتهــا ،ونظرتهــا إىل نفســها
تمحورهــا ـ

طـراف عمليــة
يعطــي املســاحة والحريــة أل ـ

حــن تتشــكل هويــة كل حضــارة مــن خــال
عــى أنهــا “مركــز الكــون” ،فــإن هويــة أوروبــا
تشــكلت مــن خــال ثنائيــة قطبيــة داخليــة

غـرب ،ولذلــك فــإنّ النقيــض
بــن الشــرق وال ـ

غـرب ،هــذه الثنائيــة
املطلــق للشــرق هــو ال ـ
النموذجيــة ال نجدهــا يف الثقافــات األخــرى،
غـرب،
فهــي رمزيــة – أســطورية خاصــة بال ـ

صـرة عليــه”
وقا ـ

.)History, LXIX, 1983

والــذي يتجســد يف بنــى اجتماعيــة وسياســية
غ ّـرة فمــن ّ
الضــروري أن يكــون واضحً ــا
مت ـ

للعالــم لــه آثــار عمليــة فوريــة ،حيــث تتــم

ضـاء ،ويتخــذ كل
إعــادة تعريــف تمثيــات الف ـ
ُّ
تمث ٍل منها قيمة سياسية ترتكز عليها رؤيته

dell’Europa, Il Mulino, Bologna

ضـاء التعدديــة الثقافيــة يف البحــر
حـول ف ـ
يت ـ

الوحيــد املف ـتـوح للخــروج مــن رتابــة عالــم

للعا لــم .

املتوسط ببطء إىل تعددية التمثيالت للذات

88

differenza, in P. Rossi, L’identità

aljadeedmagazine.com

 ،)2007هكذا بعد أن عوَّم املتوسط – الباب

الــذات – جــذور الفــرد والجماعــة ،تــأيت اآلن

 )٨٨٨والجيوش العربية اإلسالمية املتقدمة

e

ضـاء األوروبــي (الســابق ص
بثبــات باتجــاه الف ـ

.)105

الصـراع
ّـ
وكمــا يؤكــد بييــرو رويس كان

املســتمر لقــرون مــع العالــم اإلســامي

Bollati

globalizzazione,

;Boringhieri, Torino 2003, p. 59

أمــا جاكومــو مارمــارا في ـقـول إن ـفـرادة

جحــا ال يحســن القيــام بــيء” (Schmitt,

-Terra e mare (1954), op. cit., pp. 42
.)66 ,59 ,46

ولــم تكــن هنــاك حاجــة ملؤسســات تنظــم تلــك
التبادالت ،فقد كانت هي نفسها التي تلعب

economiche e politiche della
nostra epoca, Einaudi, Torino

.)1974, p. 63

 E.W. Said, Orientalismo, Bollatiضفاف املتوسط وتناقضات الحداثة
.)Boringhieri, Torino 1991, p. 9

لــص .هنــاك مثــل شــعبي صقــي ي ـقـول “مثــل

لذلــك غالبــا مــا كان ينتــج عــن عمليــة التــداول

governo, Carocci, Roma 2013,

بقيم ومعايري تنتج فائض من املعنى يوظفه

والتضاد مع اآلخر ،فأول إشارة إىل “الهوية

الناشــئة باالختــاف مــع اإلســام ،بــل بإشــهار

مــن التفــكك” (Rossi, Identità per

تركيــا معلــم ،ويف مصــر فقيــه ،ويف صقليــة

حـوالت التاريخيــة (Polanyi, La
الت ـ

grande trasformazione. Le origini

اإلمرباطوريــة الكارولنجيــة الناشــئة (– ٨٠٠

تبنتهــا وأعــادت إن ـتـاج حكاياتهــا ،فجحــا يف

وتعديلهــا واســتخدامها أل ـغـراض مختلفــة

Bazzicalupo,

ولآلخــر ،تهــدف إىل البحــث عــن “نحــن”

التمثيــات التــي تشــكلت يف فضائــه لتســاهم

Passaggio a Occidente. Filosofia

العام من أبناء ضفاف املتوسط ،فقد تلوّنت

أن الهويــة ال يمكــن تصوّرهــا كمــا لــو كانــت

حاســما يف ب ـنـاء الهويــة األوروبيــة ،حيــث

حـول يف الخيــال املعايــن
 ،)p. 25وهــذا الت ـ

للشــك أن عمليــة التبــادل الثقافيــة لــم تكــن

دور املؤسسات ،كانت البضائع واألفكار تمر

جوهــر دائــم ال متغــر ،منــزوع مــن ســياق

ضـاء الجماعــة بشــكل فاعــل يحميهــا
أع ـ

ثقافاتــه خــر دليــل عــى ذلــك ،فكــون هــذه

يف صناعــة الهويــات ،حيــث ال يمكــن

History, in Journal of American

صـراع بــن
األوروبيــة” لــم تــأت إال يف ســياق ال ـ

ص  ،)18ولعــل حكايــات جحــا التــي تل ّونــت

شــخصية مثــل جحــا بلــون املجتمعــات التــي

Identifying Identity: A Semantic

التناقــض الصريــح معــه (Marramao,

املجلــس األعــى الثقافــة ،القا ـهـرة ،2018

.)79-63

يتخذونه مرجعية لهم (Philip Gleason,

Rappresentazioni e tecniche di

ترجمــة مل ـيـاء الشــريف وحســن محمــود،

قاصرة عىل النخب بل شارك فيها الجمهور

مــا ،إال مــن خــال الخيــال الجمعــي الــذي

يمكــن مــن خاللهــا “تحميــل تمثيــات الهويــة

(فرانشيســكا ـكـراو :حكايــات جحــا الصقــي،

tra verità e immaginazione,

اســتيعاب تجليــات حضــارة مــا ،أو شــعب

يف ب ـنـاء الهويــات القائمــة عــى التناقــض

وصناعية أو أفكار دينية وفلسفية وحكايات

الحكايــات شــعبية يؤكــد بمــا ال ـيـدع مجــاال

يلعــب إذن العنصــر التخييــي دورا جوهريــا

كان يتــم تعريــف الحضــارة األوروبيــة

يتــمّ تبادلــه ســواء كان ذلــك بضائــع زراعيــة

(Bottici, La politica immaginale,

Mimesis, Milano-Udine, 2012, pp.

ضـاء”
الف ـ

التبــادل إلض ـفـاء طابعهــم الخــاص عــى مــا

بألوان ضفاف البحر املتوســط يف رحلتها عرب

in A. Ferrara (ed.), La politica

(Politica

ضـاءً حـ ًرا للتبــادل الحــر ،تبــادل
كان أيضــا ف ـ

املتوســط ،ومــا زال ،األفــق
كان البحــر
ّ

املف ـتـوح لبســط النفــوذ الســيايس ،بوابــة

مــن ضفــة إىل أخــرى ،ثــم تتــم إعــادة تكييفهــا
مــن قبــل كل طــرف مشــارك يف التبــادل.

عملية توليد لألشياء واملعاين واألفكار ،فكل
عميلــة تبــادل تــؤدي إىل تكاثــر وتعــدد وجــوه

مــا يتــم تبادلــه .كان البحــر األبيــض املتوســط
ضـاء املتميــز حيــث يتــم إن ـتـاج صيــغ
هــو الف ـ
الحداثــة األوىل وتبادلهــا وإعــادة إنتاجهــا،

وقد ولدت الحداثة كما يرى بعض الباحثني
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مقال

ضـاء
عــى وجــه التحديــد مــن خــال ثــورة الف ـ

ردود الفعــل عليهــا.

عــى عالــم جديــد ،واألهميــة املتزايــدة للبحــار

حـاء العالــم تقري ًبــا ،إال أن هــذا
جميــع أن ـ

يف القــرن الســادس عشــر .فاالنفتــاح املــكاين

ومركزيتهــا (خاصــة املحيطــات) للســباق مــن
أجــل تنميــة الحضــارات والشــعوب ،جعلــت

الحاجــة إىل “نظــام قا ـنـوين جديــد” يتميــز
بمركزيــة أوروبيــة الرؤيــة؛ ضــرورة ملحــة

(Gozzi, Diritto internazionale e

civiltà occidentale, in G. Gozzi,

G. Bongiovanni (eds.), Popoli e

civiltà. Per una storia e filosofia
del diritto internazionale, il
Mulino, Bologna 2006, p. 26; Y.
Ben Achour, La civiltà islamica

e il diritto internazionale, in G.

.)72-Gozzi, op. cit., pp. 45

االنتشــار لــم يــؤد إىل ظهــور حضــارة ،أو إىل

.)Bologna 2001

كان لتداول أفكار الحداثة ،ولتداول األفكار

عنهــا أفضليــة يف البحــر األبيــض املتوســط
؛ لكــن هــذه العمليــة التاريخيــة كشــفت
النتائــج املتناقضــة للــردود عــى الحداثــة .لقــد

اســتقبلتها كل حضــارة أو ثقافــة أو شــعب

وتفاعلــوا معهــا بشــكل مختلــف .فعــى

ضفــاف املتوســط هنــاك حضــارات قديمــة

القانونيــة الخاصــة؛ (N. Eisenstadt,

Modernità, modernizzazione e
oltre, Armando editore, Roma
 )1997, p. 68عــى املســاحات الشاســعة
التــي قامــت باســتعمارها ،والتــي تدخــل
فيهــا الضفــاف الجنوبيــة وكذلــك الضفــاف
الشــمالية عــى حـ ّـد ســواء ،فقــد خلقــت

الحداثــة فجــوة بــن دول الشــمال والجنــوب
األوروبــي ،جعلــت تجربــة تبنــي الجنــوب
األوروبــي للحداثــة أ ـقـرب مــا تكــون إىل تجربــة

دون أن ينفــي تشــابه هــذه اآلليــات وتشــابه

aljadeedmagazine.com

عـرض مقارنتــه بــن الحضــارات
يف م ـ

محليــة قديمً ــة للســلطة االجتماعيــة،

يســتخدم أرنولــد توينبــي اســتعارة كاشــفة
حيــث يص ّنــف االســتجابات املختلفــة التــي

للمجتمعــات الواقعــة تحــت ضغــط “قــوة
والزيليــة؛ الهريوديــة نســبة إىل هــرود

تحديدها (Serge Latouche, La sfida di

Minevra, Razionalita occidentale
e ragione medirterranea, Bollati
-Boringhieri, Torino 2000, p. 46

الكامل ،أما الزيلية فهي مفردة كنسية من

تتحدى فكرة التاريخانية ،السيما تلك التي

إلثبــات مجــد ا ـلـرب ،وهــو مــا نســميه اليــوم

محــي” (Arnold Toynbee,Civiltà al

وقــد امتـ ّـدت هــذه التناقضــات يف الضفــة

بالنمــاذج املقرتحــة (أو املفروضــة) مــن قبــل

أن الدفــع باتجــاه الفتــح الكامــل للحــدود

أحســن األحــوال تضعــف ويتــم اختزالهــا إىل

كل حضــارة عــى حــدة ،ليكــون االختــاف

والتــي غال ًبــا مــا تشــر إىل “تقاليــد” ال يمكــن

إىل اليهوديــة وأصبــح زعيمً ــا لهــا – وهــو مــا

 .)pensiero meridiano, p 69يف الحالة

وتعــدد مظاهــر هــذه التناقضــات يف داخــل

مــن ناحيــة أخــرى يف الحفــاظ عــى صيــغ
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بــن الثنائيــات القديمــة“ :نحــن /اآلخريــن،

جـرة،
حـركات اله ـ
مــع إغــاق الحــدود أمــام ـ

حيــث يوجــد ال ـتـزام كامــل بدا ـئـرة ونمــاذج
االقتصــاد الــدويل مــن ناحيــة ،بينمــا تســتم ّر

بالتعصــب ،أي التمســك الشــديد بثقافــة

ولكنــه تبايــن يعكــس مســافة البعــد وال ـقـرب

لكاســانو ،تمثــل املافيــا بطريقــة رمزيــة ذلــك

يكون هناك مشاركة قوية للعناصر املبتكرة
ً
وأحيانــا يتــم اتخاذهــا كنمــوذج يجــب اتباعــه.

أخــرى .وهــو مــا تمّ ــت ترجمتــه يف ذلــك

مــن أجــل االقتصــاد يتعايــش بانســجام تــام

آليــات ضــمّ هــذه املناطــق لعالــم الحداثــة،

خـاء
نفــس النمــوذج مــن أجــل تحقيــق الر ـ

العصــور الوســطى تشــر إىل ـفـرط الحمــاس

الضفاف الجنوبية والشرقية للمتوسط ،وال

سـرعة
عــن املركــز ،كمــا يعكــس تفــاوت قــوة و ـ

والتنميــة االقتصاديــة ،يف الواقــع ،غال ًبــا مــا

“الهجــن املنحــرف للحداثــة والتقاليــد”،

التســلطية للحداثــة ردود فعــل معارضــة،

الشعوب التي من ناحية أخرى قامت بتبني

الحداثــة مــن ناحيــة ،بينمــا تنطلــق آليــات

.)Paragone, Bompiani, 1983

الناتجــة عنــه وهــو مــا يجـ ّرد هــذه املجتمعــات

مــن أصالتهــا ،أدى هــذا إىل خلــق ديناميــات

يمكننــا التعبــر عنــه بلغــة اليــوم باالند ـمـاج

الحرب/اإلرهــاب ،الشــرق/الغرب ،عاملــي/

الحديــث؛ لكــن الخطــر يكمــن يف انتشــار

أو عــى األقــل تجميــد الجــدل والصراعــات

قــد ـفـرض فرضــا ضــد إرادة وثقافــة بعــض

وهــو أ ّدى إىل تناقضــات تولــدت عــن ثنائيــات

التعايش والتالؤم ،رغم التناقض الواضح،

لالقتصــاد ،يقــود قطاعــات مهمّ ــة مــن

األ ـمـراض االجتماعيــة الناتجــة عــن ذلــك
االند ـمـاج القســري عــى نطــاق عاملــيً .
وفقــا

حـول”
الــذي لــم يولــد يهود ًيــا بــل أدوم ًيــا و”ت ـ

الشــمالية للمتوســط إىل اليــوم ،فمثــا نجــد

يقلل هذا من التباين الكبري بني التجربتني،

دمــج االقتصــاد املحــي يف النظــام االقتصــادي

الســكان إىل االل ـتـزام بنطــاق التغيــر

ّ
الصعــب اختزالهــا
آالف الســنني ،ومــن

رجعيــة ذات نتائــج غــر متوقعــة مــن ناحيــة

املع ـقـول املســتند إىل رؤى جدليــة ،ويــرى

التنويــر ،ط.)1987 ،2

أن انتشــار العقالنيــة وســعيها إىل محــو

خارجيــة” إىل نوعــن أساســيني :الهريوديــة

غــر قابلــة لالخ ـتـزال ،حيــث يتــم تأييــد مســار

يرســم ســرج التــوش مســارين متوازيــن،

(برهــان غليــون :اغتيــال العقــل ،محنــة

متجسدا يف الرغبة يف
أحيانا يكون التناقض
ّ

ملختلفــة (Galli, Spazi politici. L’età

moderna e l’età globale, Il Mulino,

إن فقــدان الروابــط االجتماعيــة واألخالقيــة
ّ
القديمــة أو التخـ ّـي عنهــا ،ومــا
يرتتــب

مــن معقوليــة البحــر األبيــض املتوســط.

عــى ال ّرغبــة يف املشــاركة يف النمـ ّو املتســارع

العاملي الرأسمايل نجد أنه ،من نواح كثرية،

واملؤسســاتية ،ولكــن إىل العديــد مــن املراكــز

الشــعور باالنت ـمـاء إىل املجتمــع.

العقــاين الغربــي يقــف عــى الجانــب اآلخــر

غـرب أو مــن الحضــارة أو مــن الديــن أو
مــن ال ـ

مســار العقــاين املنطقــي املحــض ،ومســار

نمــوذج واحــد مــن االســتجابة األيديولوجيــة

تهــدف إىل ـفـرض الســيادة “التقنيــة
و ـفـرض

وال تكون التناقضات بني طريف الثنائيات بل

اليشء الواحد ،فإذا أخذنا عىل سبيل املثال

لتكتمــل عمليــات االند ـمـاج يف الحداثــة،

الثقافيــة” ألوروبــا،
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لذلــك وعــى الرغــم مــن انتشــار الحداثــة يف

ضـاء يف القــرن الســادس
ســاهمت ثــورة الف ـ

أنظمتهــا

الجوهــري بينهــا هــو أن كل منهــا يفســر
عناصــر الحداثــة بطريقتــه الخاصــة.

تم ـيـزت عناصرهــا الرئيســة باالســتمرار عــر

عشــر يف إطــاق عمليــة تحديــث عامليــة

اإلرث المتوسطي

ا ـملـرء والرفــض العنيــد لآلخــر (Cassano, Il

إعــادة تعريــف الهويــات ،فقــد ولــدت النزعــة
قوميــة ودينيــة قامــت بب ـنـاء مــاض متخيــل ال

يؤرقهــا إال حنــن العــودة إليــه)٢٠( .

إن تمييــز التــوش الثاقــب بــن “العقالنيــة”
و”املعقوليــة” ّ
يوضــح لنــا كيــف تحـوَّل الجهــد

أو “التقليــد والتجديــد” ومــا أكــر مــا أطلقنــا
عليهمــا مــن أســماء.

يلتهــم كل جهــد عقــاين وكل وعــي نقــدي

باســتبدال الواقــع بهــا ،لقــد تح ّولــت هــذه

الثنائية من جزء من الواقع إىل كل الواقع،
فأصبــح كل فكــر ينطلــق منهــا أو يتوجّ ــه

إليهــا هــو فعــل تكريــس لهــا وتعميــق لل ُهـوَّة

باســتمرار عــن مك ّونــات الهجــن التقليديــة

التــي تجســدها هــذه الثنائيــة“ ،هكــذا أصبــح

اآلخــر ،تتــاىش تدريجيــا هويــة الفــرد أو يف

تشكيل الحداثة بطريقتها الخاصة .فأصبح

األصالــة محــور التفكــر العربــي الحديــث،

مظاهــر خارجيــة ال تجــاوز الســطح ،بينمــا يف

املسيطرة لحداثة هذه املنطقة ،وهي حداثة

جـزيئ
األوىل ،مــن خــال االل ـتـزام الكامــل أو ال ـ

الحالــة الثانيــة تحــدث اندفاعــات قويــة نحــو
االنغــاق والتطـ ّرف ،وســعي محمــوم نحــو

االلتزام بإطار تلك الهوية املتخيلة التي توفر

والحداثية ،لقد أعادت الحضارات القديمة

التهجــن بــن الحداثــة واملحافظــة الســمة
قائمــة عــى إمكانيــة التعايــش بــن املنطــق

واألســطورة ،والتقليــد واالبتــكار ،والنظــام

الســيايس والثــورة .بشــكل يجعــل املنطــق

الــذي أ َّدى إىل اســتعمال العنــف والقتــل

وتبــادل االتهامــات بالكفــر واالســتغراب

والســلفية

والرجعيــة

والجمود .هــذه

التناقضــات جوهرهــا أننــا نمــارس – شــئنا أم
أبينــا – النمــط الحــدايث ونعيشــه ،فالحداثــة
ليســت مجموعــة مــن امل ـقـوالت املعرفيــة التــي

يمكــن أن نقبلهــا أو نرفضهــا أو حتــى نتخـ َّـر
جـزء جوهــري مــن حياتنــا
منهــا ،الحداثــة ـ

نمارســه يف كل لحظــة وتتحـ َّـدد بــه أشــكال

صـرة” أو “ا ـلـراث والحداثــة”
“األصالــة واملعا ـ

ربطــت بشــكل ال ينفصــم بــن ف ـكـرة التقــدم

ي ّتخــذ فيــه نضــج األفــكار خصائــص تتباعــد

ح ًرا ،ذلــك التناحــر
العربــي اليــوم محز ًبــا متنا ـ

– رغــم ممارســته لهــا – إىل حـ ّـد القطيعــة،

شاء أم أبى سقط يف َف ِّخ االنطالق من ثنائية

ي ـقـرب منهــا ،بعــد أن تشـ ُّـده إليهــا فيقــوم

لنشر الجوانب املتناقضة للحداثة .يف سياق

لقــد جعلــت هــذه الثنائيــة املشــهد الثقــايف

عالقتنــا بالعالــم املحيــط بنــا واملجتمــع الــذي

تمثــل عمليــة التهجــن حالــة فريــدة جــدا

ضـاء اســتثنائيا
البحــر األبيــض املتوســط ف ـ

الثقافــة العربيــة بــن الســلفية والتبعيــة ،دار

العقــاين الحــدايث يف الثقافــة العربيــة إىل
جـزء مــن إشــكالية هــذا الواقــع العربــيَّ ،
ألنــه
ـ

لقد أصبحت هذه الثنائية مثل ُ
“ث ْقب أسود”

والتصور الغايئ للتاريخ ،فقد كانت منطقة

مــن العلــم أو مــن الســلطة أو مــن املســتقبل

ننتمــي إليــه ،إال أن البعــض يرفــض الحداثــة

والبعــض اآلخــر يتماهــى معهــا حتــى يــرى
تراثــه وســياقه التاريخــي عقبــة يف ســبيل
التقــدم.

ُّ
والتوتــر
يعكــس هــذا التناقــض عمــق التمـ ّزق
الــذي يعيشــه الوعــي العربــي املعاصــر ،هــذا
التمــزق َغ َّيــب الثقــة يف خطــاب عربــي يحمــل
عــبء النهضــة والتطـوّر ألن كل خطــاب
ي َْخ َ
ضــع دومً ــا لل َّتصنيــف “إن مفاهيــم

الخطــاب العربــي الحديــث واملعاصــر ال
تعكس الواقع العربي الراهن وال تعرب عنه،

صـراع بــن أنصــار الحداثــة وأنصــار الهويــة/
ال ـ

بــل هــي مســتعارة يف األغلــب األعــم إمــا مــن

ومصــدر حواراتــه األساســية ،وأصبــح تاريــخ

عــى واقــع تحقــق أو يف طريــق التحقــق،

الثقافــة العربيــة الحديثــة هــو تاريــخ تطــور
هذا الصراع وتبدل أشكاله وانبعاثه املتواتر،

وعليه ومنه تنطلق كل املواقف األخرى التي

يحــدد كل فــرد وكل تيــار مــن خاللهــا موقفــه

الفكــر األوروبــي حيــث تــدل هنــاك يف أوروبــا
وإمــا مــن الفكــر العربــي اإلســامي الوســيطي

حيــث كان لهــا مضمــون واقعــي خــاص أو
يعتقــد أنهــا كانــت كذلــك بالفعــل ،ويف كلتــا

الحالتــن فهــي توظــف مــن أجــل التعبــر عــن
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مقال

واقــع مأ ـمـول غــر محــدد ،واقــع معتــم مُ َت َف ِّســخ إمــا مــن هــذه الصــورة

يف واقعــه ،إنّ الفاعليــة املبدعــة يف العالقــة مــع الواقــع واآلخــر هــي
مــا يشــكل الهويَّــة اإلنســانية وهــي مــا ِّ
يوفــر االنســجام املفقــود بــن

يجعــل الخطــاب املعــر عنــه خطــاب تضمــن وليــس خطــاب مضمــون

يعيــش انســجامً ا يف الزمــان أو يف املــكان ،ال يعيــش انســجامً ا بــن

أو مــن تلــك الصــور النموذجيــة القائمــة يف الوعي/الذا ـكـرة العربيــة.
طـاع العالقــة بــن الفكــر وموضوعــه ،الــيء الــذي
ومــن هنــا انق ـ

(محمــد عابــد الجابــري :الخطــاب العربــي املعاصــر ،دراســة تحليليــة،

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت.)1992 ،

وال أعتقد أن هذا التناقض والتمزق خاص بالعقل املتوسطي فقط،

إنــه حاصــل الل ـقـاء بــن حضــارة قديمــة راســخة ومســتقرة يف الزمــن

ضـاء املتوســط ،بتعدديــة
مــع حداثــة ال تســمح ،كمــا ســمح دائمــا ف ـ
حقيقية ،فمثال اليابان التي خطت خطوات واسعة يف القرن املايض
نحو التقدم وحققت قفزة هائلة علم ًّيا واقتصاديًّا لم تستطع حتى

الزمان واملكان ،فاألصويل حارس الهويَّة يعيش يف الـ”هنا” ويغرتب

يف “اآلن” حيــث يقيــم يف املــايض املجيــد وأنصــار الحداثــة يعيشــون يف

“اآلن” ويغرتبــون يف “هنــا” حيــث تهاجــر أفئدتهــم إىل حيــث تريــد أن

غـرب ،العقــل العربــي (ا ـلـرايث والحــدايث) يعمــل
تنتمــي هنــاك يف ال ـ
إذن بنفــس اآلليــة – مــع اختــاف املرجعيــة – فهــو يجعــل مــن املنجــز
الفكــري – ـتـرايث أو حــدايث – هويَّــة لــه ينتمــي إليهــا ،بــدالً مــن أن تكــون
ً
موضوعــا لبحثــه ومجــاالً لعملــه.
هــذه املرجعيــات

اليــوم تجــاوز هــذا التمــزق كمــا ي ـقـول جونيشــرو تان ـيـزايك “ســلك

يمكنني أن أ َّدعي اآلن أنه ال يوجد عربي يعيش يف اللحظة الراهنة ال

الحضــارة غــر أن ذلــك تــم بصدمات .لقــد دفعنــا إىل أن ننعطــف نحــو

ثنائيــة االتصــال واالنفصــال وج ًهــا آخــر ،فا ـلـرايث والحــدايث كالهمــا
مُ َّت ِصـ ٌـل با ـلـراث وبالحداثــة – وإن اِ َّدعــوا غــر ذلــك – وكالهمــا منقطــع

صـول إىل وضعــه الحــايل ،أمــا نحــن
غـرب طريقــه الطبيعــي للو ـ
ال ـ
فإننــا لــم نســتطع ،يف حضــور حضــارة أكــر تقدمً ــا ،إالَّ اســترياد هــذه

اتجــاه يختلــف عــن االتجــاه الــذي ســلكناه منــذ آالف الســنني ،أعتقــد

أنّ عوائــق وخيبــات عديــدة تولــدت عــن ذلــك” (جونيشــرو تان ـيـزايك:
مديــح ِّ
الظــل ،ترجمــة الحبيــب الســاملي ،دار معالــم ،ط.)1
تؤكــد هــذه اإلشــارة إذن عــى الطابــع املعــريف لهــذه اإلشــكالية ،إال أن

ينتمي للحداثة بنفس القدر الذي ينتمي به للرتاث وعىل هذا تتخذ

عــن الواقــع اليومــي ،وإن لــم يعرتفــا بذلــك.

املتوسط
وقضية الرتاث والحداثة يف مصر كانت وثيقة الصلة بالبحر
ّ
الــذي كانــت عروســه اإلســكندرية تحتضــن كل أب ـنـاء ضفافــه ،عندمــا
كانــت مدينــة كوزموبوليتانيــة يســكنها أنــاس مــن أ ـعـراق وديانــات

يجســدون
وملــل مختلفــة ،والذيــن رغــم الت ـنـوع الشــديد بينهــم كانــوا
ّ

هــذا الطابــع املعــريف يتشــكل يف الواقــع اليومــي لإلنســان البســيط ويف
ممارســاته الحياتيــة ،وهــو الواقــع الــذي أَ ْدمَ َّنــا مفارقتــه وإهمالــه ،إن

ذلــك الهجــن املشــوه للحداثــة والتقاليــد ،حيــث نطالــع يف كتابــات

وهميــة وزائفــة فاملثقــف العربــي بشــكل عــام “أســر النمــاذج األصليــة

وفورســر ذلــك الحنــن إىل مــاض وإىل مدينــة مصنوعــة ومتوهمــة،

ّ
يفكــرون باســتعادة العهــد النبــوي أو عصــر الراشــدين أو العصــر

الفقد كما يقول املؤرخ املصري خالد فهمي ،حيث “دائمً ا ما ارتبطت
اإلســكندرية يف املُخيلــة الغربيــة بف ـكـرة الفقــدان” (خالــد فهمــي،

ثنائية صراع األصويل حارس الهوية والحدايث فارس التجديد ثنائية

والعصور الذهبية ،يستوي يف ذلك الرتاثيون والحداثيون ،إذ الكل
ّ
يفكــرون بطريقــة نموذجيــة أصولية .فالرتاثيــون ،عــى اختالفهــم،
العبــايس ،أو هــم يحاولــون احتــذاء عقالنيــة ابــن رشــد أو واقعيــة ابــن

خلدون أو قصدانية الشاطبي ،والحداثيون ،عىل تباينهم ،يفكرون
باســتعادة عصــر النهضــة أو العصــر الكالســييك أو عصــر األنــوار ،أو

هــم يحاولــون احتــذاء منهجيــة “ديــكارت” أو ليرباليــة “فولتــر” أو
حـرب :أوهــام النخبــة أو نقــد املثقــف ،املركــز الثقــايف العربــي ،الــدار
ـ
ضـاء.)1996 ،
البي ـ

يمكنني اآلن أن أعيد صياغة هذه الثنائية عىل النحو التايل :التقليد
(تقليد الرتاث أو تقليد الحداثة) والفاعلية يف الواقع ،فتم ّزق الهوية

الذي يعاين منه العربي املعاصر سببه الرئييس واألهم أنه غري فاعل

aljadeedmagazine.com

أشهر أدباء املرحلة الكوزموبوليتانية مثل كفافيس ولورانس داريل

فاإلســكندرية عاصمــة الذكريــات كمــا ي ـقـول داريــل ،أو هــي مدينــة

روح اإلســكندرية ورائحتهــا ،ترجمــة ســمية عبــد الوهــاب“ ،وتلعــب

سـرجاع تلــك املدينــة املفقــودة وإعــادة بنائهــا.
الذا ـكـرة دورًا محور ًيــا ال ـ
حاســة الشــمّ وتتــمّ اإلشــارة إىل ‘الــروح’ الســكندرية ويبــدأ
وهنــا ُتثــار
ّ
البحــث عــن الوقــت الضائــع ويكــر الــكالم عــن عبــق املــايض .ويف خضــمّ

كل ذلــك يتــم خلــق مدينــة مثاليــة ،مدينــة تســتند يف مصداقيتهــا إىل
اقرتابها من الصور الشعرية وليس الوالء إىل وقائع تاريخية .تكمن

فؤاد حمدي

عقالنيــة “كانــط” أو تاريخويــة “هيجــل” أو ماديــة “ماركــس” (عــي
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“اآلن” وتاريخــه وبــن “هنــا” ومحيطهــا ،أزمــة العقــل العربــي أنــه ال

روح املدينــة هنــا تحديـ ًـدا يف طبيعتهــا الهشــة وغــر امللموســة .فهــذه
املدينــة؛ عاصمــة الذكريــات ،هــي املدينــة الكوزموبوليتانيــة املفتوحــة
الباقيــة مــن خــال العــدد الالمتناهــي مــن املذ ـكـرات واألعمــال األدبيــة
ً
حثيثــا لإلب ـقـاء عــى هــذه الذكريــات” (الســابق).
التــي تســعى
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وتتجســد ف ـكـرة تعايــش املتناقضــات التــي
ّ

وال يعنــي هــذا انفصــال اإلســكندرية عــن

يمكــن النظــر لــه مــن ناحيــة كنـ ّ
ـص فريــد يف

للكتــاب ،)1983 ،نقــا عــن ســيد محمــود،

بالبحــر األبيــض املتوســط ،وإن تبــادل املنافــع

مصــر بفرنســا كنمــوذج تطبيقــي لعالقــة

للهويــة الكوزموبوليتانيــة لإلســكندرية «لقــد

ضـاءً لتعايــش
يؤكــد انتماءهــا لــه بوصفــه ف ـ

أ ـقـرب مــا يكــون إىل برنامــج عمــل ملشــروع

الدولــة يف عهــد إســماعيل كانــت منحــازة

البحــر املتوســط” ،ثــم يعــود ليؤكــد نفــس

متكامــا عريــق الجــذور بــن مجموعــة مــن

نقلناهــا عــن كاســانو يف وصــف رو ـبـرت ماربــو

محيطهــا املتوســطي بــل هــو عــى العكــس

أدب الرحلــة ،لك ّنــه مــن جانــب أعمــق يبــدو

كان املجتمــع الســكندري مجتمعً ــا مف ّتتــا،
ً
وفقــا لتقســيم املصريــن/
وذلــك ليــس

غـرا لعالــم املتوســط كانــت أيضــا املي ـنـاء
مص ـ

املشــروع باســتمرار العالقــة مــع الضفــة

يشــكلوا مجموعــة متجانســة .فأولئــك ممــن

باتجــاه الضفــاف الشــمالية للمتوســط

تأســيس مدرســة األلســن عــام  1836والتــي

األجانــب فقــط .فاألجانــب أنفســهم لــم

كان لديهــم هويــة قوميــة واضحــة تمســكوا
بهــا :فلقــد كانــت أســاس كينونتهــم .أمــا

املتناقضــات .فاإلســكندرية التــي كانــت ف ـ
ضـاءً

الــذي خــرج منــه رفاعــة الطهطــاوي وأبنــاؤه

لريجعوا إىل مصر ويؤسسوا النخبة الثقافية

التــي أسســت لف ـكـرة الهويــة املتوســطية ملصــر

متكامــل لحداثــة مصريــة ،لكنــه يربــط هــذا
األخــرى مــن املتوســط .وهــو مــا دفعــه إىل

لعبــت دورا مهمــا يف نمـ ّو ـفـرص التواصــل
والحــوار بــن جهــاز الدولــة اإلداري ،ممثــا

املرجــع الســابق) .ويــرى لويــس عــوض أن
لتجديــد مصــر عــى أســس املدنيــة العصريــة.
واملقصــود هنــا أن تكــون الحضــارة املصريــة
جـزءا مــن حضــارة البحــر املتوســط .وكانــت
ـ

صـرة عنــده قائمــة عــى نقــل الحضــارة
املعا ـ
املاديــة وكذلــك قيمهــا الثقافيــة والفكريــة.
(لويــس عــوض ،دراســات يف الحضــارة

كمــا يؤكــد الباحــث والكاتــب الصحفــي ســيد

يف خريجيهــا وخريجــي غريهــا مــن املــدارس

(القا ـهـرة :دار املســتقبل العربــي ،الطبعــة

سـراتيجية
شـره مركــز الدراســات اال ـ
والــذي ن ـ

جـاءوا للعمــل يف مصــر ،مــن ناحيــة
الذيــن ـ

املرجــع الســابق).

بعينهــا .ولكــن يف الوقــت نفســه ظــل الشــوام

جغرافيــا وحضاريــا للبحــر املتوســط ارتبطــت

يهــودا [… وعــاوة عــى ذلــك] فــإن الطبيعــة

باشا ( )1848 – 1805الذي أراد أن يكون هذا

أولئــك الذيــن انتســبوا للهويــة الســكندرية

الكوزموبوليتانيــة فقــد اندمجــوا معً ــا
وشاركوا يف املناسبات الثقافية ،واستطاعوا

إجراء حوارات معً ا حول موضوعات ثقافية

شــواما ،واإليطاليــون إيطاليــن ،واليهــود
املزدوجــة للحيــاة االجتماعيــة باإلســكندرية

محمود يف بحثه “جذور الهوية املتوسطية”

خـراء األوروبيــن
العليــا ،مــن ناحيــة ،وال ـ

يف وجهــات النظــر الدينيــة والسياســية»
(“Alexandria

Cosmopolitan

Mabro,
The

Robert

1860–1960:

هــذه األولويــات ،ثــم الهندســة ،والتاريــخ،

.)2013

الرتجمــة لــم تكــن منظمــة يف البدايــة لكنهــا

غـرب
األفــكار املحافظــة التــي ناصبــت ال ـ

فرنســا خــال الثالثينــات أيضــا حركــة أدبيــة

التقليــدي للثقافــة األصوليــة املحافظــة يف

واحتلــت العلــوم االجتماعيــة واآلداب فيهــا

هــي مقاومــة املحتــل األوروبــي ،وضاعفــت

غـرض توفــر كــوادر إداريــة لجهــاز
إىل أوروبــا ب ـ

خـرات األمــم األخــرى.
عــن النهضــة يربطهــا ب ـ

التحديــث عــى النمــط األوروبــي.

أساســيني :األول ،التعليــم املــدين النظامــي

الدولــة ذي الطابــع العســكري ،آنــذاك.
بوســائل محــددة للتواصــل مــع أووربــا عــر

سـراتيجية ،القا ـهـرة .)2019
واال ـ

إىل جانــب تزويــد الدولــة والثقافــة الوطنيــة
جهــاز فعــال مــن املرتجمــن.

aljadeedmagazine.com

مركــز

األ ـهـرام

للدراســات

السياســية

الطهطــاوي ( )1878 – 1801صاحــب كتــاب

“تخليــص اإلبريــز يف تلخيــص باريــز” الــذي

العــداء ،مهمــة أخــرى ،ويف الوقــت ذاتــه،

حـرب العامليــة األوىل مــن مشــكالت هــذا
ال ـ

سـرات
التيــار ألنــه كان مطالبــا بتقديــم تف ـ
مقبولــة لهــذا الوضــع الــذي وصلــت إليــه
أوروبــا ..كانــت أوروبــا خيــار الليرباليــن

املصريــن ،وعــى رأســهم طــه حســن (1889

يف الواقــع النتقــال مصــر بأكملهــا مــن القــرون

تتحـوّل إىل فرنســا التــي حظيــت بنصيــب

أســس محليــة للنهضــة مثــل الشــيخ رفاعــة

يف أوروبــا تحمّ لــت ،إىل جانــب عــبء مقاومــة

مســتقبل الثقافــة يف مصــر ،الصــادر يف عــام

الوســطى إىل الحيــاة العصريــة ،وحــن تــم

العــام  .1818وقــد أفــرزت تجربــة البعثــات

االلتحــاق بأوروبــا مســارا للهــروب مــن الدولــة

وبســبب عمــق تأ ـثـره يف النهضــة املصريــة،

وقــد كانــت إيطاليــا هــي الوجهــة األوىل لهــذه

البعثــات التعليميــة يف البدايــة ،قبــل أن

بعــد احتــال بريطانيــا ملصــر يف العــام 1882

–  )1973الــذي يمكــن اعتبــاره أول املنظريــن

هنــاك مــن يــرى أن رفاعــة كان تمثيــا رمزيــا

Michael Silk (London: Ashgate,

يف املرجــع الســابق).

مكانــة متقدمــة انطالقــا مــن تصــور ســيايس
(ســيد محمــود :جــذور الهويــة املتوســطية،

جيــا مــن النخبــة الذيــن أســهموا يف وضــع

 .248نقــا عــن بحــث خالــد فهمــي املشــار إليــه

الشــرق بــا عقــل أو ينــئ فيــه عقــا منحطــا

تبحــث عــن تــوازن مــا يف العالقــة بــن ضفتــي

مهــام التحديــث .وكان الطــب عــى رأس

Identity”, in Alexandria: Real and

–2004), 247–262; quotation from 247

ينــئ يف ال ـ
غـرب عقــا ممتــازا متفوقــا و ـيـرك

وإىل جانــب هــذه الرؤيــة التوفيقيــة التــي

العثمانيــة .ودخلــت مصــر عصــر “الحداثــة
امللغومــة” ألن نخبتهــا املثقفــة التــي ّ
تعلمــت

األســد مــن املبعوثــن املصريــن اعتبــارا مــن

Imagined, ed. Anthony Hirst and

سياســية ،إذ ي ـقـول “فمــا بــال هــذا البحــر

.)1997

يف مصــر ،القا ـهـرة :هيئــة الكتــاب ،طبعــة

بتجربــة التحديــث التــي قادهــا محمــد عــي

لرتجمة كتب علمية تعني الدولة عىل إنجاز

وظهــر االنط ـبـاع بــأن الحيــاة االجتماعيــة

األهــم :مثــل اختــاف القيــم أو االختــاف

كوحــدة حضاريــة متجانســة وليســت وحــدة

املحمــودي ،القا ـهـرة ،كتــاب الهــال ،يوليــو

وكانــت خطــة الدولــة هــي توجيــه الخريجــن

األزهــر .الثــاين ،إرســال البعثــات التعليميــة

حـول األمــور
كانــت أال تتحــدث بجديــة أبـ ًـدا ـ

بحــر الــروم” .وينظــر طــه حســن للمتوســطية

مــن الشــاطئ اآلخــر ،ترجمــة عبــد الرشــيد

اه ـتـزت الثقــة يف الف ـكـرة التــي كانــت تــرى يف

ـواز للتعليــم الدينــي
(الحكومــي) ،كمســار مـ ٍ

ســعداء معً ــا»…[ .لكــن] القاعــدة الذهبيــة

حـول
سـرة الشــعوب التــي عاشــت ـ
فهــي أ ـ

تمر ـكـزت األخــرى يف أوروبــا (طــه حســن،

عقليــة وثقافيــة وإنمــا هــي ظــروف السياســة

يف عصــر إســماعيل أصحبــت أكــر تنظيمــا،

االنط ـبـاع ،وبــدأ النــاس يف االعتقــاد «بأننــا

سـرة للعقــل املصــري ون ـقـره فيهــا،
نلتمــس أ ـ

ممتازتــن تمر ـكـزت إحداهمــا يف مصــر بينمــا

التــام يف النمــوذج املقــرح دون تحفــظ أو

لأل ـهـرام ،ويذهــب إىل أن ف ـكـرة انت ـمـاء مصــر

أ خــرى.

ـاح
تواجــد اقتصــاد مف ـتـوح [بينمــا] ظلــت منـ ٍ
أخــرى للحيــاة مغلقــة […] ومــن ثــم ،كان

ُجــد هــذا
تتســم بالراحــة والدعــة واملــرح .لقــد و ِ

املعنــى يف قولــه “إذا كان وال بــد مــن أن

الثقافــات ،خاصــة بــن ثقافتــن رئيســيتني

ضعيفــا” .ويقــرر “ليســت بــن الشــعوب التــي

وقــد ســعى محمــد عــي يف اتجاهــن

حـرص،
يجــب التعامــل مــع هــذا املجتمــع ب ـ

األوىل ،)1989 ،نقــا عــن ســيد محمــود،

عــى اختالفهــا فإنمــا يتبادلهــا مــع شــعوب

مصــر بثقافــة البحــر املتوســط ،ويراهــا حــوارا

املتوســط نجــد النمــوذج الهــرودي الــذي

وأ ـ
خـرا اآلداب .ومــن املالحــظ أن حركــة

الكوزموبوليتانيــة كان يمكــن تلمســها يف
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افتتــاح مشــروع قنــاة الســويس جــرى النظــر
للقنــاة باعتبارهــا “رحــم للحداثــة” يســاعد
عــى ميــاد مصــر الجديــدة (أنــور عبــد امللــك،

نهضــة مصــر :تكــون الفكــر واأليديولوجيــة

يف نهضــة مصــر الوطنيــة ،ترجمــة حمــادة
إبراهيــم (القا ـهـرة ،الهيئــة املصريــة العامــة

للفكرة املتوسطية يف مصر من خالل كتابه:

 ،1938والــذي يعالــج قضيتــن أساســيتني.
أوالهمــا ،الهويــة واالنت ـمـاء الحضــاري.

وثانيتهمــا ،مشــكالت التعليــم والثقافــة
يف مصــر (ســيد محمــود :جــذور الهويــة

املتوســطية .الســابق).

يــرى طــه حســن أن “العقــل املصــري منــذ
عصــوره األوىل إن تأثــر بــيء فإنمــا يتأثــر

حـول بحــر الــروم وتأ ـثـرت بــه فــروق
نشــأت ـ

واالقتصــاد” (طــه حســن ،مســتقبل الثقافــة

شـرنا إليــه يف بدايــة املقــال ،حيــث االند ـمـاج
أ ـ

انت ـقـاء ويمثــل هــذا التيــار ســامة مــوىس

( .)1958 – 1887الذي اعترب أنّ الشرق أعلن

إفالســه وأن الحضــارة الوحيــدة الجد ـيـرة

مــن ناحيــة أخــرى ،كانــت قــد ظ ـهـرت يف

باالنتماء إليها هي الحضارة الغربية ،وليس

باســم “املتوســطية” ،كانــت تنظــر لشــمال

ولكــن علينــا أن نســتفيد مــن ذروة الحضــارة

جـزء مــن هــذا األفــق .وكان طــه
أفريقيــا ك ـ

حســن متابعــا للنقاشــات التــي ارتبطــت
بظهورهــا .و يبــدو أن طــه حســن اســتغل
عقــد معاهــدة  1936إلعــادة الثقــة يف ف ـكـرة

األخذ عن الحضارة الغربية ،لكن يف صيغة
ضـاء للنديــة والتــوازن،
“املتوســطية” كف ـ

وهــي ف ـكـرة توفيقيــة أيضــا مكملــة ـلـراث

الشــيخ محمــد عبــده والتــي حاولــت إزالــة
التناقــض بــن اإلســام واملدنيــة الحديثــة،
وإقامــة الجســور بــن مــا أســماه عالقــة األخــذ
طـاء عندمــا التقــى العقــان الفرنــي
والع ـ

واملصــري (أحمــد زكريــا الشــلق ،مقدمــة

كتــاب مســتقبل الثقافــة يف مصــر ،هيئــة

الكتــاب  ،2013ص .)28

ويف مقاالت تمّ جمعها مؤخرا بعنوان “من

الشــاطئ اآلخــر” ،يصـوّر طــه حســن عالقــة

غـرب االســتعماري،
معنــى هــذا أن نقبــل ال ـ
صـرة التــي تمثــل خالصــة
اإلنســانية املعا ـ

مســاهمات العقــل اإلنســاين .وبهــذا املعنــى،

غـرب نوعــا مــن التبعيــة
ال يصبــح التوجــه لل ـ
بــل هــو خطــوة يف التطــور كمــا كان يعتقــد.

يف حــن رأى حســن فــوزي ()1988 1900-

أن الحضــارة كل ال يت ـ
جـزأ ،فــا يمكننــا أن
نأخذ جانبها املادي فقط ونتجاهل عناصرها

غـرب يف
الثقافيــة (الســيد أمــن شــلبي ،ال ـ

كتابــات املفكريــن املصريــن ،طبعــة مكتبــة
سـرة ،2003 ،ص  .)19وهــو يف هــذا
األ ـ

التصــور يقــارب إىل حــد كبــر مــا انتهــى إليــه

مفكــر آخــر هــو صبحــي وحيــدة يف كتابــه
صـول املســألة املصريــة  ”1950مــن “أن
“يف أ ـ

الحضــارة ليســت بالــيء الــذي ينتقيــه ا ـملـرء
كما يشاء وإنما يف الثمرة املحتومة لألوضاع

االجتماعيــة التــي تتخذهــا الشــعوب .وهــذه

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020
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مقال

فؤاد حمدي

غربيــة ألنهــا تضــم خالصــة تجــارب األمــم

األول يف مدريــد يف عــام “ 1950أنــا ال أؤمــن

لدى مؤنس ،من وجهة نظر سيد محمود،

ذلــك أن اإلنســان ســيد حياتــه ومســيطر عــى

كلهــا بمــا فيهــا أمــم الشــرق .والف ـكـرة األهــم
غـرب
أنــه اعتــر الرافضــن للتوجــه نحــو ال ـ

هــم جماعــة مــن “الســلفيني” الذيــن أحســوا
يف أنفســهم العجــز عــن مواجهــة الحاضــر
فهرولــوا إىل املــايض ليدفنــوا رؤوســهم يف

الرمــال (حســن مؤنــس ،مصــر ورســالتها
(القا ـهـرة :دار الكتــب والوثائــق القوميــة،

سلســلة الثــورة والحريــة ،)2011 ،ص 49
ومــا بعدهــا .نقــا عــن ســيد محمــود ،املرجــع
الســابق).
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اإلســبان كثــر مــن االنتصــارات والهزائــم؛
ويمكــن أن يقــال إنهمــا ســويا رويــا بدمائهمــا

ضـوح بــن رؤيــة
حلقاتهــا ،وهــو مــا يفـ ّرق بو ـ

هــذه الحضــارة التــي تحدثــت عنهــا لتــوي؛

اإلســاميني الذيــن يجعلــون مــن اإلســام

علينا” (عبد الرشيد محمودي ،طه حسني:

وهــي لذلــك عز ـيـزة عليكــم كمــا هــي عز ـيـزة

ثقافة املتوسط تجسد سعي اإلنسان الدائم

اعتــر تقســيم شــرق و ـغـرب تقســيما ناتجــا

الكربى التي جرت عليها النظم العامة لدى

ويف سلسلة مقاالت نشرها عىل نحو متأخر
أســماه “حــوض الحضــارات” ،أكــد خاللهــا

املســتقبل العربــي ،طبعــة .)1989

aljadeedmagazine.com

الدقيق .أجل كان لدى العرب كما كان لدى

تســتبعد اإلســام مــن تاريــخ هــذه العالقــة

الديــن مــن أهــم مكونــات الثقافــة (لويــس

بوضوح أال تتسرت مصر عىل أسباب ضعفها

الوســيط وذلــك قبــل عصــر النهضــة بمعناهــا

ال يــرى طــه حســن أن هويــة مصــر موجــودة

درس يف إيطاليــا إىل ال ـقـول بــأن االختــاف

فكرة شائعة يف األديان التوحيدية ،ما يعني

بخطــى ك ـبـرة ،ونقــل ـتـراث اليونــان القديمــة

أن كافــة أديــان حــوض املتوســط تتقاســم ب ـنـاء

التبعية للغرب (انظر ســيد محمود ،املرجع

تغاير هذه النظم مخطئون .وطالب وحيدة

فرنســا خــال العصــور الوســطى عــى ســبيل

غـرب املتوســطي ولكــن اســتنادا عــى عالقــة
ال ـ

للبحــث عــن غايــة كليــة .وأوضــح عــوض أن

أن ف ـكـرة “األم العــذراء” أو اإللــه املعــذب هــي

وبفضــل ذلــك افتتحــت آفــاق جديــدة يف

املكــون الرئيــس للهويــة مــن ناحيــة ثانيــة؛

مطالبــة بتعويــض فقــر الــدم الــذي عاشــته

ضـرة إىل أنّ
جـوع بظــروف مصــر الحا ـ
يف الر ـ

شـرك ،ولكــن هــذا العمــل
هــذا العمــل امل ـ

األوراق املجهولــة ،القا ـهـرة :املركــز القومــي

ميتافزيقيا واحدا عن فكرة الخالص .كما أن

هــذه الشــعوب مــن قريــب وأن الذيــن جهــدوا

وال شــك أن مشــاعر األخــوة لــم توجــه دائمــا

طـراف متعــددة هــم شــعوب
عالقــة بــن أ ـ

طه حسني من ناحية أوىل ورؤية األصوليني

لويــس عــوض ،طــور مــن الف ـكـرة وتنــاول مــا

االنسجام بينهما لم يكن دائما هو القاعدة،

سـره يف العصــر
غـرب بأ ـ
إىل أوروبــا وإىل ال ـ

ممتــدة يف التاريــخ يمثــل اإلســام إحــدى

بــن شــعوب املتوســط لــم يصــب الخطــوط

حضــارة جد ـيـرة باإلعجــاب ،ال شــك أن

هــذه الهويــة تتشــكل مــن “عالقــة” حضاريــة

املتوســط مــن ناحيــة أخــرى ،وهــي عالقــة

الســابق).

العربيــة واإلســبانية معــا خــال عــدة عقــود

املثال ،وبفضل ذلك أيضا تقدمت الفلسفة

وشــمال أفريقيــا مــن ناحيــة وشــعوب شــمال

مكتبة األسرة .)2015 ،وينتهي وحيدة الذي

شـاء التاريــخ أن تنــئ
مــا إن يُصنــع ،ولقــد ـ

غـرب
يختزلــون مكونــات هــذه الهويــة إىل ال ـ

عـراق ومصــر
البحــر املتوســط يف الشــام وال ـ

مصــر خــال العصــر العثمــاين وأبقاهــا يف

تعنــي أن اإلنســان ال يســتطيع نقــض التاريــخ

مجــال األدب ،ال يف إســبانيا وحدهــا ،بــل يف

ضـرب بجذورهــا يف أعمــاق التاريــخ ،وهــي
ت ـ

صـول املســألة املصريــة ،طبعــة
وحيــدة ،يف أ ـ

يســتطيع أحــد إنكارهــا :هــي الحتميــة التــي

وعــى الرغــم مــن تأكيــد ـهـؤالء املفكريــن

فقط ،يف حني أكد طه حسني دائما عىل أن

ضـاع تســر اآلن نحــو الوحــدة” (صبحــي
األو ـ

م ـ
صـره إىل حــد مــا ،ولكــن هنــاك حتميــة ال

أىت بثمــار مفيــدة أعظــم الفائــدة لإلنســانية،

انت ـمـاء مصــر إىل الهويــة املتوســطية إال أنهــم

عــى نحــو ّ
يعطــل ســعيها لحداثتهــا بــل إنهــا

بحتميــة التاريــخ ،بــل أعتقــد عــى عكــس

جـاء ألن
النظــر للديــن داخــل هــذه املنطقــة ـ
عــوض ،دراســات يف الحضــارة ،القا ـهـرة :دار

وتحــت عنــوان “مصــر والبحــر املتوســط”،
كتــب مؤنــس داعيــا الســتمرار العالقــة مــع

نديــة بعــد أن اســتقلت دول الشــرق .لكنــه

صـراع الســيايس وبالتــايل فقــد رفــض
عن ال ـ

الشــرقية كسياســة وكتوجــه عــام .إذ ي ـقـول

ورؤيــة العلمانيــن املتشــددين التــي تريــد أن
مــن ناحيــة ثالثــة .فالهويــة عنــد طــه حســن

ال تتكــون مــن عناصــر ثابتــة يف صيــغ مغلقــة،

للرتجمــة .)2016

يف شــمال املتوســط أو يف جنوبــه وإنمــا يف
الجسر الحضاري الذي ربط ضفتي املتوسط

طــوال تاريخهمــا ،الــذي جعــل تلــك الهويــة

عــى نحــو قاطــع “لنــا يف هــذا البحــر رســالة

وإنما هي عملية دينامية مظهر حيويتها هو

كياننــا وم ـيـزان حياتنــا” ،منتهيــا إىل ال ـقـول

وقــد اســتمر طــه حســن يؤكــد عــى هــذه

مؤسســا عــى مــا يشــبه الحتميــة التاريخيــة،

بالحتمية يف خطابه يف افتتاح معهد فاروق

حــوض املتوســط حضارتــن وإنمــا حضــارة

هــي التــي يكتمــل بهــا وجودنــا ويســتقيم
عـاء،
بــأن انت ـمـاء املصريــن إىل اإلنســانية جم ـ

وحضارتنا هي الحضارة الراهنة التي تسمى

العالقــة مــع اآلخــر.

الف ـكـرة يف كل مناســبة بــل إنــه وصفهــا

التــي روتهــا د ـمـاء شــعوب املتوســط قــدرا لهــا
والواقــع أن عميــد األدب العربــي ال يــرى يف
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مقال

واحــدة ،وهــو يف هــذا أيضــا يقــف وحيــدا يف

ّ
وكل مــا يتصــل بهمــا فســنضطر إىل
وديننــا
ضـاء العواطــف ،وسـ ّ
ـنغل عقولنــا
محابــاة وإر ـ

توفيــق الحكيــم ويحيــي حقــي ،وكتابــات

مواجهــة كل رواد النهضــة الكبــار مــن أب ـنـاء
جـاءت روايــات
جيلــه ،ففــي ســياق مــواز ،ـ

الشــعب ،وال يمكــن أن تقــوم ديمقراطيــة

وقعــت األمــة يف براثــن الطغيــان .وهيهــات

يف واحــد ،قــرن كامــل مــن التعايــش بــن

الحالة من تعايش املتناقضات التي ما زالت

(محمــد فتحــي فــرج ،طــه حســن وقضايــا

أيّ مبلــغ .إنّ العلــم هــو الــذي ي ّ
ُصــور مصــر

وإنمــا يف داخــل كل فــرد مــن أ ـفـراده قمنــا

خلــف ثنائيــات تقليديــة مثــل األنــا واآلخــر.
فــكل مجتمــع يبنــي رمزيــاً صــورة للعالــم مــن

حقيقيــة مــن دون أن يتعلــم الشــعب”
العصــر ،ص .)51

أنْ ـتـرأ منــه أو تبلــغ مــن أغراضــه يف الحريــة

ضـاء املجتمــع،
املتناقضــات ليــس فقــط يف ف ـ

العالــم .وأنّ منطــق العقــل يجــب أنْ تكــون

بتحنيطــه يف إطــار الصــور النمطيــة للعالقــة

الســابق – ص .)170

الظا ـهـرة يف األنــا ،عــن تعايــش رغباتهــا

أفســد علــم القد ـمـاء يشء غــر هــذا؟ إن كان
عـرب ،أو كانــوا
القد ـمـاء عربــاً يتعصبــون لل ـ

ولذلــك يجــب أن يتعلــم الشــعب إىل أقــى

له السيادة” (محمد حسني هيكل – املصدر

تجــاه أوروبــا وحضارتهــا ،لتنتهــي إىل صيغــة

علمهم من الفســاد؛ ألنّ املتعصبني للعرب

األوىل إىل أن يعرف الشعب مواضع الظلم،

لــم تحــم الحكومــة الليرباليــة حريــة الفكــر

املتناقضــة داخلهــا ،عــن تصــارع صورهــا عــن

غـرب
تصــور ثقافــة ثالثــة تجمــع بــن ماديــة ال ـ

أنفســهم وعــى العلــم ،وألنّ املتعصبــن

صـول الحكــم”
زغ ـلـول مــن كتــاب “اإلســام وأ ـ

“مدينــة تبحــث عــن اكتمــال حداثتهــا ،عــن

قاســم أمــن ومحمــد حســن هيــكل والعقــاد
حـرة بعض املثقفــن املصريــن
لتعكــس ـ

توفيقيــة وصــل بهــا توفيــق الحكيــم إىل

وروحانيــة الشــرق ،ثقافــة حيــة وجميلــة

ســوف تصــدر عندمــا يســتخرج الشــرق
مفاهيمــه الفكريــة وحكمتــه املرتاكمــة وذلــك

بعــد صبغهــا بصبغــة أوروبيــة (انظــر :توفيــق
الحكيــم ،عصفــور مــن الشــرق :القا ـهـرة:

مكتبــة مصــر ،د.ت).

عـرب ،فلــم ـيـرأ
عجمــاً يتعصبــون عــى ال ـ
غلــوا يف تمجيدهــم وإكبارهــم فأســرفوا عــى

األوىل ،القا ـهـرة ،مطبعــة دار الكتــب
املصريــة.)1926 ،

اآل ـبـاء التاريخيــن لليرباليــة املصريــة مثــل

صـراع الوهمــي
فســادها الســبب الرئيــس لل ـ

السياســة إىل نقــد املجتمــع وثقافتــه الغيبيــة

والديــن أم هــل كتــب عــى اإلنســانية أن

نحــو مــا كتــب الشــيخ عــى عبــد ا ـلـرازق .لقــد

خـراج املؤلــف مــن ز ـمـرة
عــى ـقـرار األزهــر بإ ـ
مركــز القا ـهـرة لدراســات حقــوق اإلنســان –
عــام  2002ص.)80 ،79

الطبعة األوىل ،)2014 ،ويمتد هذا أيضا إىل

األدب العلمــي وتاريخــه أن ننــى قوميتنــا
وكل مشــخصاتها ،وأن ننــى ديننــا ّ
ّ
وكل مــا

والدين يف نفسه ال يريد وال يستطيع األذى،
ولكنّ السياسة تريد وتستطيع األذى غالباً”

“مذكراىت فى السياسة املصرية” ج  1مكتبة

أو “ا ـلـراث” و”الحداثــة” ،ولــم ينتــج عــن

العامــة لقصــور الثقافــة .)2012 ،لذلــك

وعــن الواقعــة الثانيــة كتــب د .هيــكل “إنّ مــا

الغليظــة ،برتكيبتهــا العجيبــة ،وقوتهــا

وما يضاد هذا الدين ،يجب أال نتقيد بيشء

شـرطا ضروريــا
أجــل نشــر التعليــم الــذي رآه ـ

وأنــه اســتخفاف بحكــم العقــل .والعقــل

واملقموع ،وتحويله إىل كل هذه التشــوهات

وال نذعــن لــيء إال مناهــج البحــث العلمــي

ـس قوميتنــا
الصحيــح .ذلــك أننــا إذا لــم ننـ َ

aljadeedmagazine.com

وحريــة اإلرادة والخطــوة األوىل يف ســبيل

الحيــدة مــن هذيــن الخصمــن.

بــن املتناقضــات باالنســجام القمعــي “ثقافــة

الطبيــب دعــا ـغـره ليســمع مــا ســمع .فكــرر

يتصل به ،وأن ننىس ما يضاد هذه القومية

هــي الحريــة؛ حريــة العقــل وحريــة الــروح

فــإذا هــذا الجنــن ي ـقـول ‘يحيــا ســعد’ وأنّ

قصــري -االبــن البــار للضفتــن حيــث عــاش

النزعــة كلمــا أراد قادتهــا إثبــات الخصوصيــة
َّ
وبشــروا
الشرقية/اإلســامية/املصرية.

الجاهــي “يجــب حــن نســتقبل البحــث عــن

املسافة الحقيقية التي تفصلهم عن االلتئام

عبــارة ‘يحيــا ســعد’ وقالــوا إنّ طبي ًبــا اســتمع

فالعلم يف نفسه ال يريد وال يستطيع األذى،

(طــه حســن :مــن بعيــد ،القا ـهـرة ،الهيئــة
خـرط طــه حســن يف العمــل الســيايس مــن
ان ـ

للحريــة املنشــودة ي ـقـول “إنّ العلــم كا ـملـاء
والهــواء ،يجــب أن يكــون متاحــاً لـ ّ
ـكل أ ـفـراد

الجنــن يحيــا ســعد” (محمــد حســن هيــكل
النهضــة املصريــة ،عــام  1951ص . )169

حــدث هــو تضليــل يجــب إنقــاذ األمــة منــه.
وحــده يف نظرنــا هــو كل يشء وهــو صاحــب

اإلمــاء بالحــق .فــإذا لــم نقــاوم هــذا الضــال

يساهم بها املخيال الجمعي يف إنتاج العمل

ال يفصــل الضفتــن وإنمــا يصلهمــا ،وأن

والرغبــات ،ليدركــوا يف النهايــة أن البحــر

األفنديــة كانــت جنــن االنســجام املصــري
ً
محافظــا .وســط ًّيا .وتــزداد هــذه
الــذي ولــد

ذلك أن ُترغم السياسة عىل أن تقف موقف

 )2009. p 26حيــث تســاهم الروايــة بقــوة يف

الذيــن توهمــوا أن يف التئــام ضفتــي املتوســط

سـاح كمــا
عندنــا واضحــة ،وهــي أن ينــزع ال ـ
يقولون من يد العلم والدين ،أو ْ
قل ســبيل

إىل جنــن يف بطــن أمــه قبــل أيــام مــن مولــده.

the memory of Europe، Turin

الــروايئ ،هــذه العالقــة الجدليــة تلعــب دورا

وكل الشــخصيات الروائيــة ألب ـنـاء الضفتــن

رأوا قــرون ال ـفـول نابتــة يف إحــدى مديريــات

الصعيــد وقــد كتبـ ْ
ـت الطبيعــة عــى بعضهــا

(Bollati Boringhieri، Heimat and

ألبــر قصــري” (وائــل عبــد الفتــاح ،الســابق).

بني شمال املتوسط وجنوبه -ذلك التعايش

أنّ اإلنســانية تســتطيع أن تســعد بهمــا دون

مؤسســا
تلعــب فيــه الروايــة دورًا ســرديًا
ً

كمــا ســتحاول الدراســة االشــتباك مــع

املتغلغلــة .ويكفــي أن نشــر إىل مــا كانــت

تــروى أمــورًا هــي الخرافــة بعينهــا .قالــوا إنهــم

،)The Cultural Memory cit.، P. 109

خــاص ذواتهــم التــي تتصارعهــا الصــور

العل ـمـاء (محمــود الــورداىن “ثمــن الحريــة”

مســتوى األســاطري ” .كانــت صحــف الوفــد

شـركة” (Assmann ،
ومعرفــة وذا ـكـرة م ـ

تكوين خيال جماعي ،بالدرجة نفسها التي

بالضفتــن.

تســعد بالعلــم والديــن؟ أمّ ــا نحــن فنعتقــد

فتحــي فــرج :طــه حســن وقضايــا العصــر
“أربعــون عامــاً مــن الحضــور رغــم الغيــاب”،

البحــث العلمــي فهــو ي ـقـول يف كتابــه الشــعر

الشــروخ بــن املدنيتــن تعيــش شــخصيات

يصــف وائــل عبدالفتــاح يف مقــال عــن ألبــر

أن تجتهــد يف أال تشــقى بهمــا .وســبيل ذلــك

القا ـهـرة ،الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة،

التئــام املدنيتــن الحديثــة والقديمــة ،يف هــذه

خــال حــس ثقــايف “يتــم التعبــر عنــه بلغــة

حاســما يف تشــكيل الهويــة ،والتأثــر فيهــا

كانــت الليرباليــة عندهــم ال تتجــاوز حــدود

زغ ـلـول فقــد ارتفعـ ْ
ـت باســم ســعد إىل

ذاتهــا ،عــن ســعيها املحمــوم لاللتئــام يف

تحكــم رؤيتنــا لذواتنــا وللعالــم ،رغــم تخفينــا

عرفـ ُ
ـت أنــه جاهــل بقواعــد دينــه بــل بالبســيط
مــن نظرياتــه .وإالّ كيــف ّ
يدعــى أنّ اإلســام
ليــس مدن ًيــا” ويختتــم ســعد رأيــه باملوافقــة

تكتبــه صحــف الوفــد الليرباليــة عــن ســعد

بــن “األنــا واآلخــر” متغاضــن عــن الشــروخ

هــذه الحريــة هــي االنفــكاك مــن أســر الصــور

للنهضة ،فال نهضة بال حريّة ،وال حريّة بال
نهضة ،فهو القائل ّ
“كل الناس يعلمون أنّ

األدب ال قيمــة لــه إذا فقــد الحريّــة” (محمــد

خــاض طــه حســن معــارك ك ـثـرة مــن أجــل

وقــد ربــط طــه حســن حريــة األدب والبحــث

هــل كتــب عــى اإلنســانية أن تشــقى بالعلــم

ولســواهم فمــا وجـ ُ
ـدت مــن طعــن منهــم يف
اإلســام حــدة كهــذه الحــدة يف التعبــر .عــى

زعيــم ثورتهــا الكــرى ســعد زغ ـلـول حيــث

الهويــة املصريــة وإنمــا ألنــه جعــل الحريــة

اعتــر طــه حســن قضيــة الحريّــة مفتاحــاً

(محمــد فتحــي فــرج :طــه حســن وقضايــا

حيــث كتــب “ ـق ُ
ـرأت كثـرًا للمستشــرقني

يظلمونه ويُذِ لونه ويستأثرون بثمرات عمله

الحريــة كانــت أكرثهــا قســوة معاركــه ضــد

(طــه حســن :يف الشــعر الجاهــي ،الطبعــة

بــن العلــم والديــن “املســألة هــي أن نعــرف

والثقافــة والسياســة هــو أزمتهــا الكــرى.

وإىل أن يحاســب الشــعب ـهـؤالء الذيــن

والبحث العلمي كما يظهر من موقف سعد

العصــر ،ص .)51

لكــن مــا وضــع طــه حســن يف مرمــى ـنـران

شرطها األسايس وجعل غيابها من املجتمع

حــدود التعلــم ،ففــي ذلــك وحــده الوســيلة

عـرب غلــوا يف تحقريهــم وإصغارهــم
عــى ال ـ
فأســرفوا عــى أنفســهم وعــى العلــم أيضــا”ً

العلمــي بالحريــة السياســية التــي وجــد يف

الجميــع ليــس اختالفــه الجــذري يف رؤيــة
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النمطية التي شكلت وما زالت تشكل وعينا

دراســة “فيليبــو كوريليانــو” عــن الهويــة

املتخيلــة ،مفــردات ومفاهيــم عــن املتوســط
(L’identia

Corigliano,

Filippo

immaginata parole e concetti sul

يف واقعــه ،إن الفاعليــة املبدعــة يف العالقــة

الرغــم مــن عــدم تجاوزهــا للربــط القســري

املعاصر سببه الرئييس واألهم أنه غري فاعل

مــع الواقــع واآلخــر هــي مــا يشــكل الهويَّــة
اإلنســانية ،وهــي مــا ِّ
يوفــر االنســجام املفقــود

شـرة
هــذه املحــاوالت الفخمــة إال تلــك الق ـ

يف الزمــان أو يف املــكان ،ال يعيــش انســجامً ا

يف ينايــر ( ”2011وائــل عبــد الفتــاح :فــخ الــكل

جـرة والهويــة بــن ضفتــي املتوســط مثــل
اله ـ

إن تمــزق الهويــة الــذي يعــاين منــه العربــي

صـرة”
بنهضــة توفــق بــن “األصالــة” و” املعا ـ

التــي فوجــئ بهــا الجميــع بعــد الخــروج الكبــر

األبحــاث الجديــدة التــي تتنــاول ســرديات

)mediterraneo, Daedalus, 5- 2014

بــن “اآلن” وتاريخــه وبــن “هنــا” ومحيطهــا،

الخرافيــة يف التغطيــة عــى الت ـنـوع املبتــور

وإعادة انتاجها يف سياق شروطها التاريخية.

أزمــة العقــل العربــي أنــه ال يعيــش انســجامً ا

والتــي أفــادت هــذه الدراســة منهــا ك ـثـرا عــى
الشائع يف الدراسات الغربية لألدب العربي

بــن الروايــة والسياســة.

باحث وأكاديمي من مصر مقيم في ميالنو

بــن الزمــان واملــكان.
أخرياً ،ال بد أن اشري هنا إىل أن هذه الدراسة

ستســتكمل بقســم ثــان يــدرس الشــخصيات
الروائيــة التــي ـعـرت البحــر بــن الضفتــن

سعيا لاللتئام ،وكيف ساهمت يف تطور هذه
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مقال

فؤاد حمدي

المتوسط والخروج من قدر االنتماء
شرف الدين ماجدولين

خ ّرب للب ـيـوت” ،بهــذه العبــارة خاطــب البحــار العجــوز األفــق املتوســطي يف مرفــأ برييــه بأثينــا ،يف روايــة
“لعنــك اللــه مــن بحــر أثيــم م ـ

شـواطئ املتوســط ،جثــث املتطلعــن لل ـفـرار واللجــوء وتبديــل
“زوربــا” لكزانتزاكيــس ،عبــارة تتبــادر إىل الذهــن يف كل ـمـرة تلفــظ فيهــا ـ
طـان مــن طنجــة إىل بــروت ومــن الجزائــر إىل اإلســكندرية .وحــن ال ـتـأم قبــل أربــع ســنوات يف معهــد العالــم العربــي بباريــس
األو ـ
عـرض “مغامــرو البحــار” كان القصــد هــو إعــادة تركيــب حكايــة العبــور املتقاطــع بــن الضفــاف املتباعــدة واملتنابــذة لذلــك الحــوض
م ـ
ُ
املســكون ب ـنـوازع املغا ـمـرة؛ صــور ووثائــق ،لوحــات وأفــام ،لقــى ومنحوتــات تــؤرخ لــروح مســترتة مأخــوذة بالبحــر الــذي وســمه
عجــوز كازانتزاكيــس بمخـ ّرب الب ـيـوت.

في

ســنة  1612ميالديــة أمــر امللــك

اإلســباين فيليــب الثالــث ،صاحــب

ال ـقـرار الشــهري بطــرد املوريســكيني مــن شــبه

الجز ـيـرة اإليبرييــة ،نائبــه املركيــز دو كاراســينا

كان فيليــب الثالــث يف حاجــة إىل وثيقــة

وثــروات ونكبــات وأهــواء متقاطبــة للتوســع

صـرة،
كمأ ـثـرة مــن مآثــر الدولــة القوميــة املنت ـ

حاضنــة عاطفيــة أوســع .تختصــر املــوائن

بصريــة تــدون الحادثــة التاريخيــة وتحفظهــا

بانتخــاب صفــوة مــن الفنانــن اإلســبان

جـاءت تلــك األعمــال الســبعة التــي
و ـ

البحــر املتوســط إىل الضفــاف الجنوبيــة،

وسالســل طويلــة مــن الراجلــن ت ـلـوح يف

لتخليــد لحظــة “الرتحيــل القســري” عــر
فتوجــه هــذا األخــر إىل عــدد مــن رســامي

مقاطعة بلنسية ،التي شهدت مرافئها أكرب

عمليــة تهجــر ،مــن مثــل األب أوروميــغ

وخريونيمــو إســبينوزا وفرانسيســكو بريالتــا
وآخريــن ،بطلــب تصميــم أعمــال تخلــد
الواقعة ،التي لم تكن عمال يسريا ،بقدر ما

ترســم املئــات مــن املراكــب مكتظــة بالنــاس،
ظـرة دورهــا ،يحرســها فرســان
األفــق منت ـ
الجيــش

اإلمرباطــوري.

وتبــدو وجــوه

املنكوبــن يف تلــك اللوحــات متشــابهة ،دون

مالمــح وال قســمات عــى ـغـرار معظــم أعمــال

املنمنمــات والتصاويــر الكالســيكية ،لكــن

واالستكشاف ،تتبدد الذكرى األليمة ضمن

قصــص متوســط بصيــغ متعــددة متعارضــة
دومــا ،مغريــة عــى نحــو مــدوخ ،لكــن ا ـملـاء

منــح حيــاة أخــرى ملع ـتـزالت ومنابــذ وجــزر
جـرات أوديســية ،كمــا
مغمــورة ،وقــوارب ه ـ

منــح الحيــاة لخيــاالت ملتبســة يف أذهــان

سـاكني الضفتــن عــن بعضهمــا بعضــا يف
ـ

تواتــر ال ينتهــي.

هــذه األعمــال ،املوجــودة اليــوم بمؤسســة عبور متبادل ..هويات ملتبسة

كانــت حربــا كاملــة اســتنفرت لهــا جيــوش

“بانكاخــا” ببلنســية ،تحــي فقــط مــا جــرى،

لقــد كانــت نــوازع عبــور الضفــاف املتوســطية،

أعمــال نهــب ومصــادرة وان ـتـزاع لألمــاك

بمأســاة ،تنقــل يوميــات التهجــر عــر البحــر

ومجــازات ومعــاين شــتى نابعــة مــن التبــاس

اململكــة وأســاطيلها البحريــة ،ورافقتهــا
ومصــادرة لألطفــال مــا دون الســابعة،
وفظائــع إنســانية دون حـ ّـد .قبــل إيصــال مــا

تبقــى مــن العائــات املنكوبــة إىل الشــواطئ
عـراء ملواجهــة
األفريقيــة ،وتركهــم يف ال ـ
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تصــوره بإيجــاز وحيــاد ،ال توحــي ببطولــة وال

املتوســط تنفيــذا لتعليمــات امللــك.

داخــل هــذا املحيــط املنعــدم الضفــاف ملغا ـمـرة

و”التســامح”

ولم يكن عبورا واقعيا وال تخييليا فقط عرب

أضفــر بــه مــن تلــك الرحلــة ،ليــس بالضــرورة

العريــق ،وإنمــا كان عبــورا للغــات والعقائــد،

إن هي إال أشتات رؤى وحدوس مما انتزعته

مــن “الكراهيــة” إىل “العنــف” و”األلــم”

و“املنفــى”

و“الرغبــة”

و“الهامــش”

و“االحتضــان”

و“العنصريــة”

و”اال ـعـراف”… ،عبــور عــر ا ـملـاء أنتــج

سـرحية
ســرديات روائيــة وســينمائية وم ـ
وشــعرية وتشــكيلية تســتهدف التأمــل يف
املشــاعر الرافــدة لهــا ،وفهــم نــوازع الخيبــة

والغبطــة املتأتيــة عنهــا .ذلــك عــى األقــل مــا
تجلوه نصوص متوسطيني أثيلني ،وجوّابي

آفــاق ،مــن غوغــان إىل ماتيــس وفور ـتـوين،

املتخــذة إهابــات متباعــدة ،مولــدة ملفــردات
جـرة إىل النــزوح
الحاجــز املــايئ ،مــن اله ـ

يوســف شــاهني… روايــات ولوحــات وأفــام

لكــن يف النهايــة ،هــل املتوســط مجــرد قــدر

نتحــدث عــن عقائــد انبثقــت مــن حوضــه

أنتجــت مدونــة “الغرييــة” يف ح ـقـول األدب

دام أو هــو انت ـمـاء؟ أم أنــه مجــرد وهــم؟ حــن

والجماليــات والسياســة واأليديولوجيــا؛

أليفــة ولغــات وأطعمــة وأنغــام مســكوبة يف
ذا ـكـرة اليفاعــة ،إىل االنت ـمـاء املر ّكــب وأقــدار

ومــن كازانتزاكيــس إىل ألبــر قصــري

فالغــزو واالحتــال ،ملجــرد الســفر والرتحــل

ظـرة ،إنهــا الخلفيــة الــذي
بــن املرافــئ املتنا ـ

بحريــا يف مجمــل توســاته املجازيــة “إين

وحيــدر حيــدر ،ومــن لويــس برالنــكا إىل
حـول مــن املراتــع املصريــة واليونانيــة
عــن الت ـ

واللبنانيــة والفرنســية واإلســبانية والســورية

إىل ضفاف بديلة ،من مدن وعمائر وبيوتات

مســاراته.

النصوص والصور ذلك الذي احتضنه البحر

إنــه مــا يفســر نشــأة الكتابــات الروائيــة
سـرحية ملبدعــي الجنــوب
والشــعرية وامل ـ

بلغــات الشــمال الفرنســية واإلســبانية
واإليطاليــة ..واســتيطان لغــات املرافــئ

الجديــدة وتحويــل لكناتهــا ومضامينهــا

وهيئــات ناطقيهــا وطبائعهــم وألوانهــم
وأحالمهــم يف الحيــاة وألهــواء أمزجتهــم
ونهمهــم الطعامــي.

الكتابــة ،ألبحــر متحســبا كل يشء .ومــا

مــا قــد هجســت بــه أو رغبــت فيــه يف املنطلــق.
انتزاعا من غامض الكون ،أو مما تنازل عنه

ذاك الخ ـفـاء لصالحــي” (مــن كتــاب :الهويــة
شــاعر ،ص .)7

والــيء األكيــد أن الكتابــة تعيــش حيــوات

ّ
متبدلــة حــن تفــارق مراتعهــا األوىل ،تبنــي

لنفســها صيغــا تعبرييــة جديــدة ،وامتــدادات
تتجــاور فيهــا الكلمــة مــع الصــورة والنغــم
واللــون والبنيــان ،تلــك التــي تمنحهــا

يف مقطع من حوار لعبداللطيف اللعبي مع

االنت ـمـاءات املتوســطية امتــدادات شــتى..

خــارج مداراتهــا األصليــة ،مســتعمال معجمــا

مجــددا ،أو تنســلخ عــن زمنيتهــا املحــدودة

ليونيــل بــور ،متحدثــا عــن كتاباتــه املتناميــة

وكأنهــا تعيــد التفكــر يف موضوعاتهــا
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لتعانــق رحابــة أوســع وجمهــورا مختلفــا.

ولعــل مــا يبــدو الفتــا لالنتبــاه منــذ الوهلــة

ســلم االنت ـمـاء ،ومــا لبــث أن بــات اللجــوء

صور وأطعمة

لحظــة “التنــاول” ،وهــي مــن أكــر الصــور

مــن هنــا يمكــن فهــم ذلــك الــوازع الــذي

األوىل يف اللوحــات التــي ســعت لتمثيــل

وبقــدم مــا كان االنت ـمـاء املتوســطي تماهيــا

تــداوال يف الفــن املتوســطي الحديــث ،أنهــا

االنكســار واألمــل ،فقــد كانــت انت ـمـاء إىل

فحســب ،وإنمــا ســعت يف أغلــب نماذجهــا

مــع املعابــر املائيــة ومــا حفلــت بــه مــن مجــازات

الجســر اليومــي مــع اآلخريــن ،لــذا كان

التواصــل طعاميــا ،يف القلــب منــه ،تتناظــر

فيــه مطاعــم وحانــات املرافــئ املتباعــدة ،التــي
ّ
تولعــت بهــا األخيلــة والصــور ،فالطعــام
سـاكن لتفاصيــل الروايــات واألفــام
ال ـ
واللوحــات ســمة متوســطية غــر قابلــة

للتجــاوز ،وحــن تجعلــه املعــارف والثقافــات
محــورا للتأمــل والتمثيــل فلتجــاوز لحاءاتــه

الحســية ،لهــذا ال يمكــن االنحيــاز للرواشــم

الخطابيــة التــي تجعلــه يف عــداء مــع الكتابــة
والتشــكيل ،وال لتلــك املأثــورات التــي تعــارض
بــن الذهنيــات والكــؤوس والصحــون ،وبــن
الذكاء والتولع بالوصفات الرفيعة .صحيح

لــم تســتهدف تمثيــل التواصــل الطعامــي
الفنيــة الشــهرية منــذ ليونــاردو دافينــي ،إىل

وامل ـ
سـرحني

الفرنســيني

واإليطاليــن واللبنانيــن واملغاربــة بوصفهــا
تفاصيــل إنســانية مقيمــة ،إال يف اقرتانهــا

بالســجايا األخالقيــة ،أي بمــا هــي ســند

لتخييــل كياســة أو توحــش ،وتســويغ طبــع
أو تصــرف ،بيــد أن الــيء األكيــد أن عالقــة

اســتعادة اإلحســاس باملطلــق ،واالنفصــال

سـرعان مــا سنكتشــف مــع تواتــر روايــات
لكــن ـ

والرطانــات واألهــواء املحليــة .ولربمــا ذاك مــا

الضفــاف الشــمالية للمتوســط ،أن الغوايــة

وبــروت وغريهــا تماثــات شــتى ،هــي

تصديــر املعــاين املبت ـكـرة.

القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر يف
الطعامية يشء مختلف عن الفتنة الجنسية
التــي تســر لذاتهــا ،وملــا تســتنفره مــن ســجايا

غالبا بوصفها فرصة لتصوير االختالل ،وما

والتمثيل التهكمي .بينما سيختصر الطعام
الســينمايئ منــذ النصــف األول مــن القــرن

املــايض بمــا هــو فجــوة توتــر كالمــي وانفعــايل

عابــر ،فالطعــام ال يوضــع إال ليكــون جســر

تواصــل رمــزي ،كمــا يف الفيلــم الفرنــي –

اإليطــايل األشــهر “الوليمــة الكــرى” ملاركــو

حـول األكل إىل معــر
فرييــري ،حيــث يت ـ
للمــوت الســعيد.

لآلخريــن الضيــوف ،هــو أجـ ّـل مــن مجــرد

وغــر بعيــد عــن مبــدأ التواصــل الــذي شــكلته

العالقــة برمزيــات الجامــد املثــر والضامــن

الثبات الجغرايف ،وما يقرتن به من حدود،

للحيــاة.
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غريكــو” ،تــرد العبــارة التاليــة “مــا نســميه

سـرتقي بعــد ذلــك لتجعــل الخبــز والخمــر
ـ
والجــن والفاكهــة ألغــازا حياتيــة ال تكـ ّ
ـف عــن

بمــا قــد يوضــع أمامــه يف مأدبــة ،أو يقدمــه املتوسطية قدر الخارجني

اســتعراض ملهــارة وذوق ،إىل اســتبطان كنــه

أث ـمـرت بداخــي ث ـمـرة األوديســة” مــن النــص

الوســاطة الطعاميــة ،يتجــى الخــروج عــن
شـرك املــايئ ،بوصفــه ارت ـقـاء يف
إىل هويــة امل ـ

معنــا” (ص  ،)577إنهــا التعبــر األبلــغ عــن

عــن ال ـ
عـريض ،املتمثــل يف العمائــر واملــدن

منــح مــدن اإلســكندرية ومرســيليا وطنجــة
املســكونة بخليــط غــر صــاف ،واملدينــة للبحــر

وحــده بقدرتهــا عــى العيــش ومنــح شــهوة
الســفر.

قبل سنة التأمت يف الجزائر الدورة العاشرة

شـاءت
مللتقــي الكتــاب األورومغاربيــن و ـ
األقــدار أن أتدخــل يف جلســة إىل جانــب

الكاتبــة اليونانيــة ســتافروال دميرتيــو تحدثنــا
معــا عــن “الذكريــات” بوصفهــا موضوعــا
متوســطيا ال يخبــو وهجــه ،تقاطعنــا يف عــدد

كبــر مــن االســتنتاجات ،لعــل أهمهــا أن
ّ
املتبخر عرب
الكتابة بمعنى مّ ا تجميع للمبدد
الهــواء ولزوجــة الســديم املكتــف ملــا انقــى،

خـراق
عــر إعــادة نحــت األثــر بالكلمــات ،وا ـ
هشاشــة الذكــرى بمنحهــا صالبــة الــيء
املحســوس .وهــل البحــر إال ذلــك الســديم

فؤاد حمدي

الفــرد املقيــم يف ضفــاف هــذا الحــوض املــايئ

مرادفــة للعقــم ،يف الفصــل املعنــون بـ”حــن

غـزة ،تلــك التــي
حـاءات عاطفيــة مل ـ
بإي ـ

غرائــز وفــن وزيــغ ســلويك؛ ذلــك أن لحظــات

واليونانيــن

هــذا ا ـملـاء ،وكأنمــا اليابســة ومدنهــا أضحــت

الله والخلود والنعمى يستقل قاربنا ويبحر

عــن قــرن األكل بحســية مبتذلــة ،وشــحنته

جـاء
يفــي إليــه مــن مــآرب الســخرية واله ـ

تســرع اهتمــام الروائيــن والســينمائيني

مولعــا باملرافــئ املتعــددة املبثوثــة يف ضفــاف

الســري لنيكــوس كازانتزاكيــس “تقريــر إىل

أن الغوايــة الطعاميــة هنــا ليســت موضوعــا

الجلــوس إىل املوائــد والتقطيــع والتنــاول لــم

جعــل اإلبــداع الفنــي والشــعري والــروايئ

تشــخيص لحظــة انتقــال الطعــام مــن املاهيــة
الجســدية إىل الروحيــة ،وتبعــا لذلــك ّ
كفــت

أسلوبية متغايرة ،وستتجىل لحظات األكل

أ ـثـرا لذاتــه ،فاملثــر هــو مــا يقــرن بهــا مــن

ّ
للمنبت،
إليها بوصفها انعتاقا من االرتهان

شـرات األطيــاف واألقنعــة؟
املتولــد عــر ع ـ

ناقد وأكاديمي من المغرب
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أثر االختالف الثقافي
في نماء اإلرث اإلنساني
نادية هناوي

ُ ـعـرف االختــاف مفهومـ ًـا مــن مفاهيــم السياســة الثقافيــة يف أواخــر ســتينات الق ــرن املــايض ثــم تنوعــت حقولــه متوزعــة بــن السياســة

مـام الــذي
ورأس املــال والهويــة والنقــد االجتماعــي كمــا تباينــت أغراضــه بــن مــا هــو إيجابــي ومــا هــو ســلبي .وعــى الرغــم مــن االهت ـ

حظــي بــه هــذا املفهــوم مــن لــدن املفكريــن واملهتمــن بالدراســات الثقافيــة ونقــاد مرحلــة مــا بعــد الحداثيــة؛ ـفـإن ال أرضيــة واضحــة
يمكــن االســتناد عليهــا يف دراســته ،مــا يعنــي أنــه لــم يصــل إىل درجــة االصطــاح بعــد ،وإن كان بعــض النقــاد الغربيــن قــد عـ ّـدوه
كذلــك.

وال

حـول مفهــوم
يعنــي عــدم االتفــاق ـ

االختــاف ،أنّ هنــاك إشــكاالً

املتحقــق هــو ارتــكاز و ـتـرة تمثيــل االختــاف

للتبصــر يف واحــد مــن هــذه التموقعــات أو

واالســرداد والتعاقــب والتالقــي والتواتــر

املبدئيــة التــي تقــوم عليهــا أسســه ،ومنهــا
التفاهــم والتحــاور والتفــاوض بعيــداً عــن

حـوالت تاريخيــة
الــذي بــه يحقــق االختــاف ت ـ
اندماجــاً وتهجينــاً.

ً
ـتعادة وانفتاحــاً .والســبيل
واســتقطاباً واسـ

الت ـنـوع والتغايــر يف إض ـفـاء الطابــع التاريخــي

كلهــا إنمــا يكــون باالســتيعاب الكامــل للبنــى

والســياقي والتعــددي عــى هــذا املفهــوم”.

طـوين بيتيــت
(مفاتيــح اصطالحيــة ،تحريــر ـ
وآخريــن ،ترجمــة ســعيد الغانمــي ،املنظمــة

حـراب.
التخاصــم والتنافــر واال ـ

أحدهمــا يضــاد اآلخــر كاتجــاه فكــري

ومعــه أ ـثـرت مســائل التعــدد الهويــايت

واالنتماء القومي والعرقي واالنفتاح الكوين

وغريهــا كثــر.
ً
وألن لالختــاف الثقــايف أبعــادا بعضهــا
إنســاين ومــادي ،وبعضهــا اآلخــر تاريخــي،

aljadeedmagazine.com

فيكــون التعــدد البينــي فرضيــة فيهــا يندمــج

املختلفــون محافظــن عــى خصوصياتهــم،

فــا يخســر أحدهــم ســماته بــل يفيــد ممــا
لــدى املختلــف عنــه مــن تغايــر يســاعده يف
تدعيم خصوصيات اختالفه الثقايف .وبذلك

تبطــل دعــاوى أن االختــاف يلغــي الســمات
الذاتية أو أنه يعمق أفكار الهيمنة والتفريق

املســافات وتوصيل املايض بالحاضر وتحويل
واللغــات املختلفــة إىل كتلــة متجانســة ال

تفقــد خصوصياتهــا ،بــل تحتفــظ بهــا،

وبالشــكل الــذي يقـوّي االختالفــات الثقافيــة

العا ـبـرة فــا تضيــع أصولهــا ويف اآلن نفســه ال

فؤاد حمدي

االند ـمـاج والت ـنـوع واالحتــواء واالســتهالك

أما إذا افرتضنا أنّ التموقع الثقايف لالختالف

الفــوارق يف الهويــات والتواريــخ واأل ـعـراق

سـراتيجية وصــرورة تمثيليــة.
وكحــدود ا ـ

قيــم املواطنــة واملســاواة والتســامح ومــآزق

وبحســب القــدرة عــى التموضــع املتســارع

ولنبــدأ بالتموقــع البينــي الــذي فيــه يرتكــز

االختــاف الثقــايف بــن وســيطني متجاوريــن،

للشــتات واملهاجريــن ومــا ي ّتصــل بهــا مــن

الثقــايف عــى التمحــور والــدوران والتــوايل

يكمــن يف الـ”عــر” فــإن مــن نتائجــه تجســر

العربية للرتجمة ،بريوت ،2010 ،ص.)56
ويعــد االختــاف واحــداً مــن املفاهيــم املهمــة
التــي بــرزت إىل الســطح مــع األلفيــة الثالثــة،

وإذا انتقلنــا إىل التموقــع باملاحَ ـوْل؛ فــإن

مــن التموقعــات (بني/حول/عرب/مــا بعــد)
تمرحـا ً وعبــوراً وتموقعــاً وانتقــاالً وتعاقبــاً

معرفيــاً يف فهمــه؛ وإنمــا هــو اال ـعـراف الــذي
يقتضيــه تعــدده وتنوعــه تجانســاً وتماســكاً
شـاكل باســم
وتخلصــاً أو هــو “االحتــكار والت ـ

104

يصبــح األســاس املفهومــايت لــه دا ـئـراً يف واحــد

والتنافــر واالزدراء والتشــابك الثقافيــة.

تنغلــق عليهــا فتتحجــر وتــذوي.

إن هــذا التبايــن يف تموقعــات االختــاف

الثقــايف يؤشــر حقيقــة واحــدة هــي أنــه

مفهــوم إنتاجــي ،ســماته التغايــر والتفاعــل
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بأشــكال متعــددة ،منهــا االنفتــاح الحضــاري

وبالتوفيــق والتوافــق والتقريــب والتقــارب

فيــه تتمفصــل و ـتـرة الــذات واآلخــر ويتقــوى

للجميــع ليــس فيــه مــن هــو متقــدم وال مــن

وال منــاص بعــد ذلــك مــن أن يكــون االختــاف

هــو ترجمــة ثقافيــة لــكل مظاهــر االختــاف

الثقافيــة؛ بــل همــا سـ ّيان يف املنظــور البينــي

نحـوّل النقــص إىل اكت ـفـاء ،واالزدراء إىل

والتضامــن اإلنســاين واالند ـمـاج ال ـكـوين الــذي

جـزء بالــكل.
ال ـ

الثقــايف غــر متصــادم مــع مفهــوم التعدديــة
حـويل والخــايل العابــر واملابعــدي.
وال ـ

واال ـعـراف بهمــا يعنــي اإل ـقـرار بحقيقــة
اجتماع املعنى ونقيضه معا .وبالشكل الذي

يحقق للحياة التوازن فال يعود هناك غالب
ومغلــوب وفوقــي وتحتــي وأصــل وفــرع.
فاالختــاف هــو التعــدد كصــرورة موناديــة

بمفهوم ليبنتيز ،والوحدة األساسية يف هذا

التعدد عبارة عن جوهر يحافظ عىل أصالته
لكنــه مــع ذلــك قابــل للتغيــر غــر منغلــق وال
متجــذر.

هــو متأخــر ضمــن مجتمــع تعــددي جديــد

وبــا تمييــز وال تناحــر وال تواطــؤ وال تــورط يف

التــي بإقرارنــا بهــا نكــون قــد عرفنــا كيــف

ضـاع االقتصاديــة
الجماعيــة وتفاقــم األو ـ

طـراب األنظمــة
والتقلبــات البيئيــة واض ـ
الصحيــة.

وبهــذا االحتــدام الكوكبــي الجديــد الــذي
نعيشه اليوم يغدو محتماً تطوير منظوراتنا

وال خ ـفـاء يف أنّ الفهــم الكولونيــايل

غنــى ،والرســملة إىل تشــارك ،والرتحيــل إىل

كمشــكلة بــا حــل وعائــق ال خــاص منــه

ترجمــة محمــد ســيف ،دار شــرقيات للنشــر

وقد تثري هذه الرؤية تساؤالت باستفهامات

وتقــارب وأتمتــة وتجــاذب .فجــاك دريــدا

و.)237

الــذي فيــه تظــل ســرورة االختــاف ال نهائيــة

االختــاف الثقــايف متنافيــا مــع التوافــق وال

وبهــذه التصــورات النظريــة ال يغــدو مفهــوم

 )2أنهــا تدلــل عــى االختــاف كمج ـمـوع فيــه

االند ـمـاج؟ وكيــف يتالقــى االختــاف الثقــايف

بالتنوع والتفاعل واإلحالة املكررة بالسريورة

متضادا معه ،كصورة من صور الديالكتيك

عنــه أمــا بعالقــة ارتداديــة أو تنظيميــة.

املشــروع القومــي للرتجمــة ،القا ـهـرة ،ط،1

أال يعنــي إقرارنــا باختــاف اآلخــر أننــا نعلــن

واالســتعادة بعيــدا عــن الركــود.

عــى هــذه األرض إىل اليــوم ،وكســمة ثقافيــة

مختلفة من قبيل :ما الذي يجعل االختالف
يف الهويــات والجماعــات عامـا ً مهمــاً يف

مع التعددية الثقافية داخل مجتمع واحد؟

جـاء
يجــد يف االختــاف مغا ـيـرة تقتــي اإلر ـ

سـراتيجية االحتــواء
الكتلويــة الجماعيــة وبا ـ

الحيــايت الــذي تقــوم عليــه حياتنــا منــذ تكونهــا

وهومــي بابــا يرفــض اال ـعـراف باالختــاف

أيضــا مــن ســمات وجودنــا ال ـكـوين الــذي فيــه

غرينا عنا إىل يوتوبيا حياتية وهناك تابوهات

الــذي يحتــوي االختــاف ويذيبــه ،بوصــف

واالنفتــاح بالتخصــص.

ال عجــب أنّ االختــاف الثقــايف هــو املفارقــة

الثقافــة موثوقــة ومؤهلــة لب ـنـاء أنظمــة

ضمــن

شـرك ومنطقــة ضائعــة
الثقــايف فأســاس م ـ

انهزامنــا وخســارتنا لذواتنــا؟ وكيــف نتمكــن

الحياتيــة التــي فيهــا يتكاتــف املنطقــي
بالتاريخــي ،والعــام

بالخــاص

دوامــة ذات مســاقات عموميــة ،فيهــا

ترمّ ــم الــذوات املتفاعلــة نواقصهــا محافظــة

الثقــايف عــى أســاس أن الت ـنـوع الثقــايف هــو
ضـوع اإلبســتمولوجي الــذي فيــه
الت ـنـوع املو ـ
التعيــن الثقــايف للهويــة .أمــا االختــاف
صـرة ،وســرورة
يف الجــداالت الثقافيــة املعا ـ

تتبايــن عربهــا أقــوال الثقافــة وتتمايــز (.موقــع

عــى خصوصياتهــا .وهــو مــا عرفتــه أقــدم

الثقافــة ،هومــي .ل .بابــا ،ترجمــة ثائــر ديــب،

التاريخيــة التــي ينطــوي عليهــا االختــاف

 ،2014ص 93ـ .) 94

الحضــارات التــي مــا أن تناســت هــذه املفارقــة

املشــروع القومــي للرتجمــة ،القا ـهـرة ،ط،1

اختالفها بالتعايل وأزاحت تفوقها باالنغالق
أجــل مركزيتهــا.

األمــة األمريكيــة مــا تقــدم مــن خــال اتخاذهــا
االختالف والتعدد طريقاً إىل إثبات وجودها

فســبقت غريهــا حضاريــاً معتمــدة النظــام

يتعالق التنوع بالتعدد والتعايش باالندماج

االختــاف الثقــايف مــا يــأيت:

جـزاء ضمــن أكــر مــن ســياق.
بــن الــكل واأل ـ

جـزء يرتبــط بمــا هــو مختلــف
جـزاء ،وكل ـ
أ ـ
 )3أنهــا تدعــم االختــاف الثقــايف كرأســمال

رمزي ،فيه نحافظ عىل معتقداتنا وأفكارنا.

وأغلــب املســائل التــي يح ـتـاج النظــر فيهــا إىل

العموميــة هــي املســائل الجدليــة املتشــابكة
واملتداخلــة التــي ال مجــال واضحــاً لحســم
االختــاف فيهــا أو الخــروج مــن شــائكية

وعــى الرغــم مــن كل هــذه التصــورات
النظرية لالختالف الثقايف؛ فإنه عملياً يظل

التعاطــي املتضــاد مــع مفاهيمهــا .ومــن ثــم

شـرط أســاس للحيــاة االجتماعيــة ومــن
هــو ـ

وصــور غــر محســومة وال نهائيــة كمــا هــو

مفهومــاً إشــكالياً مــن ناحيــة التشــارك الــذي

تبقــى هنــاك أمــور تضيــق أو تعيــق ،وبهيئــات

معرفيــاً فيــه يتالقــى الشــمول بالتخصيــص.

وبعبــارة أدق ن ـقـول إن عموميــة االختــاف
التــي تجعلــه توافقيــاً هــي نفســها اختالفيــة
العمــوم التــي تجعلــه تخصيصــاً .وبهــذا

يتناســب االختــاف تناســبا طرديــا مــع

العمــوم ،فكلمــا ازداد االختــاف ازدادت

حـول
وألجــل أن يكــون التصــور النظــري ـ
تموقعــات االختــاف الثقــايف متحققــاً عــى

شـراكة مجتمعيــة فيهــا
ونتمكــن مــن إقامــة ـ

والكيانــات الحضاريــة تؤكــد لنــا أنهــا مــا

والغرييــة ال تمنــع مــن اإل ـقـرار بالخصوصيــة

ويعضــد هــذا الفهــم العمومــي لالختــاف

نقرتحــه لالختــاف الثقــايف هــو “العموميــة”

فوضويــة ومنظــور ـكـوين فيــه التعــدد والت ـنـوع
وأهميــة التقييــد والتحييــد والذاتيــة ،مــن

أن ال يكــون الواحــد متضــادا يف اختالفــه مــع

يف شرك الفهم الواحدي للجدليات ،فننجو

التــي هــي رؤيــة فكريــة ليســت شــمولية وال

يدعــم أرضيتــه النظريــة ،مدلـا ً عــى نفســه

وليــس يف هــذا التوافــق والتخصيــص تقاطعــا

اآل خــر.

ويغدو املجتمع منظم األجزاء ومن دون أن

بالنســبة إىل دانتــي وأن بمقــدور املســيحي

شـراكة التــي تعكســها مفــردة
وهــذه ال ـ
العموميــة تعطــي لالختــاف الثقــايف اتســاعاً

ومــا تعملــه العموميــة هــو أنهــا تضفــي علينــا
كمختلفني ثقافيني تحرزاً به نتجنب الوقوع

والنزعــة اإلنســانوية والحداثويــة وغريهــا.

ومقويا أساساته التمثيلية .والتوصيف الذي

هــذه التحويليــة جعلــت فرجيــل غــر ملعــون
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مــع االختــاف والتعميــم؛ بــل هــي مفارقــة

ضـراً وســاماً.
وتح ـ

يندمــج االنغــاق باالنفتــاح والخــاص بالــكل

ســوفوكليس وفيديــاس وراســن ،مبينــا أن

تــري إيجلتــون ،ترجمــة شــوقي جــال،

ناحية التوافق الذي به نضمن لحياتنا توازناً

وحصــر أندريــه مالــرو الفهــم مــا بعــد

فيتمثــل يف اإلبــداع اإلنســاين الــذي هــو عابــر

جزءا من كل إىل أن تكون جزءا من املشكلة

الحــال يف مســائل النســوية والهويــة واآلخــر

مــن عســف النظــر األحــادي للت ـنـوع والتعــدد،

الكولونيــايل لالختــاف الثقــايف يف مســألتني

ليك نتالءم مع املواطنة السياسة .أما الفهم

عموميــة توافقــه واتفاقــه تغا ـيـرا وتنوعــا.

الصعيد الواقعي الذي فيه تتحقق الغايات
طـاء االختــاف توصيفــاً
املرجــوة ،ال بــد مــن إع ـ

ولقــد تداركــت األمــم املتشــكلة حديثــا ومنهــا
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هــي ـنـوع مــن الرتبيــة األخالقيــة التــي تصوغنــا

يف قاموس الصراع السيايس (فكرة الثقافة،

حـرام.
اســتقرار ،والالتقديــر إىل ا ـ

بينمــا ينظــر الثــاين لــه كمفتــاح ســرورة

ضـرب املثــل بعبقريــة
لألزمــان فنيــا وحياتيــا ..و ـ

اســتقالل إال مــع التكامــل.

كلمــة ،ط ،2009 ،1ص ،)197ومــن أهــم

الثقافة بوصفها سياقات شديدة االختالف،

والتوزيــع ،القا ـهـرة ،ط ،1998 ،1ص28

مــوران (.تربيــة املســتقبل ،إدغــار مــوران،

إال مــع الهجنــة وال انت ـمـاء إال مــع التحــرر وال

صبحــي ،هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة وا ـلـراث

القاهرة ،ط ،2005 ،1ص24ـ ،) 25ناظرا إىل

 )1أنهــا تجســد ســعة العالقــات االختالفيــة

عــى نقائهــا وأضعفــت قوتهــا بالتصــارع مــن

ومن ثم ال خصوص إال مع العموم وال نقاء

البشــرية ،إدغــار مــوران ،ترجمــة ه ـنـاء

منــى ســام املشــروع القومــي للرتجمــة،

جـزيئ للثقافــة فيجعلهــا تنتقــل مــن كونهــا
ال ـ

تحابــب ،والتعــايل إىل تواضــع ،واالفتقــار إىل

الكولونيــايل كــون األول ينظــر لالختــاف

همــا :التحويــل والصدفويــة .فأمــا التحويــل

غـرب ،ط ،2002 ،1ص.)53
والتوزيــع ،امل ـ

حـوال
تقريــب البشــر ممــا هــو غــر مــدرَك مت ـ

يف التضــاد” (النهــج إنســانية البشــرية الهويــة

مــا بعــد الحداثــة ،تــري ايجلتــون ،ترجمــة

( اإلنســان العابــر واألدب ،أندريــه مالــرو،

لالختالف الثقايف ،بعد أن صار الفرد واحداً

ترجمة لزرق الحجوجي ،دار توبقال للنشر

وبالعكــس .ومثالــه العشــق القــادر عــى

مزدوجــة ذات حديــن بمعنــى أنهــا تحافــظ

أن توجد من أجل شــخص ما وال وجود أليّ

الدالئــل التــي بهــا تعضــد العموميــة مفهــوم

الثقــايف حتــى أفــل نجمهــا وقــد ضيعــت

ومتعــدداً يف اآلن نفســه كمــا ي ـقـول إدغــار

إىل الخيــايل ،والفيزيقــي إىل امليتافيزيقــي

لالختــاف الثقــايف هــو ـغـره الفهــم مــا بعــد

الراهنــة التــي هــي ن ـتـاج حتمــي ملــا رافــق األلفيــة

جـرات
التــي ســببتها الحــروب والنزاعــات واله ـ

االتحــاد والتشــارك.

الصدفويــة فهــي التــي فيهــا يتجــاوز اإلنســان

بهــم مــن تخيــل الخيــال إىل متخيــل الواقــع.

ال يمكــن تجاهلهــا أو التغــايض عنهــا؟

الناعمــة والتغ ـيـرات الديموغرافيــة الهائلــة

الت ـنـوع والنخبويــة ال تهددهــا الشــعوبية

العابر املعطى املادي إىل الروحي ،والواقعي

عــى التضــاد يف التكامليــة وعــى التكامليــة

شــخص تعمــل الشــمولية مــن أجلــه (أوهــام

والتكميل والتكامل يكون عاملنا عاملا متسعاً

وليــس مــن مرحلــة تح ـتـاج منــا إىل اال ـعـراف

سـرانية
الثالثــة مــن تســارع فائــق يف القــوة ال ـ

الفيــدرايل الــذي ي ـفـرض فيــه أن يكــون املركــز

أن ي ـقـرأ أفالطــون ويظــل مســيحيا .وأمــا

منطلــق أن “العالقــة بــن املفــرد واملجتمــع

االختــاف والخصوصيــة ،بــل هــي شــمولية

غــر متضــاد مــع الهامــش والن ـقـاء ال يلغيــه

مــن أن نحـوّل اختالفنــا عــن غرينــا واختــاف

باالختالف الثقايف واإلفادة منه مثل مرحلتنا

106

اإلرث المتوسطي

العــام ،فيت ـ
حـول االختــاف إىل توافــق،

نفقــد ذواتنــا وال نخســر خصوصياتنــا.

مــا رآه تــري ايغلــن مــن أن ال تضــاد بــن

وأبســط مراجعــة تاريخيــة للســاالت
استطاعت أن تمد حدودها وتوسع تأثرياتها

إال بإفادتهــا مــن اختالفهــا الثقــايف معــززة بــه
تجذرهــا ونموهــا.

ولعــل ســائال يســأل إذا كانــت عموميــة
االختــاف تجعــل الــذات تضــم يف داخلهــا مــا

يتعــارض مــع خصوصيتهــا ،فمــا الفــارق إذن
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مقال

فؤاد حمدي

وال ســبيل أليّ ف ـكـرة تريــد أن تكــون حضاريــة

إال بقدرتها العمومية عىل االعرتاف بإنسانية
اآلخــر املختلــف أيــا كانــت أشــكال تموقعــه
الثقايف .وعمومية االختالف الثقايف موجودة

مــع الفــرد منــذ والدتــه وهــي مســتمرة معــه
داخــل العائلــة واملدرســة وعــادة مــا يكــون
ابتداؤهــا يف الواحــد ومنتهاهــا يف املج ـمـوع.

وما تضيفه العمومية عىل االختالف الثقايف

عىل الفرد الواحد أن يحسب حسابا ملسافة

تواجــده مــع املج ـمـوع قربــا وبعــدا ،محافظــا

ســتتميز بالتســارع والت ـنـوع والنعومــة

عــى مختلــف صعــد الحيــاة حتــى تحولــت

حيــة عــى دور االختــاف الثقــايف يف نشــوء

األمــم وقيــام الحضــارات الكــرى .ومــن ثــم ال
فارق يف فاعلية عموميته بني األمس واليوم

شـاكل معــه.
أيّ مفهــوم قــد يرادفــه أو يت ـ
والعموميــة يف حدودهــا املفهوماتيــة ال
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العموميــة ..وبهــذا تضيــق حــدود االتســاعية

املاديــة والنظريــة التــي تعكســها لفظتــا

مــع تفــاوت نســب هــذه الفاعليــة مــن حقبــة

حـرام قدراتــه ،فنبــدو مثــا
مــع اآلخــر وا ـ

إىل أخرى .وإذا بحثنا عن مجتمعات بشرية

ألنهــا زائفــة يف حقيقــة مــا توصــف بــه مــن

واملنــاداة بالت ـنـوع اإلنســاين ويف الوقــت نفســه

عموميــة االختــاف الثقــايف ،فإننــا ســنجدها

مســتوى التفكــر يف املحــال فقــط ،بينمــا

بهــا نتعــدى عــى تلــك الخصوصيــة دافعــن

هــو أن يكــون ذا حــدود تختلــف عــن حــدود

تفقــد ذلــك عــى مســتوى العمــل والتفاعــل

بمجتمعاتنــا نحــو التصــادم.

اختالف ثقايف يف اللغات والهويات واألعراق

وعــى وفــق الدراســات املســتقبلية فــإن

وال نعــدم أن نجــد يف التاريــخ العــام شــواهد

الكونيــة معنــى الحديــة التــي تنطــوي عليهــا

ولقــد عرفــت أكــر حضــارات العالــم عــى

حافظــت فيــه عــى خصوصياتهــا ويف اآلن

والهيمنــة الذكوريــة.

جـرأة عــى
الالنهائيــة التــي تجعلهــا تمتلــك ال ـ

والتجــدد والتجانــس والتحضــر واملدنيــة.

عموميــة تفاعلــه مــع اآلخريــن.

بعيــدا عــن العــداء اإلثنــي والفكــر األحــادي

نجــد أنفســنا نتســلح بالقــوة الناعمــة التــي

يدلــل عليهــا االرت ـقـاء والوحــدة والت ـنـوع

والتقاليــد والعــادات والبيئــات اســتثمارا

سـرانية
والتأنيــث وســيعززها التعولــم وال ـ

إن أهــم ســمة يف أيّ مفهــوم ـيـراد لــه الثبــات

واالختــاف رأســمال رمــزي ذو طاقــات

مــن جهــة عــى خصوصيــة تواجــده ماضيــا

اتجاهــات االختــاف الثقــايف وأنمــاط تمثيالتــه

باملفهــوم الباشــاري بينمــا ال تتضمــن

والواعيــة للعالــم .وكلمــا كان الفكــر اإلنســاين

طـول تاريخهــا كيــف تســتثمر مــا لديهــا مــن
ـ

ضـرا وغــر متعــارض مــن جهــة أخــرى مــع
وحا ـ

يمكــن اختيــار الكونيــة بــدال عــن العموميــة؟

عــن الفكــر يف عموميــة رؤيتــه املوضوعيــة

الحــادي والعشــرين هــو قــرن االختــاف
متعايــش ومتواصــل ومتوحــد إىل درجــة أن

متمســكني باإل ـقـرار بالخصوصيــة الفرديــة

إن الحديث عن االختالف الثقايف هو حديث

وقــدرات لهــا أهميتهــا إذا مــا تــم اســتثماره
اســتثماراً ثقافيــاً ،لــذا تغــدو مظا ـهـره ك ـثـرة

ضـاء ـكـوين عــام وكيل ،فيــه العالــم
ضمــن ف ـ

بــن العموميــة والشــمولية والكونيــة؟ وهــل

عمومية االختالف الثقايف واإلرث الحضاري

هــو تقليــل الفــارق بينــه وبــن التخصــص.
يف املعرفــة العلميــة والتقنيــة؛ فــإن القــرن

ـض منهــا
ـيـرادف معهــا لفــظ يــدل عــى بعـ ٍ
ال كلهــا .فالشــمولية تــدل عــى الالتناهــي

اكتشــاف األمريكيتــن.

منفتحــا ومتصالحــا كان االختــاف مــع
اآلخــر عامـا ً مهمــاً يف التقــارب الحضــاري.

وإذا كان القــرن العشــرون قــرن التخصــص

الكونيــة والشــمولية .وكان تــودوروف قــد
حـ ّـذر مــن الخطابــات ذات الســمة الكونيــة

هــذا العصــب إىل املحيــط األطلــي مــع

امتلكــت تاريخــا فيــه أمثلــة واضحــة عــى

يف حضــارات شــكلت العصــب ال ـكـوين للحيــاة
اإلنســانية يف تاريخهــا القديــم كمــا هــو الحــال

حـول
يف حضــارات البحــر املتوســط قبــل أن يت ـ

نفســه فتحــت مجــاالت التداخــل والتنافــذ
طـاء كمــا هــو
ثقافاتهــا إىل العامليــة أخــذا وع ـ

الحــال يف الحضــارة االغريقيــة.

والســر يف عامليــة هــذا االختــاف الثقــايف هــو
يف العموميــة التــي ضمنــت لــه ســياقاً كونيــاً
مســتقراً ومتجانســاً فاختالف شــعوب البحر
املتوســط مثــا كان عامـا ً مهمــاً يف التفاعــل

الحضــاري الــذي شــكلت فيــه ـقـرص حلقــة

غـرب وعــى مــر
الوصــل بــن الشــرق وال ـ

العصــور ســواء بالتجــارة او الثقافــة وتبــادل
املصالــح واملنافــع والغايــات .ولقــد أنتــج هــذا

الت ـنـوع الحضــاري مفكريــن وأد ـبـاء وك ّتابــا
عظامــا ،فيهــم يختصــر تاريــخ البحــر املتوســط
مثل ابن خلدون وابن عربي ودانتي وبرتارك

وماركــو بولــو وابــن بطوطــة وغريهــم .أمــا يف
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أرســطو إىل العربيــة يف دقائقــه ،قائـا ً “إن
الرتجمــان ال يــؤدي أبــداً مــا قــال الحكيــم عــى

وتبدلــت األحــوال.

تالقــت يف شــعره حضــارة الشــرق األوســط

اختصاراتــه وخفيــات حــدوده وال يقــدر أن

جــرى أيضــا عــى حضــارات العالــم األخــرى

زمننــا املعاصــر؛ فــإن الشــاعر املصــري اليونــاين

عــى االختــاف املتوســطي كشــاعر عاملــي
باليونــان والعصــر اإلســكندري بالعصــر
الهلنســتي وتشــارك فيــه أيضــا اإلســام
واألرثوذكســية.

خصائــص معانيــه وحقائــق مذاهبــه ودقائــق

يوفيهــا حقوقهــا ويــؤدي األمانــة فيهــا .فهــل
كان رحمــه اللــه تعــاىل ابــن البطريــق وابــن

ومــا أن تركــت ذلــك االختــاف حتــى انهــارت؛

تمت قبيل عصر الجاحظ حســب؛ بل أيضا
االختــاف الثقــايف وكذلــك اال ـعـراف بــه.

املفارقــات التاريخيــة أن ينبــغ يف أكــر مراحــل

عالــم هــو مــن أهــم عل ـمـاء العصــور الوســطى

والســبب أنــه اســتثمر االختــاف الثقــايف

اســتثمارا عموميــا فيــه صالــح اإلنســانية،

معوضــا بانفتاحــه الثقــايف عــن االنغــاق
جـزات الدولــة
الحضــاري ومضيفــا إىل من ـ

واملؤســف أنــه بعــد ســقوط الدولــة العربيــة

العربيــة اإلســامية مــا كانــت قــد افت ـقـرت

التجاريــة والثقافيــة والعلميــة بأمــم العالــم

عـرب الــروح العموميــة
األجانــب تركــت ال ـ
لالختــاف وتوانــت عــن اســتثماره ثقافيــاً

البحــر املتوســط وفلســفاته ولغاتــه وهوياتــه

فلســفة اإلغريــق يف املنطــق والسياســة

بــدأت بــوادر االفتقــار الثقــايف تظهــر يف أواخــر

اإلسالمية وأفول حضارتها عىل أيدي الغزاة

عـرب
وليــس غريبــا بعــد ذلــك أن عرفــت ال ـ

واصبحت محتلة ومحكومة بالتخلف .وقد

والطبيعة والخطابة والشعر ومنهم أرسطو

العصــر العبــايس ومــن بعــده ،فمــا عــادت

فضــا عــن ترجمــة كتــب قاطيفوريــاس

وبارمينــاس وغريهمــا ثــم التفاعــل معهــا
واإلفــادة مــن معطياتهــا يف تضاعيــف الحيــاة

العربيــة.

عـرب تشــعر بالحاجــة إىل االختــاف لــذا
ال ـ
انغلقــت عــى معارفهــا وعلومهــا التــي صــارت

تعيــد نفســها .وهــو مــا نجــده يف شــروح

بعــض البالغيــن وأقيســة النحويــن وأشــعار
الناظمــن وكتابــات الناثريــن التــي تفتقــر إىل

وال نــكاد أن نقــف عنــد أيّ علــم مــن أعــام

روح التجديــد واالند ـمـاج التــي تحــى بهــا

العموميــة نفســها ،خــذ مثــا الجاحــظ الــذي
امتلــك ف ـكـراً عومليــاً انفتــح فيــه عــى مــا عنــد

الك ّتــاب والعل ـمـاء واألد ـبـاء .وتدريجيــا فقــدت

هــذه الحضــارة إال نجــده حامــا الســمة

الشعوب األخرى من آداب وعلوم وثقافات
فأفــاد منهــا ،مضيفــاً إليهــا خصوصيــات مــا

عـرب مــن أدب وعلــم وثقافــة .وكان
لــدى ال ـ
ً
يســمي أرســطو الحكيــم آخــذا عــى املرتجمــن

عــدم اســتطاعتهم أن ينقلــوا مــا ترجمــوه عــن
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الثقافيــة يف التاريــخ والهويــة واللغــة والديــن

لعوالم معيشة تأقلما معرفيا مع الشروط

خلــدون إىل جانبهــم كونهــم يتعرضــون

تتجانــس الثقافــة بقرائــن متشــابكة تدلــل

التحديــث االجتماعــي (مســتقبل الطبيعــة

وإذا كان الدكتــور محمــد عابــد الجابــري قــد

النظر إىل العالم بوصفه وحدة دينامية غري

طـاع
العصبيــة والدولــة” :هــل هنــاك انق ـ

واملجتمــع العاملــي هــو املجتمــع الــذي تتفاعــل

الروح العمومية للتنوع وال توكيد أن ترجمة

أدب وعلــوم ومعــارف وفلســفات ،مجســدة

وتحديــدا يف كتابيــه (فــن الشــعر والخطابــة)

فهــم الــذات ألخالقيــات الت ـنـوع اإلنســاين هــو

الدولــة ب ـنـاء فوقيــا لب ـنـاء تحتــي متضعضــع
بالخرافــات .ومَ َثـ َـل هــذا الب ـنـاء التحتــي

فــكان أمــة يف فــرد وأعنــي بــه ابــن خلــدون.

أن الرتجمــة ســبيل مهــم يف اال ـغـراف مــن

األخــرى.

الثقــايف ســبب رئيــس يف (تهذيــب الطبيعــة

باإلن ـتـاج والتحــرر بالبيئــة واملعيــش بالع ـمـران

يف الحقيقــة فهــم للنفــس بطريقــة مســتقلة

غربــا متفاعلــة غــر متعاليــة ومفيــدة يف

هــذه الحضــارة لالختــاف أن ازدادت صالتهــا

بالدولــة واملعتقــد بالعصبيــة والحضــارة

يف عمومــه وتخصصــه.

تحقيــق وشــرح عبدالســام هــارون ،ج،1

الفلســفة اإلغريقيــة إىل العربيــة كانــت قــد

العصــور الوســطى .وكان مــن نتائــج اســتثمار

الــذي جعــل ابــن خلــدون ينبــغ فيــه ويصــر
عاملــاً وفيلســوفاً مم ـيـزاً؟

ولعــل أهــم املســائل التــي دللــت عــى تفــرد

االنحطــاط يف الحضــارة العربيــة اإلســامية

أثرهــا يف األمــم املجــاورة القريبــة والبعيــدة

بذلــك الــروح العموميــة لالختــاف الثقــايف يف

التــي مــا أن اســتثمرت اختالفهــا حتــى نمــت

جـاء بعدهــم مــن
الجاحــظ ومجايلــوه ومــن ـ

إليــه بعــد أن تالقــت يف ف ـكـره علــوم حــوض

وأعراقــه ،ليكــون مثــاال عــى عموميــة

هجمــات التــر شــرقا وتقلــص حكــم املســلمني

 ،2006ص35ـ  ).36وباالســتناد إىل هــذه
الرؤية الهابرماسية ال يكون عجبا أن يمتلك

ابــن خلــدون روحــا معرفيــة انفتاحيــة ذات

والالعقالنية ،مكنته من االســتقراء الســليم
اليونانيــة ومفيــدا مــن علــوم الرومــان

غربــا وضعفــت األســر الحاكمــة باملؤا ـمـرات

وال ـفـرس.

طـاع الطــرق،
والخرافــات واألوبئــة وق ـ

عــن مجايليــه يف القــرن الرابــع عشــر امليــادي

والثــورات والحــروب الدينيــة والطاعــون

ضـراوة
فســادت الفــوىض والالعقالنيــة وال ـ

البشــرية ،وعــم الجمــود الفكــري وعــدم
ضـاع
االســتقرار االجتماعــي وتدهــورت األو ـ

الرومانيــة ولــم يعــد التجديــد مظ ـهـرا مــن

الج ـفـاء عــى االذواق وحوربــت الفلســفة

كتــورة ،املكتبــة الشــرقية ،بــروت ،ط،1

فيــه مشــاعل الحضــارة اإلســامية أمــام

شـوكة الصوفيــة ،حتــى
الفلســفة وقويــت ـ

والعلــوم والرتجمــة والصناعــات وطغــى

اإلنســانية ،يورغــن هابرمــاس ،جــورج

وزودتــه بقــوة االســتدالل متأ ـثـرا بالفلســفة

الحضــارة العربيــة اتصالهــا بالحضــارات

مظاهرهــا ،فرتاجــع الع ـمـران واآلداب

املوضوعية للحياة ومظهرا مهما من مظاهر

أســس ناقــدة ،بعيــدة عــن االنت ـقـاء والتلفيــق

االقتصاديــة والثقافيــة وتالشــت هيبــة الدولــة

األخــرى شــرقا وغربــا الســيما الحضــارة

مع ـتـرا التخلــص مــن اإلرث الفلســفي

االختالف الثقايف كتيارات ونظريات ومنازع.
صـراً مفــككاً
ولقــد كان عصــر ابــن خلــدون ع ـ

شاعت فيه مظاهر التفرق والتناحر وخفتت

وحلــت محلهــا ســلطة القبيلــة وتراجعــت
وصــف جــاك ـبـرك هــذا العصــر بأنــه مــن
أســوأ العصــور التــي عرفتهــا حضــارات
البحــر االبيــض املتوســط (فكــر ابــن خلــدون

بالحوادث املريرة واالنتكاسات املتالحقة وما

ولقــد كان الفكــر الخلــدوين ف ـكـرا كونيــا عا ـبـرا

التــي فيهــا مــن امل ـقـوالت والنظريــات مــا يصلــح

اإلنســانية) كمــا يــرى هابرمــاس الــذي أكــد أن

ناعمــة وأبو ـقـرة وابــن فهــر وابــن املقفــع مثــل

ص 75ـ  .) 76ويف هــذا ال ـقـول تدليــل ال عــى

عمقهــا وغناهــا ممــا لــدى تلــك األمــم مــن

ومــا جــرى عــى الحضــارة العربيــة اإلســامية

ليســت للتصديــر ،بغــداد ،د .ت ،ص .)10
وإذا كان الحــال مرتديــاً يف هــذا العصــر ،فمــا

تبعهــا مــن انهيــارات وتراجعــات.

للحــدود ،وهــو مــا نســتوحيه مــن مقدمتــه

دار الشؤون الثقافية العامة ،طبعة خاصة

بيــد أن مــن حســن الصــدف أو باألحــرى مــن

ومــن الحضــارات املتفاعلــة واملؤ ـثـرة أيضــا

التي امتدت من الصني شرقا حتى األندلس

والفالســفة وخربــت االمصــار والصنائــع

العصبيــة والدولــة ،محمــد عابــد الجابــري،

بالحضــارة اإلســامية إىل التخلــف والتمــزق

عــى تجــذره األصــي تاريخــا وهويــة ولغــة.

ال بــد مــن ال ـقـول إنّ اإليمــان باالختــاف

أرسطوطاليس”( كتاب الحيوان ،الجاحظ،

الحضــارة العربيــة االســامية التــي كان لهــا
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اإلرث المتوسطي

سـره عالقــة الديــن
عقليــة ابــن خلــدون تف ـ

بالبداوة وقوة الجاه باالستهالك واالقتصاد

والجغرافيــة

بالتاريــخ،

منتقــدا

ب ـنـاء

املهمشــون املســتضعفون الذيــن وقــف ابــن
الســتغالل الدولــة.

سـاءل يف خاتمــة كتابــه “فكــر ابــن خلــدون
ت ـ

بــن تاريــخ ابــن خلــدون وعهــد مــا بعــد ابــن

خلــدون؟ فــإن مرحلتنــا الحاليــة تجعلنــا
نتساءل :هل يكون يف خضم نظامنا ما بعد

العوملــي املتســم بالفــوىض واالنهيــار األخالقــي
والرتاجــع القيمــي والتطــرف الفكــري أمــل

ومــزج وفــرق ونقــد ،متمتعــا بــرؤى ومناهــج
مستحدثة .وما ذلك إال ألنه انقلب بدينامية
صـره املنغلقــة
تفاعليــة خالّقــة عــى ثوابــت ع ـ
صـول
والتعســفية والتــي كانــت ســببا يف الو ـ

وسياســية ال تتقاطــع مــع االختالفــات
والعــرق واملذهــب .وبالشــكل الــذي فيــه

عــى العقــل املنفتــح والســليم الــذي ينحــو إىل
خاملــة لكنهــا زئبقيــة دائمــة التغــر.

فيــه الثقافــات والهويــات واللغــات كتأكيــد

حقيقــي أصيــل عــى عموميــة االختــاف الــذي
فيه تتباين الجزئيات لكنها تتفق يف الكليات

ضمــن نزعــة كوزموبوليتانيــة ال تتزاحــم فيهــا
امل ـقـوالت والقيــم وامللكيــات.

فيهــا انفتاحيــة الحضــارة العربيــة الدولــة

(ابن خلدون البحر املتوســط يف القرن الرابع

وآخريــن ،القا ـهـرة ،)2006 ،فجــادل وتضــاد

وفــق معايــر سياســية وجغرافيــة ودينيــة

فيها النوع البشري واحد لكنه ثنايئ ذكوري

أو عىل األقل استعادة قيم حضارية تجتمع

مــدى مــا تحفــل بــه مرحلتنــا الحاليــة مــن

سـراج الديــن
النســخة العربيــة إســماعيل ـ

والعصــور متحققــا بــن الشــعوب عــى

بظهور فكر كوين مختلف كفكر ابن خلدون

فــكان فكــر ابــن خلــدون ف ـكـرا مختلفــا ثقافيــا

جـرا مولينــز ،تقديــم
ماريــا خيســوس في ـ

طـول الحقــب
ولقــد ظــل العبــور الفكــري عــى ـ

وما يؤكد حاجتنا إىل مجتمع عاملي انفتاحي

اإلســامية وعومليتهــا؟

عشــر قيــام وســقوط اإلمرباطوريــات ،تنســيق

لعــدة بيئــات وأزمنــة ويالئــم الواقــع اإلنســاين

هــي إنســانية النواميــس االجتماعيــة التــي
وأنثــوي وكل فــرد واحــد ومتفــرد ال يمكــن

إنّ االجابــة عــى هــذا الســؤال تتوقــف عــى

تجزئتــه .ومــن دون هــذه الرؤيــة العموميــة

تمظ ـهـرات االختــاف الثقــايف وتمثيالتــه

الثالثــة؛ فــإن التناحــر والتصــارع يظــل قائمــا

العموميــة تداخــا وتشــابكا وعبــورا للحــدود
التــي ال ينبغــي النظــر إليهــا عــى أنهــا ترســيم
قطعــي للفصــل والعــزل بــن املناطــق والــدول

حـرة متداخلــة
والجماعــات؛ بــل هــي مناطــق ـ
ثقافيــا وإنســانيا ،تمامــا كالجذمــور الــذي
يطــور نفســه إىل مــا ال نهايــة يف فــروع متصلــة

ومتمازجــة لكنــه مــع ذلــك يبقــى محافظــا

ملســتقبل االختــاف الثقــايف يف األلفيــة
ومعه ستزداد الحدود شراسة ،وستنحشر

البشــرية يف مزيــد مــن التحييــد والتحجــر
والتقييــد ،ويظــل اإلنســان حبيــس تعاليــه

وعزلتــه.

ناقدة وأكاديمية من العراق
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مقال

يوحنا الدمشقي
خيري الذهبي

جـان الشــهري،
قليلــة هــي األســماء التــي التصقــت بهــا دمشــق ،فمــا عــدا املهنــدس العظيــم أبــو لــودور الدمشــقي صاحــب عمــود ترا ـ
ً
أيضا وربما أوالً القديس يوحنا الدمشقي أو
وما عدا مؤرخ دمشق الكبري ابن عساكر وما عدا الشاعر الوأواء الدمشقي ،هناك

سـوب إىل قبيلــة تغلــب العربيــة عــى األرجــح ،ومــا عــدا تلــك األســماء العظيمــة ،فالتاريــخ لــم
ســرجون بــن منصــور بــن ســرجون املن ـ

يحتفــظ بأســماء ك ـثـرة حملــت اســم الدمشــقي ،وربمــا كان ســرجون هــذا الــذي اشــتهر بالتاريــخ الدينــي ،والتاريــخ الكنــي ،باســم
يوحنــا الدمشــقي هــو االســم األكــر شــهرة عامليــة لغــر املختصــن.

استطاع

قديســنا ورجــل الدولــة

ضـاء ذلــك
بعــد أكــر مــن قرنــن عــى انق ـ

وما هو دور البريوقراطية اإلدارية الدمشقية

يعــر الحــدود واللغــات واملذاهــب املســيحية

عىل شدة ما كان بينها من عنف ،واستطاع
أن يجعــل اســمه واحــداً مــن أهــم أســماء

أعــوذ باللــه هــل يمكــن أن يكــون تاريــخ ال ـفـرة

وجباية الضرائب ،وبناء الجسور ،واإلنفاق

حـرب األهليــة
الفتوحــات الكــرى وتاريــخ ال ـ

عــى الــدور الجديــد الــذي أوكلــه لهــم القــدر

املســيح ّية قبــل انقســامها إىل الكنيســتني

بــن أنصــار عــي وأنصــار معاويــة ،أن يكــون

الكبــر هــذا أعنــي يوحنــا أن

املعلمــن واملنشــدين واملفكريــن الدينيــن يف

األكرب ،األرثوذكسية والكاثوليكية ،ثم فيما

بعــد إىل الربوتســتانتية وظلــت أناشــيده
وتهليالتــه وقصائــده الدينيــة تتــداول يف

الكنائــس بلغــات عــدة باليونانيــة والالتينيــة
والعربية فيما بعد.

قــارئ التاريــخ اإلســامي املبكــر يقــع يف مــأزق،

فمــا عــدا أن مــن كتــب تاريــخ القــرن األول

جـرة وبتحديــد أكــر تاريــخ العصــر األمــوي
لله ـ
جــاؤوا بعدهــم ،وقــارئ التاريــخ اإلســامي

صـراع مــا
األوىل يف التاريــخ اإلســامي أي ال ـ

هــذا التاريــخ قــد كتــب بعــد قــرن أو أكــر مــن
َ
ومستخلصاً من ذواكر الباقني عىل
حدوثه،

امتصــت اندفاعهــم إىل الداخــل.

املســائل السياســية والعقيديــة مــن الصعــب

ما معنى كلمة الجند الشامي املطيع والذي

النظــر عــن محاوالتهــم النزاهــة والحيــاد ففــي
النزاهــة والحيــاد.

إذن فتلــك ال ـفـرة أعنــي األمويــة هــي ـفـرة

ـفـراغ معــريف ليــس هــذا فحســب ،بــل هنــاك
فراغــات أخــرى لــم تغـ َّ
ـط أبــداً :مــا هــو دور

القبائــل العربيــة الك ـثـرة يف بــاد الشــام،

يف ال ـفـرة األمويــة ،فـ”مــروج الذهــب”

حـرب ،أو تســهيل الفتــح للمســلمني
يف ال ـ

aljadeedmagazine.com

حـرب األهليــة التــي
يســقطونها نهائيــاً ـلـوال ال ـ

قيــد الحيــاة وبيــد أعــداء تلــك ال ـفـرة بغــض

ســيصاب بصدمــة إذ لــن يعــر عــى نــص

للمســعودي كتــب يف ال ـفـرة العباســية أي

حينمــا أســقطوا الدولــة الفارســية العجــوز
نهائيــاً .وزلزلــوا الدولــة البيزنطيــة وكادوا

مــا هــو دور البريوقراطيــة الشــامية املســيحية

قضاعــة وبطونهــا ،كلــب ،وبكــر وتغلــب،

تاريخــي واحــد عــن ال ـفـرة األمويــة مكتــوب

112

األزهــى يف التاريــخ اإلســامي ،وأعنــي ـفـرة

عىل الجيوش يف تعليم املسلمني الحجازيني

وغســان بتلوّناتهــا .مــا هــو دور أولئــك النــاس
الحجاز يــن.

يف كل هــذا؟

تحســر عليــه عــي بــن أبــي طالــب وتمنــى
َّ
شـرة مــن جنــد الكوفــة
لــو يســتبدل كل ع ـ

صـرة بواحــد منهــم .ومــا الــذي م ّيــز جنــد
والب ـ
الشــام ـهـؤالء حتــى جعلهــم ينتصــرون عــى
جنــد اإلمــام عــي ريض اللــه عنــه رغــم ّ
تعلــق

فؤاد حمدي

هــم أعــداء األمويــن السياســيون الذيــن

التاريــخ ،والطــري والواقــدي والبــاذري..

الشــامية العريقــة يف املدينيــة وقيــام الدولــة،

جنــد اإلمــام عــي وإيمانهــم بقضيتــه أكــر مــن
ّ
تعلــق جنــد معاويــة بــه ،ثــم يكمــل ـهـؤالء

الجنــد رحلــة االند ـفـاع اإلســامية األمويــة

فيصلــون أيــام الحجّ ــاج إىل حــدود الصــن،
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مقال

وأيــام أب ـنـاء عبــد امللــك إىل حــدود فرنســا.

فمــن هــم ـهـؤالء الجنــد الشــاميون ،ومــا

عــى تســليم دمشــق ..مــن هــو ،وإىل أيّ

األ ـعـراق ينتمــي .الحــق ليــس لدينــا نــص

ســر قوتهــم واندفاعتهــم لب ـنـاء إمرباطوريــة
ستعيش حضارياً ألكرث من أربعة عشر قرناً

صريــح عــى نســبه ،ولكــن كل اإلشــارات

وبقــي إشــعاعها الحضــاري والثقــايف يف

التــي ســنعرف منهــا فيمــا بعــد الشــاعر الكبــر

وإن تــاىش تماســكها الســيايس والعســكري

انتشــار الديــن اإلســامي واللغــة العربيــة يف

تلــك اإلمرباطوريــة.

عـرب املســلمون بقيــادة يزيــد
جـاء ال ـ
يف البــدء ـ

بــن أبــي ســفيان وانتصــروا عــى البيزنطيــن

يف معركــة أجناديــن عــام  634م .وارتــد
البيزنطيــون مندحريــن نحــو دمشــق ثــم

سـرجيوس قائــد البيزنطيــن املهــزوم
رأى ـ
أن ينســحب إىل حمــص فأنطاكيــة لينطلــق

املســلمون يطاردونــه ولكــن البيزنطيــن
يوقعــون باملســلمني هزيمــة مــا ـقـرب حمــص

عــام  635ويعــود املســلمون إىل دمشــق

يحاصرونهــا ،وعندئــذ تقتنــع النخــب يف

دمشــق أن بيزنطــة قــد انتهــت كمــا انتهــت
فــارس عــى يــد ـهـؤالء الحجازيــن ،ـفـرأوا أن

يفاوضوهــم عــى تســليم دمشــق ،وملــا كان

الحجازيون املسلمون حديثي عهد يف حصار
املــدن وآليــات الحصــار ،وكانــوا خائفــن

مــن رجعــة البيزنطيــن معززيــن بجيــوش

جديــدة ،فهيبــة الــروم مــا ـتـزال قويــة فقــد
رضــوا بشــروط الدمشــقيني التــي وضعتهــا

النخبــة الدمشــقية لصالــح املدينــة ال لصالــح

الفاتحــن ووافــق املســلمون ،واستســلمت
املدينــة استســامها األول.

تــدل عــى أنــه مــن أصــل تغلبــي ،تلــك القبيلــة

األخطــل التغلبــي ،ولكــن مــا الــذي يرجّ ــح

كــون منصــور هــذا مــن تغلــب.

سـرجون الجــد كان عــى األغلــب تغلبيــاً
بــن ـ

وقطعــاً لــم يكــن يونانيــاً ،وال التينيــاً.
ولكــن مــا الــذي يجعــل رجـا ً مثقفــاً
وبريوقراطياً كبرياً (مديراً ملالية الوالية كلها)

يقرر تغيري والئه من بيزنطة إىل هؤالء البدو

القادمــن مــن الحجــاز.

معظــم ســكان ا ـملـزة املتاخمــة للمدينــة والتــي

عرفت لزمن طويل باسم “مزة كلب” والتي
اعتنقــت املســيحية دينــاً يف مرحلــة مب ـكـرة
جــداً.

هــذا التحالــف مــن القبائــل (قضاعــة) كانــوا

سـرجيوس شــفيعهم
يعتــرون القديــس ـ

وكانــوا يســتخدمون هــذا االســم بصيغــة
سرجيس وأحياناً سركيس ،وأحياناً بصيغة

التصغري سرجون أو سرجه وعلينا أال ننىس

أن اســم رصافــة هشــام القريبــة مــن الرقــة
سـرجيوبوليس أو مدينــة
حاليــاً كان اســمها ـ
سـرجيوس ،وعلينــا أال ننــى أن
القديــس ـ

التغالبــة كانــوا يحملــون عــى راياتهــم صــورة

سـرجيوس.
القديــس ـ

ولكن من كان رأس النخبة الدمشقية ،ومن

سـرجون بــن منصــور
عنــه وأعنــي منصــور بــن ـ

ورد جرير عليه:

شـاء دولــة مركزيــة كمــا حصــل يف بــاد
إن ـ

املرحلــة الزاهيــة ،ولكــن الشــاميني اســتطاعوا

جـاءت
وبــدأ العــذاب واالضطهــاد الدينــي و ـ

بــن آرام دمشــق ،وآرام حمــاه ،وآرام

واســتعبدوهم كما اســتعبدوا ســكان الشــرق

أعادوا إنتاجها فأرسلوا بعدد من الشاميني

فداســوا عــى رقابهــم ببســطارهم الفاحــش
جـاء اإلســكندر املقــدوين والــذي يعتــر
حتــى ـ

“بيــررويس” صاحــب كتــاب “مدينــة إيزيــس
حـرب
عـرب” فيــه أن ـ
أو التاريــخ األصــي لل ـ

اإلســكندر لــم تكــن غــزوة خارجيــة ،بــل
كانــت انقالبــاً داخليــاً ضمــن الثقافــة اآلراميــة

معهــم يف الديــن إىل حجــازي اســمه فيصــل

األريوســية واملرقيونيــة والنســطورية ..إلــخ،

التشــبيه ،ولكــن مــا يهــم هــو الحلــم الشــامي

الحروب الفارسية البيزنطية وكانت دمشق
أوالً ،ثــم الشــام تاليــاً الضحيــة.

الرومانيــة بمهندســيهم أبولــودور الدمشــقي

وشــعرائهم وكتابهــم لوقــا السميســاطي

دمشــق املتوســطية يف تلــك ال ـفـرة تنتمــي

الداخــل الشــامي.

الوثنيــن ال ـفـرس عــى أهــل الكتــاب الــروم،
فنزلــت اآليــة القرآنيــة “غلبــت الــروم يف أدىن
األرض وهــم مــن بعــد غلبهــم ســيغلبون يف

بضــع ســنني” (ســورة الــروم) ،وهــذا مــا كان،

مــا يهمنــا مــن هــذا كلــه أن رجلنــا منصــور

جـاء
العســكرية فم َّزقــت تدمــر وحلمهــا ،ثــم ـ
يشــبه اإلمرباطوريــة إىل أن أحــس البســطار

الالتينــي بالخطــر ،فمزقهــم شــر ممــزق ،بــل

حــاول حتــى اليهــود الثــورة يف مــا ســمّ ي بثــورة

الريموك ،حني أمره باهان باسم اإلمرباطور

هرقــل أن يدفــع رواتــب الجنــد البيزنطيــن

الذيــن ســارعوا لنجــدة دمشــق بعــد أن تخــى

الحجازيــون عنهــا وأعــادوا الجزيــة والغرامــة

تمــي فتحــرق وتنهــب وتغصــب.

والتــي ســتكون يف الري ـمـوك.

مؤجلــن األمــر إىل مــا بعــد املعركــة الفاصلــة

حــن طلــب القائــد البيزنطــي باهــان مــن
منصــور أن يدفــع رواتــب الجنــد وكان قــد

ألــف دينــار ،وملــا وصــل الــروم طالبــوه بدفــع

خـراج مرتــن ،ـمـرة لل ـفـرس ،و ـمـرة
دفــع ال ـ

ألســياد البلــد الســابقني ال ـفـرس رفضــوا

ما يكفي من املال ،وكان ينتوي عىل األغلب

خـراج نفســه ،فلمــا اعتــذر بأنــه قــد دفعــه
ال ـ
خـراج الجديــد مئــة
وأصــروا عــى أن يدفــع ال ـ

الوســطى الذيــن أدمنــوا مهاجمــة عواصــم

املاكابيــن ولكــن العقوبــة كانــت يف تدمــر

ترى هل مجَّ د اإلسالم اإلسكندر يف تمجيده

الديــن الشــامي ،ألــم أقــل إن آرام كانــت أقــدر

سـرجون،
ألــف دينــار ،ودفعهــا منصــور بــن ـ
وحملهــا يف قلبــه غضبــاً وأملــاً للظلــم املــزدوج.

عــى الثقافــة والحضــارة منهــا عــى تشــكيل

يف دولــة عربيــة ال يحكمهــا فــاريس وال رومــي.

أورشليم وتحريمها عليهم .وكانت املسيحية

اليعقوصــة ،أو الواقوصــة ،أو معركــة

الحربيــة ألهلهــا حــن عجــزوا عــن حمايتهــا

فهــو مــن أبعــد الربا ـبـرة عــن عواصــم

يفارقهــم ،وهكــذا حاولــت زينــب – زنوبيــا

املســلمني أول ـمـرة كان يعــرف مــا يفعــل

سـرجع البيزنطيــون الشــام ،ولكــن
فلقــد ا ـ
الضحيــة كانــت دائمــاً هــي الشــام ،جيــوش

األنبــاط يف ســالع ومدائــن صالــح وصنعــوا مــا

ذي القرنــن ،مجَّ ــده حتــى قــارب بــه النبــوة؟

الروميــة.

الشــهري ،ويف املشــاركة الفاعلــة يف الحضــارة

جـاءت رومــا بــكل آلتهــا
الحلــم يف تدمــر ،و ـ

املفــاوض عــى تســليم دمشــق ومديــر املاليــة

لربســيبوليس الفارســية وال للقســطنطينية

كتــاب كمــا هــو اإلســام ،وســعدوا النتصــار

سـرجون مديــر
عــاد الــروم ،وكان منصــور بــن ـ
املاليــة قــد دفــع ال ـ
خـراج كامـا ً لل ـفـرس مئــة

جـوج هــو اإلســكندر ،ومــن
جـوج ومأ ـ
ضــد يأ ـ
جـوج ومأ ـ
يأ ـ
جـوج أصـاً؟ أهــم بــداة آســيا

يف إقامــة دولــة خاصــة بهــم ال يكــون والؤهــا

وعــن ســبق تصميــم بدليــل أنــه عنــد معركــة

املواطنــة الرومانيــة يف تحالــف الديكابوليــس

سـول الكريــم .أفليــس املهزومــون أهــل
بالر ـ

عــن الطاغيــة داريــوس؟
ً
دخــل اإلســكندر محــررا ومعــه فلســفة

الحضــارة ،تــرى هــل كان مــن أقــام الســد

بــن الحســن .أعــرف أن هنــاك اختالفــات يف

طـرة عــى رومــا ،وحصلــوا عــى حــق
أبا ـ

ولكــن الحلــم بدولــة مركزيــة شــامية لــم

أرسطو ورسائله ،فمجَّ ده التاريخ الشرقي،

والءهــم مــن حــكام القســطنطينية بيزنطــة
ســابقاً إســطنبول حاليــاً رغــم اتفاقهــم

املســيحية املخالفــة للمجمــع الخلقيــدوين
وهكذا ُك ّفر وحُ ِّرم اليعاقبة يف مصر والشام

تــأيت فتحــرق وتنهــب وتغصــب ،وجيــوش

الفارســية لــم تقــاوم .ولــم يقاومــون؟ أللد ـفـاع

ســرى املوقــف نفســه يتكــرر بعــد حــوايل
أربعــة عشــر قرنــاً حــن نقــل الشــاميون

قريــش والحجــاز بهــذه الهزيمــة فشــمتوا

سهولة اندفاع االسكندر من مقدونيا وحتى

الهنــد ،فالشــعوب الخاضعــة لإلمرباطوريــة

وإن اختلــف معــه يف الديــن.

واحتل الفرس الساسانيون الشام وسمعت

لبيئتهــا ونظرائهــا ،ولــم تعــد مختبــأة يف

فــارس ومقدونيــا واليونــان ،وهــذا مــا يفســر

سـرجون يف نقــل والئــه مــن بيزنطــي غريــب
ـ

ومــا يقـوّي اعتقادنــا يف أن منصــور بــن
سرجون الجد حني َّ
سلم دمشق للحجازيني

نفســها ،تلــك الثقافــة التــي كانــت ســيدة يف

يستنصرون بمار سرجس وابنه بعد
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الهجمــة املتوســطية وابتلعوهــا ومــن ثــم

وميلياغــروس مــن جــادارا ..إلــخ .فكانــت

الحضــارة ودمارهــا وأكل األخضــر واليابــس؟

دمشــق أهــم مدنهــا.

لهم حتى جاء البسطار الالتيني فسحق تلك

جـاء ال ـفـرس
صوبــا ،ويمحــاض ..إلــخ .حتــى ـ

سـرجون جد الرجل الذي ســيكون كتابنا
بن ـ

العــام للواليــة الفينيقيــة الغنيــة والتــي كانــت

عاش الشاميون فرتة زاهية خلت من بطش

خـراق البســطار الالتينــي حينمــا اســتوعبوا
ا ـ

ً
ً
ناقعا
وموتا
ومارسرجيس

الصليب وما لهم من ناصر

مــا نعلــم هــو أن ذكــرى املقــدوين كانــت ذكــرى
محرتمة جداً حتى أن التاريخ َّ
ظل ألكرث من

وكانــت املســيحية ثــم كان املجمــع
َّ
وكفــر الفــرق
الخلقيــدوين الــذي حـ َّرم

جـوج ،ومــن اســتعباد ال ـفـرس
جـوج ومأ ـ
يأ ـ

بــاد الشــام كان لقضاعــة التــي جمعــت بــن
ضـرة ،وأفخــاذاً رحالــة
أبنائهــا أفخــاذاً متح ـ
الكبــر كانــت قبيلــة كلــب التــي اســتوطنت يف
القلمــون ـقـرب دمشــق ،والتــي َّألــف أبناؤهــا

سـاء) .فهــل كان ذو القرنــن
(ســورة الن ـ
ً
اإلســكندر واحــدا منهــم؟ اللــه أعلــم! ولكــن

صـرة
إعالميــة شــديدة التطــور (كأمريــكا) املعا ـ
مثـاً.

حـرم
(أت ـبـاع يعقــوب الربادعــي الشــامي) و ـ

الرافديــن وبــاد النيــل ،وكانــت آرام ممزقــة

بدويــة ،ومــن أهــم أفخــاذ هــذا التحالــف

عليــك مــن قبــل ورسـا ً لــم نقصصهــم عليــك

عــون مــن جيــش (كربيطانيــا) أو تكنولوجيــا

وإن اتفــق معــه يف الديــن إىل ابــن عــم عربــي

لغتهــا اآلراميــة يف العالــم املتحضــر كلــه دون

ألــف عــام يــؤرخ بوفــاة اإلســكندر.

قبــل كل يشء ،علينــا أن نذكــر أن القبيلــة

األكــر ،أو تحالــف القبائــل األكــر املنتشــر يف

ولنذكــر أن القــرآن يحــدث عــن الرســل (غــر
املعروفــن) ،في ـقـول “ورسـا ً قــد قصصناهــم

الدولــة املركزيــة ،أفلــم تســتطع آرام نشــر

ترى أكان هذا هو الدافع الداخيل ملنصور بن

كانــت آرام أو بــاد الشــام بصيغــة اســمها
العربيــة تعــاين دائمــاً مــن و ـفـرة يف الثقافــة

والحضــارة ،ونقــص مريــع يف القــدرة عــى

ولنذكر قصيدة األخطل التغلبي:
ً
ملا رأونا والصليب
طالعا                  

كان املفاوض بالنيابة عن املدينة؟ إنه منصور
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سـرجون ناظــر املاليــة واملفــاوض
منصــور بــن ـ

اإلرث المتوسطي

جـاء الحجازيــون واســتيقظ الحلــم الشــامي
و ـ

للــروم فأجــاب منصــور بأنــه لــم يعــد يملــك
أن يصنــع ثــورة يف املدينــة ضــد بقايــا الحاميــة

عـرب ،واضطــر
البيزنطيــة ويعيــد تســليمها لل ـ
باهــان أن يتابــع م ـ
سـرته إىل الري ـمـوك دون

ضـرب معســكره عــى وادي الرقــاد أو
مــال ،و ـ

يعقوصــة ومضــت أيــام والجيشــان متهيبــان
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مقال

فؤاد حمدي

املســيحية التــي لــم تقبــل بقانــون اإليمــان
الخلقيدوين لم يتبق منه إال الجابي القايس
والط ـمـاع الــذي ال يفكــر يف إب ـقـاء بعــض

الحليــب للعجــل بعــد اب ـتـزاز الب ـقـرة حتــى
النقطــة األ ـ
خـرة.

هذا املوقف الذي اتخذه منصور بن سرجون

التغلبي العربي ربما يفسر الكثري فيما بعد.

يوحنــا الدمشــقي؟

إن زائــر الجامــع األمــوي اآلن حــن يصــل إىل

بــل هــم مــن د َّربــوا الحــكام الجــدد عــى فــن

حـرب وعــى
البــدو املتطوعــن عــى فــن إدارة ال ـ

يحيــى ،ويــرى إىل جانبهــم املســلمني الســنة،

وهــم يقدمــون نذورهــم وأدعيتهــم إىل النبــي

يقدمون نذورهم وأدعيتهم إىل النبي يحيى،

وإىل جانــب ـهـؤالء وأولئــك يــرى مســيح ّيي

وعــى حســن التدريــب والطاعــة اللتــن
صـران دائمــاً عــى الشــجاعة الفرديــة األمــر
تنت ـ

العالــم بــكل طوائفهــم يقدمــون نذورهــم

الجنــد الشــامي ،فالطاعــة هــي بنــت التدريــب

للنبي يحيى ،فيدهش لهذا التعايش .ولكن

حـراف.
واال ـ

وأدعيتهــم ليوحنــا املعمــدان االســم اآلخــر
الزائــر حــن ـيـرك املصــى ويخــرج إىل الباحــة

فيمــا بعــد وحــن ســنتابع منصــور الحفيــد

لــرى املســلمني الشــيعة اإلثنــي عشــرية وهــم

األخطــل ونخبــة املثقفــن الشــاميني يف
البــاط األمــوي ســنتابع أيضــاً طرائــق

عليه السالم .لن يدهش فقط بل سيذهل..

صديــق ونديــم يزيــد بــن معاويــة وصديــق

التعليــم الجديــدة التــي أدخلهــا الشــاميون

يــزورون ويقدســون مشــهد رأس الحســن
فهــذا الجامــع الــذي يجمــع املذاهــب واألديــان

يف معبد واحد ظاهرة ال مثيل لها يف العالم

كلــه ،فلــن تجدهــا يف معبــد مســيحي آخــر،

املســيحيون إىل البــاط األمــوي ،الفلســفة
واملنطــق والجــدل ،وســنتابع أيضــاً نقــل

وال معبــد مســلم آخــر.

الدمشــقي والقدريّــن .

األموي هي الرتاث الذي تركه لنا األمويون..

الجــدل الال ـهـويت إىل اإلســام ،وقيــام غيــان
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غـرب.
خدمــة للوحــدة بــن الشــرق وال ـ

ضريــح النبــي يحيــى ،فــرى املوحديــن الــدروز

الــذي يفســر مقولــة عــي فيمــا بعــد عــن طاعــة
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الــذي تضــع فيــه الكنيســة (الكاثوليكيــة يف
رومــا طبعــاً) كتــاب ين ـبـوع املعرفــة للدمشــقي

للحجازيــن بإدارتهــا ،ويفســر التدلــل ودالتــه

إقامــة الكراديــس عــى الطريقــة الرومانيــة،

ا ـقـرب منصــور ومعــه جمــع كبــر مــن أهــايل
دمشــق وكان الوقــت ليـاً ،اقرتبــوا يحملــون

األكوينــي ،ثــم يضيــف :واألمــل أن يــأيت اليــوم

واآلن مــا الــذي تبقــى مــن األمويــن ومــن

إدارة البالد ،وأشرفوا عىل تدريب الجند من

كمــا أعلــن ليقدمــه لباهــان.

أساســياً للمفكــر املســيحي الكبــر تومــا

يفســر اعتمــاد الحكــم األمــوي عليــه وعــى

وابنــه وحفيــده فيمــا بعــد عــى الخل ـفـاء
األمويني .فهم ليســوا من سـ َّـلم البلد فقط،

دمشــق يحمــل املــال الــذي جمعــه مــن املدينــة

معاصريــه وال عــى مــن تالهــم فقــط ،بــل
كان كتابــه “ين ـبـوع املعرفــة” مصــدراً معرفيــاً

إىل جانب موسوعة توما األكويني الالهوتية

جهــازه البريوقراطــي يف إدارة بــاد ال ـ
خـرة

خـراً خــرج منصــور مــن
حـرب ،وأ ـ
البــدء بال ـ

بعــد :لــم يكــن تأثــر يوحنــا الدمشــقي عــى

ظا ـهـرة التعايــش والتســامح هــذه يف الجامــع
سـرجون أو يوحنــا الدمشــقي
منصــور بــن ـ

الط ـبـول ونفــخ األبــواق وإطــاق الصرخــات.
أكان هــذا فعـا ً بريئــاً يريــد أن يبلــغ باهــان

وســمعوا الط ـبـول واألبــواق ظنــوا أن مــدداً

هــذا املوقــف والــذي يذ ـكـره ابــن البطريــق

سـرجون
يوحنــا الدمشــقي أو منصــور بــن ـ
وبعــد أن يتخـ ّـى عــن العمــل لــدى عبدامللــك

إنــه ا ـلـراث الــذي علينــا أن نحفظــه فهــو مــا

بكبســهم مــن الــوراء واألمــام ،فذعــروا،

الشاميني بالحكم البيزنطي البغيض والذي

ســيدخل مرحلــة جديــدة مــن دراســة

وعــى التعايــش .إنهــا دمشــق واســطة عقــد

يحصــل .البيزنطيــون حــن رأوا املشــاعل

وحســمت املعركــة بــن املســلمني والــروم.

الــذي ســيجعل املؤرخــن يكتبــون عنــه فيمــا

كاتب من سوريا مقيم في عمان باألردن

املشــاعل وفجــأة أمــر منصــور مــن معــه بقــرع

بوصولــه ،أم أنــه كان يريــد ملــا حصــل أن

للجيش العربي قد وصل وأن الخطة تقيض

ورمــوا بأنفســهم يف وادي الرقــاد ،فهلكــوا

ويذ ـكـره ابــن العميــد أال يفســر لنــا ضيــق
لــم يتبــق مــن فضائلــه بعــد هزائمــه الك ـثـرة
أمــام ال ـفـرس ،واضطهــاده املقيــت للفــرق

ويرتهــن يف ديــر مــار ســابا ـقـرب بيــت املقــدس

الالهــوت ويف الكتابــة يف علــم الالهــوت األمــر

أبقــى دمشــق عــى التاريــخ ،وعــى املحبــة

غـرب عــى الشــرق.
املتوســط ،ومفتــاح ال ـ
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مقال

المتوسط الذي لي
أيمن حسن

الســطر ّ
لخص حيايت وعالقتي بالبحر ّ
رأيت ّ
املتكون من ثالث كلمات أن ُي ّ
ُ
ّ
“هذا البحر يل” – ُيمكن لهذا ّ
النور عىل
الذي
الشــعري
ضفافــه .ليــس هــذا مجــازاُ .ولـ ُ
ّ
املتوســط ،يف مــكان يحمــل اســما يتطابــق معــه وهــو
ـدت بالفعــل عــى مرمــى حجــر مــن البحــر األبيــض
ّ
الضفــة ّ
“مصحــة ّ
الزياتــن”ّ ،
ّ
ّ
ّ
حمـام سوســة الفالح ّيــة
املتوســط لقريــة ّ ـ
الشــماليّة للبحــر
املصحــة ُبنيــت يف عمــق غابــة زيتــون عــى
ألن
ّ
التــي صــارت بفعــل ّ
الســنني مدينــة بأتـ ّـم معنــى الكلمــة ،أي قطبــا اقتصاد ّيــا وســياحيّا وجامع ّيــا وثقاف ّيــا.

“هذا

البحــر يل” وهــو بالفعــل كذلــك
ّ
تعلمـ ُ
ـت العــوم قبــل
إذ ّأن

واألرض واآلفــاق والعنــف أو غيــاب ال ّريــح

الصيــف كمــا يف ّ
وغروبهــا يف ّ
الشــتاء ،ح ّتــى

ّ
أماكــن امليــاد واملــوت،
املخصصــة للعائــات
واألشــباح ،أو األماكــن ّالتــي تحلــم بهــا

ُ
وخربت قراءة الحروف والكلمات عىل
امليش
ضــوء ّ
الشــمس ّالتــي كنـ ُ
ـب بزوغهــا
ـت أرقـ ُ
خــال شــهر رمضــان حيــث البحــر ومباريــات
ّ
والشــطرنج والــورق ،وهــي لـ ّـذة
ـكـرة القــدم
أخــرى ودور فكــري واجتماعـ ّـي متم ّيــز،
ّ
تعلمـ ُ
ـت منــه أنّ ـفـرض ّ
الصــوم ليــس مشـ ّـقة

الســقف واملمـ ّرات وســحر األســماء.
وخطــوط ّ

وترغــب فيهــا – هــي املغناطيــس ّالــذي يحـ ّر ُ
ف
قــوة جاذب ّيتــه خطــوط الحيــاة ]…[ .يعمـ ُـل

مــكان ا ـلـوالدة كقطــب جــاذب أو طــارد يف أيّ
حياة أخرى .الج ّنة املفقودة أو س ّيئة ّ
الذكر،

ـدين ووجــوديّ عــى حـ ّـد
بقــدر مــا هــو تمريــن بـ ّ

هــي عالمــة فارقــة ومنهــا تكــون الحيــاة فيهــا

“هــذا البحــر يل” ،نعــم ،هــو ّ
وكل مــا يجمــعُ

الســماء واألرض ،وبــن املــايض
بينــه وبــن ّ

دائرة :يولد خيال القريب والبعيد من مكان
ّ
“الصديــق الال ّ ـمـريئ”،
ا ـلـوالدة” (مــن كتــاب

وحقائــق وأكاذيــب ،وجمــال وأســاطري .يبــدو
ّ
واملعقــدة إىل العالــم
ظـريت البســيطة
أنّ ن ـ

“هــذا البحــر يل” ،دومــا وأبــدا ،وإن صــادف
صـ ُ
أن ُغ ْ
املتوســط ،لــم أتعـ ّرف
ـت فيــه شــمال
ّ

السواء.
ّ

والحاضــر ،مــن تــن وزيتــون ،و ـمـاء وهــواء،

تتماهــى مــع مــكان والديت ،ومــع عالقتــي
ّ
غـرة عــن
وتمثلنــي ف ـقـرة ص ـ
باملتوســط.
ّ

ّ
الصديقــة املرتجمــة واملبدعــة ســيلفي دوازيل

عــن املتصـوّف الفلمنــي روزبــروك (– 1293
“ )1381تبقــى روح املــكان بال ّنســبة إىل أولئــك
ّالذيــن ليــس لديهــم إحســاس بال ّتاريــخ:
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هروبــا أو تأصيــا ،ونفيــا أو عــودة ،ورحلــة أو

باريــس ،منشــورات التابــل رونــد.)2006 ،

عليــه ولــم أع ـتـره بحــري .وهــذا مــا يؤ ّكــد
الســابقة ،فهــي ضاربــة يف
صحّ ــة الكلمــات ّ

مــا ُيســمّ يه الكاتــب ال ّتونــي الكبــر محمــود

املســعدي “تأصيــا لكيــان” ،لكــن هــذا ليــس
مــن بــاب الوطن ّيــة أو ّ
الشــوفين ّية ّ
الضاربــة يف
حـرا ومناخــا
املتوســط ب ـ
التطـ ّرف ،ألنّ شــمال
ّ

ورمــا ونــورا ،ليــس جنوبــه وال شــرقهّ .
كل

يشء مختلــف ،ال يشء ُيشــبه مــا ألفـ ُ
ـت،
ُ
السهولة وال عن
بال ّرغم من ّأن ال
أبحث عن ّ

الســائد وال عــن املألــوف .فأنــا أتعمّ ـ ُـق يوم ّيــا يف
ّ
خطر الكتابة ّ
واللغة ّ
والتجمة والبحث .هذا
نصيبــي مــن شــخص ّية أوليس/أوديســيوس
ّالذي غاب عشرين عاما – عشرة خاض فيها
حـرب طــروادة ّالتــي دمّرهــا يف نهايــة األمــر
ـ

مــن خــال ابتــكاره ف ـكـرة “حصــان طــروادة”،
شـرة أخــرى ّ
تمثلــت يف رحلــة العــودة إىل
وع ـ

األفضــل :وهــي فرصــة الســفر.

مالم تحملهم داخل روحك

باملغامرات واملصاعب واملخاطر – ،يك يرجع

وأنت تنطلق إيل إيثاكا

فلتأمل أن تكون رحلتك طويلة
ّ
ولعل صباحات ّ
الصيف تكون كثرية

دون انتظار أن تمنحك إيثاكا الغنى

ال تخف من الليسرتيجونيات والسيكلوبات

لتدخل موائن تراها للم ّرة األوىل
ّ
ّ
ّ
محطــات ال ّتجــارة
تتوقــف عنــد
ولعلــك

ولكن ليس لديها ما تمنحه لك سوي ذلك

طاملا احتفظت بأفكارك سامقة

لتشرتي أشياء جميلة
أمّ ّ
اللؤلؤ واملرجان والعنرب واألبنوس

موطنــه إي ـثـاكا ،وهــي كمــا نعلــم رحلــة حافلــة

ظـره زوجتــه بينيلــوب
إىل موطنــه حيــث تنت ـ
ـوس.
ـويف أَر ُْغـ ْ
وابنــه تيليمــاك وكلبــه الـ ّ
عىل عكس ملحمة هومريوس ،حيث إيثاكا

هــي املصــر املنشــود ألوليس/أوديســيوس،
ّ
ويشــجّ عُ
الشــاعر اليونــاين املعاصــر

اإلسكندراين كونستنتني كافايف ،يف قصيدة

ضـاء الوقــت يف ال ّتيــه
“إي ـثـاكا” ،القــارئ عــى ق ـ
ّ
يف رحلتــه
والتعلــم مــن تجاربــه قبــل العــودة
إىل الجز ـيـرة .فحســب كافــايف ليــس إلي ـثـاكا
تقدمــه ،باســتثناء ّأنهــا ّ
مــا ّ
قدمــت بالفعــل

إيثاكا

فلتأمل أن تكون رحلتك طويلة

حافلة باملغامرة حافلة باالكتشاف

وال غضب نبتون

لن تجد شيئا من ذلك يف طريقك

ـس
طاملــا منعــت روحــك وجســدك مــن مـ ّ
الســاقطة
األحاســيس
ّ

لن تقابل الليسرتيجونيات والسيكلوبات
وال ّ
الشرس نبتون

ما لم تضعهم روحك أمامك

ويا لها من متعة يا لها من بهجة

ا لفينيق ّيــة

فوصولك إليها هو غايتك األخرية

لكن ال تتعجّ ل ال ّرحلة أبدا

فاألفضل أن تستم ّر ألعوام طويلة

ح ّتــى لــو كان للشــيخوخة أن تــدركك وأنــت
تصـ ُـل إيل الجز ـيـرة
غن ّيا بكل ما جنيته يف ّ
الطريق

لقد منحتك إيثاكا ال ّرحلة ال ّرائعة
فدونها ما كان لك أن تبدأ ّ
الطريق

فإذا ما وجدتها فقرية فإنّ إيثاكا لم تخدعك

فبالحكمــة العظيمــة التــي جنيتهــا بهــذه
خـرة الك ـبـرة
ال ـ
ال بـ ّـد ّأنــك قــد أدركــت بذلــك مــا ّالــذي تعنيــه
إي ـثـاكا.
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مقال

(ترجمــة شــخص ّية انطالقــا مــن ّ
التجمــة
الفرنسـ ّية ّالتــي قامــت بهــا عــن اليونان ّيــة
ُ
سـونار)
مارغريــت يور ـ
األديبــة الك ـبـرة

وهــذا ر ّبمــا مــا أعيشــه يوم ّيــا عــى ضفــاف
املتوســط صحبــة ّ
خـرت –
اللغــة ّالتــي ا ـ
ّ
الفرنسـ ّية – ّ
الســفينة أُبحـ ُر
والتــي تلعـ ُ
ـب دور ّ
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فيها ّ
كل لحظة ألسافر وأستكشف وأغوص
وأبحــث عــن ال ّنجــوم يف األعمــاق وعــن الــآئل
الســماء .فعندمــا أستشـ ُ
ـهد بال ّراحــل
يف كبــد ّ

محمــود درويــش وأ ـقـول “هــذا البحــر يل”،
أعنــي ّ
حقــا مــا أ ـقـول وأســتحضر وص ّيتــه يف

“الجداريّــة” (ّ )1999التــي شــرع يف ّ
خطهــا

اإلرث المتوسطي

يف “مديــح الظـ ّـل العــايل” ( )1982بســؤاله

امليتافيزيقــي َ
“عــمَّ تبحــث يــا فتـ ًـي يف زورق
ـور؟” ،ل ُيجيــب بطــرق عديــدة
األوديســةِ املكسـ ِ
الســؤال – الجــواب ّالــذي مــن
قبــل أن يطــرح ّ

خاللــه ـيـراءى لنــا مشــروع درويــش ّ
الشــعري
ّ
الشــعراء
واإلنســاين “هــل أَ ُكــونُ مدينـ َـة

يومــاً؟”.

رحــم األرض مــن أجــل والدة جديــدة تكــون

املتوســط ،مــن شــرقه إىل غربــه،
ر ّبمــا يكــون
ّ
ومــن شــماله إىل جنوبــه ،مدينــة ّ
الشــعراء،

“إنســان ّية ضاربــة يف اإلنســان ّية” .ر ّبمــا هــي
ظـريت ّ
الطوباويّــة إىل األمــور ،لكــن يف املدينــة
ن ـ

اإلليــاذي املضـ ّرج بالـ ّـدم وال األزرق األوديـ ّـي
املــيء باملخاطــر) ّالــذي مــن شــأنه أن يكــون

األمــور العامّ ــة .هــي نقلــة نوع ّيــة ،فــا يحـ ّـق

أو باألحــرى الحــوض األبيــض (ال األحمــر

ّالتي ُ
املتوســط،
رأيت ال ّنور فيها جنوب غرب
ّ
مــن حـ ّـق ّ
الشــعراء الوجــود وإبــداء رأيهــم يف

للفالســفة املزعومــن وال لرجــال ّ
الديــن
املزيّفــن طردنــا مــن “مدينــة ّ
الشــعراء” ّالتــي
يُمكــنُ أن تكــون مدينــة البشــر أجمعــن.

شاعر ومترجم وأكاديمي من تونس
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مقال

فؤاد حمدي

ذاكرتنا المتوسطية
هل توجد ثقافة متوسطية جامعة
كاهنة عباس

اندلعــت الثــورة التونســية حــن أضــرم محمــد البوعزي ــزي النــار يف جســده للتعبــر عــن احتجاجــه ،بعــد أن افتكــت منــه بضاعتــه
ومعداته التي كان ينقلها عىل منت عربته املتجولة بدعوى مخالفة القانون .حدث ذلك يف الســابع عشــر من شــهر ديســمرب ألفني

شـرة.
وع ـ

عـام أ ـمـام مبنــى واليــة ســيدي بوزيــد بالجمهوريــة
كان انتحــاره إذن ضربــا مــن ضــروب االحتجــاج الســيايس لوقوعــه بالفضــاء ال ـ

ظـام االســتبدادي
شـوارع لإلفصــاح عــن اســتيائهم مــن الن ـ
التونســية ،ممــا شــجع النــاس عــى تجــاوز مخاوفهــم والخــروج إىل ال ـ
ظـام ،اتخــذ
سـرات واالحتجاجــات لتشــمل جــل مناطــق البــاد .وبعــد ســقوط الن ـ
للرئيــس زيــن العابديــن بــن عــي فاتســعت رقعــة امل ـ

ح ّرض الشــعب بجميــع أطيافــه عــى أن يثــور ليطالــب بالعدالــة واملســاواة
انتحــار البوعزي ــزي بعــدا سياســيا ،إذ بــات فعــا تحرريــا ـ

والحريــة .كان ال بــد إذن أن يحــاط ذلــك الفعــل بمعــاين النضــال والبطولــة وأن تســند إليــه مرجعيــة ثقافيــة تجعلــه لحظــة فارقــة يف
تاريــخ تونــس.

تعددت

التأويالت واملرجعيات يف تلك

إذ كان حــرق النفــس بالنــار يف كلتــا الحالتــن

باعتبــار أن املرجــع األســايس لــكل تشــريع ،ال

إنهــا أســئلة أساســية ،ألنهــا كفيلــة بــأن

واالجتماعــي

ـغـرت مجــرى التاريــخ.

أثــاره هــذا الجــدل مــن خالفــات أيديولوجيــة،

العقائديــة األيديولوجيــة إىل أفــق االند ـمـاج

شـاكل نفســها مثــل مقاومــة اإلرهــاب،
للم ـ

بــد أن يكــون باألســاس عربيــا إســاميا ومــا

ال ـفـرة ،ولــم يكــن مــن الســهل

إىل الثقافــة العربيــة اإلســامية التــي تحـ ّرم

احتجاجا بل رفضا لوضعية سياسية معينة

مّ ــا ،يف وضــع ســيايس واجتماعــي متــأزم ،لــي

بمثابــة الفرضيــات ومــن بينهــا إمكانيــة ارتبــاط

ومــع ذلــك لــم تكــن الســردية القرطاجنيــة

اســتغرقت وقتــا ثمينــا أث ـنـاء مــداوالت

مــن قصــص وأســاطريه باســتحضاره قصــة

التونســية ،ممــا يحيلنــا إىل حقيقــة تاريخيــة

االجتماعــي الــذي عــى أساســه وضعــت ركائــز

أن يســتند ذلــك االنتحــار إىل مرجعيــة ثقافيــة

حـول إىل ظا ـهـرة اجتماعيــة مؤهلــة
ال يت ـ
لالنتشــار وهــو مــا حــدث بالفعــل يف مرحلــة
الحقــة .ومــا يهمنــا يف هــذا املضمــار هــي
املرجعيــات الثقافيــة التــي اعتمــدت لتفســر

املســألة التاليــة والتــي طرحــت آنــذاك :كيــف

حـول انتحــار البوعزيــزي حرقــا بالنــار يف
ت ـ
ضـاء العــام إىل شــعلة انطلقــت منهــا
الف ـ

الثورة؟

االنتحار ،لذلك كانت جل األجوبة املطروحة

ذلــك الفعــل بــاإلرث القرطاج ّنــي بمــا يحملــه

طـاج ،حــن ألقــت
امللكــة عليســة مؤسســة قر ـ

بنفســها يف النــار و ـفـاء لزوجهــا ورفضهــا
الــزواج مــن هريبــاس الــذي قيــل إنــه ملــك

حـول
الســكان األصليــن .كذلــك مــا روي ـ
زوجــة أســروبار قائــد الجيــش القرطاجنــي

حــن ان ـهـزم يف الحــروب التــي شــنتها رومــا

لــم تكــن مــن الهــن اإلجابــة عــن مثــل هــذا

طـاج يف ذلــك العهــد ،فمــا كان منهــا
عــى قر ـ

ومــررات الثــورات يف جــل املجتمعــات عــى

صرختهــا الشــهرية قائلــة “النــار وال العــار”،

الســؤال لصعوبــة فهــم وتفكيــك دوافــع
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إال أن ألقــت بنفســها يف النــار بعــد أن أطلقــت

هــي الســردية الطاغيــة لتفســر انــدالع الثــورة
مــا انفكــت الثقافــة الرســمية تتجاهلهــا أال

املجلــس التأســييس ،أي أث ـنـاء صياغــة العقــد
الســلطة ومؤسســاتها.

تخرجنــا مــن بوتقــة الهويــة اللغويــة
يف املســار التاريخــي ومــا أنتجــه مــن تراكمــات

ثقافيــة وحضاريــة مختلفــة ،بمــا يجعلنــا
نتجــاوز وضعيــة التدهــور واالنحطــاط التــي

نعــاين منهــا منــذ قــرون.

والديــن

وتفــاوت

النمــو

االقتصــادي لتلــك البلــدان ،رغــم مواجهتهــا
جـرة الســرية ،وتلــوث
التطــرف الدينــي ،اله ـ

البحــار.

إال أن إرثهــا التاريخــي لــم يســتثمر بعــد لخلــق

عالقــة تواصــل حقيقيــة وعميقــة ،تحـ ّـد مــن

أال يمكــن الحديــث عــن ثقافــة إســامية

وهــو مــا يــؤدي بنــا إىل طــرح الســؤال اآليت:

بعض خالفاتها وصراعاتها وتجعلها حاملة

الرومانيــة الفرعونيــة املصريــة ،وغريهــا) عــى

واســتيعاب الثقافــات الســابقة واالســتفادة

غـرب؟
الشــرق وال ـ

شـرة حوار ثقايف
العالم .وهذا يحتاج إىل مبا ـ

تشــمل جــل مظاهــر الحيــاة اليوميــة.

التوحيــد الــذي اســتطاع أن يكــون جامعــا

وهي تأثري الثقافات السابقة النتشار الثقافة
اإلســامية العربيــة (القرطاجنيــة ،اليونانيــة،

القيم السائدة وما تركته من تقاليد وعادات

متوسطية لها خصوصيات قادرة عىل إدماج

منهــا؟ أولــم يقــم الديــن اإلســامي عــى مبــدأ

كيــف غ ّيبــت مثــل هــذه الســردية القرطاجنيــة

ومســتوعبا لجــل الثقافــات الســابقة لــه مــن

الخطــاب “الهــووي” الــذي طغــى يف مــا بعــد،

أيضــا مــن ضمــن الثقافــات املتوســطية؟

خــال املســار الثــوري يف تونــس إثــر غلبــة

وثنيــة ويهوديــة ومســيحية ،أو ال يعتــر هــو

هــل توجــد ثقافــة متوســطية جامعــة بــن

لثقافــة متوســطية مــن شــأنها تغيــر وجــه

إذا عرفنــا أن البلــدان الواقعــة عــى حــدود

واســع داخــل ثقافتنــا العربيــة فليــس مــن

أفضيــة وهــي :االتحــاد األوروبــي والشــرق

شــكلت مهــد أكــر الحضــارات اإلنســانية عــى

البحــر األبيــض املتوســط تنتمــي إىل ثالثــة
غـرب العربــي ،كان الجــواب
األوســط وامل ـ
بالنفــي الختــاف اللغــة والنظــام الســيايس

الطبيعي أن ننىس أو نتناىس أن هذه املنطقة
امتــداد العصــور.

كاتبة من تونس
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مقال

فؤاد حمدي

واجهة دمشق البحرية
فارس الذهبي

شـام مدينــة متوســطية؟ إذن لـ َـم ال تملــك بحرهــا ،شــطها ،ورملهــا .دمشــق
ـي ك ـثـراً يف دمشــق ،هــل دمشــق ال ـ
حلــم كان يطــل عـ ّ

شـوارعها ،لــم يكــن ينقصهــا يشء ســوى أن تمتلــك
مدينــة غــر مكتملــة يف زمــن يسء ،بينمــا كانــت مكتملــة بناســها ،وحاراتهــا و ـ
ّ
وتخفــف مــن وعثــاء الحيــاة اليوميــة عــى ســكان الواحــة الدمشــقية التائهــة يف الباديــة
واجهــة بحريــة ،تفتــح ضيــق اجتهــاد ســكانها،
العربيــة.

يقولون

طـاء ،والبحــر
إن البحــر مع ـ

العقــل والفكــر ،بينمــا هــم منغمســون يف

كل يشء جاهز ،األغاين واملواويل واآلهات،

أيــوب الــذي اخ ـتـره الصــر ،ودمشــق ملــن

يعرفها هي مدينة زاخرة عامرة ،ولكن صرب
غـراً أمــام الصــر الــذي عاشــته
أيــوب يبــدو ص ـ

مدينــة تجنبهــا األنب ـيـاء خوفــاً مــن فســاد

ضـاء ،أســماء
أصــص الــورود الح ـمـراء والبي ـ

والراحــة تفــك شــدة العقيــدة ،فكلمــا اشــتد

دمشــق الصا ـبـرة ،مدينــة بألــف وجــه ،ال

ضـرة وجاثمــة منــذ األزل.
تلــك ،حا ـ

والربتقــال والكبــاد والنارنــج ،حتــى امللــح عــى
ضـراً.
الجــرح كان وال ـيـزال حا ـ

جماعة عىل شــد بســاطها نحوها ،تبقى هي

سـراب .مدينــة تســتظل
واحــة بــا نخيــل وال ـ
حـراً .كل
بجبــل وغابــة فواكــه ،ال تح ـتـاج إال ب ـ

كريم كرم بال حدود ،والبحر

جلق الوديعة منذ سنوات وسنوات.

صـرت كل
يمكــن وصفهــا بصفــة واحــدة وإن أ ـ

املدينــة التــي يــرى كل داخــل إليهــا نفســه يف
مرآتهــا ،ولكنــه يف الحقيقــة حينمــا يغادرهــا
ال يــرى إال وجههــا العريــق ،والعراقــة مــن

الحريــة.

تقشــفهم ،فالخــر يبعــث عــى الراحــة
التقشــف زاد اإليمان بالغيب ،بينما دمشــق
حـراء،
خـرة قبــل الص ـ
كانــت الواحــة األ ـ

يشء جاهــز لبحــر دمشــق ،فاملنــارة مرفوعــة

والســفن تســتدل عــى املي ـنـاء كمــا تســتدل

الدمشــقيني مــن شــدة محبتهــم للبحــر

نعــم لقــد صنعــت الشــام واجهتهــا البحريــة

يبحــر الهاربــون ،ولــم تنتحــر الحبيبــات.

حـرات والفســقيات والنوافــر واألنهــار
يف الب ـ

هــل واجهــة دمشــق البحريــة مفتوحــة

األورســتيا ،ثالثيــة أســخيليوس الشــهرية
عــى مســارح ســوريا حينهــاُ ،
وقدمــت كذلــك

عــى املتوســط ،أم مردومــة نحــو الشــرق

سـرحيات ســوفوكل ويوريبيــد .ويف يــوم
م ـ

والداخل.؟ هل دمشق مدينة متوسطية؟ أم

شـرة بــن
مــا كانــت املواطنــة الرومانيــة منت ـ
ســكان املدائن الســورية ومنها دمشــق ،ومن

إال أن البحر لم يأت ،ولم يأت الغ ّياب ،ولم

والحريــة ،زرعــوا ا ـملـاء يف كل يشء ،زرعــوه

كل يشء جاهــز لبحرهــا ،األمهــات اللــوايت

ويبقــى الســؤال رغــم كل هــذا :هــل دمشــق

جـران أحبتهــن لهــن،
ترغــن يف االنتحــار له ـ

الخــر ،مدينــة املــدارس الفقهيــة والصوفيــة

الصامتــون ممــن يرغبــون يف بــث أبصارهــم
بعيــداً يف العمــق الســماوي ،كل يشء جاهــز

أبديــة الكتــاب والعالــم والخالــق ،وأهميــة

عنهــا.
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زراعــة شــجر املطــاط ولــم ينجــح ،كل يشء
كان جاهزاً يف دمشق ،كل يشء كان جاهزاً،

أهلهــا ،وذوّب صربهــم يف كاســات مــن ـمـاء
عكــر .ومــا مــن يشء أشــد قبحــاً مــن حبيبــة

صـول الســنة ،وكمــا
مزاجهــا كمــا تتبــدل ف ـ

عىل حافة النهر العذب ،ويضعون أرجلهم
ّ
وينظــرون يف
يف ا ـملـاء الرائــق ،يأكلــون التفــاح

دمشــقي حاول زراعة املوز وفشــل ،أو حاول

الع ـقـول الفارغــة عــى الحكمــة ،وكمــا

تنتظــرن أبناءهــن ،والعشــيقات اللــوايت

والفلســفية ،حيث كان الفالســفة يجلســون

لــن تشــعر بالتعــب وأنــت تبحــث عــن منــزل

حـراء
دمشــق عالقــة يف بــرزخ بــن الص ـ

مدينــة رصينــة ومحافظــة ،خليعــة وثا ـئـرة،

تتبدل السنوات السبع العجاف إىل سنوات

النباتــات ،الســمك امللــون ،شــجر الليمــون

املتفرعــة ،يف قصائدهــم ،يف أغانيهــم ،يف

تستدل النحالت إىل زهر الغوطة يف الربيع.

حكيمــة وعا ـبـرة ،عجــوز وصبيــة ،يتبــدل
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متــع الدنيــا حتــى الثمالــة.

حتــى كــؤوس الشــاي وأقــداح العــرق ـقـرب

للبحر ،الغاضبون من دمشق ممن يرغبون
يف دفع أعمارهم ثمناً لعبور البحر لالبتعاد

والبحــر ،بــن الجبــل والشــجر ،بــرزخ قتــل

أحاديثهــم الجافــة ويف لغتهــم وحكاياهــم،
حتــى الغريــب بــات قريبــاً يف دمشــق.

مدينــة محبوســة يف الداخــل؟ .خلــف جــدران

الشــام مدينــة متوســطية؟ أم أنهــا تحايلــت

كان يفصــل دمشــق وســوريا الداخليــة عــن

تنتظــر بحــر دمشــق يك تنتحــر فيــه ،والبحــر
ليــس قريبــاً منهــا ،كمــا هــو املــوت حينمــا

حـراء لتصنــع لنفســها واجهــة
عــى الص ـ

يقولــون إن أهــل مــدن البحــر أصحــاب ـمـزاج

والالذقيــة وإســكندرونة وبــروت وطرابلــس

عــن أهــايل مــدن الجبــل والســهل ،لكــن

وتــودع عليهــا النهــار؟

ينــوس فــوق رؤوس العشــاق.

مختلــف عــن أهــايل مــدن الداخــل ،وكذلــك

عــى املتوســط.

بحريــة شــبيهة بواجهــة حيفــا ويافــا وعــكا

واإلســكندرية ،يك تســتقبل الشــمس منهــا

جبــال لبنــان؟ لــم يكــن ذلــك ليحــدث حتــى لــو

املتوســط جبــال الهيمااليــا .تتحــدث الكتــب

فيما تتحدث عن عروض جماهريية ضخمة
سـرحيات اإلغريــق يف املســارح الســورية
مل ـ

الدائريــة ،يف بصــرى وتدمــر وشــهبا وحتــى
سـرحية
يف مســرح دمشــق املندثــرُ ،قدمــت م ـ

طـرة حكمــوا رومــا،
جنــوب دمشــق خــرج أبا ـ
” فيليــب العربــي” كان هنــاك ،وكذلــك

أبولــودور الدمشــقي الــذي شــيد لإلمرباطــور
تراجــان عمــوداً ال ـيـزال قائمــاً حتــى اليــوم .لــم

ُتــدر الشــام الكــرى والشــام الصغــرى ظهرهــا
يومــاً للمتوســط ،بــل كانــت عــى الــدوام تــود
الزحــف نحــوه ،أو جلبــه إىل تخــوم ســهلها.
أمــا حلــب فكانــت تــوأم البندقيــة ،ومــن أرواد

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

125

مقال

متو ســطيني؟

فؤاد حمدي

غـرب .فهــل نحــن
بزغــت روح الشــرق يف ال ـ

اإلرث المتوسطي

رغــم كــون مدينــة دمشــق مدينــة داخليــة ،إال

ضـاء املتوســطي،
أنهــا تنتمــي بشــكل كبــر للف ـ
قلبــاً وقالبــاً ،ثقافيــاً واقتصاديــاً ،كان

القادمــون إىل بــر الشــام الكــرى يهبطــون يف

مــوائن الســاحل ويبيتــون يف دمشــق ،وإليهــا

قــدم مــن األندلــس الشــيخ األكــر محــي
الديــن بــن عربــي ،وابــن خلــدون ،ومنهــا
خرج للمتوسط ابن النفيس وابن الجزري،

ويوحنا الدمشقي ،وفاتحو األندلس وأيضاً

إليها جاء حامال ً شاؤول اسمه ،ومنها خرج

سـول وقــد حولتــه إىل الهدايــة.
بولــص الر ـ
ـهـؤالء جميعــاً وغريهــم الكــر الكثــار ،هــم
واجهــة دمشــق البحريــة ،التــي يصطــف
التائهــون عــى شــاطئها يوميــاً ،ويقــف
الصيــادون يوميــاً يف انتظــار ســمكة الحكمــة،
ـهـؤالء هــم واجهــة الشــام البحريــة تلــك
التــي جعلتهــا مي ـنـاءاً للتائهــن والراغبــن يف
حـول ،مــن وإىل.
الت ـ

املتوســط بحــر لطيــف ،رحــوم وبســيط،

ال يعبــأ بانق ـ
طـاع الوصــال ،ألنــه واثــق أشــد
الثقــة بــأن دمشــق رمــت يف زجاجــة كنعانيــة

رســالتها إىل العالــم ،ربمــا تاهــت هــذه
الرســالة يف ـمـوج املتوســط ،عــى جــزر إيجــة

أو ـقـرب ـقـرص وكريــت أو ربمــا ـقـرب مالطــا،

أو ـقـرب جبــل طــارق الــذي ت ـقـول األســاطري
الدمشــقية إنــه تــاه يائســاً يف شــوارع الشــام

بعد خذالنه يف األندلس .هناك ربما ،ويوماً

مــا ،ســيفتح املتوســط واملتوســطيون رســالة
دمشق املودعة يف زجاجة فارغة ،وسيعرف

البحــر كــم انتظرتــه دمشــق.

كاتب مسرحي من سوريا مقيم في باريس
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اإلرث المتوسطي-الشاعر السوري ميلياغروس

مقال

ميليا غروس شاعر الحب الكوني
تيسير خلف

غـرة املتوزعــة عــى ضفتــي وادي الري ـمـوك ،الشــمالية والجنوبيــة ،هــي التــي صاغــت
ال شــك يف أن طبيعــة جــدارا ،تلــك الكــورة الص ـ
عـان
شـاعر ميلياغــروس ،مــذ كان طفـاً ،يجــوس الود ـيـان والهضــاب املحيطــة بمدينتــه ،يعابــث الفراشــات ،ويراقــب القط ـ
ذائقــة ال ـ

شـرة عــى الســفوح؛ وهــي تلتهــم العشــب ،عــى نغمــات شــبابة الراعــي!
املنت ـ
حـرة طربيــا،
شـرة عــى مــد البصــر ،أو يراقــب ،مــن مــدرج مدينتــه ،ب ـ
وربمــا ،قــى أوقاتـ ًـا طويلــة وهــو يعـ ّـدد أ ـنـواع األزاهــر الربيــة املنت ـ

عـام.
طـوال ال ـ
شـرعة الصياديــن التــي تتهــادى عــى صفحــة مياههــا ،ويف األفــق جبــل الشــيخ املكلــل بالثلــوج ـ
وأ ـ

وال بــد أنــه زار الينابيــع الحــارة يف الحمــة ،واســتحم بمياههــا الدافئــة مــع معلميــه ورفاقــه يف األكاديميــة ،حــن كان فتــى يافعـ ًـا،
وهنــاك حدثهــم املعلــم عــن عجائــب إســكوالبيوس يف شــفاء املصابــن بالعلــل املزمنــة.

هذه

الصور التي التزال حقيقة نابضة،

يف أمّ قيــس األردنيــة ،والحمــة

السورية ،سوف نجدها مرسومة بعناية يف

أنهــا كانــت تقــع يف املنتصــف بــن هــذه املــدن
التــي تبــدأ جنوبــاً مــن عمّ ــان (فيالدلفيــا)،

مــن بــاب الســخرية واملداعبــة ال أكــر!

املــدن الســورية العشــر “ديكابوليــس” ،إذ

التــي توحــي بالحقــد واالنتقــام ،تخــرج منــه
يف الــدرس واالســتنتاج أوهــى مــن بيــت

حاولــوا مقاربــة تلــك الــروح النابضــة الوثابــة
التــي أبدعــت وصفــاً غــر مســبوق لقــدوم

لقــد قبــل الســوريون واملصريــون الثقافــة
الهيلينيــة بعــد فتوحــات اإلســكندر ،طوعــاً،

دليلــه الــذي لــم يحــد عنــه طــوال حياتــه ،تلــك
النزعة التي م ّيزت أيضاً شاعراً آخر ،مواطناً

العنكبــوت ،فإطــاق األســماء اليونانيــة عــى

وعمتــا (أماتــا) ،وبيســان (ســكيثوبوليس)،

الهلنســتية ،التــي جمعــت روح ســوريا

“فيلوديمــوس” .وال شــك يف أن هــذه النزعــة

عـرب عــى أنفســهم
املســلمني مــن غــر ال ـ

لــم تكــن ســوريا كوطــن ،غائبــة عــن قصائــد

األشعري (ديون) ،والحصن وسرج سوسيا

بدورها( ،أي الثقافة الهلنستية) ،لتؤثر من

جز ـيـرة كــوس اليونانيــة ،ليــس كذا ـكـرة

عــاش ميلياغــروس حياتــه للشــعر والحــب

الثقايف والحضاري لذاتها ،يف عملية تفاعل
فريــدة ،قـ ّـل نظريهــا يف تاريــخ الحضــارات.

حياتــه إال لكســب قلــب ا ـمـرأة أ ـغـرم بهــا ،أو

غـرب اليونــاين والالتينــي ،واألوروبــي
يف ال ـ

يف روح شــاعرنا الــذي أعلــن أكــر مــن ـمـرة

حـول صديــق غــاب إىل األبــد!
ببضــع كلمــات ـ

والغريــب أن الكثــر مــن املستشــرقني الذيــن

لهــا الســعادة مــع عاشــقها الجديــد ،فقلبــه

قصيدته الخالدة “الربيع” ،ملهمة الكثريين
بعــده ،مــن شــعراء وفنانــن تشــكيليني

فصل الحب والحياة والجمال.

الشــاعر الــذي حطــت عصــا الرتحــال بــه يف

تخييليــة فحســب ،بــل كوعــي حضــاري

ومضمــون إنســاين يحفــظ كلمــة ســر ســحرية
تقــال يف املناســبات كافــة :يف قمــة االحتفــال،
ويف لوعــة الحــزن والفقــد .يف ل ـقـاء القريــب،
وتحيــة الغريــب ،ويف الــوداع .إنهــا كلمــة
ســام ،التــي أودعهــا شــاعرنا كمــا هــي،

بلفظهــا املحبــب ،يف قصيــدة عظيمــة مــن
قصائــد هــذا الكتــاب.
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ال يقــوى عــى الغــل وال ـكـره ،فحتــى عباراتــه
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وتنتهــي شــماالً يف دمشــق (دماســكوس)،
جـرش (جرياســا) ،وذيبــان (ديبــون)،
مــارة ب ـ

وطبقــة فحــل (بــا) ،وقنــوات (كناثــا) ،وتــل

(هيبــوس).

وتأمــل الجمــال وابتــكار الصــور الغريبــة التــي

وأضافــوا إليهــا بعــداً محليــاً فكانــت الثقافــة
ومصــر ،بفلســفة وأدب أتيــكا ،والتــي عــادت

جديــد يف اليونــان نفســها ،ولتغــر مــن وعيهــا

لــم يألفهــا شــعراء زمانــه ،ولــم يســع طــوال

ميلياغروس كان أحد هذه الرموز التي َّأثرت

اقتنــاص صــورة جميلــة ،أو اخ ـتـزال مشــاعره

فيمــا بعــد ،فعــى الرغــم مــن أنــه كان

سـاء
وحتــى حــن كانــت تغــادره إحــدى الن ـ
اللوايت أحبهن ،إىل رجل آخر ،تجده يتمنى

لــه ،أطلــق عــى نفســه اســم محــب اإلنســان
نابعة من طبيعة الحضارة السورية الضاربة
يف العمــق ،واملنفتحــة عــى اآلخــر ،والتــي عـ ّـر
عنهــا خــر تعبــر ،جَ ــداري آخــر ســبق شــاعرنا

أب ـنـاء تلــك القــرون ،يشــبه يف عصرنــا إطــاق

أســماء عربيــة .فميلياغــروس كان ســوريّ

األبويــن ،وليــس يونــاين األب وســوريّ األم
كمــا يزعمــون ،فلــو كان والــده يونانيــاً لقــال

بنحو قرنني من الزمان ،أال وهو الفيلسوف

ذلــك ،ولكنــه أشــار يف أكــر مــن قصيــدة إىل

فلســفته الزاهــدة وســخريته املحببــة عميقــاً

يعود للتأكيد عىل أن العالم كله بلد واحد،

انت ـمـاءه لذلــك الفيلســوف!

وليــس مــن أيّ يشء آخــر.
خـراً ،لــم يكــن لهــذه السلســلة“ ،ســوريا
وأ ـ

الســاخر مينيبــوس (منيــب) ،إذ ،ح ـفـرت

انتمائــه الســوري ،ولــو أنــه بــن الحــن واآلخــر
وأن اإلنســان يأخــذ قيمتــه مــن إنســانيته

يستخدم اليونانية يف كتابة قصائده ،إال أن
ضـراً عــى
انت ـمـاءه لــروح وطنــه األول ظــل حا ـ

درســوا هــذا امل ـبـدع؛ حاولــوا تجريــده مــن

الهيلنســتية” ،إال أن تزيّــن إكليلهــا بقصائــد

التي تلقاها يف أكاديمية مدينته الفلسفية،

والده يونانيان ،ولكن هذه الطريقة البائسة

عنــه ،نحــن ـقـراء العربيــة ومتحدثوهــا ،إال

الــدوام يف شــعره ،وظلــت نزعتــه اإلنســانية

أصولــه الســورية بدعــوى أن اســمه واســم

هــذا الشــاعر العبقــري الــذي ال نــكاد نعــرف

النــزر اليســر اليســر ،ولذلــك احتــل هــذه

األولويــة املتقدمــة يف مشــروع ترجمــات
الســوريني الذيــن كتبــوا باليونانيــة ،خــال

تلــك الحقبــة الغنيــة مــن التفاعــل الحضــاري.

وعــى الرغــم مــن أن ترجمــة الشــعر تفقــده
الكثــر مــن خصائصــه ،إال أن مضمــون

قصائــد ميلياغــروس ذي القيمــة العاليــة،
ســاعد يف احتفاظ قصائده بالكثري من ألقها

حتــى بعــد نقلهــا إىل اإلنجليزيــة والفرنســية،
خـراً العربيــة عــى يــد األســتاذ عــادل خالــد
وأ ـ
الديري ،الذي بذل جهداً بحثياً استثنائياً يف

املقارنة بني الرتجمات املتعددة للوصول إىل
روح النــص ،وقــد ّ
وفــق يف ذلــك أ ّيمــا توفيــق.
كاتب من سوريا مقيم في تركيا
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ً
سوريا
كنت
إن
َ
ميلياغروس الوردة الزرقاء في اإلكليل
عادل خالد الديري

الجــداري “إن كنــت سـ ً
شـاعر الســوري ميلياغــروس َ
ـوريا :ســام”؛ يبــدو كالــوردة الزرقــاء يف اإلكليــل الشــعري الــذي أبدعــه
كتــاب ال ـ

شـام يف تلــك الحقبــة
الســوريون خــال الحقبــة الهلنســتية املمتــدة عــى ثمانيــة قــرون ،والســوريون هنــا تشــمل جميــع ســكان بــاد ال ـ
شـواطئ البحــر األبيــض املتوســط.
التــي كانــت فيهــا ســوريا إقليمــا يســبح يف فضــاء حضــاري غنـ ّـي ،عــى امتــداد ـ

وفي

سياق تحضريي للشروع يف نقل

مــا تيســر يل مــن أعمــال الشــاعر

ُ
انطلقت يف
ميلياغروس إىل اللغة العربية،
بحــث حثيــث عــن كل مــا طبــع ونشــر عــن

تعرفت عىل أعمال ميلياغروس األخرى من

عمليــة الرتجمــة هــذه تراكميــة وتصحيحيــة،

عــن أهميــة شــاعرنا وتفــرده ،وعــن أعمالــه

ممــا صعّ ــب املهمــة يف البدايــة ،وقــد كانــت
فكلما قرأت ترجمة مختلفة للقصيدة ذاتها

أصــل إىل املعنــى الكامــن يف معظــم القصائــد

يف اإلصــدار الســابق .ويف املحصلــة ،فقــد

حــن قرأتهــا يف البدايــة ،عــى الرغــم مــن

حتى توصلت إىل ترجمتي العربية .ومن ثم

مــن اليونانيــة القديمــة إىل اإلنجليزيــة قــد
دفعــت كال ً منهــم إىل اعتمــاد مفــردة منهــا،

الشــاعر مــن أعمــال ،فجمعتهــا ،ومــن ثــم
قرأتهــا محــاوالً اســتكناه أســلوب الشــاعر
و ـفـرادة جملتــه الشــعرية ،وأعــرف بأننــي لــم

تكـوَّن لــديّ فهــم أصــح لزاويــة كانــت مبهمــة
نتجت كل قصيدة بالعربية عن فهم كوّنته
للقصيــدة اليونانيــة األصليــة مــن خــال

خالل كتاب جريي كالك الذي كتب مقدمة
غــر الشــعرية ،إضافــة إىل التعريــف بأهــم

املتأثريــن بأســلوبه .بعدهــا ،قمــت بمقارنــة
مــع كتــاب ثالــث فيــه خمســون قصيــدة

مليلياغــروس مــن ترجمــة والــر هيــدالم،
فصححــت فهمــي ملــا كنــت قــد قرأتــه لــدى

فهمــي للكلمــات املنصوصــة ،ولكــن ،ومــع
املثا ـبـرة ،بــدأت شــيئاً فشــيئاً تتفتــح معالــم

قراءتــن إىل ثــاث ـقـراءات مختلفــة للرتجمــة

صــوره الشــعرية ،كمــا تتفتــح بتــات الزهــور.

املتقاطعــة ،األمــر الــذي ســاهم يف تكويــن

مــا ســبق مــع ترجمــات ويليــام رودجــر باتــون،

يف البداية شرعت أترجم من كتاب الباحثني

بعــض القصائــد منهــا ،كمــا أعــدت النظــر يف

األســلوب الــذي اتبعــه الرجــل يف توصيــل

وفهمــت أن الرغبــة وإيــروس (كيوبيــد) ،كمــا

أن الحــب وأفروديــت (فينــوس) وســيربيس
هــنّ مرتادفــات متطابقــة يف مفهومــه ،تحـ ّـل
إحداهــن محــل األخــرى بــكل أريحيــة ،بغــض
النظــر عــن كونهــا تختلــف مــن زوايــا معينــة يف
ذهــن اآلخريــن .وقــد عمــدت إىل اعتمــاد
االسم اليوناين لآللهة التزاماً بثقافة الشاعر

الهلنســتية مــع بعــض االســتثناءات القليلــة،
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وأدركت أن اختالف عصر وخلفية املرتجمني

الشــعرية اإليقاعيــة مــن اإلصــدار اإلنجليــزي

aljadeedmagazine.com

اإلنجليزيــة بحســب ت ـكـرار ورودهــا يف املراجــع

صورة أدق للمعنى األصيل.

بيرت ويغهام وبيرت جاي اللذين قاما بتقديم
القصائــد هــذه يف ّ
حلــة شــعرية إنجليزيــة
متصرفــة ،كمــا وأرفقــا كل قصيــدة بملحــق

يرتجمهــا ترجمــة حرفيــة مــن اليونانيــة.

فعملــت عــى فهــم املعنــى الحــريف للقصيــدة
اليونانيــة األصليــة ،واســتقيت الــروح

شـرة قصيــدة
ويغهــام ،وأضفــت ســت ع ـ
خـراً ،قمــت بمطابقــة نتيجــة
جديــدة منــه .وأ ـ

وهــي األشــمل واأل ـقـرب للحرفيــة ،فأضفــت
بعضهــا وأضفــت تفاصيــل كانــت قــد غابــت
عــن بعضهــا اآلخــر.

ضمــن هــذا اإلطــار قمــت بنقــل الصــور

الشــعرية واالســتعارات والتشــابيه مــن
النــص األصــي ،ســامحاً لنفــي بهامــش
ضيــق مــن الحريــة يف إعــادة ترتيــب شــطرين
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متتالني هنا أو هناك ،الختالف مبدأ صياغة

العــام  140ق.م يف جــدارا ،وهــي مدينــة

الالتينيــة واإلنجليزيــة .كمــا غنمــت مــن غنــى

ثــم انتقــل إىل مدينــة صــور الفينيقيــة عــى

الجملة وبنيتها بني اللغة العربية واللغتني
اللغــة العربيــة يف اختيــار املرادفــات التــي
تعطــي قافيــة رنانــة يف بعــض املواضــع مــع

تجنــب التكلــف قــدر اإلمــكان ،ويبقــى لعامــل
الــذوق األدبــي دور يف الحكــم عــى العمــل

النهــايئ بــكل األحــوال.

جز ـيـرة “كــوس” اليونانيــة املقابلــة لشــواطئ

آســيا الصغــرى.

عــاش شــاعرنا ع ـمـراً مديــداً ،ويجــد املؤرخــون

بعــد االنت ـهـاء مــن الرتجمــة واملراجعــة قمــت

عمليــة تقســيم القصائــد إىل مجموعــات

إيبيفانيــس نيقاطــور والــذي حكــم بــن 95

ويعــر عــن روحيتهــا وفحواهــا ،ممــا ســهل
صـول متباينــة مــن جهــة
وفصلهــا يف ف ـ
ضـوع.
املو ـ

معروفــاً يف عهــد ســلوقس الســادس
ق.م و  96ق.م .وتــويف حــوايل العــام  70ق.م
عــن عمــر ناهــز الـ  70عامــاً ،ويمكننــا تحــري

كل هذه العملية تمت بضبط وثيق وحثيث

سـرة وملســها يف قصائــده الشــعرية
هــذه ال ـ

وعلــق حواشــيه ودعمنــي باألدلــة التاريخيــة

ثالث سري ذاتية لنفسه بصيغة اإليبيغراما،

مــن قبــل األســتاذ تيســر خلــف الــذي راجعــه

حـول مــدى اســتعمال
والنصائــح الجوهريــة ـ
القــوايف واالســتعارات املقبولــة واملفهومــة

دون تكلــف بالشــكل أو إجحــاف باملعنــى.

التــي تحــدث فيهــا عــن حياتــه ،فقــد دون

األمــر الــذي اســتغربه الباحثــون لكرثتهــم،
وي ـفـرض أنــه قــد كتبهــا يف مراحــل زمنيــة

متباعــدة مــن حياتــه.

صـرت بحــق
آمــل كل األمــل أال أكــون قــد ق ـ

األعمال الشعرية

شــعره بمعانيــه وصــوره إىل أحفــاد أحفــاده

الهويــة ،وعــى الرغــم مــن كونهــا غــر

هــذا الشــاعر الســوري الرائــد لجهــة إيصــال
عـرب ،وكيل ثقــة بــأن عــودة
الســوريني وال ـ

قصائــد ميلياغــروس إىل أهلهــا ســتكون ذات

قيمة ومردود ثقايف يغني هويتنا الشعرية،
ويضفــي عــى ت ـنـوع ـتـراث ســوريا األدبــي
صبغــة هلنســتية أوضــح بريشــة هــذا املحــرف
الخــاق.

ويف هــذه املناســبة ال بــد مــن التنويــه بكتــاب
الدكتــور إحســان الهنــدي “شــعراء ســوريا يف

العصــر الهلنســتي” الــذي نشــر فيــه تعريفــا
مهمــا بشــاعرنا ونبــذات ك ـثـرة مــن قصائــده

اســتقاها مــن املصــادر الفرنســية.
ميلياغروس بن إيوقراطيس

ولــد ميلياغــروس بــن إيوقراطيــس حــوايل
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ســاحل البحــر املتوســط ،حيــث كــر وترعــرع،
لكنه أمىض شطرا كبرياً من حياته بعدها يف

أنــه قــد ازدهــر واشــتهر يف العصــر الســلوقي
ومــا بعــده ،فمــن املؤكــد تاريخيــاً أنــه كان

بوضــع عنــوان لــكل قصيــدة يميــز هويتهــا

aljadeedmagazine.com

تشــرف مــن ســفح جبــل عــى ب ـ
حـرة طربيــا،

جــدارا مدينــة هلنســتية الثقافــة ،ســورية

محوريــة مــن الجانــب الســيايس فقــد كانــت

بمثابــة أثينــا الســورية كمــا ي ـقـول الشــاعر،

امتــدت حضارتهــا إىل الحقبــة املســيحية
يف املنطقــة ،وكانــت نبعــاً ال ينضــب مــن
الشــعراء واألد ـبـاء والفالســفة املجدديــن

الخالقــن كمثــل ميلياغــروس ومينيبــوس
وفيلوديمــوس .ويبــدو ان أهــل ميلياغــروس
كانوا ذوي اليسار ،وهم سوريون يتحدثون
أيضــاً باليونانيــة .وعــى الرغــم مــن عــدم
كتابــة ميلياغــروس باللغــة اآلراميــة ،فــإن
أصولــه الســورية تبــدو جليــة يف أســلوب

تف ـكـره وتعاطيــه مــع األمــور ،ولعــل واســطة

عقــد قصائــده واملســماة بـ”قصيــدة الربيــع”

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

135

اإلرث المتوسطي-الشاعر السوري ميلياغروس

مقال

حينــاً ،والعاشــقة تــارة ،واملهزومــة تــارة
أخرى ،كل ذلك كان مكثفاً ومقطراً ومركزاً

يخــى اللــوم يف الخــروج عمــا هــو نمطــي مــن

وعبــق األســاطري يف نفــس القــارئ ،كمــا تبــث

وتحــدي نفســه.

يف ســطور قليلــة ،تبعــث برهبــة التاريــخ
الشــعور بالتعاطــف مــع معاناتــه كإنســان

عاشــق ،ثــم تعــود لتعاتبــه عــى حيــاة ماجنــة
عاشها منغمساً يف امللذات ..أو كما ورد عىل

لســانه:

أمــا النقطــة التــي تهــم القــايص والــداين

ألوهيــة للرغبــة ،إىل صورتــه املتعــارف عليهــا

شـاكس للعشــاق،
اليــوم؛ كصيــاد حائــم وم ـ

سـاكني يف حبــال الرغبــة
يســتمتع بإي ـقـاع امل ـ

ويســتلذ تعذيبهــم بســادية!

قر يــب.

إن طفولــة الشــاعر يف جــدارا قــد أغنــت

املتقافزة ،ويرتدد يف جنباتها أنني ناي رعوي

بأســماء األزهــار املتوســطية وعطورهــا وتــدرج

وإىل جانــب املشــهد الربيعــي ،يهيمــن عــى

األخــاذ والت ـنـوع الحيــوي الــذي يســكن بيئتــه.

خـرة الشــاعر املعرفيــة
مــن دون شــك ،ذ ـ
ألوانهــا ،فمــا إن تشــرع بالتبحــر يف قصائــد
ميلياغــروس حتــى تزكــم أنفــك موجــة مــن
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منحــدر وادي الري ـمـوك تغزوهــا القطعــان

قد يــم.

قصائــد شــاعرنا جـ ّو األســاطري اإلغريقيــة
مذ ـكـراً إيانــا بأنــه يمثــل مَ علمــاً رئيســاً مــن

حـرب
ومنهــا إىل آلهــة انتظــام الطبيعــة وال ـ
صـوالً إىل إلــه العالــم الســفيل،
والصيــد ،و ـ

كلهــم حاضــرون بقــوة يف صــوره الشــعرية!
فتــارة إيــروس مســتلق عــى صــدر فينــوس
وهــي تراهــن بالــرد عــى مشــاعر الشــاعر،

وتــارة أخــرى لحــن قيثــارة يف الســفح يجــاوب

أمــا مــا نقــل ميلياغــروس إىل مرتبــة تجــاوزت
صـره ويف عصــور تلــت ،فهــو
املعتــاد يف ع ـ

ردهــات قلبــه الحــر كطائــر مهاجــر وعقلــه

املــدرك ل ـهـول مــا يفعــل واملستســلم ملــا ســيأيت

ـمـرة بعــد ـمـرة بخنجــر الخيانــة ،حتــى أنــك

بأنــه بــات يعــاين وال بــد مــن أزمــة ثقــة مــع

سـاء ،تبــدو كامللــح يف الجــرح يف معظــم
الن ـ
القصائــد ،إال أنــك تجــد نفســك مخطئــاً أيمــا

خطــأ إذا اعتقــدت انــه ســيتعقل يف الحــب
القــادم ،فتجــده واقعــاً يف املوقــف ذاتــه يف
القصيــدة التاليــة!

هو كذلك ميلياغروس املتفرد يف كل يشء،
تشــعر حينــاً بأنــه وجــوديّ قبــل الوجوديــة
شـرات القــرون ،ويف أحيــان أخــرى هيبــي
بع ـ

جوها الدرامي ،أو حتى مستوى فصاحتها،

ولكن حذار ،إنه ملن الخطأ بمكان أن نفرتض

سـرعة إيقاعهــا ،أو
طـول القصيــدة ،أو ـ
جهــة ـ

املتزاحمــة مــن شــخصيات اآللهــة اإلغريقيــة

وهــو أمــر تســتطيع مالحظتــه فيمــا تســافر

تتفاعل مع شــخصية ميلياغروس الســاخرة

مرسال الغرام بينهما بالجنون فيما يحاول
تلقينــه رســالة العشــق ،ـتـراه حا ـئـراً تائهــاً بــن

صـراره الحثيــث عــى التجريــب واإلبــداع يف
إ ـ
كل عمــل جديــد يبدعــه ،فقــد كان كارهــاً
للت ـكـرار ،مجــدداً يف كل نــص ،ســواء مــن

هايديــس إلــه العالــم الســفيل ،الــذي نجــده
بــدوره يف صــورة أخــرى يختطــف عروســاً مــن
ليلــة عرســها إىل عاملــه الســفيل .هــذه املشــاهد

ذعــر هســتريي حــن غابــت محبوبتــه عــن
ظـره لحظــة واحــدة ،ثــم طــوراً يصيــب
نا ـ

كمــا يمتــاز بقــدرة نــادرة عــى ســبك تعابــر

ضـرم لهــدف
فتصيبــه إصابــة الرامــي املخ ـ

جســد مهــداة مــن إيــروس إلــه الحــب إىل

عــى صنــع ال ـقـرار بشــأن فتــاة ،وتــارة هــو يف

تشــكل قناعــة راســخة يف نهايــة كل قصيــدة

ومصطلحــات خاصــة بــه ،يســكبها ويقولبهــا
خصيصــاً لتنــزل يف موضعهــا مــن املعنــى

آلهــة الجمــال إىل الحــب والرغبــة واملراعــي،

يف حــوار فصامـ ّـي بــن قلبــه وعقلــه يتصارعــان

يجمــع ميلياغــروس يف أســلوبه بــن القــدرة
القــدرة عــى ابتــداع نــص مســتطرد رنــان.

ســهام العشــق ويحرقهــا ،وثمــة قــارورة رمــاد

متســارع الخطــوات ،ويف خضــم تتبــع نزواتــه

من ألم يجره إليه الفؤاد .فيسارع إىل القفز
يف الحــب دون تفكــر ،ليجــد نفســه مطعونــاً

عــى الكتابــة بأســلوب عفــوي مبســط ،وبــن

مســتوحاة بالدرجــة األوىل مــن طبيعــة جــدارا
جـوالن عمومــاً بســهوله وهضابــه وربيعــه
وال ـ

ضـرم فنيــاً ،املهــاب مــن قبــل
الشــاعر املخ ـ
أقرانــه ،ـتـراه رجــأ فصاميــاً تقــوده غرا ـئـزه

يوقع نفســه يف صراع التناقضات ،فتارة هو

(كيوبيد) يف الوصف املتعارف عليه يف زماننا
هــذا ،ناقـا ً صورتــه مــن شــخصية رمزيــة

العبــق ،وتبهــر مخيلتــك ألــوان متزاحمــة مــن
أطياف الطبيعة ،تخطفك آنياً يف جولة عىل

أمــا ميلياغــروس العاشــق كمــا تصـوّره
قصائــده فهــو حكايــة مختلفــة تمامــاً ،ذاك

“أنفقــت حيــايت عــى والئــم مغريــة مــن أزهــار

وليعلمهــا الجميــع فهــي أن ميلياغــروس هــو
أول مــن ّ
وظــف إيــروس ومقابلــه الرومــاين

معالــم الثقافــة الهلنســتية الســورية ،فمــن

حولــه ،أو حتــى يف الخــروج عــن نمطــه ذاتــه

شـاء معصــوب العينــن
شـاء ومتــى ت ـ
حيــث ت ـ

الربيــع”.

نــاي (بــان) إلــه املراعــي ،وهنــا إيــروس يكســر

قصائــده .لــذا فقــد كان شــاعراً شــجاعاً ،ال

من قصيدة إىل أخرى يف هذه املنتخبات من

مــن القــرن الثــاين ق.م!

بــأن ميلياغــروس قــد نشــر قصائــده هــذه

ملجــرد التعبــر عــن مشــاعر عموميــة تختلــج
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وجدانــه ،ســواء كانــت الحــب أم الرغبــة

“إن كنــت ســورياً ..ســام” ملــا تحملــه هــذه

مــن “اإلكليــل” لقــرون تلــت بلغــت القــرن

سيطرته الحرفية املحكمة عىل كل زاوية من
زوايــا الفــن األدبــي الــذي ّ
يوظفــه ويسوســه

الحضــارة الســورية ،وملــدى عمــق وقــدم
مفهــوم تقبــل اآلخــر واالند ـمـاج بــه وتبــادل

البيزنطي دمجها ضمن مجموعة “باالتاين”

واإلبــداع يف تنميــق وترتيــب وتحريــر قصائــد
الشــعراء بشــكل متسلســل مظ ـهـراً ،بمــا

املعلوم بأن الشعراء كانوا يختلقون املوقف

غـرض تســليط الضــوء عــى هــذه
املحيطــة .وب ـ

زمانهــا ،كمــا أن العديــد مــن املراجــع تكتفــي

التعبــر عــن الشــعور البشــري ذاتــه ،لكــن

أم الر ـثـاء؛ فأصالــة ميلياغــروس تكمــن يف

بحرفــة إليصــال الصــورة الفنيــة .كمــا أنــه مــن
ليتقمصــوا شــخصية معينــة ،ويكتبــوا شــعراً
يعــر عــن شــعور هــذه الشــخصية يف ذاك
املوقــف .لــذا فمــن الضــروري أن ننتبــه إىل أن

القصيــدة مــن معــان راقيــة لعامليــة رســالة

الفكــر واملعتقــد والفــن والحــب مــع الشــعوب
الناحيــة ،قمــت برتجمــة دراســة نقديــة لهــذا

املقطع من القصيدة للباحث األكاديمي أم.
لــوز (ّ )M.luz
يوضــح فيهــا األبعــاد العامليــة

العاشــر للميــاد ،وكــون “كيفــاالس”

إنمــا يــدل عــى أنهــا كانــت األكــر أهميــة يف

وقــد أبــدى ميلياغــروس الكثــر مــن االجتهــاد

عـرض إمكانيــات الشــعراء املختلفــن عــى
ي ـ

املتعـ ّـذر أن نحكــم عــى مــدى تأثــر قصائــد

الهوامش

الســخرية املينيبيــة لــم يؤطــر بشــكل مدرســة
منهجية موصوفة باملقارنة مثال ً مع أسلوب

شــعرية متفرقــة أو غريهــا يف كتــاب واحــد

ميلياغــروس بهــذا األســلوب .فأســلوب

املدرســة األبيقوريــة ،بــل فســرها اتباعهــا كل

وكأنهــا الوحيــدة دون غريهــا .وعــى الرغــم

بأســاليب متنوعــة ،تخلــق انطباعــات وصــوراً

شــعرية غنيــة يف اختالفهــا بنكهتهــا وعبقهــا.

بحسب مفهومه .ولكن رغم ذلك تجمعهم
بعــض النقــاط ،فهــم مثـا ً يعيشــون حيــاة

صـرة الســاخرة
جمــع قصائــد اإليبيغرامــا الق ـ

الض ـيـاع ،فهــي قليلــة وتظهــر يف شــكل

متحــررة مــن التملــك املــادي لألشــياء ،وهــي

لإلشارة إليها بعبارة “األنطولوجيا اليونانية”

مــن أن ميلياغــروس ركــز يف “اإلكليــل” عــى

اقتباســات يف مجموعــة أعمــال آثينايــوس

حتــى تعــرف مــا ـنـوع العالقــات التــي كان

ذ َّيــل الكتــاب.

لســان “آرخيلوخــوس” مــن القــرن الســابع

يحيــط بــه كأصد ـقـاء وخــان ،وهــي إن كانــت

إىل جانــب القصائــد الشــعرية ّألــف
ميلياغــروس نصوصــاً فلســفية ســماها

مــن أعمــال اآلخريــن بالنســبة مليلياغــروس
فقــد أضــاف إليهــا قصائــده الخاصــة أيضــاً.

الجــداري لهومــر يف كتابــه ‘الصلــوات’ :عــى

فــإذن نحــن اليــوم نقــف أمــام هامــة أدبيــة

جمــع باقــة مــن “اإليبيغرامــا” أي القصائــد

والتأثــر ،تأثــر بــه وتشــربه كتولــوس []2

أول أنطولوجيــا [ ]1معروفــة يف تاريــخ

بــه الشــعراء اإلنجليــز واألمريكيــون أ ّيمــا

الرجــل يعيشــها أو يتخ ّيلهــا لربمــا مــن واقــع
واقعة أو مفرتضة فإنها تتحدث بالكثري عما
يــدور يف خلــده.

ويف خضــم الحديــث عــن شــخصيات قصائــد

ميلياغــروس؛ ســوف نلحــظ كتابتــه بصيغــة
املتحــدث أحيانــاً ،وأحيانــاً أخــرى يصــف

نفســه بصيغــة الغائــب “العاشــق” أو

“ميلياغــروس” .إن لهــذه التقانــة الشــعرية
دوراً يف إض ـفـاء البعــد الشــخيص يف تقمصــه
ألحــداث قصائــده ،فنــكاد نعجــز عــن معرفــة
أيهــا عاشــه فعـا ً وأيهــا افرتضــه يف خيالــه.

أمــا بالنســبة إىل قصائــد البطولــة وقصائــد

الر ـثـاء ،فــرى فيهــا الشــاعر بحلــة أكــر
جديــة ونضجــاً ،يــؤرخ لحياتــه كمــا يــؤرخ
لحيــاة اآلخريــن ويصــف أمجــاد العديــد

مــن الشــخصيات ،فمنهــم القائــد ،ومنهــم
الخطيــب والفيلســوف .كمــا يــوايس أمــاً ثــكىل

األعمال غري الشعرية

“الصلوات” يف مزيج بني النرث والشعر ،كما

الوج ـيـزة الســاخرة ســماها بالـ”إكليــل” وهــي

البشــرية ،كمــا يســجل مليلياغــروس يف
“اإلكليــل” ســابقة ا ـقـران كل اســم شــاعر
مقتبــس عنــه فيهــا باســم ز ـهـرة أو نبتــة ،وقــد

ترجمتهــا يف فصــل خــاص بهــا تحــت عنــوان
“مقدمــة اإلكليــل”.

ي ـفـرش “اإلكليــل” قصائــد عــرف مــن بــن

يف بدايــات القــرن العشــرين .وقــد امتنــع

الشــعراء اليونانيــون التالــون مليلياغــروس
عن اســتعمال التشــابيه اإليروســية لإلغراء،
ألنــه عــى مــا يبــدو قــد اســتنفذها مؤقتــاً بــكل

مواضيع فلسفية ،ولكنها مكتوبة بأسلوب
اعتمــده الرومــان مــن بعــد تعديــات فــاررو
وأســموه “الســخرية املينيبيــة” [ ،]6يف هــذا

األمــر يعتــر عمــل ميلياغــروس اســتمرارية

وفــن النــر إليصــال محتــوى فلســفي ،وقــد

وقد عاش فيها كل من الشاعرين فيليتاس

ميلياغــروس ولكــن حفــظ وتواتــر االقتبــاس

ويف جميــع معابدهــا األخــرى منــذورة لهــا،
كمــا يذكــر لوقيانــوس ،وأيضــاً كانــوا يكرهــون

– مصدر إلهام شخصية األديب املينيبي.

والذي كان فيلسوفاً أبيقورياً وشاعراً اشتهر

ملــا يســبقه مــن أعمــال أدبيــة بأشــكال أخــرى.

حمى الربة السورية يف هريابوليس (منبج)،

كمــا كانــوا يكرهــون الخنزيــر ويمتنعــون عــن

احتماالتهــا ،باســتثناء الشــاعر املواطــن أيضــاً

أهمية يف شعر ميلياغروس ،ذاك الحماس

والحمائــم ،بســبب أنهــا كانــت تعيــش يف

أمــا كتــاب “الصلــوات” فــكان عبــارة عــن

ألســلوب مواطنــه مينيبــوس وهــو كاتــب
ســاخر أيضــاً اب ـتـدع هــذا األســلوب املثنــوي

إنــه ملــن اإلجحــاف بمــكان أن ن ـقـرأ قصائــد

أكل عــدد مــن الحيوانــات ،منهــا األســماك

– جامع أول أنطولوجيا يف تاريخ البشرية.

ميلياغــروس بمعــزل عــن ـقـراءة “اإلكليــل”
املفقــودة جزئيــاً لألســف .فمــن أكــر الجوانــب

تنافــس يف اعتصارهــا للقلــب قصائــد عــذاب
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تأثــر ،خاصــة يف مرحلــة الريــادة الشــعرية

حـول
مجموعــة مــن املقــاالت املتعــددة ـ

[ – ]4كان السوريني يحرمون عىل أنفسهم

والكبــاش ،ألن إنــاث الحيوانــات أمهــات،

ويحتــل ميلياغــروس مرتبــة تاريخيــة أدبيــة

و ثيوكريتــوس يف القــرن الثالــث ق.م.
وقــد ســبق أن ُكتبــت اإليبيغرامــا قبــل

خـرت عنــوان الكتــاب مــن قصيــدة
وقــد ا ـ

وســائر كتــاب املرثيــات الرومــان ،كمــا تأثــر

يف بحــر الدردنيــل املحيــط بهــم []5؟”.

أو كيوبيد يف إطار جديد.

العــادات الســورية [ ،]4رغــم ـكـرة الســمك

وقــد قــام ميلياغــروس بجمــع وتدويــن هــذه

القصائــد يف رحــاب جز ـيـرة “كــوس” ،وهــي

ســورية هلنســتية ،تتجســد يف أديــب يزيــن

[ – ]3من .Achaians

– رائد الشعر اإليرويس ممن وظفوا إيروس

يف القرن األول ق.م حني كتب أربعاً وثالثني
إيبيغرامــاً.

شـره بــن  110ق.م و  90ق.م،
تاريــخ ن ـ

يحتــذى.

وتأ ـثـره متواصــل يف الشــعر والفنــون األخــرى

عـاج
أكل إنــاث الحيوانــات الداجنــة كالن ـ

خصــص ميلياغــروس قصيــدة لتعظيــم أ ـثـره
يف نفسه وتقديساً ملساهمته يف “رفعه فوق

بوســيديبوس وهيديلوس ،ويضع املؤرخون

بــل لربمــا تقمــص أت ـبـاع األســلوب الســاخر

صــدره إكليــل مــن األوســمة الرياديــة:

الكوميــدي – الجــاد ،مازجــاً بــن فــن الشــعر

شــعرائها إســكليبياديس وكاليماخــوس

يف مصابهــا ،و ـيـريث صغــاراً فارقــوا الحيــاة

الحــب وســادية إيــروس.

أو أنكــم كمــا قــال ســلفكم ميلياغــروس

مليلياغــروس فيلوديمــوس الجَ ــداري ،وهــو
أصغر من ميلياغروس بثالثني عاما تقريباً،

جز ـيـرة لهــا شــخصيتها األدبيــة الخاصــة بهــا،

مبكريــن ،فيخلــق بيئــة مأســاوية ســوداء

مثــال عليهــا:

وهو أمر يتوافق مع شخصية ميلياغروس،

اعتباري سوري املولد فإنني أتبع اآلخيني []3
يف االمت ـنـاع عــن أكل الســمك ،حفاظــاً عــى

وقــد كان “اإلكليــل” كتابــاً غايــة يف األهميــة

يف ســنة  84قبــل امليــاد لعائلــة متوســطة يف

حـول الفــرد،
فلســفة السياســية تتمحــور ـ

– قال نيكيون “أوال يأكل أيّ منكم السمك؟

ق.م .ولــم يكــن الـ”إكليــل” مجــرد مجموعــة

الفرتة األخرية من الجمهورية الرومانية ولد

تــويف ســنة  54قبــل امليــاد.

املينيبــي شــخصية ميلياغــروس كأنمــوذج

يكفي أن تقرأ قصائده الواردة يف هذا املؤلف

شـرتها يف ملحــق
كانــت لغتــه أو قوميتــه ،ن ـ

بهــم مــن قبــل ،فمثـا ً ورد فيهــا نصــوص عــى

[ – ]2كتولــوس شــاعر إغريقــي عــاش يف

أمــا مقــاالت ميلياغــروس الناجيــة مــن

األدبيــة املتنوعــة “ديبنوسوفيســتاي” ،وهــذا

عــن تجربــة فعليــة عاشــها الشــاعر.

للنشــر.

بسيطة عصامية (ليست بالضرورة زاهدة)،

لرســالة ميلياغــروس التــي أرادهــا شــاهدة

عــى ـقـره ،يح ّيــي فيهــا كل مــن مـ ّر بــه مهمــا

 – ]1[  األنطولوجيا هي تجميع أعمال أدبية

فريونــا ،أعمالــه ال ـتـزال ت ـقـرأ عــى نحــو واســع

لشعراء القرن الثالث ق.م ،فقد شمل فيها
أيضــاً أمثلــة مــن كل الشــعراء الذيــن ســمع

بعــض هــذه القصائــد قــد ال تعـ ّـر بالحقيقــة
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الجميــع” كمــا صاغهــا ميلياغــروس ذاتــه.

مشــرفة كثــاين كاتــب عــى اإلطــاق يكتــب

– ثاين شعراء السخرية املينيبية.

وبغــض النظــر عمــا ســبق ذ ـكـره ،ال يختلــف

اثنــان يف أن ميلياغــروس هــو الشــخصية
الهلنســتية األدبيــة األكــر تنوعــاً ورشــاقة يف

واألبقار ،ويفضلون عليها العجول والثريان
وديانتهم قائمة عىل تقديس األم العظيمة،

تربيتــه أو أكلــه الرتباطــه بقتــل اإللــه الفــادي.

(ت .خ).

[ – ]5أي املحيط باآلخيني.

التعبــر عــن فنــه بــأدوات أدبيــة مختلفــة،

 – ]Menippean Satire [6نســبة إىل

العظماء واملبدعني غري العاديني .يف النهاية

ق.م.

وهــو يف ذلــك يتفــوق عــى مجموعــة مــن

ال يســعني إال أن أتمنــى لكــم ـقـراءة ممتعــة

 Menippusالــذي عــاش يف القــرن الثالــث

لكلمــات عمرهــا فــاق الــ 2100عــام ،وجولــة ال

تنــى يف عالــم ميلياغــروس األخــاذ.

كاتب من سوريا

بهــذا األســلوب.

ويف ظــل غيــاب كتابــه “الصلــوات” فإنــه مــن
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مقال

سالم ميلياغروس
أم .لوز

سـرته
شـواهد القبــور لــي يصــف ـ
شـواهد األبيــات عــى ـ
شـاعر ميلياغــروس يف العديــد مــن املناســبات إىل أســلوب كتابــة ال ـ
لجــأ ال ـ
ً
طلبا لرد التحية
املهنية ،وكأنها محفورة عىل قربه بعد وفاته .ويف إحدى اإليبيغرامات هذه لجأ إىل أسلوب تحية املار بقرب قربه
والــوداع مــن الدنيــا ،ولكــن بطريقــة مبت ـكـرة غــر مســبوقة ،حيــث يــودع ميلياغ ــروس املاريــن ب ـقـره باليونانيــة ولكــن ليســت وحدهــا،
بــل أيضـ ًـا بلغتــن ســاميتني:
ً
” إن كنت
سوريا“ :سالم“
ً
فينيقيا “نيديوس“
إن كنت
ً
إغريقيا “خايري“.
إن كنت

سـرحي اســتعرايض يف ـعـزاء تأبينــي للــذات ،فإننــا إذا تعمقنــا
وعــى الرغــم مــن أن هــذا الســام قــد يبــدو مــن الوهلــة األوىل كخ ــروج م ـ
يف نمــاذج ميلياغــروس األدبيــة والتأبينيــة ،ســنخرج برؤيــة أهـ ّـم وأوضــح ،تجعلنــا نقــدر هــذه الصياغــة أكــر ،ونعجــب بأصالتهــا
وتفــرد أســلوبها.

من

املعتــاد يف تقاليــد املدافــن ونقــش

أخــرى .وســواء آمنــا بــأن ميلياغــروس كان
متحدثــاً بالســورية (اآلراميــة) أو بالفينيقيــة

ونتيجــة لتطــور كاتبــي شــعر اإليبيغرامــا

والدتــه بأســلوب غــر متكلــف ،وبالتــايل غــر

تلــك املــدن الثــاث :جــدارا وصــور وكــوس ،يف

السابقني مليلياغروس .فقد سبق وحدث أن

مألــوف يف التقاليــد الجنائزيــة .ففــي خروجــه

الذاتيــة للمتوفــى ،وي ـفـرض أن ميلياغــروس
جـاء تاليــاً هنــا مــن هــذه الناحيــة .فكأنمــا
قــد ـ
ـهـؤالء األد ـبـاء يتحدثــون معنــا عــر القبــور

التــي نقــش عــى شــاهدتها إيبيغرامــا مــن هــذا
ال ـنـوع ،كمــا لــو أنهــم ّ
يلخصــون بشــكل خيــايل
قصــة حياتهــم تتلوهــا روحهــم الهائمــة يف

عالــم ا ـملـوىت .ولكــن الفــرق الهــام يكمــن يف أن
اإليبيغرامــا هــذه؛ كانــت تصــف حياتهــم مــن

خــال الحواريــة التقليديــة مــع الغريــب املــار
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هــذا عــن كالســيكيي نمــط اإليبيغرامــا
التأبينيــة ،يصــف الشــاعر أصولــه عــى أنهــا

عــن

مســاقط

واملســتقرين يف جز ـيـرة كــوس ،وقــد ذكــر
إيبيغرامــن آخريــن يركــز يف كل منهمــا عــى
مرحلــة محــددة مــن ع ـمـره :فإحداهمــا عــن
مولــده وطفولتــه يف جــدارا ،واألخــرى عــن

عا ـبـرة للحــدود ومتعــددة الثقافــات ،بــدالً

شــبابه يف صــور وكهولتــه يف كــوس .كمــا أن

“وجوه صور الفاتنة

ضـوح عــى خاتمــة اإليبيغرامــا
تنعكــس بو ـ

من الرتكيز عىل الهوية الهلنستية لديه:

خلفيتــه الثقافيــة املســتقاة مــن هــذه املــدن

األخــر هــذا ،حيــث يحيــي بتحيــة الــوداع

وأرض جدارا الطاهرة
جعلت منه رجال ً

التقليديــة بالســورية واليونانيــة والفينيقيــة،

وكرام املريوبيني 

واملحبــة مــع املــار مــن ـقـره مهمــا كانــت ثقافتــه

شواطئ كوس

أكرموا شيخوخته“.

تيــار الفالســفة الكلبيــن مــن جــدارا مــن جهــة

مراحــل حياتــه ،بــل هــي أ ـقـرب لكونهــا إشــارة

خلفيــة واقعيــة ومنطقيــة خاصــة إذا علمنــا

رؤوســهم،

بهويتــه الســورية مــن جهــة ،وتعاطفــه مــع

انتمائــه ملجموعــة العظ ـمـاء املشــرقيني

املغرتبــن

مــى ،واســمه واســم وعائلتــه ،ومــكان

ســوري أو فينيقــي بم ـقـرة يف كــوس كمــا

وعليــه ،فــإن ميلياغــروس يؤكــد هنــا عــى

الشــواهد التوجــه بالصيغــة

الخطابيــة للماريــن بالقبــور ،ولكــن القصيــدة
هــا هنــا تمثــل امتــداداً أدبيــاً لتوجّ ــه معـ ّـن،

مــن خــال فهمنــا ملــدى فخــر ميلياغــروس

بــن الســوريني” ،ولكــن عــى اعتبارهــا
“موطناً متهليناً” فإن هذا يعني أنه لم يكن

إن الجو متعدد الثقافات هذا يمكن تفسريه

وصــف باإلضافــة إىل الحواريــة التقليديــة،
كال ّ مــن املــدن التــي عــاش فيهــا ،وع ـمـره الــذي

سـرة
اســتعملت األ ـعـراف التأبينيــة لتطــرح ال ـ
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مــن أمــام القــر ،يف حــن أن ميلياغــروس قــد

حـرص عــى تبــادل املباركــة
كمــا ولــو أنــه ي ـ
أو انتمــاؤه.

ملــن الطبيعــي جــداً وغــر املســتبعد ،أن يمــر

باإلضافــة إىل اليونانيــة أو لــم نؤمــن بذلــك،
يبقى متوجباً علينا يف كل األحوال أن نفهم

هــذه األبيــات مــن املنظــور الحــريف والشــخيص
أيضــاً.

إن توجــه ميلياغــروس بالســام بالســورية

والفينيقيــة واليونانيــة؛ هــو تذ ـكـرة منــه لنــا
بأسلوب شعري بأنه إنسان ذو أواصر ارتباط

شــخصية مــع كل مــن جــدارا وصــور وكــوس.

فقــد وصــف ميلياغــروس بحــد ذاتــه مدينــة

مولــده وطفولتــه جــدارا بأنهــا “تتموضــع

بالضــرورة يتحــدث الســورية يف مرحلــة مــن
ملرحلــة جــدارا يف حياتــه ،تلــك املرحلــة التــي

عــاش فيهــا يف مدينــة تتحــدث باليونانيــة مــن

املــدن العشــر (ديكابوليــس) والتــي تتموضــع
يف قلب املنطقة الناطقة بالسورية ،وباملنطق

نفســه فــإن اإلشــارة للســام عــى الغريــب
الفينيقــي تعكــس ـفـرة حيــاة ميلياغــروس يف

صــور ،وال تعنــي بالضــرورة أن ميلياغــروس
كان متحدثــاً بالفينيقيــة.

عـرض متعــدد اللغــات يف هــذه
إذن ،إن ال ـ
الســطور يقــف شــاهداً عــى حضــور مميــز

مليلياغــروس يف هــذا املجــال مــن الشــعر
التأبينــي خالفــاً للنمطــي مــن ـغـره .وإنــه

قــد يتبــادر لذهــن القــارئ ،فللقصيــدة هنــا

مــدى عوملــة ثقافــة هــذه الجز ـيـرة كــوس،
وازدهــار الجاليــات الســورية والنبطيــة

ضـرة فيــه
والفينيقيــة فيهــا .وقــد كانــت حا ـ
كــوس أيضــاً جاليــة مــن صيــدا ومــن صــور

املحببــة إىل قلــب ميلياغــروس ،هــذه الجاليــة

شــملت شــخصيات حملــت أســماء إغريقيــة
كحــال ميلياغــروس ،ولكنهــم أيضــاً مثلــه لــم

يخفــوا أصولهــم املشــرقية يف كتاباتهــم عــى

شــواهد القبــور ،بــل عــى العكــس ،كانــوا

غايــة يف الفخــر برتاثهــم التوأمــي – الهلنســتي
واملشــرقي معــاً .وعــى اعتبارهــم كانــوا

مصنفــن كمقيمــن أجانــب عــى الجز ـيـرة،
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مقال

شــهدها ســواء يف املــدن العشــر يف ســوريا،

النمــط اليونــاين الالتينــي للشــواهد .وحيــث

مجــرد ترجمــة حرفيــة للتحيــة اإلغريقيــة مــن

التأبــن لرتكــز عــى مخاطبــة املــار بالقــر،

أو يف مقابــر املغرتبــن يف كــوس .وهــذا ليــس
“خايــري” إىل “ســام” فحســب ،بــل عمــل

عــى إيجــاد أســلوب تأبينــي ســوري ينســجم
غـرض اإلغريقــي.
مــع ال ـ

أمــا إذا التفتنــا إىل املقابــل الفينيقــي لتحيــة

األقرب للعقالنية هو تحويرها إىل مقطعني

آخريــن معناهمــا “يعيــش ســيدي” ،وهــو
موضــع جــدل بشــكل عــام فيمــا إذا كانــت
توديعــاً بصيغــة األمــر أم بصيغــة إســناد إىل
عـول بــه.
مف ـ

معنيــن اثنــن.

هنا هي مسقط رأسه يف جدارا .ومن منظور

ولكن ،وعىل اعتبار أن األنباط كانوا حاضرين

التقليديــة بلغتهــم ،ولكنهــا هنــا حملــت
واألكــر مــن ذلــك ،أن تعــدد لغــات شــاهدة
قــر ميلياغــروس ليــس فقــط عائــداً للجــو

فإن اإلنسان الجَ داري السوري غري اإلغريقي

فيهــا ميلياغــروس ،فــإن اســتعماله لكلمــة

العوملــي يف جز ـيـرة كــوس ،بــل هــو أيضــاً

هــو إمــا متحــدث باآلراميــة الفلســطينية مــن

“ســام” ضمــن املعنــى التوديعــي ،يذكــر

عــام .وإن معاينــة النقــوش عــى شــواهد

بالعربيــة النبطيــة مــن املنطقــة املحيطــة بهــا.

يودعــون املتوفــى ويفارقونــه .املدهــش هــو

مرتبــط بتعــدد لغــات النقــوش هنــاك بشــكل
شـرة هنالــك
القبــور الســورية والفينيقيــة املنت ـ
تســلط الضوء عىل خلفية الدافع الذي حذا

املــدن العشــر (ديكابوليــس) ،وإمــا متحــدث

ولكــن وعــى اعتبــار أن اإليبيغرامــا النبطيــة
كانــت تكتــب باآلراميــة بــكل األحــوال فــإن

“ســام” هنــا هــي مــن جــذر آرامــي وال شــك.

بميلياغــروس ألن يب ـتـدع هــذا األســلوب.
ليك نفهم ذلك ،علينا أوالً أن نحدد بأيّ لغة

وقــد اعتــاد األنبــاط أن ينقشــوا كلمــة “ســام”

الـ”ســام” عىل روح ميلياغروس .عىل اعتبار

توديــع الراحلــن يف عصــر ميلياغــروس .كمــا

تحديــداً نتوقــع أن يــرد الغريــب الســوري هــذا
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جيوسيايس يف حقبة القرن األول قبل امليالد

يف جز ـيـرة كــوس خــال ال ـفـرة التــي قطنهــا
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للرتحيــب باملســافرين األنبــاط القادمــن أو

جمهوره بالطقس النبطي للتأبني ،وكأنهم

اســتخدام هــذه الصيغــة النقشــية النمطيــة

يف مخاطبــة أيّ مــا ّر يف امل ـقـرة النبطيــة والتــي
عــادة مــا يكتــب فيهــا نقــش مــن مثــل:
“سالم عبدملكو

ابن عبيدو ،ومن قبله

عــى ذو الشــرى وكل اآللهــة ،ذكــرى باقيــة

للشــواهد القرطاجيــة ،فإنــه يظهــر مــدى

الفرتة الهلنســتية .وبالتايل فإن ميلياغروس

إذ يشــر للحــوار بــن الفينيقــي املــا ّر بالقــر
والراقــد فيــه ،فإنــه يمــدد نمــط التوديــع يف
شــاهدة القــر اإلغريقيــة ليعانــق التقاليــد
املتبعــة ســلفاً يف ا ـلـراث الجنائــزي الفينيقــي.

ممــا ســبق مــن تحليــل ،نجــد أن أســلوب
ميلياغــروس معقــد وراق يف آن واحــد،
ولكنــه ليــس خياليــاً أو منفصـا ً عــن الواقــع

يمكننــا رغــم ذلــك تفحــص صيــغ الشــواهد

بــأيّ شــكل مــن األشــكال ،بــل ترتبــط عبــارات

إيبيغرامــا ميلياغــروس هــذا .هنــا نجــد أن
تحيــة ميلياغــروس هــذه تشــبه نصــاً ثنــايئ

عــى جز ـيـرة كــوس ،ويــرز الجــو متعــدد
الجنسيات لغرض إيصال سرية حياة تحيك

سالم عىل القارئ“.

جنائــزي منقــوش يف الذكــرى الخمســينية

مجــرد ترجمــة حرفيــة لعبــارات التحيــة مــن

فهنــا يتــى الســام بدايــة عــى روح الراقــد

“قــف أيهــا املرتحــل وا ـقـرأ ،النقــش املحفــور

صـول كتابــة الشــواهد
املســتحقة لطقــوس وأ ـ

ابــن غوطــل ،النغــري الــذي حظــي بال ـتـاج
وعرف بالقوة ،والذي عاش خمسني عاماً،

بميلياغــروس هــذا والــذي كتبــه لــي ينقــش

رغــم أن هــذا النــص يســتعمل الصيغــة

مــن ميلياغــروس ملــن يمــر ب ـقـره ،وال هــو

الفينيقيــة – القرطاجيــة باملقارنــة مــع

عــى أنهمــا “ســوريان” ،فــإن نقطــة ارتــكازه

وال ـقـراءة.

الرغــم مــن كــون الصيغــة النمطيــة للنقــوش

مــع أيّ مــن تلــك التنوعــات النمطيــة .الطــرح

كتحيــة حــوار حقيقيــة.

قاملــة هــذا نجــد املــار بالقــر مدعــوا للتوقــف

انتشــار هــذا النمــط مــن الشــواهد خــال

واالختــاف ،فــإن كلمــة “نايديــوس” ال تتفــق

فقــد توجــه لهــم ميلياغــروس بالتحيــة

عـرض للقــر بالتخريــب ،ولكــن يف نــص
ت ـ

“خايــري” اإلغريقيــة ،فإننــا ســنقابل عــدداً

التأبينيــة الفينيقيــة تبــدي بعــض الت ـنـوع

أن الشــاعر يصــف كال ً مــن نفســه ومدينتــه

فإنهم يضيفون إىل ذلك لعنة عليه يف حال

حتــى لــو كان هــذا املثــال غــر ممثــل نموذجــي

من التحديات النصية واللغوية فيها .فعىل

أنهــا أيضــاً قــد لحظــت يف اإلنجيــل الســرياين

أن النصــوص القربيــة الفينيقيــة تبتعــد عــن

لأل بــد

يف القــر ،ومــن ثــم عــى املــا ّر بالقــر القــارئ

للشــاهدة ،أمــا مــن يمــر بقــر ميلياغــروس

فإنــه ســيجد تحيتــه ســابقة ،ومــن بعدهــا
يطلــب ميلياغــروس للقــارئ أن يــرد عليــه
الســام .ويف هــذا األمــر عكــس للرتتيــب

اللغــة مــن بلــدة قاملــة الجزائريــة ،وهــو نــص

للفاضــل النوميــدي (أمازيغــي):

عــى الحجــر ..عــى قــر صــدت بــن مطــت

وســتذكره عائلتــه لألبــد“.

النبطــي النمطــي ولكــن املفاجــأة هــي يف أن

النمطية القرطاجية التي تنتهي بها الشواهد
التأبينيــة (… والــذي عــاش كــذا عامــاً…)

عــى تحويــر نــص الشــاهدة اإلغريقيــة بمــا

الشــاهدة باســتيقاف املــا ّر بالقــر ودعوتــه

املحتــوى ذاتــه ،ســام متبــادل بــن الراقــد يف

القــر واملــارّ .فقــد عمــل ميلياغــروس برباعــة

يتناســب مــع التقاليــد التأبينيــة النبطيــة التــي

والحقــة (… .ســيذكر لألبــد) ،فــإن اســتهالل
ل ـقـراءة الشــاهدة ينســجم بشــكل مباشــر مــع

توديعــه باملجتمــع الســوري – الفينيقــي

عــن أصلــه وجــذوره ،وهــذا يتــم بأكــر مــن
اليونانيــة للســورية والفينيقيــة ،بــل باإلشــارة
لــدى ـهـؤالء.
ختامــاً ،إن شــعر إيبيغرامــا الخــاص
عــى ـقـره ليــس مجــرد خفــة ظــل وممازحــة

صــاة يدعــي البعــض أنــه ذكرهــا يف كتابــه

الســابق (الصلــوات) ،بــل هــو آيــة يف األصالــة
واإل بــداع.

باحث من هولندا
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 13قصيدة
ميلياغروس

الربيع
الشتاء العاصف انجىل
واملوسم البنفسجي اختال ضاحكاً لربيع مزهر
األرض القاتمة نفسها باقات تشتعل باخضرار يخضوري
النباتات تتموج برباعمها املتفتحة
واملروج تتشرب ندى الفجر املنعش
تتبسم
بينما الورود تتفتح.
الراعي عىل الهضاب سعيد بصوت النايات األجش
والقطيع مبتهج بصغاره البيض
وبينما البحارة يبحرون مع األمواج املتالطمة
أشرعتهم يوجهها زفري ريح هادئة
الرجــال الصائحــون( :أوي) رؤوســهم متوجــة بأزهــار حــب
اللبــاب
ينادون مانح الكرمة :ديونيسوس
النحالت تتوالد من الجسم الحي للثور
يتفكــرن بالعامــات املا ـهـرات املســتلقيات يف الخليــة التــي
بنــن
بحالوة مشط الشمع كثري الخاليا
الطيور ،عىل أنواعها ،عاليا تصدح يف كل مكان
الرفراف يرفرف عىل املوج
والسنونو يحوم حول البيت
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البجعة عند حافة النهر
والعندليب يف الغابة الصغرية.
إذا ما ابتهجت أوراق النباتات
واألرض ازدهرت
ونايات الراعي
والقطعان بفرائها الكث انطلقت إىل ال مكان
وديونيسوس راح يرقص
والطيور تغني ،والنحالت تنطلق،
فكيف للمغني أال يصدح بالجمال يف الربيع؟

على شاهدة قبر ميلياغروس
أيها العابر الغريب
الكهل يرقد بني املوىت املؤمنني،
مكفناً يف رقاد هو مصري كل حي
هوذا ميلياغروس ابن إيوقراطيس
الذي وصل الحب الدامع والجميل ومصادر اإللهام
بالرحمات املبهجة
صور ابنة السماء استقبلته
وتربة جادارا * املقدسة أخرجته ورعته حتى الشباب
واملحبوبة كوس اكرمت شيخوخته
إذا كنت سوريا :سالم
وإذا كنت فينيقيا :نيديوس

وإذا كنت إغريقيا :خياري.

إذا كنت سوريا فقل :سالم

بلد واحد هو العالم
ُ
ترعرعت
* جادارا مدينة من املدن العشر يف سوريا القديمة .تقع يف مدينة صور
اليوم يف االردن .ويف جدارا ،أثينا السورية ،حيث ولدت،
خرجت من عباءة أبي إيوقراطيس
أنا ميلياغروس
سرت مع ربة الشعر
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عىل خطا مينيبوس
إن ُ
كنت سورياً فما العجب يف ذلك؟
أيها الغريب إننا نسكن بلداً واحداً
هو العالم
من السرمد نفسه تحدرنا جميعاً
واآلن ،وبعد أن أثقلت السنني كاهيل
وقبل أن يغيبني القرب
نقشت هذه السطور
إنما كجار يقرتب من هذه الهاوية
ألق تحيتك عيل لو شئت
ِ
أنا محدثك الشيخ
ً
ً
ولربما أصبحت أنت أيضا شيخا يحدث.

ثور يتضرع لثور
الثور نفسه يخور ،اآلن ،عىل بالط مذبحك،
أيا زيوس يف السماء،
يجلجل مبتهال ً لك
مستجدياً الخالص
من هذا القدر اللئيم:
“موالي يا ابن كرونوس
أرخ طوق املحراث هذا
ِ
أتضرع إليك أن ترحمني
أولست أنت يا موالي
من حولت نفسك ثوراً مثيل
ليك تختطف أوروبا؟”]1[ .

بركات مينيبوس
جدارا وطني األول
مسقط رأيس املشهور
عندما أصبحت رجال ً
استضافتني صور
فلما أمسيت كهال ً
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احتضنتني كوس
تلك التي ربت زيوس
أكرمت شيخوختي وجعلتني مريوبياً []2
إنما لم يتوجني اإللهام
ويرفع من شأن ميلياغروس بن إيوقراطيس
فوق كل الرجال
إال بركات مينيبوس]3[ .

الرسالة المجنونة
هيا يا دوركاس  ،اذهب
وقل لها عىل لساين:
حبك كذبة
َ
مالذ،
مكشوفة ال
والكذب ال يوارى بالعبارات
قل لها:
ال مرة
وال مرتني
بل ثالث مرات.
ال تماطل هنا يا دوركاس
هيا انطلق إليها
ولكن مهلك،
فألخربك فحوى الرسالة!
كرر عليها ما قلته البارحة
وأضف من عندك بعض اللوم
وال ترتك شيئاً يف س ّرك
أخربها بكل يشء.
ولكن لحظة!
ملاذا أرسلك وسيطاً
وأنا صاحب رسالة؟
أتعلم يا دوركاس..
إين قادم معك
بل إلحقني يا دوركاس،
ها إنني أسبقك إىل بابها.

جعبة فارغة
“كال”..
بضفرية تيمو“ ،كال”..
بصندل هيليودورا “كال”..
بعتبة ديمو القاطرة عبقاً..
بعيون أنتيكليا الحوراء..
باإلكليل البهي عىل جبني دوروثيا
أقسم بهن جميعاً أنْ “كال”..
أيا إيروس..
“كال”..
لم َ
يبق يف جعبتك سهم واحد
من نبالك املجنحة..
إال وأودعته يف صدري.

رسالة من فوق التراب
دموعي ،مدخرات حبي
أذرفها عليك
هناك
يف اآلخرة يا هيليودورا؟
عىل قربك املوحش
أبذل الدمع
كأختام من توق
تذكار عشق وشوق.
أرثيك
ببؤس ،بكل البؤس
ِ
غالية قلبي أنت
كيف تبقني يف الرثى.
أبكيك.
وما برحت
ِ
بت لنهر املوىت الراحلني،
و ُِه ِ
أضحية مهدورة
فيا لحسرة الربعم إذ يخطفه املوت .
فيا أرض ،يا أمّ الربيع
احتضني مبك ّية الجميع

ضميها إىل صدرك
واتركيها تزهر يف حضنك.

المقامر والرهان
يجثم إيروس
عىل ثدي أمه فينوس
وحَ جَ ُر نردها الوحيد
يتقافز
عند مطلع الفجر
يتقافز؟
يتقامر!
وما الرهان كل صباح
سوى قلب ميلياغروس.

إهداء إلى هاديس
عندما يصل ميلياغروس،
يا كليوبولوس،
إىل حافة لحده
وقد أتت عليه نريان الحب
فليكن رماده يف قارورة
جرة الحب الصريع
مرشوشاً عليها النبيذ
وقد نقش عليها:
“من إيروس إىل هايديس ،مع حبي!”

ظاهرة تيماريون
حتى ديودوروس
ُ
شعلة الغواية
بات مدمناً إطاللة تيماريون البهية
ابتاله إيروس بالعشق
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ولم يشفه من األلم عسل إيروس
يا لإلعجاز
لهب عىل لهب مع لهب.

فجر قبل أوانه
ٌ
أيها َ
الفجر املخادع
تتأخر يف الطلوع
حني يستلقي آخر يف أحضان ديمو
لم ،إذا ،يا فجر تبكر يف البزوغ
إذا ما جاء دوري
أمن طبعك الغدر؟
أم سخرية مني
وإمعاناً يف تعذيبي!؟

لوحة العذراء
ضحكات العذراء املهذارة
ترتدد يف قلبي
أنت
روح روحي ِ
ألجيل وحدي
رسمتك ريشة الحب.
الرتجمة عن اإلنكليزية :عادل خالد الديري
باستثناء القصيدتني األوىل والثانية من ترجمة د .خلدون
الشمعة
[ ]1تروي األسطورة اإلغريقية بأن اإلله زيوس قد تجسد يف صورة ثور

أبيــض لــي يختطــف أوروبــا أم امللــك مينــوس ســيد كريــت ،وهــي ا ـمـرأة
صـول فينيقيــة أطلــق اســمها عــى القــارة األوروبيــة.
مــن أ ـ

[ ]2اسم شعب جزيرة كوس.

[ ]3مواطــن ميلياغــروس مــن جــدارا أيضــا ،فيلســوف ســاخر اب ـتـدع
األســلوب املثنــوي الكوميــدي – الجــاد مازجــاً بــن فــن الشــعر وفــن النــر

إليصــال محتــوى فلســفي.
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المتوسط
ألبير كامو

لنظرة زجاج النوافذ الفارغة ،يضحك الصباحُ
بكل ما يمتلك من أسنان زرقاء المعة،
صفراء ،خضراء ،حمراء؛ شرفات تتمايل عليها الستائر.
وبأذرع عارية ،تنشر الفتيات الغسيل.
رجل ،يف نافذة ،بمنظار يف يده.
مطيل بألوان البحر
صباح رائق
ٌّ
لؤلؤة التينية تشع بياض أزهار الزنبق:
املتوسط.
الظهرية عىل بحر دافئ وهادئ
تقابلني دون صراخ :يف صمت وبابتسامة.
روح التينيــةِ ،قـ َـدمٌ  ،حجــاب مــن خجــل فــوق صرخــات
معذ بــة!!
حياة التينية تدرك حدودها،
ماض واثق ،واهً ا لك! أيها املتوسط!
عــى ضفافــك ،مازالــت تبتهــج باالنتصــار أصــوات قــد
صمتــت ،
قد آمنت بعد أن جحدتك!
هائل وخفيف،
َ
دقائقك،
تبعث الثقةُ ،تريض ،تهمهم أبدية
واهً ا لك! أيها املتوسط! معجزة تاريخك
تحتضنها مكتملة،
يف انفجار ابتسامتك.
ُ
ُ
تكتمل
تحبل كينون ُتها بذاتِها إذ
عذراء ال تفارق عذريتها،
ُ
املوجودات.
َ
حياتها من جديد يف آالمنا.
لتبدأ
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ً
محلقة! من أيّ رما ٍد ُتبعث
تنطلق
كعنقاء مضيئة!
أيها املتوسط! عاملك يالئمنا،
مع الشجرة يتوحد اإلنسان ،وفيهما يتلو الكون ملهاته،
مموها يف العدد الذهبي.
من البساطة الالمحدودة دون صدمات يتدفق االمتالء،
أيتها الطبيعة التي ال تعرف الطفرات!
من زيتون مانتوفا ،من العنزة إىل راعيها،
ال يشء إال شراكات ال تحىص من السكون.
فرجيلــوس يعانــق الشــجرة ،وميليبيــوس يمــي إىل
املر عــى.
أيها املتوسط!
مهد أشقر أزرق يتأرجح فيها اليقني،
كم هو قريب ،آ ٍه! كم هو قريب من أيدينا،
حتى داعبته عيوننا ،وأفلتته أصابعنا.
للمساء اآليت ،بمعطفه عىل كتفه ،يرتك الباب مفتوحا
تلعقــه انعكاســات ألســنة اللهــب ،يلــج اإلنســانُ بهجتــه
قبــل أن يتــاىش يف الظــام.
هكــذا ـ
سـرجع ـهـؤالء الرجــال إىل هــذه األرض ،واثقــن مــن
مواصلة حياتهم،
منهكني أكرث منهم ضجرين من نشوة أنهم عرفوا.
يف قبور البحر ،ال يشء إال الخلود.
هناك ،ينهك األبد نفسه يف املغازل الجنائزية.
األرض الالتينية ال ترتج.
حـول نفســها يف دا ـئـرة مقنعــة
كج ـمـرة مشــتعلة تــدور ـ

بالســكون،
جوهر أول لألجسام وللروح،
فيك ُتصقل العوالمُ ُ ،
مبال ،ال يُطال.
يبزغ انتشاء الضوء ،ال
وتؤنسن،
ٍ
ألبنائها ،هذه األرض ،تفتح ذراعيها ،وتسوّي لحمها من فيك نستكني ،وتسمو آالمنا.
لحمهم،
قِـدمٌ جاثمٌ
ـهـؤالء ،املتخمــون ،يتجرعــون بإ ـفـراط ذلــك املــذاق الســري أيها املتوسط ،آه! أيها البحر املتوسط!
للتبـ ُّـدل
وحيدون ،عراة ،بال أسرار ،ينتظر أبناؤك املوت.
ببطءٍ يتذوقونه بينما يكتشفونه.
ريا.
سيعيدهم إليك املوت ،نقيون ،أخ ً
قري ًبــا ،ـمـرة أخــرى وبعدهــا ،األســنان ،األســنان الزر ـقـاء
الالمعــة.
* ترجم النص عن اللغة اإليطالية ،وتمت مراجعته عىل
نور! نور! فيه يتحقق اإلنسان.
األصل الفرنيس بمشاركة املرتجمة ماريانا ماسا.
ترجمة :وائل فاروق
تراب شمس ،سطوع أسلحة،

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

151

اإلرث المتوسطي-الشاعر السوري ميلياغروس

شعر

المتوسط بأصوات إيطالية
ستة شعراء إيطاليين ينشدون للبحر

ال يمكن االستغناء عن البحر ،فعندما تعرفه ،حتى ولو
صـرة ،تنشــأ بينــك وبينــه رابطــة قويــة .إنــه دائمً ــا
ل ـفـرة ق ـ
عــى اســتعداد ملنحنــا منظــو ًرا جديـ ًـدا ،وآفاقــاً ال متناهيــة.
مشــاهدته من الشــاطئ يجعلك تشــعر بالبهجة والكآبة،
سـاء أث ـنـاء انتظــار عــودة أزواجهــن مــن رحــات
بهجــة الن ـ
الصيــد يف املحيــط ،وكآبتهــن عندمــا يذرفــن د ـمـوع الغيــاب.
هكــذا ولــد “الحنــن – ســاوداد” ( )Saudadeيتجــى يف
موقــف الح ـ
سـرة والحنــن إىل املــايض ،الــذي يعتــر ســمة
روحيــة للشــعب الربتغــايل ،بشــكل خــاص يف مظا ـهـره
األدبية واملوسيقية ،و”الفادو” (أغان برتغالية فولكلورية،
معظمهــا ذات محتــوى عاطفــي ،تتميــز بالحنــن إىل
املــايض والحــزن املؤثــر) .أو الب ـقـاء يف البحــر املف ـتـوح ،دون
رؤيــة الحــدود ،مــدركاً أن كل حـ ٍّـد هــو مــا خلقــه اإلنســان،
والطبيعــة تســافر دون عائــق ،يف كل مــدى ونطــاق.
البحــر األبيــض املتوســط ،يف حالتــه املألوفــة ،يحتــوي
عــى آالف البحــار .كل ســاحل قصــة وكل قصــة هــي ملــك
للجميــع .دون هــذا البحــر الصغــر العظيــم ،ملــا كان ُوجــد
أوليسيس ،وال حتى أول املسافرين أو املهاجرين .الحاجة
للذهــاب ،والرغبــة يف تغيــر وجــود ا ـملـرء ،ـعـرا البحــر آلالف
الســنني ،وحتــى اليــوم مــا زال الطريــق هــو نفســه،
فالشــعراء مرنــون إىل حــد مــا ،هــم أنفســهم وســيلة.
الكلمــات تســتخدم الشــاعر كمــا يســتخدم قائــد الدفــة
صـول إىل كل مــكان.
البحــر للو ـ
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أرض وبحر
ألدا ميريني

أيا بحر
أهيمن عليه بالفكر،
ألف كذبة أخفيت عني
وحقائق ال تحىص.
ذات يوم يف نيسان
هاجت موجة
فتم ّنيت أن ألثمها،
كحيوان
يهرب من أمام النار،
هربت منك.
لقد تركت البحر لألرض
واألرض للبحر،
وأخطأت كل يشء،
فليس هناك
ثمة ظالل وال أضواء،
لكن تفكرينا العابر فحسب،
لكن حاجتنا للحب فحسب.

هذه الرائحة البحرية
جورجيو كابروني

هذه الرائحة البحرية
كثرياً ما تذ ّكرين

بشعرك ،بأول
إشعاع الصباح.
عيني شمس
يف
ّ
ّ
الغضة .ملح
باكورة الصباح
البحر…
سوياً
مثل دخان النبيذ،
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تثملنا ،هذه
الرائحة البحرية.
ال يزال عىل صدري
ملح محّ ار الصباح الباكر.

ثملت من الصوت
عريق،
ُ

اإلرث المتوسطي-الشاعر السوري ميلياغروس

بني طحالب الفلني نجوم البحر…..
أنقاض عديمة الفائدة من قعرك.

“ما يزال البحر ُيسمع“
سلفاتوري كوازيمودو

هــذه قصيــدة ذكريــات :الشــاعر يتذكــر صــوت البحــر الــذي
مونتال ْه
يوجينيو
ِ
يــأيت بخفــة مــن الزمــن واآلن يســتمع إىل صــوت طيــور
هــذه القصيــدة هــي ـ
جـزء مــن قصيــدة “البحــر األبيــض األ ـبـراج ويــو ّد أن يذهــب صــدى صوتــه إليهــا مثــل همهمــة
املتوســط” التــي كتبهــا الشــاعر يف عــام  ،1924ووضعهــا يف مــن ميــاه البحــر الطفيفــة.
منتصــف ديــوان “عظــام الحبــار” ،كقســم منفصــل تقريبــاً .املنــزل ،األم ،الطفولــة وفــوق كل يشء الحنــن إىل أرض
صقلية ،التي تتحول يف الذاكرة إىل مكان أسطوري ،هي
ُ
ثملت من الصوت
عريق،
املوضوعــات املتكــررة للميــاه واألرايض .يف الواقــع ،يف هــذه
الخارج من أفواهك عندما
املرحلــة األوىل مــن نشــاطه الشــعري ،فــإن إعــادة تمثيــل
تنفغر
املناظــر الطبيعيــة ألرضــه ،التــي يشــيد بهــا اآلن يف الذا ـكـرة،
كأجراس خضر ،وترتد
تصبــح نزعــة شــجية للكآبــة.
َرجعاً ،وتذوب.
أصبحــت أســطورة الجز ـيـرة بالنســبة إليــه رمـ ًزا للهــروب
منزل أصيايف البعيدة،
مــن الواقــع واالنغمــاس يف عالــم قديــم و ـبـراءة وجوديــة،
كان بجانبك ،أتدركني،
ولكنهــا قبــل كل يشء رمــز ملوســم الســعادة الشــخصية
هناك يف البالد حيث الشمس تحرق
التي ال يتكرر ،أي الطفولة .ترك كوازيمودو أرضه يف سن
مبكرة ً
ويُغ ّيم الج ّو بالبعوض.
جدا ،وربما كان هذا الرحيل املبكر هو الذي حدد،
كما آنذاك ،اليوم يف وجودك
يف خيالــه ،أســطورة جزيرتــه.
أتحجّ ر،
***
يا بحر ،لكن بال جدارة.
ما يزال البحر يُسمع منذ ليال،
أنا أؤمن بالنذير املهيب
خافتاً ،صاعداً وهابطاً ،عىل طول الرمال الناعمة.
ألنفاسك .ألم تخربين أوالً
صدى صوت مغلق يف الذهن
عريق يف الزمن؛ وهو أيضاً
أن هياج قلبي الصغري
لم يكن سوى لحظة
ال َنوْحُ الدؤوب لطيور النورس هذه :ربما
من هياجك؛ وكان يل يف النهاية
من طيور األبراج ،التي يدفعها نيسان نحو السهل .كنت
شريعتك الجُ زاف ّية :أن أكون واسعاً
قريبة منك بذاك الصوت؛
ومغايراً
وأود أن يصلك أنت ً
أيضا،
وراسخاً يف الوقت نفسه:
اآلن ،صدى من ذكريايت،
وبالتايل أفرغ نفيس من كل قذارة
مثل تلك الهمسات القاتمة للبحر.
كما تفعل أنت الذي يرمي عىل كال الضفتني
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دائما من البحر تأتين
تشيزاره بافيزه

دائما من البحر تأتني
وصوتك أجش،
دائما لديك عيون خافية
من املاء الحي بني العليق،
وجبهة منخفضة،
تحت سماء واطئة من الغيوم.
يف كل مرة تعيشني ثانية
كيشء قديم
وشرس ،حيث القلب
كان يعرفه بالفعل وينغلق.
صدع يف كل مرة،
موت يف كل مرة.
نحن قاتلنا دائماً.
من يعزم عىل الصدام
قد ذاق املوت
يف الدم يحمله.
كأعداء طيبني
الذين لم يعودوا يكرهون بعضهم البعض
نحن لدينا الصوت
نفسه ،ونفس البالء
ونعيش متواجهني
تحت سماء بائسة.
ال مخاطر بيننا،
ال أشياء عديمة الفائدة،
سنقاتل دائماً.
سنقاتل مرة أخرى،
سنقاتل دائماً،
ألننا نسعى لرقاد
املوت جنباً إىل جنب،
ولدينا صوت أجش
جبهة واطئة ومتوحشة

وسماء متطابقة.
لقد خلقنا من أجل هذا.
إذا استسلمت أنت أو أنا للصدمة،
يتبع ليل طويل
وهو ليس سالم وال هدنة
وليس موتاً حقيقياً.
أنت اختفيت .عبثاً تكافح
األذرع.
طاملا ترتعش قلوبنا.
لقد لفظوا اسمك.
يبدأ املوت من جديد.
يشء غري معروف ووحيش
أنت ولدت ثانية من البحر.

البحر
جوفانّ ي باسكولي

أنظر من النافذة وأرى البحر:
النجوم تذهب واألمواج ترتجف.
أرى النجوم تمر ،األمواج تمر:
وميض ينادي ،نبضات القلب تستجيب.
ها هو املاء يتنهد ،تهب الرياح:
ظهر جسر فيض جميل
عىل البحر.
جسر مُ َّد فوق بحريات هادئة،
ص ِن َ
ملن بالتايل ُ
عت وإىل أين تمتد؟
ترجمة :يوسف ّ
وقاص
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أضغاث أحالم
محمد صارم

أبــو أحمــد ،رجــل املخا ـبـرات ذو الشــارب املبتــذل والقميــص املكــوي
بعنايــة ،ظهــر ع َر ً
ضــا يف كابــوس أرجنتينــي مــن ســكان واحــدة مــن

– وين يا حلو؟ []4

غرف التحقيق وأقبية فروع املخابرات أشــبه ما يكون بحلول غضب

املخابرات الخارق يف مكانه وأخذ يرطن بكالم ثقيل مطموس املعالم

ضواحــي بوينــس آ ـيـرس .الرجــل األربعينــي الــذي كان حضــوره يف
إلهــي – هــو تجســيد لغضــب آلهــة مــن ـنـوع آخــر عــى كل حــال – كان
ضائعً ا يف شوارع مدينة كيلمس الجانبية جنوب العاصمة ،يبحث

قــال لــه بلهجــة ســورية واضحــة ال لبــس فيهــا وال لكنــة .تجمّ ــد رجــل

كذلــك اليــوم التعــس .الشــاب الــذي كانــت ت ـفـوح منــه رائحــة التعـ ّرق

املمتزجــة برائحــة جعــة مــا بعــد الظهــر و”عبــق” نبيــذ اللحظــة الراهنــة

عــن فــردة شــحّ اطته [ ]1الضائعــة هــي بدورهــا عــى الرصيــف املقابــل

واملمتــزج بــدوره برائحــة الرطوبــة غــر املحتملــة ،رمــى فــردة الشــحّ اطة

حـرارة ترحيــب
جـاج قواريــر ال ـبـرة متنا ـثـرة يف كل مــكان .وحتــى تبلــغ ـ
ز ـ

– قول ال إله إال كيلمس واله]5[ .

مللعــب نــادي كيلمــس [ ،]2النــادي األبــرز وليــس الوحيــد يف املدينــة.

طـرة والبــاردة
ذلــك الشــارع القــذر واملعتــم يف تلــك الليلــة الشــتائية املم ـ
ذروتهــا ،تطــأ قــدم املحقــق الفـ ّـذ – الجـ ّـاد عــى وجــه الدقــة – الحافيــة
ســيئة الحــظ ـبـراز كلــب مــا ـيـزال دافئــا .كان ألرجنتينــي أصيــل لــو وطــأ
تلــك الكعكــة املقــززة الخارجــة لتوهــا مــن الفــرن – منتعـ ًـا حــذاءه بــكل
سـره
تأكيــد – أن يشــتم األم املقدســة بصــوت مســموع وأن يُتبعهــا يف ـ

بال ـقـول إن ذلــك ســيجلب لــه الحــظ.

أمــام أبــو أحمــد وقــال لــه بصرامــة أســدية االنت ـمـاء بعث ّيــة النهــج:

انحنــى رجــل الكوابيــس أمــام فــردة شــحّ اطته األ ـثـرة يريــد التقاطهــا

سـره :ال إلــه إال بشــار ،ال إلــه إال بشــار [].…6
وهــو يــردد يف ـ
– ليك ّ
مل وضع ّية! []7

قبــل أن ينهــي جملتــه تلــك كان رفاقــه قــد اصطفــوا عــى شــكل رتــل
ّ
“متحضــر” يف انتظــار الحافلــة أو كمج ّنــدي أي
كمواطنــي أي شــعب

وحــدة مــن جيــوش املــوت مــن العالــم األول إىل العاشــر ،وكان أوّلهــم

حلمت حلم ذلك الشخص األرجنتيني بفعل التخاطر املحض .كالنا

قــد أنــزل ســحّ اب ســرواله.

بطالقة وال بصعوبة حتى ،ال يتكلم منها وال طلقة .بدا كاألبله تلك
الليلة ،مغسول القدر ،وضيعً ا – كما هو ً
فعل .-

[ ]2أحد نوادي الدرجة الثانية يف األرجنتني.

لم يزر األرجنتني قط ،أنا وأبو أحمد السوري .ال يتكلم اإلسبانية ال

رآهــا تطــل بهيئتهــا الذليلــة مــن فوهــة حاويــة القمامــة .ضحكــت سـ ّنه

املس ّوســة لجلدتهــا املهرتئــة وصــاح بزخــم إغريقــي :وجدتهــا!
عــى الناحيــة املقابلــة ّ
حـول عمــود اإلنــارة ثلــة مــن مشــجّ عي
تحلــق ـ

[ ]1شحّ اطة :يف بعض مناطق بالد الشام ،حذاء مفتوح .شبشب.
[ ]3مجموعــات عنيفــة مــن مشــجّ عي ـكـرة القــدم .لهــا ارتباطاتهــا

بالســلطة السياســية وعــادة مــا يقــرن اســمها بالجرائــم وأحــداث

العنــف.

[ ]4إىل أين تذهب يا جميل؟

[ ]5وال أو واله أو والك .تستخدم عادة للتحقري.

حـول ويقهقهــون بعنــف يخــدش ســكون
البــارّا برافــا [ ]3يحتســون الك ـ
ّ
بمظلــة متجــر مغلــق .الحــظ
الليــل محتمــن مــن حبائــل أمطــار اللعنــة

[ ]6إمعانــا يف إذالل الســوريني املنتفضــن يف وجــه الدكتاتــور ،ك ـثـرا

الشــحّ اطة الكئيبــة ،فســبقه إليهــا وتناولهــا بيــده اليســرى ،بينمــا

هــذه العبــارة.

بالستيكية فارغة منزوعة امللصق ومشطورة ،كان صاحبنا قد مألها

أضغاث أحالم 2

أحد الشـ ّبان اهتمام عنصر “املهمّات االســتخباراتية الخاصة” بفردة

كان يهـ ُّز بيــده اليمنــى ..أقصــد يحمــل بيــده اليمنــى عبــوة كوكا ـكـوال
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نبيـ ًـذا مــن ال ـنـوع الــرديء.
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عامر عزوز

مــا كان الشــبيحة ورجــال الجيــش واملخا ـبـرات يجربونهــم عــى ترديــد
[ ]7يا لها من وضعية جيدة!
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أبــو أحمــد ،عنصــر املخا ـبـرات العتيــد ،حلــم يومــا بعينــن جميلتــن

خندق/كابينة الرتجمة العربية والذي كان مستوردا من الخارج ،يف

غـره نائمــا وهــو ال يعــرف االبتســام مســتيقظا ،فهــو
التوبــة .ابتســم ث ـ

الحمائيــة والــذي فــرد ظاللــه عــى التوقعــات والتخمينــات حيــال

يمســح صــدره بنــور ر ّبــاين ،فــكأن قلبــه راح يتطهــر ويغــوص يف بحــر

وقرر أن يعتزل الفن ،فن التعذيب .شعر يف صدره للحظة بحالوة

ـس بجنــاح حريــري
إمــا أن يعبــس أو أن يضحــك ضحــكا فاحشــا .أحـ ّ

مــن ســام ورضــا .وراح يمـ ّر يف مخيلتــه شــريط ال نهايــة لــه مــن وجــوه

تيضء كوجوه القديسني والصالحني ،كانت وجوه املعتقلني الذين

شاء لهم قدرهم املشؤوم أن يمروا بني يديه ،ترمقه بنظرات صفح

يشء عــى أحســن مــا ـيـرام وســتكون الرتجمــة ســهلة ألنهــا عامّ ــة غــر
تقنيــة .كمــا أن السياســيني ّ
يتكلمــون بالعموميــات وأكاد أعلــم ســلفا

حـرب؟
أيهــا الســادة ،حربــا غــر معلنــة .ومــا العيــب يف أن تندلــع ال ـ
ّ
املفضلــة .كلمــا اختنــق اقتصــاد الكوكــب
حـرب رياضــة العالــم
ّإنمــا ال ـ

كنــا جميعــا متفقــن عــى أن الجـ ّو مشــحون باختالفــات وتناقضــات

ـي أن أجتــاز راكبــا حافلــة املرتجمــن ثــاث
ولكننــي اآلن قلــق .وكان عـ ّ

الــس ..ســا..

“مجموعــة مــن أكــر األشــخاص ســلطة ونفــوذا يف العالــم ،يــا لهــا مــن

القلــق.

اجتماعــات هــذا امللتقــى رفيــع املســتوى ومخرجاتــه.

حـرب عامليــة جديــدة.
جد ـيـرة بتفجــر ـ

مســؤولية” .قال أحدهم.

وعطــف ..نعــم ،إنــه يســتحق العطــف فعــا ،كان ســجانا مســجونا،

طـول الرحلــة
رفيقــي كان قــد تكبــد ع ـنـاء املجــيء مــن مصــر .شــكا مــن ـ

تغيت هيئة العينني الجميلتني
بل يبدو أن الطائر قفز وجثم فوقهّ .

أحدهــم مــن تلــك البقعــة مــن العالــم.

طاغية مســتع َبدا ..يشــعر بجناح حمامة الســام يثقل فوق صدره،

وباتتــا تقدحــان شــررا .اســتيقظ فزعــا.
شو صار؟

ما فيه يش أبو أحمد عم ّ
غطيك ،خفت تاخد برد.

لك الله ياخدين من هالعيشة حتى أخلص م ّنك ومن وجهك.

جـراءات املطــار التــي باتــت ال تحتمــل ،وخاصــة عندمــا يــأيت
ومــن إ ـ

ـي أن أقلــق.
مــا ســيص ّرح بــه كل واحــد منهــم .ليــس عـ ّ

جـراءات! كل ذلــك يشــعرين باملزيــد مــن
نقــاط للتفتيــش .يــا لهــا مــن إ ـ

مــا زلــت قلقــا .أتخيــل خطيبتــي وقــد بلغهــا خــر االنفجــار يف مركــز
املؤتمرات .ما أتعس الخيال من َ
ملكة .أال يكفي أنني دفنت أحالمي

خـرة ك ّنــا نتحــارب بواســطة اآلخريــن واخرتعنــا أمســاخا
يف العقــود األ ـ

ـي اآلن أن أبــدأ الرتجمــة .ســأتمالك نفــي .إننــي ال
مــا زلــت قلقــا .عـ ّ

“نعم ،مسلما كنت أقصد القول” .زاد من الشعر بيتا!
“لست مسلما يف الواقع”ّ .
عقب صاحب العالقة.

أســمّ ي كابينــة الرتجمــة خندقــا عــن عبــث .إننــي جنــديّ هنــا ،إمــا أن
أقتــل أو أُقتــل .ســأقتل قلقــي إذا وأبــدأ :اللــه أكــر!

ترجمة فورية

ضحــك زميــي ر ّبمــا ر ّدا للشــبهة أو ملباغتــة التعليــق وعــدم اعتيــاده

والشــوق التــي اعتــادت إرســالها يل يوميــا ويف أيّ وقــت تــر ّددت يف
َ
خلــدي وأحدثــت يف أعماقــي رنينــا مضاعفــا داعبنــي مــن الداخــل.

خـزة طفيفــة ولكنهــا مزعجــة ،كتلــك التــي أشــعر بهــا بعــد
معــديت بن ـ

أعصابــي ودردشــت مــع صديقتــن ترتجمــان إىل اللغــة الفرنســية.

وأذين عىل زعيق املنبه .إنها الخامسة
عيني عىل ظالم غرفتي
فتحت
ّ
ّ

عــى ســماع هــذا ال ـنـوع مــن النــكات املمجوجــة ،أمــا أنــا فشــعرت يف

يف األيام العادية فاليوم من أيام النخبة ،ليس بعاديّ عىل اإلطالق.

بضع مرات من تكرار تمرين املعدة الذي أمقته وبالكاد أك ّرره عش ًرا.
ّ
فكرت يف س ّري :عربي ومسلم! ينقصني فقط أن أكون امرأة سوداء

والنصف .خطيبتي نائمة بجانبي .ليست الساعة التي أستيقظ فيها
بعد أسبوعني من البحث واالستقصاء ومشاهدة الخطب املصوّرة

عــى يوتيــوب وتحضــر مســارد املصطلحــات يف شــتى املواضيــع التــي
ُ
بلغت
من املحتمل أن يتطرق إليها املؤتمرون – أو املتآمرون – ها قد

يف كل عناصــر الســوء!
الب ـ
شـرة وســحاقية لتجتمــع ّ
ّ
تملكنــي هاجــس الخــوف مــن أن تحــدث فعــا عمليــة إرهابيــة ذلــك

الصبــاح .حــدث هــام ،زع ـمـاء أقو ـيـاء مجتمعــون ،مــا الــذي يمنــع

ّ
سأقدم ألممنا املتصارعة فرصة العمر.

فيمــا بينهــم بينمــا ظ ـهـرت عالمــات القلــق عــى فريــق آخــر وأخــذوا

عــادت حمامــة الســام والعينــان الجميلتــان والوجــوه الســمحة إىل
أحمــد أن تعــود إىل دار أهلهــا..

خرجت عن سيطرتنا .لقد حان الوقت للعودة إىل املواجهة املباشرة.

صمــت لربهــة .بــدأت القاعــة تضــجّ بانفعــاالت مختلفــة .لــم يأخــذ

“ال ّ
بد أن اإلجراءات مضاعفة كونك ترك ّيا” .زعق أحدهم.

أخــرى.

موقعــه عــى أرض املعركــة فاســتكملت:

القديمــة يف أن أكــون كاتبــا وغمســت نفــي يف مجــال تقنـ ّـي؟ ألهــذا
يطــاردين الخيــال ويلهــب يف زوايــا نفــي املظلمــة جــذوة القلــق؟ ّ
أألن
عراقـ ّـي ّ
أتوقــع األســوأ دائمــا وأميــل إىل الســوداويّة؟

“عربي” .صحّ حت.
ّ

فتحت له الحرب كوّة للعبور إىل مرحلة جديدة .يف العقود القليلة
إيل بعينيــه أن آخــذ
انهــار رفيــق ال ـ
سـاح مــن ـهـول مــا يســمع وأشــار ّ

“لــن تسـ ّ
غـرب يف مــكان واحــد
ـتغل اجت ـمـاع هــذا الكــم مــن ممثــي ال ـ
ً
مازحة لرتطيب الجو ،زعقت
لتفجري قنبلة يا شباب أليس كذلك؟”

أقبيــة عاملــه الداخــي وعــاد أبــو أحمــد إىل العالــم الواقعــي وتمنــت أم

ـم ّرت الســاعة األوىل .ـم ّرت ســاعتان .تبادلــت بعــض الرســائل مــع

ـب
خطيبتــي يف الوقــت الــذي كان يرتجــم فيــه رفيقــي .كلمــات الحـ ّ

سـراحة األوىل .احتســيت كوبني من القهوة ألنعش
خرجنا ألخذ اال ـ
تبادلنــا التعليقــات الفكهــة وضحكنــا.

ّ
مخصصة لتناول طعام الغداء.
االسرتاحة الثانية كانت

بعضهــم الكهــل املتعجــرف عــى محمــل الجــد وراحــوا يتضاحكــون

يتهامســون.

ّ
بمغلــف صغــر تناولــه
عـرض” إىل أحــد مســاعديه فأتــاه
أشــار “نجــم ال ـ

بيــده اليمنــى ورفعــه إىل أعــى وتابــع فتابعــت:

هنا عندي لكم هدية تذكارية كفيلة بتغيري مسار التاريخ.
أخرج ما بداخل ّ
املغلف وهو يقهقه بضحكة هستريية وسط ذهول
الحاضرين .كان جهاز ّ
تحكم عن بعد .ضغط عىل الزرّ.
أُسدل الستار وانتهى العرض .انتهى كل يشء يف الواقع.

بعــد دقائــق معــدودة ظهــر الخــر العاجــل عــى شاشــات القنــوات

اإلخباريــة ومواقــع الصحــف اإللكرتونيــة“ :تفجــر إرهابــي يســفر عــن
مقتــل زع ـمـاء عــدد مــن الــدول .تقاريــر أوّليــة تشــر بأصابــع ّ
االتهــام إىل

كان املتحـ ّـدث األول بعــد الغــداء مــن الــوزن الثقيــل وكان مــن املتوقــع

مرتجــم اللغــة العربيــة إ ـيـراين الجنســية(!)”

عـرض .إنــه زعيــم
سـرخاء والتأهّ ــب أراقــب ال ـ
املنطقــة الوســطى بــن اال ـ

أعــرف الكثــر مــن نــوادر املرتجمــن الفوريــن .حدثتنــي زميلــة أنهــا بعــد

أن يلقــي خطابــا دســما .هــو دور رفيقــي يف الرتجمــة .جلســت يف

ترجمة فورية ٢

ـي أن أترجــم ترجمــة فوريــة
صبيحــة اجت ـمـاع القمــة الــذي كان عـ ّ
كلماتــه الرتحيبيــة الحــارّة وخطــب الزع ـمـاء املشــاركني فيــه ،اللط ـفـاء

ضـرب حيــث تتوفــر شــروط كهــذه؟ أن يكــون هنالــك
اإلرهــاب مــن أن ي ـ

كنــت معتــا ًدا عــى التدابــر األمنيــة التــي تصحــب هــذا ال ـنـوع مــن

دخلــت اللعبــة شــيئا فشــيئا .تخ ّيلــت أحــد أ ـفـراد الطاقــم مــن أصــل

ّ
املتحدر من العرق املتفوّق،
رُفع الستار عن عرض الرجل السبعيني

بكثــر ممــا اعتدتــه بمــا ال ـيـرك مجــاال للمقارنــة.

وبعضهــم مســلمون .كمــا أن هنــاك بعــض املعتنقــن لإلســام مــن

تتصاعــد ســريعً ا حتــى بلغــت مســتوى غايــة يف الســوريالية .لــم تكــن

وســبل التعــاون الــدويل ،أنــه كان يمــي ليــايل أيــام املؤتمــر محققــا يف

الجديدة الناتجة عن تزاوج أولئك جميعهم .سيقوم هذا الشخص

وإن كان ســيصدر يف نهايــة أعمــال القمــة بيــان صحفــي – أو هكــذا

مضنيــة نوعــا مــا.

املفاتيــح ومكــر الصــوت داخــل الكابينــة دون أن ي ـكـرث بنــا أحــد.
طـرت عليهــا مــا أرذلهــا مــن موهبــة.
ســحقا ملوهبــة التخ ّيــل هــذه التــي ُف ـ

أيها السادة :ال معنى للتظاهر بأنّ ّ
كل يشء يجري عىل أحسن حال

منهــم والســمجني ،وأنــا – لألســف – بكامــل قــواي العقليــة.

امللتقيــات الدوليــة .ولكنهــا كانــت ذلــك الصبــاح عــى مســتوى أعــى

أشــخاص أبر ـيـاء مثــي ال ناقــة لهــم وال جمــل؟ طــز!

صـول عربيــة يف هــذا البلــد
عربــي مســلم ،ثمــة الكثــر ممــن لديهــم أ ـ

وصلــت إىل نقطــة تجمّ ــع وانطــاق املرتجمــن قبــل املوعــد بربــع ســاعة

السكان األصليني أو من ساللة املستعمرين أو املهاجرين أو األجيال

اللســان يصلــون تباعــا .تبادلــت التحيــة واملجامــات مــع زمــايئ مــن

خـراق أمنــي وســيفجّ ر القاعــة وســأتفحم أنــا ولوحــة
اال ـفـرايض با ـ

ولــم أكــن أول الواصلــن .شــيئا فشــيئا بــدأ أب ـنـاء جلــديت مــن متعــددي

لغــات أخــرى الذيــن شــاركوين العمــل يف غــر مناســبة وتع ّرفــت إىل
سـاح يف
زمــاء لــم أكــن قــد عملــت معهــم يف الســابق وعــى رفيــق ال ـ

158

ّ
تحد سافر للمناخ االقتصادي الذي تهيمن عليه االنعزالية والتدابري

ســأنىس املوضوع ..هي تهيؤات ،ليســت ســوى تهيؤات .ســيجري كل

ّ
إىل ّ
تتطلبهــا تســمية األمــور باســمها .إننــا نعيــش حربــا
الدرجــة التــي
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يــوم طويــل مــن العمــل ال تشــاهد الربامــج عــى أيّ شاشــة كانــت وال

شعبويّ عتيد وإن كان قليل الخربة .سيحسدين الكثريون عىل هذه
اللحظــات – أو ربمــا هــذا مــا كنــت أظ ّنــه – يــا لــه مــن شــرف!

تســتمع إىل الربامــج اإلذاعيــة مــن أيّ ـنـوع كان ألنهــا إن اســتمعت إىل

املحــب للظهــور واملفعــم بالرنجســية .بــدأ كالمــه ب ـنـرة عاديــة راحــت

زميل آخر روى يل أثناء عملنا يف ترجمة مؤتمر حول الجرائم الدولية

الجلســة متل ـفـزة .مجريــات االجت ـمـاع عــى درجــة عاليــة مــن الســرية
كانــت تأمــل الــدول املشــاركة .-

وأن العالقــات بــن دولنــا طبيعيــة فهــي ليســت كذلــك .إننــي شــجاع

هــذه أو شــاهدت تلــك بــدأت الرتجمــة يف ذهنهــا بشــكل أوتوماتيــي.

جرائم شتى غريبة من نوعها يف أحالم ال تبلغ ّ
حد الكوابيس ولكنها
ولكن ما أعايشــه أمر مختلف وشــديد الخطورة .بل إنني أكاد أهجر

الرتجمة الفورية ومؤتمراتها وكبائنها ملا يســببه يل من خوف وقلق.

صحيــح أن هــذه املهنــة تحقــن يف دم الواحــد م ّنــا جرعــة ال يســتهان
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يسمع النساء املشاركات يف مؤتمر تمكني املرأة كم االستخفاف بهن

بهــا مــن األدرينالــن كل عشــرين دقيقــة وهــو أمــر مســتحب وتطلبــه
النفــس البشــرية املازوشــية بطبعهــا ،إال أنّ لـ ّ
ـكل يشء حــدودا إن

ّ
يخص حقوق
الذي يضمره الكثري من املشاركني لهن؟ وكذلك فيما

بــدأ كل يشء عندمــا اكتشــفت يف نفــي قــدرة عجيبــة يــا ليتنــي لــم

شــعوب الــدول الفاشــلة والتــي تقرنهــا الذهنيــة العامــة بعالــم

تجاوزهــا ا ـملـرء دخــل ح ّيــز الخطــر الفعــي.

أكتشــفها! قدرة عــى خــوض مســارين متوازيــن للرتجمــة الفوريــة يف

ّ
املتحدث إىل لغة الجمهور ومن لغة املتحدث
الوقت نفسه :من لغة
املنطوقــة إىل قصــده الحقيقــي بالتزامــن! أحقــن يف مكــر الصــوت مــا

يفرتض أن يسمعه املتلقي وأهمس لنفيس يف ذات الوقت بمحتوى

خطــاب املتحـ ّـدث ،مــا يــدور يف خلــده فعل ًّيــا لحظــة التلفــظ بمفــردات
خطابــه واحــدة إثــر األخــرى.

املثل ّيــن واملتحولــن ومعانــاة الــدول الف ـقـرة مــن الديــون وحريّــات

الحيــوان؟ ســيكون ذلــك فظيعً ــا! أو ر ّبمــا يكــون رائعً ــا! ال أدري..
ً
عروضــا ســخ ّية مــن عــدة أج ـهـزة لالســتخبارت ،كذلــك مــن
تلقيــت
وزارة الخارجيــة ورئاســة الجمهوريــة..

ولك ّننــي أظــنّ أننــي ســأختار يف النهايــة بــن العمــل كمســاعد معالجــة

مفسر للنصوص الدينية أو مؤرّخ أو صاحب حساب عىل
نفسية أو
ّ

إنستغرام!

عــى ســبيل املثــال ،مــن خطــاب افتتاحــي مفعــم بالحمــاس يف مؤتمــر

اكتشاف

جـراءات الكفيلــة بالد ـفـاع عــن الحيــاة
لــن نألــوا جهــدا يف اتخــاذ كل اإل ـ

التي أضعها لها يف الوعاء الربتقايل؟ أتراها نسيت أيام الضنك التي

تيسر من إجراءات كفيلة بتصديق دفاعنا عن
سنتظاهر بالقيام بما ّ

طـرت النعمــة؟ أم أنهــا تقــوم بذلــك ملجــرد اللهــو
العالــم القــايس فب ـ

إن الحفاظ عىل الحياة الربية والبحرية والعمل عىل خفض منسوب

كثريا ما نهرتها ولكنها لم تعرين اهتماما ،ومتى كانت القطط ممّ ن

حـول إىل أســلوب حيــاة ال يــؤدي إىل تراكــم املزيــد مــن النفايــات
والت ـ
غــر القابلــة للتحلــل لهــو مســؤولية منوطــة بنــا جميعــاً؛ (ترجمــة إىل

يف ذلــك اليــوم دخلــت املطبــخ حتــى أتأ ّكــد لل ـمـرة الثالثــة مــن أننــي

إن الحفاظ عىل الحياة الربية والبحرية والعمل عىل خفض منسوب

األوعيــة بالكثــر مــن الطعــام ،فمــن امل ـفـرض أن أ ـتـرك القطــط وحدهــا

حـول إىل أســلوب حيــاة ال يــؤدي إىل تراكــم املزيــد مــن النفايــات
والت ـ
س ّـذج؛ (ترجمــة إىل
غــر القابلــة للتحلــل هــو مســؤولية الحاملــن وال ـ

شـرعت
بــن مخالبهــا حبــة مــن و ـعـاء الطعــام ورمتهــا يف و ـعـاء ا ـملـاء ،و ـ

تحركها داخله ثم راحت تحتيس السائل بنهم من حول الحبة وقد

وإننا كدول أكرث رخاء لدينا مسؤولية مضاعفة تجاه العالم بسبب

يــا لجهــل اإلنســان ونزقــه! يف لحظــة تجـ ٍّـل أذابــت طبقــة أو اثنتــن مــن

أمــا نحــن كــدول مهيمنــة فــا يعنينــا األمــر مــا دامــت جيوشــنا قويــة

الحساء!

متعلــق بالتغـ ّـر املناخــي:

ومقوماتهــا عــى كوكبنــا الجميــل( .ترجمــة إىل الخــارج).

الحياة ومقوماتها عىل جحيمنا األريض( .ترجمة إىل الداخل).

بصمــة الكربــون واالنتقــال إىل أشــكال إن ـتـاج نظيفــة وصديقــة للبيئــة

الخــارج).

بصمــة الكربــون واالنتقــال إىل أشــكال إن ـتـاج نظيفــة وصديقــة للبيئــة

الداخــل).

ماضينا الصناعي( .ترجمة إىل الخارج).

ومواردنــا و ـفـرة( .ترجمــة إىل الداخــل).
ً
هــل يمكــن تخ ّيــل نشــاط أكــر اسـ
ـتهالكا للقــدرات الذهنيــة مــن هــذا؟
يجــب عــى دماغــي أن ّ
ينظــم حركــة الرتجمتــن املتزامنتــن ،الخارجــة

مــا بــال قطتــي “بقــاوة” املرقطــة كنمــر تلهــو بحبــات طعــام القطــط

عاشــتها يف الخرابــة حيــث ولــدت وعاشــت شــهورها األوىل يف هــذا
غـرة؟
شـرة ص ـ
والعبــث بالحبــة الطافيــة عــى وجــه ا ـملـاء كح ـ

يعرينــا نحــن البشــر اهتمامهــا؟ وال ألومهــا فلــو كنــت يف مكانهــا ملــا
ّ
اكرتثــت ّ
لثلــة مــن املنافقــن
املتقلبــن.

قفلــت مفتــاح الغــاز املركــزي قبــل أن أغــادر الشــقة .كنــت قــد مــأت
ملــدة طويلــة نســبيا .كانــت بقــاوة تعايــن الوضــع عــن كثــب .تناولــت

انتفخــت بعــد أن امتصــت قليــا منــه.

الدهن املرتاكم عىل دماغي ،أدركت أن قطتي املدللة كانت تكتشف

كاتب من سوريا مقيم في األرجنتين

عامر عزوز

ـرطي املــرور .هــل يمكــن تخيــل
والداخلــة ،بحيــث ال يرتطمــان ك ـ
ش ّ
حجــم الفضيحــة الناجمــة عــن ّ
تطفــل الجمهــور عــى فحــوى ترجمتــي
الخاصــة؟ أن يســمع الجمهــور مثـ ًـا رئيــس وفــد دولــة مــا يتلفــظ
ضـاء وفــود دولــة أخــرى؟ أو أن
بعبــارات الالمبــاالة والســخرية مــن أع ـ
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مدينة ميازاكي الفاضلة
أوس الحربش

ال شــك أن اليوتوبيــا الكالســيكية يف تاريــخ األدب اإلنســاين قــد عفــى عليهــا الزمــن؛
فمدينــة أفالطــون وطوباويــة الفارابــي حواضــر عتيقــة لــم يعــد يعيبهــا فقــط لغــز

تحصيلها ،بل يصيبها الخلل بسبب غفلتها عن معضالت استجدت ،ال تمتلك تلك

العوالــم تريــاق عالجهــا .كيــف ســيتعامل الفالســفة األوصيــاء مــع تــازم رفــاه العيــش
بالت ـلـوث البيئــي ومســتقبل الكوكــب خــارج حــدود مدينتهــم الضيقــة؟ مــن ســيعتني

بصغــار مجتمعهــم املتماســك يف منظــور مســاواة يغيــب فيــه الوالــدان للعمــل؟ هــل

يشــجبون التقنيــة وبعــض مخرجاتهــا التــي قــد تحمــل يف طياتهــا وســائل لدمارهــم أم
يجيزونهــا؟ هــل ُت َقـ ّـد ُم يف مدينتهــم الفاضلــة اإلنســانية أم الكوكبيــة وحمايــة البيئــة
والح ـيـوان ،وكيــف تتيســر مصالحتهمــا بينمــا تقتــي حقــوق النــاس ورفاهيتهــم
وازديــاد نســلهم تدمــر األخ ــرى؟ أوردت لنــا الثــورة الصناعيــة ثــم عصــر مابعــد الحداثــة

أســئلة يعجــز فالســفة املــايض عــن تصورهــا وتســتعيص عــى فالســفة الحاضــر حلولهــا.

في

خضــم هــذا الواقــع الشــائك امللتبــس

االجت ـمـاع عــن فهمهــا أو وصفهــا .تتجــى يف

الفينــة واألخــرى ومضــات ح ـلـول مــن أرض

خالصــه ،فهــو املخــرج الرســام امل ـبـدع واملفكــر

وفقــدان بوصلــة الصــواب ،ت ـلـوح بــن

شــارك أهلهــا يف بدايــة القــرن املــايض بتدمــر

هــذا الكوكــب ،إال أنهــم مــا برحــوا أن فهمــوا

العظة وتلقفوا الرشد قبل غريهم.

تمثــل أعمــال املخــرج اليابــاين هايــاو ميــازايك

أنشــودة ســام وتعايش يعجز بعض علماء
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أفالمــه ح ـلـول آفــات اإلنســان املعاصــر وطــرق
الواعــظ الفيلســوف .تكمــن جــذور قــوة هــذا
الرجل يف قدرته العجيبة عىل التخاطب مع

كل أجيــال اإلنســان بمــا فيــه جيــل األلفيــة.
يمكــن أن تفهــم أفالمــه بثــاث أو أربــع طــرق
ويختلف النقاد يف دالالتها ومعانيها .يتكوّن
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جمهــور هــذا املخــرج العظيــم مــن جميــع
أطيــاف املجتمــع وكل فئــات أعمارهــم؛

سـرحه يتص ّنــم الصغــر والكبــر معــاً
ففــي م ـ

أمــام الشاشــة ويســتمتع املحافــظ والتحــرري
سواســية بروائعــه .ال يســعني ملحدوديــة

حجــم هــذه الســطور الحديــث عــن الجمــال
والرباعــة يف أعمــال هــذا امل ـبـدع ،إن كان يف

الرسم واملوسيقى أو النمط واإلخراج ،وإنما

ســأتحدث عــن فلســفة ميــازايك.

أفــام ميــازايك لهــا ريتــم معــن وو ـتـرة

خاصــة ،يعرفهــا العتــاة مــن جمهــوره .تــدور
الكثــر مــن أفالمــه يف زمــن مــا بعــد اندثــار

ضـاء الثــورة
الحضــارة البشــرية وتبعــات انق ـ
الصناعيــة ،حتــى يتســنى تصالــح اإلنســان
مــع األرض والطبيعــة .يعتقــد ميــازايك أن

اإلنســان لــن يتخلــص مــن مــوروث الشــر

وترســبات تأدلــج عليهــا بســهولة؛ بــل لــن
ينفــك حتــى بعــد اندثــار حضارتــه يكافــح اىل
أن يتطهــر مــن مــوروث تشــفر يف جيناتــه.

عالــم ميــازايك مــيء بتوربينــات الهــواء
الدوارة ومفعم بالطائرات واملركبات املحلقة

املتغذيــة بالطاقــة النظيفــة ،والتــي ال يســهب

سـونها ملــا يف
البشــر يف اســتعمالها ،بــل يسو ـ

صالحهــم وخــر الكوكــب وكائناتــه سواســية.

رؤيتــه متســامحة مــع العلــم والتقنيــة وال
يــرى تعارضــا بينهمــا وبــن العيــش الســلمي،
لكنــه يؤمــن بــأن العلــم يصلــح فقــط عندمــا

يتطهــر البشــر مــن موروثاتهــم الشــريرة.
حـرب وشـ ّر ،بــل
ال يــرى الطا ـئـرات كرمــز ـ
يرســمها يف الغالــب كطيــور ســام تحلــق يف

السماء الزرقاء إلسعاف املنكوبني وتخليص

ا ملســتضعفني .

أبطــال ميــازايك امل ُ َخ ِّلصــون للبشــرية هــم
فتيــات نقيــات تشــربن العطــف والحــب
وقدمنــه عــى األنانيــة وتقديــم الــذات؛ فهــو
يــرى فطريــة ســلوك األنثــى الرقيــق املتقــد
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بالعاطفــة أ ـقـرب اىل ســبيل الخــاص مــن

الرجــل ،خصوصــا وهــي يف مقتبــل العمــر

قبــل أن يطبعهــا العالــم املحيــط بطبعــه.
هــا هــي نوســيكا [ ]1مرتديــة زيــاً تلــون بــدم

شـرات األزرق ،تفاجــئ العالــم
يرقــة الح ـ
سـول الخــاص بــدل
الذكــوري بأنهــا هــي ر ـ

جـاء
الرجــل متوشــح الــزراق ذي اللحيــة كمــا ـ

يف األســطورة ،بعدمــا أدركــت أن الغابــات

شـرات الشرســة كانــت تحمــي
الزاحفــة والح ـ
سـراً
ّ
وتنقــي الرتبــة وا ـملـاء ـ
األرض الوليــدة

تحتهــا ،والبشــر يف غيهــم يتحاربــون وال

ينفكــون عــن تدمــر أنفســهم وأرضهــم.

أمــا شــيهريو [ ]2فتبحــر يف عالــم الوحــوش

الغامــض ،تبنــي اعتمادهــا عــى ذاتهــا بفهــم
صحيــح لآلخريــن والبيئــة مــن حولهــا كمــا
فعلــت قبلهــا كيــي [ ،]3لتتعلــم منــه أهميــة
شـره بخــاف مــا
االكت ـفـاء ونبــذ الجشــع وال ـ

أنشــأها عليــه أبواهــا دون وعيهمــا .هــا همــا
طـرة القويمــة
عدنــان ولينــا [ ]4ببدائيــة الف ـ

يتخلصــون مــن القلعــة وطموحهــا املدمــر يف
إعــادة اســتخدام الطاقــة الشمســية بعدمــا
د ـمـرت الكوكــب ،فيعيــدون ترميــم وب ـنـاء
األرض حســب األســس األنســب والقواعــد

التعايشــية الســليمة .ليســت الطاقــة وال

سـرعة والقــوة يف منظــور ميــازايك هــي
ال ـ
املشــكلة ،إنمــا أســاس املعضــل هــو اإلنســان

وتأصيلــه للغايــة وماهيــة الحيــاة .يتعفــف
ميــازايك اإلنســان مــن إيــذاء شــعور الطفــل
الــريء بنهايــات حزينــة كئيبــة كمــا يفعــل

صاحبــه يف أســتدويو غيبــي تاكاهاتــا عــى
ســبيل املثــال ،ولـ ّ
ـكل مدرســة رأيهــا الصائــب
يف األمــر .لكنــه يــزداد رونقــا بنهايــات تحتمــل

معــاين متعــددة ،فيأخذهــا الصغــار بفــرح
متسـ ّـلحني بخيــال المحــدود بينمــا يــدرك

الكبــار املغلوبــن بالواقعيــة عــى أمرهــم
مأســاة الفاجعــة خلــف ســتار املجــاز؛ فلعــل
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ساتســي ومــاي [ ]5توفيتــا فعــا لكنهمــا
تظهران مجازا عىل جذع شجرة يف آخرتهما

تبحلقــان بفــرح يف والدتهمــا املريضــة عنــد

شــفائها بعــد مســاعدة صاحبهمــا الخيــايل

املخلــص توتــورو؛ ولعــل نوســيكا قــد قضــت

أجلهــا مضحيــة بذاتهــا بعدمــا ُســحِ قت
شـرات قربانــاً للبشــرية مــن
تحــت أقــدام الح ـ

خطاياهــا ،لكنهــا ب ُِعثــت للحيــاة معنويــا
بإحيائهــا لبنــي جنســها ،فــكان قربهــا تحــت

الغابات الزاحفة يف آخر مشهد دليل فنائها

ملــن اســتدرك.

خـرا يــرى ميــازايك أن اإلنســان علــة نفســه
أ ـ

يف طريقــة فهمــه للحيــاة وتغليبــه األنانيــة

عــى التعايــش .مدينــة ميــازايك الفاضلــة

يتشــارك فيها اإلنســان مع البســيطة وجميع
أحيائهــا دون النــأي عــن العلــم أو اســتئصال

التقنيــة عــن العيــش؛ فهــو ال يدعــو إىل نبــذ
املدنيــة وعــودة اإلنســان إىل ســابق عهــده كمــا

جـوع
يناشــد بعــض دعــاة الســام ووعــاظ الر ـ
اىل البدائيــة مــن أمثــال تولســتوي وثــورو
أو املهاتمــا غانــدي وغريهــم .عالــم ميــازايك

يمثــل معادلــة صحيــة لإلنســان املعاصــر،
فيهــا خارطــة خالصــه .أتمنــى أال يفــوت نوبــل
للســام منــح الرجــل الــذي رفــض تســلم

جائزة األوسكار بسبب غزو الواليات املتحدة
عـراق احتجاجــاً ،جا ـئـزة قــل مســتحقيها
لل ـ

من متسلميها؛ فهو عراب السالم الواقعي
إلنســانية نخرتهــا الشــوفينية والعصبيــة.

كاتب من السعودية مقيم في كندا

الهوامش:

[ ]1نوسيكا أمرية وادي الرياح .1984

[ ]2املخطوفة .2001

[ ]3كييك لخدمة التوصيل .1989
[ ]4عدنان ولينا .1978

[ ]5جاري توتورو .1988
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عمر إبراهيم

خط الموت
حنان الحربش

” كلما سيطرت اآللة عىل اإلنسان كلما زاد شر الزمان عرامة “

( نيكوالي برديائيف)

يــرنّ منبــه الســاعة الرقميــة ،أضــواء النينــون الفســفورية تشــر إىل
غـرة ،يــرنّ
الســابعة صباحــاً ،يتمطــى عــى فراشــه ليأخــذ غفــوة ص ـ
املنبــه مجــدداً ،يهــرع إىل ماكينــة القهــوة؛ يكبــس الــزر ،لحظــات
ويصبــح كــوب القهــوة جا ـهـزاً ،يرتــدي مالبســه عــى عجالــة ،ويلتقــط

حقيبته امللقاة عند الباب ،يركب سيارته ويدير زر املذياع ..موسيقى

يف صباح اليوم التايل يرنّ منبه الساعة الرقمية ،أخذ يتمطى قليال
عــى فراشــه ،لــم ينــم مب ـكـراً يف الليلــة املاضيــة ،كان األرق والقلــق

يلعبان كرة املضرب عىل جبينه طيلة الليل “طق ..طق” كان الصوت
يتكــرر عــى مســامعه بــا نهايــة ،صــوت بعيــد ..ولكــن مهـاً ،كان
الصــوت ي ـقـرب!

فجــأة ..نــزع أحدهــم اللحــاف وبــرزت قدمــاه الباردتــان لينكمــش عــى

الســرير فجــأة ،لــم يتبــن مالمــح هــذا الشــخص ولكنــه يعــرف صوتــه

جيــدا ،كانــت مديرتــه التــي تبــدو كالذبابــة بفعــل نظاراتهــا الك ـبـرة يف

هادئــة تزيــده تو ـتـرا ،يلعــن الطريــق والزحــام والســيارات املتكدســة
خـراً ..يعتــذر إىل زمالئــه بصــوت
قبــل إشــارة املــرور ،يصــل إىل عملــه أ ـ

غرفــة نومــه ت ـق ّرب وجههــا مــن الوجــه النائــم وتصــرخ “ا ـقـرب املوعــد

الــودودة ،يرمقــه زميلــه األصلــع الــذي يجلــس بجــواره إىل املكتــب

بتســليمها اليــوم ،هيــا قــم إىل العمــل”.

خفيــض ،يخيــل إىل كل مــن يــرى عينيــه أنهمــا تتضرعــان كالــكالب
ظـرة جامــدة ،ويديــر رأســه بطريقــة آليــة..
بن ـ

غــاص يف مكتبــه ،ومضــت ســاعات اليــوم الطويلــة ،ملتصقــاً يف
مكانــه ،الجميــع يتحركــون مــن حولــه ،وبقــي مســمّراً كمــا لــو كان

ذراع ـكـريس خشــبي ،عــروة درج مكتبــي ،حاملــة مســتندات ،لــم

حـرس الوقــت ،لــي
سـراحة الغــداء ،بــل بقــي لــي ي ـ
يجــرؤ عــى أخــذ ا ـ
يثبت للجميع أنه يقدر هذه السلعة الثمينة ،مهما بدا لهم عكس

أيها الكسول ولم تنجز مهمتك بعد ..أخربتك بأن املفرتض أن تقوم

انتفــض مــن فراشــه والعــرق يتفصــد مــن جبينــه ـ وحــده اللــه يعلــم

ـ كيــف وصــل إىل عملــه هــذا الصبــاح املخيــف ،الجميــع يقصفــون

بالضحــك ،حتــى أن زميلــه األصلــع خــرج عــن صمتــه البــارد “يبــدو
بأنــك مســتعجل جــداً حتــى إنــك لــم تبــدل مالبــس النــوم” ،نظــر إىل
جزئــه األســفل ،وتفاجــأ بأنــه لــم يغــر ســروال منامتــه املخطــط ،مــا

زال يرتــدي خفــه امل ـنـزيل ،أخــذ يشــعر بالتضــاؤل ،تم ّنــى أن يختفــي
داخــل هــذه األســمال ،فــا يعــد لــه وجــود ،الجميــع حولــه يضحكــون

ذلك ،حسبه أنه يشعر بذلك يف أعماقه ،لقد أصبح وجهه كميناء
الســاعة ،ينظــرون إليــه لــي يحاســبوه ،لقــد ضــاق ذرعــاً بهــم!

بصخــب .فجــأة ،حطــت يــد مشــعرة وك ـبـرة عــى كتفــه ،أدار رأســه

والجو يزداد برودة ،الساعة تشري إىل تمام السادسة ،وضع إبهامه

أنا الطبيب املسؤول عن حالتك يا بني ،اسمح يل من فضلك.

ضـاءة يف الخفــوت
غابــت األصــوات التــي تضــج يف املــكان ،وأخــذت اإل ـ

بخــوف ،وخــرج صوتــه املختنــق مــن داخــل املنامــة :مــن أنــت؟

عــى جهــاز البصمــة وأخــذ يجــر قدميــه بتثاقــل ،ـمـرت ســاعات اليــوم

وضــع الطبيــب القــوي البنيــة حقيبتــه الجلديــة عــى املنضــدة ،ثــم

البطانة الداخلية ،وأدرك يف سره أن كل أوقاته أصبحت كالجيوب

املريــض أوامــر طبيبــه ،وبآلــة ينبثــق منهــا النــور طلــب منــه أن يفحــص

“جلــس ضامــا ركبتيــه اىل صــدره وأخــذ يجهــش بالبــكاء ،انصــرف

شـرة أيــام كحــد أقــى ..حــاول
قــال الطبيــب“ ..لديــك ثالثــة أشــهر وع ـ

ولكنّ أحدا ال يبايل .وما هي إال دقائق حتى تناهى إىل سمعه صوت

عـرض طريقــه مــن
سـرعة مذهلــة كالقطــار الــذي يدهــس كل مــا ي ـ
ب ـ
بشــر وحيوانــات وشــجر ،وضــع يديــه يف جيبيــه وتلمّ ــس شــقاً يف
املثقوبــة خاليــة مــن املعنــى وبــا قيمــة.

هبــط الظــام ،وعــاد صاحبنــا إىل بيتــه كجثــة هامــدة ،يشــكو آالم
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فحــص صــدر املريــض وأخــذ يســتمع إىل نبضــات قلبــه الــذي يخفــق
كحمامة مذعورة ،تناول عوداً خشبياً وطلب منه أن يقول “آه” ّ
نفذ

عينيه ،حملق صاحبنا يف النور وأخذ بؤبؤا عينيه يضيقان “حســنا”

أن تســتمتع بمــا لديــك ..يفضــل أال تتأخــر عــن كتابــة وصيتــك”.

التفت صاحبنا إىل زمالئه الذين شهدوا ما حدث ،اختلجت شفتاه

وفاضــت عينــاه بالد ـمـوع “أســمعتم مــا قالــه هــذا الوغــد ،أســمعتم؟
الجميــع إىل مكاتبهــم وبقــي يبــي “أيهــا الحمقــى ،أيهــا األوغــاد”

طقطقة تقرتب ،ها هي مديرته واقفة كعمالق كبري ،تنظر إليه من

أســفل زجاجتــي نظارتهــا رفــع رأســه بتضــرع “لقــد تــم تمديــد املهلــة،

شـرة أيــام لــي تنجــز مهامــك ،فلتبــدأ اآلن”.
لديــك ثالثــة أشــهر وع ـ

كاتبة من السعودية
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عرو

شا أبو

رسائ

خليل

ل ثق
افية

سا

ض
كتب،

يناقش كتاب “الفالسفة والعلماء” ،الصادر عن مشروع “نقل المعارف” ،التابع لهيئة البحرين للثقافة واآلثار ،تحت

إشراف بيير فاغنير ،أستاذ الفلسفة بجامعة باريس ،العالقات التي أقامها الفالسفة بالعلم ،وذلك بالنظر في الطرق
ُ
المتعددة التي َّ
َ
العلم (حالة الذات العارفة أو النشاط العلمي ،نسق العبارات أو منهج البحث ،أي
الفالسفة
تمثل بها
ّ
َّ
التمثالت.
المكونة) وكذلك بالنظر في المشاكل المتعلقة بكل هذه
مجموعة المجاالت المعرفية

كما يتوسع الكتاب ،الذي ترجمه يوسف تيبس ،في تناول أربع إشكاليّات كبرى تطرحها عالقة الفلسفة بالعلم،

ويعرض أفكار أبرز من اهتموا بها ،عبر أزمنة الفكر الفلسفي المختلفة ،وهي ما العلم ،ونقد العلم وحدوده ،والعلم

والنزعة الطبيعانية ،والعلم والتاريخ والمجتمع .كما يناقش أطروحات ألفالطون وديكارت وأرسطو وكونت وغيرهم.

ويعد الكتاب اإلصدار الخامس والثالثين لمشروع نقل المعارف ،وهو مشروع تبادل ثقافي استثنائي يهدف إلى ترجمة
ً
كتابا ،واإلسهام في إثراء المكتبة العربية عبر نقل المعارف عن طريق الترجمة ،إضافة إلى تبادل الخبرات بين
50

الباحثين العرب واألوروبيين في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفنون ،وتعزيز الحوار بين الثقافات من
منطلق الحاجة إلى نقل المعارف اإلنسانية واالنفتاح على الحضارات المتعددة
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المثاقفة والتناص
في الشعر
قراءة في جديد حاتم الصكر
مفيد نجم

تحتل

قضية املثاقفة الشعرية أو ما اقرتحته
دروس التناص والتأثر صدارة اهتمامه

يف هــذا الكتــاب كمــا بــدا ذلــك مــن خــال عنــوان
الكتاب ،حيث يحاول يف هذه الدراسة أن يتتبع أثر
هــذه املثاقفــة مــن خــال الرتجمــة والدراســات املقارنــة

يف تكوين الشاعر العربي املعاصر إىل جانب موهبته
الشــعرية .إن أهميــة هــذا التأثــر يتجـ ّـى عنــده يف
أمريــن اثنــن أولهمــا أنــه يســمح للناقــد أن يتفحــص
وجود اآلخر يف هذه التجربة وعالقة الشاعر العربي

بــه مــن خــال التنــاص والتأثــر ،وثانيهمــا أنــه يتيــح
للناقــد تلمــس الكيفيــات التــي تمــت بهــا عمليــات

املثاقفــة عــى املســتوى الفــردي أو الظا ـهـرة الشــعرية
ككل ومــا نتــج عنهــا مــن تأثــر عــى مســتويات اللغــة

والرتكيــب والخيــال والتمثــات الذاتيــة وأســاليب
التعبــر إضافــة إىل الجانــب املوضوعــي واألفــكار

والرؤى الشعرية.

لقد كان لعملية تنصيص اآلخر كما يسمّ يها الناقد
دور مهــم يف إنجــاز عمليــة معرفيــة وحضاريــة حيــث
ّ
تجل أثرها يف جعل عملية التحديث إضافة مهمة

لتعميــق مجــرى الحداثــة يف الشــعرية العربيــة.
ضـوع
لذلــك يفتــح دراســات الكتــاب بتنــاول مو ـ

املثاقفــة الشــعرية مــن حيــث التأثــر والســرقات.
ويلعــب العنــوان الفرعــي الــذي يتصــدر هــذا املبحــث

ما تزال قضايا الشعر تشغل جل اهتمام الناقد العراقي حاتم الصكر

وتشغله بهدف تعميق الحوار املعريف والنقدي مع التجربة الشعرية
ّ
ويعزز
العربية الراهنة وتطويره بما يخدم قضايا هذه الشعرية

حضورها اإلبداعي يف حياتنا الثقافية .ويأيت كتابه األخري “تنصيص

اآلخر – دراسات يف املثاقفة الشعرية واملنهج والنقد” ،الصادر حديثا

عن “دار خطوط وظالل” ،ليكشف من خالل عنوانه عن القضايا
الشعرية والنقدية املتعددة التي يحاول أن يقاربها برؤية نقدية

ومنهجية تسعى إىل الكشف عن دور املثاقفة الشعرية والكيفية التي

تمت من خاللها هذه املثاقفة يف التجربة الشعرية العربية ،إضافة

إىل استجالء صورة هذه املثاقفة يف مرايا القصيدة املعاصرة من خالل
تبدالت املؤثر وتحوالته النصية وصوال إىل مناقشة قضايا االستشراق

وتردد صداها يف قصائد محمود درويش وعالقة النقد العربي

باملناهج النقدية الغربية.
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“صياغة الوهم وتنميط اآلخر” دوره يف تحديد أفق

هــذه العالقــة ونتائجهــا لكنــه يعــرف يف بدايــة هــذه
الدراســة أن تلبيــة أفــق انتظــار اآلخــر كطــرف يف هــذه

املثاقفــة تعــد املشــكلة األبــرز يف تبصــر فعــل الــذات

لتحقيــق هــذه املثاقفــة مــع اآلخــر .وت ّتخــذ العالقــة
غـرب
باآلخــر عنــده بعديــن اثنــن :بعــد خــاص بال ـ

نفســه يتميــز بثنائيــة األبعــاد املتنا ـفـرة إىل درجــة
العصــاب وبعــد خــاص بــاألدب العربــي يتضمّ ــن وعيــا

بجماليــات ـقـراءة اآلخــر لنــا .ويف هــذا الســياق يشــر

إىل أن اآلخــر يف الكتابــة بلغتــه يســهم يف التنفــر مــن
اللغــة األم أو طــرح بدائــل عاميــة.

أمــا عــى مســتوى العالقــة مــع املناهــج النقديــة
الغربيــة فهــو يــرى انعــدام الخيــارات مــا يدفعــه إىل

تفحّ ــص خلفيــات هــذه املواقــف املتعارضــة.

منهــا إىل ال ـقـراءات .هنــا يتوقــف الناقــد عنــد

هــذه املؤ ـثـرات لك ّنــه يتحـ ّـدث عــن دور هــذ

شـراقي ،وأن التلقــي
مــن النظــر االست ـ

شـراقية والثانيــة مــن
األوىل مــن روح است ـ

عـرب حيــث لــم يخــل كتــاب
الشــعري عنــد ال ـ

لكنــه يجــد أن التنــاص حــرر إشــكالية املثاقفــة
لعــب دورا مهمــا يف التحــرر مــن ثنائيــة
املركــز والهامــش عــر تنشــيط طاقــة النــص

ضـوع
عــى التمثــل واالمتصــاص .ويف مو ـ
“ال ّتنصيــص اآلخــر” الــذي هــو عنــوان الكتــاب

يناقــش مقولــة التأثــر يف املصطلــح والنظريــة
جـزة أو
والتطبيــق للعثــور عــى الكيفيــات املن ـ

املمكنــة يف العالقــة مــع املؤثــر ومــا يتســلل

نظريتــن تتقاطعــان يف مســألة املؤثــر تنطلــق
الجانب املضاد لها .ونظرا لدور األدب املقارن

يف فهــم عمليــة املثاقفــة يتنــاول هــذا الــدور إىل

جانــب دراســة املســتوى األيديولوجــي وأ ـثـره

املستوى يف ظهور مبحث السرقات يف النقد

نقــدي منــذ بدايــات التأليــف النقــدي منهــا.
ضـوع الخصومــات
كذلــك يتحــدث عــن مو ـ
بوصفهــا ضديــة التثاقــف وفضائحيتــه.

ـص كمــا ّ
ويفــرد لعالقــة الصــورة بالنـ ّ
تجلــت

يف تحجيــم هــذا الــدور مــن خــال الكشــف
عــن دور املعرفــة الغربيــة يف تحويــل ّ
الشــرق

يف صــورة املدينــة التــي عكســتها مرايــا املثاقفــة

الفنــي لنظريــة التأثــر يتوقــف ضيــق مســاحة

يف القصيــدة مــن شــفافية تمتــزج بالذا ـكـرة

إىل ّ
نص بقوّة سلطة املعرفة .وعىل الصعيد

الشــعرية منطلقــا ممّ ــا يتصــف بــه املــكان
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والصــورة املشــكلة عنهــا كمقدمــة ملناقشــة
كيفيــة وإمــكان تنميــط املدينــة مــا ســيؤثر ك ـثـرا
يف تحديــد موقعهــا يف وعينــا .لذلــك يتنــاول

خلفيــات تكونهــا األيديولوجيــة والحضاريــة
والسياســية والفكريــة كمــا يجدهــا يف

صــورة مدينــة نيويــورك عنــد شــعراء كثرييــن

أمريكيــن وأفارقــة و ـعـرب .لكنــه يعــود يف
مبحــث تــال لدراســة تبــدالت املؤثــر وتحوالتــه

عـرب
النصيــة كمــا ظهــر عنــد الدارســن ال ـ
الذيــن نقلــوا اهتمامهــم مــن دراســة األدب

املقــارن بصيغتــه األوروبيــة إىل الدراســات
املقارنــة يف أفريقيــا وأ ـمـركا الالتينيــة ،إضافــة

إىل االبتعــاد عــن الصــورة النمطيــة الســائدة
سـوين
عــن التأثــر الفرنك ـفـوين واألنجلوسك ـ

يف الشــعر .كمــا ظهــر ذلــك يف التأثــر بمــدارس
القراءة وجماليات التلقي األملانية يف دراسات

ضـوع العالقــة مــع املــكان بالنســبة
جانــب مو ـ

إليــه كمنفـ ّـي عــن وطنــه فلســطني وســعيه
الحثيــث لتأكيــد هويتــه الذاتيــة وحقيقــة
ارتباطــه بــأرض وطنــه املحتــل.

شـراق عنــد ســعيد
وينتقــل مــن خطــاب االست ـ
إىل اســتحضار تــردد صداهــا يف نصــوص

الشــعر لعــل أهمهــا نصــوص الشــاعر الراحــل
محمــود درويــش التــي يفــرد لهــا ح ـيـزا هامــا
للوقــوف عــى حقيقــة هــذه األصــداء وكيفيــة

تمثلهــا شــعريا ومــا أضافتــه مــن صــور ورؤى
حــاول درويــش فيهــا أن يتمثــل مأســاة

اإلنســان الفلســطيني عــى املســتوى اإلنســاين

ويوســع الناقــد مــن
والوجــودي والســيايس.
ّ
ضـوع املقاربــات
دا ـئـرة النقــاش فيتنــاول مو ـ
املنهجيــة يف الســياق الحضــاري مــن حيــث
املؤ ـثـرات والداللــة كمــا ّ
تجلــت يف عالقــة النقــد

والســرد كمــا يجعــل مــن املقــرح
الشــعرية
ّ

العربــي باملناهــج النقديــة الغربيــة وواقــع هــذه

إىل البحــث يف أثــر رامبــو يف الشــعر العربــي

جانب دراســة هذه املناهج من خالل عالقتها

حـول إضافــة
اإلســباين مجــاال لدراســة هــذا الت ـ
والدراســات األدبيــة التــي كرســته بوصفــه

أ ســطورة.

املناهــج مــن الناحيــة الفلســفية والزمانيــة إىل
بالســياقات الثقافيــة واالجتماعيــة العربيــة
ومــا فرضتــه مــن أشــكال محـ ّـددة لهــذه

شـراق عــى
ضـوع االست ـ
ويعــود إىل دراســة مو ـ

العالقــة مــع الحاضنــات الثقافيــة الغربيــة

تمثالتها شعريا كما برزت من خالل العالقة

وتوجهاتهــا الفكريــة .ويتخــذ النقــاد الصكــر

مســتويي الهويــة واملــكان ولكــن مــن خــال
بــن إدوارد ســعيد ومحمــود درويــش وقــد

شــكل املــكان النيويــوريك بــؤرة التوتــر يف هــذه
العالقــة .وألجــل اســتيضاح معــاين هــذه
التجربــة يتنــاول فكــر إدوارد ســعيد الــذي
يلخصــه يف ثــاث محطــات معرفيــة تبــدأ

بوصفــه مثقفــا فلســطينيا منفيــا تشــكل وعيــه

املكتسب من معاناة معرفية شاملة تتفحّ ص
عالقتهــا باآلخــر ووجودهــا مكانيــا وزمانيــا.
شـراق
لذلــك يفــرد ملناقشــة خطــاب االست ـ

والنقد املضاد مساحة يناقش بها أطروحاته.

ضـوع مفارقــة
وتتمثــل املحطــة التاليــة يف مو ـ

التــي تمّ ــت االســتعانة بقواعدهــا املنهجيــة
مــن النقــد الواقعــي واالجتماعــي واللســاين
والبنيــوي أمثلــة عــى عمليــات التأطــر

ضـوع تيــارات مــا
والتأثــر .كذلــك يتنــاول مو ـ
بعــد الحداثــة الســيما النقــد النســوي والنقــد
الثقــايف .ويختتــم الكتــاب بدراســة يتنــاول فيهــا

ضـوع الدراســات
ضـوع نقــد النقــد يف مو ـ
مو ـ

الثقافيــة الســيما عــى صعيــد املصطلــح
وتداخــل املفهــوم.

كاتب من سوريا مقيم في برلين

الهويــة بــن خلــق الــذات وإكراهــات اآلخــر إىل
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قصص قصيرة مغربية
عبدالنبي بزاز

Ali Mokawas

“قطف الهديل“

وقد

ّ
وفــق مقــدم املجموعــة القــاص والناقــد
محمد فري يف تحديد طبيعة لغة القاص

التــي تتجــاوب إىل درجــة التصالــب والتداخــل
والتماهــي مــع موضوعــات النصــوص وأبعادهــا

الدالليــة والجماليــة “تجــاوز لغــة اإلخبــار والتوقــف

حـاء التــي يســهم يف توســيع
بقــوة عنــد لغــة اإلي ـ

مســاحتها أســلوب مجــازي شــاعري” (ص  ،)7فهــو
أســلوب بقــدر إمعانــه يف تكثيــف املعــاين وصياغتهــا
شـرعها عــى آفــاق
باقتصاديــة واقتضــاب بقــدر مــا ي ـ
تعج برحابة دالالتها ،وعمق أبعادها بحيث تجاوز

صـرة إىل
الكاتــب حــدود الحجــم مقارنــة بالقصــة الق ـ

اجرتاح معان أعمق غورا تحفر يف تضاريس محيط

يحبــل بتمظ ـهـرات تمعــن يف التناقــض والتناشــز
ضـوع ،املختــزل يف اللقطــة أو
والتنافــر ممــا يمنــح املو ـ
املشــهد ،األولويــة والقيمــة اإلبداعيــة بــدل الشــكل

الــذي يتحــدد حجمــه ،وتتشــكل مالمحــه حســب

طبيعة املعنى وامتداداته اللغوية واملجازية.

ورغــم صعوبــة اإلملــام بموضوعــات املجموعــة
و”تيماتها” ملا يجللها من طابع رمزي غني بإيحاءاته
وإحاالتــه الدالليــة والجماليــة بلغــة تتوســل بــأدوات

مجازيــة إلطالــة كنــه مقصدياتهــا ،وعمــق مراميهــا
ســنعمل عــى مقاربــة بعضهــا مــن خــال اســتقراء
مقاطــع مــن نصــوص املجموعــة كالحلــم الــذي يتــو ّزع
حضــوره يف العديــد مــن القصــص “الحلــم الــذي

تتضمن مجموعة ” قطف الهديل ” لعبدالرحيم التدالوي الصادرة

طاملــا راودين ،وأســكن يف عينـ ّـي الســهاد” (ص ،)37

يبــدأ كهــمّ يســكن وجــدان الســارد ،ويسـ ّ
بحســه
ـتبد
ّ

مألــوف “مــددت إليــه وجهــي” (ص ،)64

ســلوكيات تتــوزع بــن حمــد الخالــق وشــكره

فأىت عىل كل ألعابي” (ص  ،)77أو ما يومئ

ضـوع روعــة وب ـهـاء
أجــواء تعبــق رومانســية ،وتت ـ

وهــو ســلوك شــاذ وغريــب .أو تصويــر مــا

(ص  ،)58أو اســتلهام بعــض عبــارات القــرآن

الصعاليــك ســيصري قــر شــهداء” (ص ،)43

عن “ديوان العرب” يف القاهرة  2019موضوعات و”تيمات” متعددة

حـول إىل
وف ـكـره ،بــل يؤرقــه ويغرقــه يف الســهاد ليت ـ

واالختزال يندرج ضمن جنس القصة القصرية جدا .نمط برع

“حلم بنفسه يف جنان الروعة فراشة تحلق بحرية”

تتوزع بني ما هو اجتماعي وديني وقيمي يف قالب موسوم بالتكثيف
ّ
بمكوناته ،والغوص يف خباياه
الكاتب يف اإلملام بجوانبه ،واإلحاطة

(ص  ،)55والجانــب االجتماعــي الــذي يتحايــل

تنتمي لهكذا جنس سردي بلغة ال تخلو من نفس شعري يطفح

ونباهــة ،مــا يغنــي متنــه القصــي ويطــور ســرورته

متعددة املشارب واملنابع.

تلميــع األحذيــة وهــو يمــر بــن الــرواد” (ص ،)64

ومكنوناته متمثال لتفاصيلها وجزئياتها ومن ثمة إنتاج نصوص
رهافة ورقة وشفافية برسم آفاق إبداعية تمتح من مرجعيات

القــاص عــى بعــض مشــهدياته ملتقطــا ،بحــذق

غـرا يحمــل صنــدوق
الســردية “متابعــا طفــا ص ـ
ليحوّلهــا مــن موقعهــا الوضعــي إىل مقــام غرائبــي

يزخــر بزخــم مــن دالالت ذات بعــد غــر متوقــع وغــر
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فبــدل تلميــع الحــذاء انتقــل لتلميــع الوجــه
جـراء
يعانيــه املعطلــون مــن قمــع وتنكيــل ـ
مطالبتهــم بحقهــم يف الشــغل “يف الطريــق
إىل املنــزل شــاهدت املعطلــن مطوقــن تنــزل

العــي عليهــم بغــر حســاب” (ص ،)56

وهــي لقطــة تختــزل مشــهدا ينبــض بشــتى
ضـوع
الــدالالت واألبعــاد ..كذلــك تناولــه ملو ـ
الديــن بامتداداتــه القيميــة ،ومقاماتــه

العلويــة بطقوســها الروحيــة ومــا تفــرزه مــن

“توجهــوا إىل املســجد ألداء صــاة الشــكر”
ضـرة ،لــم تعــد
الكريــم “رأت وجوهــا ن ـ

ترهقهــا ـقـرة ..حــن يدخــل الجمــل يف ســم
الخيــاط ” (ص  ،)73بتحويرهــا وتأويلهــا يف

ســياق إغ ـنـاء النســيج الســردي ،وتنويــع أفــق

معانيــه لتغــدو أكــر عمقــا وانفتاحــا.

إليــه مــن تبــدل عــى مســتوى املواقــع “منــزل

ومــا يتضمنــه مــن مفارقــة بأبعــاد قيميــة،
ودالالت وجوديــة بــن فئتــي (الصعاليــك
والشهداء) ،أو بصيغة ال تخلو من جمالية
حـول الرجــل دوحــة غ ـنـاء” (ص
ورمزيــة “ت ـ
حـول مــا يفتــأ ينحــو منحــى غرائبيــا يف
 ،)44ت ـ

حـول بنصيــب الفــت يف
ضـوع الت ـ
ويحظــى مو ـ

العديد من القصص ليشيع يف بنيتها أحداثا

حـول إىل ذئــب
زخــم عجائبــي “رجــل آيل ت ـ

الفضاءضاحــكا( ”..ص  ،)56ليتماهــى مــع

املجموعــة بمــا يضفيــه عــى نصوصهــا مــن

ال متوقعــة ،ووقائــع غريبــة “يطــر ا ـلـرأس يف
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صيــغ تســتمد نســغها مــن مشــاعر الشــخوص

تتزاوج فيه أشكال تعبريية بحموالت إبداعية

ســلما ارتقــاه إىل أعــى الخيبــة” (ص ،)75

للمــكان “أصيبــت املدينــة بهيســريا ضحــك

الذاتيــة ،ومــا تحبــل بــه مــن معانــاة “صــار

أو محيطهــا الخارجــي الحافــل بشـ ّتى ألــوان
املفارقــات واملتناقضــات.

يكتــم األنفــاس” (ص  ،)25إىل مقــام عجائبــي
“ألجــد نفــي فــوق ظهــر طائــر أبيــض عظيــم

وتزخــر قصــص األضمومــة بتعابــر وصفيــة

الهيئــة حملنــي إىل آخــر نجمــة مضيئــة” (ص

مجازيــة ،وأشــكال بالغيــة منحوتــة بحــذق

األبعــاد “تلعــق بلســان الحــزن جراحهــا” (ص

متعــددة الصيــغ واملد ـلـوالت بأســاليب
ودقــة “جاءهــا صــوت رخيــم كعذوبــة ا ـملـاء يف
حـراء التيــه” (ص  ،)71تصويــر بجماليــة
ص ـ

راقيــة ،وصياغــة متكاملــة لحــدث مجلــل
شـرة فــوق آخــر
بخيبــة طافحــة “ألســقط مبا ـ

كلمــة مــن مقــال نعيــي” (ص  ،)72مشــهد
بحمولــة مجازيــة غنيــة بانفتاحهــا عــى عــدة
ـقـراءات وتأويــات وبلغــة تعبرييــة أكــر كثافــة

واقتصــادا وتوهجــا .وتتجــدد يف نصــوص
املجموعــة اســتعارات وتشــبيهات تضفــي
عليهــا مســحة مــن ألــق وعمــق وب ـهـاء يف

مقطــع “كفكفــت عينيهــا يــد القمــر املطــل مــن

نافذتهــا” (ص  ،)42وأيضــا يف مقطــع آخــر
شـراهة
ظـرات أشــياء العالــم ب ـ
“تســتهلك الن ـ

كالنــار” (ص  ،)48اســتعماالت مجازيــة
بأشــكال جماليــة تشــيع يف نصــوص املجموعــة

شـرعها عــى آفــاق غنيــة بزخمهــا الخيــايل
لت ـ

 ،)31أو اســتعارة متعــددة الــدالالت ،عميقــة
 ،)25أو رسم صورة ،بشكل مغاير ،المتزاج

وانصهــار نشــوة املتعــة ب ـهـول التداعــي والدمــار

خـراب” (ص
“جلســت أســتمتع بشــعرية ال ـ
 ،)24صــورة تغــدو أكــر امتــدادا وأعمــق غــورا

حــن تتوســل بالديــن للجهــر بســقوط العالــم
“أعلــن كمــؤذن صــاة ســقوط العالــم” (ص

 ،)27ملــا توحــي بــه مــن انهيــار لقيــم كونيــة عــر
نــداء دينــي (األذان) ،ومــا تحبــل بــه ،الصــورة،

مــن غنــى رمــزي ،وبعــد داليل بفتحهــا آلفــاق

غـرات قيميــة ووجوديــة تســتدعي
حبــى بمت ـ
مقاربتهــا عــدة معرفيــة لكشــف واكتشــاف

خباياهــا ،واســتجالء مكنوناتهــا التعبرييــة،
وتجلياتهــا اإلبداعيــة والجماليــة.

نخلــص أ ـ
خـرا إىل اعتبــار “قطــف الهديــل”
منجزا سرديا غنيا بتعدد موضوعاته ،وتنوع

صـرة
” تيماتــه” يف قالــب قصــي (قصــة ق ـ

يف أبهــى صــوره وتجلياتــه باســتخدام مغايــر

جدا) يستدعي إملاما واسعا وعميقا بمكوناته

وشيطنة “البندقية اللعينة ركبتها شطحات

وما يستلزمه من تمثل ملقوّماته السردية من

ألدوات مثــل البندقيــة ال تخلــو مــن أنســنة

الشــيطان ،فأطلقــت زغاريــد النســيان” (ص
 ،)23أو مكــون طبيعــي كالشــجر “لحظتهــا

ســمعت الشــجر يهمــس قائــا :دســهما تحــت

إبطيــه لــم يهتــم بالعويــل…” (ص ،)24

كجنــس مــا ـيـزال يف طــور االكتمــال والتبلــور،

وســائل وأدوات تعبرييــة تســتجيب ملتطلباتــه
الشــكلية والجماليــة واملوضوعيــة .ونصــوص

عبدالرحيــم التــدالوي تنــدرج ضمــن هــذا
جـزه مــن كتابــات بقيمــة
الجنــس ملــا راكمــه وأن ـ

اســتعماالت تضاعــف مــن توالــد املعــاين،

كميــة ونوعيــة راقيــة ،ـيـزاوج فيهــا بــن الشــعر

وجماليــة ينأيــان بهــا عــن مغبــة النمطيــة

الشــعري ،وأبعادهــا الرمزيــة والدالليــة.

وتجديــد زخمهــا بعبــارات ترشــح مجــازا
والت ـكـرار ملــا تخلقــه مــن صيــغ لغويــة ودالليــة
تغــرف مــن معــن عميــق املنبــع ،غزيــر التدفــق

180

وجمالية ميسمها التجدد والتنوع من أنسنة

aljadeedmagazine.com

والسرد بلغة غنية بزخمها املجازي ،ونفسها

كاتب من المغرب

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

181

كتب

روايات كاتب ليبي

حسني عبدالرحيم

العجائبي
ُساللة
ّ

أجدني

وأنــا أ ـقـرأ كتــاب “العجائبــي يف

أعمــال إبراهيــم ال ـكـوين ال ّروائيــة”

سـوتميديا لل ّنشــر
للناقــد البشــر الجلجــي (دار ـ
ّ
ألتصفــح كتابــا لعبدامللــك
 )2020أعــود إىل مكتبتــي

في مرآة ناقد تونسي

عـرب ،دراســة
مرتــاض بعنــوان “امليثولوجيــا عنــد ال ـ

معمر
فتحي بن
ّ

املؤسســة الوطنيــة للكتــاب
القديمــة” الصــادر عــن
ّ
والــدار التونســية لل ّنشــر  .1989بينمــا أجــدين أمْ َيـ َـل

ملجموعــة مــن األســاطري واملعتقــدات العرب ّيــة

وأنــا أ ـقـرأ أيّ عمــل روايئ مــن أعمــال إبراهيــم ال ـكـوين

إىل الغــوص يف كتــاب للمغربــي محمّ ــد أوســوس

بعنوان “دراسات يف الفكر امليثي األمازيغي” الصادر
عــن املعهــد امللــي ّ
غـرب ســنة
للثقافــة األمازيغيــة بامل ـ
ّ
خاصــة وأنّ العجائبــي عنــد إبراهيــم ال ـكـوين
2007

حسب ما ذهب إليه الجلجيل وأحسبه عىل صواب

ليــس مجـ ّرد حِ ليــة أو مرجــع أو مط ّيــة مــن مطايــا
ال ّتســريد ّ
“ســالة ســرديّة” (الجلجــي ص
وإنمــا هــو ُ
ـرايث تليــد ال شـ ّ
ـك
 )16 15-تنهــل مــن مــوروث عربـ ّـي ـت ّ

أنّ الكوين قد تش ّبع به من خالل ثقافته ومطالعاته
ش ّرب ح ّتــى رشــح منــه يف ّ
كل
وأبحاثــه وتشـ ّربه أ ّيمــا ت ـ

أدبــه ،مــن خــال انتمائــه ّ
الثقــايف والحضــاري إىل

الحضارة العرب ّية اإلسالمية يف أبعادها املختلفة.

كما تنهل من حضارة حاضرة آنا ومكانا ،يحيا فيها

عــن ســؤال املعنــى .فال ـكـوين هــو ذلــك الواقــع

“ســالة
كتابــة وســردا مــن خــال مــا ســمّ اه الجلجــي ُ

ور ّبمــا نمــط حيــاة ،لك ّنــه أيضــا ذاك املضمّ ــخ

ال ـكـوين ،ويحياهــا ،ويحيــا بهــا ،ف ُتحييــه ويُحييهــا
العجائبــي” ،وذاك جوهــر الجــدل يف الحضــارة
األمازيغية عموما ّ
والطوارقية عىل وجه الخصوص

يحب أن ُيكرم ّ
ّ
ّ
كل
يتصدر للعجائبي ال ُيدرك معناه ،ومن
من ال
ِ
عجيب ومعجب ومستعجب ُ
وعجاب فما عليه إالّ أن يتتبع خطاه

ّ
واللغــة واإلنســان.
بــن العناصــر الثالثــة ،األرض

الكوين ال ّروائية” فجاء كتابه بالعنوان نفسه مرآة عاكسة للعجائبي

ذلــك الجلجــي مــدى عجائب ّيــة هــذا ال ّرجــل املوغــل

صرفا سائغا
عنه يخرج من بني فرث روايات الكوين ودمها عجائبيا ِ

وهــو الباحــث املتمـ ّرس املتقــن لتســع لغــات واملرتحــل

بالضبط ما فعله ّ
ّ
الناقد البشري
ليدرك كنه أصله ونبع مأتاه .وهذا
ّ
تصدر للكتابة عن “العجائبي يف أعمال إبراهيم
الجلجيل عندما
وغوصا فيه بذائقة تغوص وتمتص ال ّرحيق ،رحيق العجائبي،
ّ
ّ
حتى ُ
املتحدث
تثمل فيكون الحديث عن العجائبي من طينة املنت
للقارئني.
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يف أحابيــل الحداثــة والتقـ ّـدم ف ـكـرا وثقافــة
ـي قدميــه إىل أمّ
بعطــر األصالــة مــن إخمـ ْ
رأســه ،ذاك الــذي يركبــه ســؤال التقـ ّـدم

وال ّنهــوض الــذي ال ـيـراه ينبجــس مــن أرضــه
ّ
شـرته األقربــن مــع أنّ
ومهــده وع ـ
كل

جسده الكوين يف أعماله ال ّروائية
ذلك الجدل الذي ّ
ّ
تفطــن إىل
ودراســاته ال ّنظريّــة التــي تكشــف كمــا

ّ
متوفرة يف الفضاء ّ
الغني
الشاسع
مقوّماته
ّ

يف األصالــة بمصراعيهــا األمازيغــي األصيــل والعربــي
ّ
والضــارب خيم َتــه يف خضــمّ الحداثــة
الـرّايث ال ّتليــد

إىل “ودان” هروبــا مــن الكابــن “بورديللــو”

الــذي ال ينقــي عنــه ال ّرحيــل كمــا ي ـقـول محمــود

املســعدي.

فــإذا العجائبــي عنــد ال ـكـوين كمــا نفهــم مــن خــال
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كتــاب الجلجــي ســفر اإلنســان َ
الق ِلــق بــن
الشــكل واملعنــى يف بحــث ّ
ّ
مطــرد عــن إجابــة

بموارده وبإنسانه املعاند املص ّر عىل الحياة،
ذاك الذي ّ
مثل له الكوين بــ”أسوف” املتحوّل
ُـيـراق دمــه يف لحظــة تــر ّدد مارقــة تعصــف

بــ”آدم” فينشــأ العجائبــي فيــه ومنــه ســفرا
ق ِلقــا بــن ّ
الشــكل واملعنــى وقــد ركبــه الســؤال

ـ
حـول “أســوف” و”الو ّدان” ومعنــى تحـوّل

األوّل إىل شــكل ّ
الثــاين .لحظــة الــر ّدد التــي

ّ
الخاصــة بمفهــوم العجائبــي يف عالقتــه

إليهــا الجلجــي بفطنــة ال ّناقــد الحصيــف
ّ
ودقــة الباحــث ّ
الثاقــب .ولذلــك فقــد قالــت

تصريف املفهوم وتوظيفه يف مقاربة روايات

أهمّ يــة هــذه ّ
الدارســة مــن مركزيّــة منطلقهــا

إضافــة هامّ ــة إىل املشــهد ال ّنقــدي الـ ّروايئ

ليتت ّبع جماليات سرديّة التعجيب يف بعض

بالغــة عنــد ال ّناقــد التونــي رضــا بــن صالــح ملــا

نشــأ فيهــا العجائبــي لحظــة فارقــة تن ّبــه

عنــه الدكتــورة مريــم جــر مــن األردن “تتـ ّ
ـأت

خ ّـره الباحــث
جـرايئ الــذي ت ـ
ال ّنظــري واإل ـ

األثر من تجربة الكوين اإلبداعية التي تركت
أثرها يف مسرية ال ّرواية وال ّنقد العرب ّي ْي عىل

الســواء”.
حـ ّـد ّ
ّ
التفطــن ّ
الدقيــق إىل لحظــة انبجــاس
هــذا

العجائبي هو حتما سليل وعي نظريّ وخربة

يف البحــث وال ّنقــد يشــهد بهــا لــه الدكتــور

غـرب حــن ي ـقـول
عبدالعــايل بوط ّيــب مــن امل ـ

“امتلــك ال ّناقــد البشــر الجلجــي يف عملــه

هــذا إضافــة إىل املعرفــة ال ّنظريّــة ّ
الدقيقــة

باملفاهيــم املجــاورة كالغريــب والعجيــب
والفوق طبيعي ،فله قدرة عالية ّ
مكنته من

إبراهيــم ال ـكـوين .وهــو مــا جعــل هــذه ّ
الدراســة

العربــي” .بينمــا يكتــي هــذا الكتــاب خطــورة

يتوفــر فيــه حســب رأيــه مــن حفــر يف املجــاالت

التــي يرتادهــا ال ـكـوين يف أعمالــه اإلبداع ّيــة

والنظريّــة إذ ُيشــيد بــه قائــا “يكتــي هــذا

الكتــاب خطــورة ك ـبـرة لكونــه قــد تصـ ّـدى
لتجربــة إبراهيــم ال ـكـوين ّ
املنقــب يف الالوعــي

الجمعــي للطــوارق .وال تقــف خطورتــه عنــد

العجائبي
حدود املدوّنة بل ترتبط بموضوع
ّ
وما يطرح من مزالق ورهانات كربى .ويعود
مصــدر الخطــورة ّ
الثالــث إىل تنزيــل روايــات
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ال ّتجريبــي يف املنجــز الـ ّروايئ العربــي”.
ولــن كان ال ـكـوين ّ
منقبــا يف الالوعــي الجمعــي
ّ
جـاء يف ـقـول بــن صالــح ،فــإنّ
الطوارقــي كمــا ـ

بشــكل أكاديمــي مبـوّب يجعــل مــن ي ـقـرأه

باســتقصاء مفهــوم العجائبــي ومرادفاتــه يف

مبســطا
يف هــذا الكتــاب مشــروحا مدروســا
ّ

الجلجــي يف هــذا الكتــاب كان ّ
منقبــا يف وعــي

شـاءه ب ـقـراءة األصــل ،أي أعمــال
ينتــي انت ـ

ّ
الســردية التــي ال تخلــو
الدقيقــة ويف كتاباتــه ّ

الكتابــة عــى الكتابــة صعبــة كصعوبــة الــكالم

إبراهيم الكوين والوعيه ،يف دراساته البحث ّية

ال ـكـوين ،رغــم أنّ الجلجــي نفســه يعــرف أنّ

عــى الــكالم .وبســبب تلــك ال ّنشــوة املزدوجــة

صـول اعتنــى يف أوّلهــا
مــن خــال ثالثــة ف ـ

املدوّنة الغرب ّية واملدوّنة العربية ثمّ يف أعمال
إبراهيــم ال ـكـوين .وبعــد هــذا االســتقصاء قـ ّـدم
الباحــث يف الفصــل ّ
الثــاين “حـ ّـد العجائبــي”
لغة واصطالحا .ثمّ ُ
خلص يف الفصل ّ
الثالث

مــن بحــث ونظــر وتدقيــق .فال ـكـوين كمــا قــد
فهمنــا مــن خــال الجلجــي يكتــب ّ
نصــا مر ّكبــا

فقــد عنــون الدكتــور فــؤاد القرقــوري تصد ـيـره

إىل أنّ “العجائبــي عالمــة تجريب ّيــة يف ال ّروايــة

تتســع وتلــك بعــض ســمات
فيــه بقــدر مــا ّ

عنــون الدكتــور الحبيــب العـوّادي تصد ـيـره

ال ّروايــة العرب ّيــة الحديثــة ومــن خــال روايــة

فأعمــال ال ـكـوين تــدور رحاهــا غالبــا يف دا ـئـرة

جد مفرط ومن ّ
ومن القتل بما هو ّ
اللعب بما
هــو ـمـزاح أو ترفيــه وهــزل م ـفـرط أحيانــا ّ
يتولــد

ح ّتــى وإن أراد ذلــك فأعمالــه تــي بذلــك

عديــدة هــي “الغريــب” و”العجيــب” و”الفــوق

ت ّتســع فيــه ّ
الدوائــر بقــدر مــا تضيــق ،وتضيــق
األدب مابعــد الحــدايث.

ثقافــة خاصــة إثنيــة ولغويــة مخصوصــة ال

يخفيهــا ال ـكـوين ،بــل ال يســتطيع أن يُخفيهــا

وتشـ ّـدد عليــه .غــر أنّ ذلــك ال يمنعهــا مــن أن

ت ّتسع لتسع العالم فتعومله شكال ومضمونا
بمــا تعالجــه مــن قضايــا إنســانية ومــا تطرحــه
مــن أفــكار ناشــئة يف بيئــة ال ـكـوين العجيبــة

ومــن شــخصه العجيــب.

هــذه البيئــة التــي تســتميت لتحيــا ،وهــذا

للكتــاب بـ”ومــن العجائبــي مــا قتــل…” بينمــا

بـ”لعبــة العجائبــي”.

العجائبــي مســفوحا دمــه بــن مصطلحــات

طبيعــي” .ويك ال يلتبــس األمــر عــى القــارئ

فقــد قـ ّـدم الجلجــي بــن يديــه وعينيــه ول ّبــه
تدقيقــا نظريّــا يف هــذه املصطلحــات موغــا يف

اإلمســاك بتفاصيلهــا ويف تبيــن الفويرقــات

بينهــا ليســتق ّر بــه األمــر يف االطمئنــان ملصطلــح
“العجائبي” الذي سيتتبع يف الكتاب ّ
تجلياته
وأ ـثـره وتمظهراتــه ّ
الشــكلية ومآتيــه يف أعمــال

اإلنســان وال ـكـوين بعضــه الــذي يصـ ّر عــى
الحيــاة واالنتصــار والب ـقـاء وإالّ مــا معنــى أن

إبراهيــم ال ـكـوين.

الحجــري “بـ”التيفي ـنـاغ” وليــس بغريهــا مــن

ّ
مقدمــة كتابــه “يف نظريّــة
حــن قــال عنهــا يف

تســيل د ـمـاء “أســوف” فتكتــب عــى ـّ
اللـوح

األبجديات .و”التيفيناغ” رمز للحياة ولعودة
ّ
اللغــة والهويّــة والحيــاة .أليســت “التيفي ـنـاغ”

ـروع هــوويّ ال يكتمــل إالّ
مشــروع ال ـكـوين مشـ ٌ

بب ـنـاء اإلنســان وتحقيــق جدلــه الــدؤوب مــع
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األوّل لينطلــق بالقــارئ إىل عوالــم العجائبــي

يف “نزيــف الحجــر” إلبراهيــم ال ـكـوين يف البــاب
ّ
الثــاين املوســوم بـ “مــن مظاهــر العجائبــي
ومآتيــه يف نزيــف الحجــر” الــذي جعلــه بعــد
تمهيــد فصلــن .كان األوّل بعنــوان “مــن

مظاهــر العجائبــي” وتت ّبعهــا مــن خــال
ثالثــة مظاهــر هــي “تعجيــب ّ
الشــخص ّيات”

ضـاء” و”تعجيــب ال ّزمــان”.
و”تعجيــب الف ـ
يف حــن عنــون ّ
الثــاين بـ”مــن مــآيت العجائبــي”

الســردي تأ ـثـرا ف ّن ّيــا ودالل ّيــا”.
ـّأثـرت يف املســار ّ

والداللــة” ّ
ّ
والثان ّيــة
أطلــت بنــا عــى “ال ّروايــة

وهــي “الدينــي” و”األســطوري” و”ال ّتاريخــي”

ال ّروايــة فقــد أراد الجلجــي لنفســه أن يكــون

الحضــارة” بينمــا ّ
تلصصنــا بعــن الباحــث مــن
ّ
الثالثــة عــى “العجائبــي ومشــروع الهُويّــة

وقــد ر ّكــز فيــه بعــد تمهيــد عــى أربعــة منهــا

وألنّ مهمّ ــة القــارئ الكشــف عــن الخبايــا يف

الســرد” الصــادر
ال ّروايــة ،بحــث يف تقنيــات ّ

حاولنــا أن نظفــر ببعــض مظاهــر العجائبــي
يف ‘نزيــف الحجــر’ والتــي اعتمدنــا فيهــا

بعــد ال ّتمهيــد يف الفصــل األوّل “العجائبـ ّـي
صـرا ف ّن ّيــا بؤرويّــا” مربهنــا عــى ذلــك مــن
عن ـ
خــال تقديــم نمــاذج يف “تعجيــب ّ
اللغــة”

عــن سلســلة عالــم املعرفــة عــدد  240لشــهر

ال ّريــاح لكــن الطوارقــي يجـ ّـدد رســمها يف

الجلجــي أنّ ال ـكـوين قــد قصــد إبرازهــا ألنّ

ثــمّ جمــع جــمّ خالصاتــه يف خاتمــة البــاب

واقتــداءً ـبـرأي عبدامللــك مرتــاض يف ال ّروايــة

وأشــبع بعضهــا تدقيقــا ونخــا ح ّتــى ُيخــرج

ّ
والص ـ
حـراء .وعليــه نــدرك مــن خــال كتــاب

“الخســوف” إلبراهيــم ال ـكـوين بشــكل خــاص.

و”الصــويف” ،ليخلــص يف خاتمــة البــاب إىل

هــي تلــك الحــروف التــي يرســمها ّ
الطوارقــي

لعبــة محــو ومعانــدة ال تنتهــي بــن اإلنســان

العرب ّيــة الحديثــة” مــن خــال نمــاذج مــن

قــدوة يف هــذا املضمــار ،ولــذا واصــل الحفــر
يف البــاب ّ
الثالــث الــذي ســمّ اه “العجائبـ ّـي

ديســمرب “ 1998ال ّروايــة هــذه العجائب ّيــة…”،

عــى ال ّرمــل لشــأن مــا ثــمّ مــا يفتــأ أن تذروهــا
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العجائبــي يف ال ّروايــة العرب ّيــة الحديثــة”

حسني عبدالرحيم

وتبي ميسمها
الكوين منزلتها املابعد حداث ّية ّ

ّ
واللغــة.
األرض
ومــن ّ
كل هــذا يتوالــد العجيــب وينثــال علينــا

خــاض البــاب األوّل يف “إشــكالية مفهــوم

فقــد عكــف الجلجــي عــى أعمــال ال ـكـوين

ّ
املحصلــة،
ال ـقـول يف الصفحــة “ 104ويف

الشــخصيات وال ّزمــان واملــكان .وقــد أبانــت
سـوخ ال ّروايــة يف ‘العجائبــي’ الــذي ُقـ ّـد مــن
ر ـ
خيــوط عديــدة أ ّولــه دينــي وثانيــه أســطوري

مالمــح هــذه العجائب ّيــة ،وتمظهراتهــا،

وثالثــه تاريخــي ورابعــه صــويف .وقــد حــاول

بــن مصطلــح “العجائبــي” واملصطلحــات
املجــاورة ّ
بدقــة .لذلــك قــام الكتــاب عــى ثالثــة

خاللهــا ،تــاركا للقــارئ مهمّ ــة الكشــف عــن

ومآتيها يف تت ّبع ش ّيق رائق بعد أن م ّيز بجالء

أبــواب:

ال ـكـوين أن يعـ ّري بعــض وجــوه العجائبــي مــن

خبايــاه وهــي مصــادر اعتمدهــا ال ـكـوين لب ـنـاء
‘شــخص ّية العجائبــي’ يف ال ّروايــة كتقن ّيــة ف ّن ّيــة

منحــى ف ّنيــا ودالل ّيــا” حيــث تنــاول فيــه

باالعتمــاد عــى جــداول إحصائيــة مهمّ ــة تنبــئ
ّ
الســرد”
بدقــة الباحــث وأخــرى يف “تعجيــب ّ
وثالثــة يف “تعجيــب الوصــف” ليصــل إىل

محاولــة اإلجابــة عــن دالالت هــذا التعجيــب
يف الفصــل ّ
الثــاين “العجائبــي وروح ّ
الداللــة”
الــذي تناولهــا مــن خــال ثالثــة نوافــذ األوىل

وقفنــا مــن خاللهــا عــى “العجائبــي ولعبــة

ّ
ككل
(األيديولوجيــا املق ّنعــة)” .ليصــل بنــا
باحــث جــا ّد ال يطمــنّ ملــا وصــل إليــه إىل

السؤال حني يص ّرح يف الصفحة “ 153ولكنّ

مــن خصوص ّيــات الوطــن العربــي وامتــداد
صحاريــه جغراف ّيــا وعــر ّ
الذا ـكـرة ّ
الشــعريّة

ّ
والشــفوية ربطــا باألقانيــم وخلقــا لفــنّ
روايئ
ّ
جديــد”.
ّ
ككل باحــث
ثــمّ يغلــق مصــارع الكتــاب

جــا ّد بمســرد ثمــن للمصطلحــات الــواردة
ّ
باللغــات العربيــة والفرنســية
يف الكتــاب

واإلنجليزيــة .فــكان الكتــاب بذلــك عجائب ّيــا

الســؤال ال ّرئيــس :ألــم ي ُِصــب إبراهيــم ال ـكـوين
خـرس’ الـ ّـداليل عندمــا اعتمــد ّ
روايتــه بـ’ال ـ
كليــا

يف موضوعــه ،طريفــا يف تناولــه وعجائب ّيــا

القصص ّيــة ،لهاثــا حثيثــا وراء الوطــن املفقــود

وهــي عجائبيــة تدعــو إىل ال ّتوســل بكتــاب

عــى ّ
ضـاء تــدور فيــه جــل أعمالــه
حـراء ف ـ
الص ـ

من خالل بحث ‘الطارقي’ عن ‘واو ّ
الصغرى’

واو ‘الوطــن – الحلــم’؟ ولكــن أال ينــدرج هــذا

ّ
حـراء) يف
(الص ـ
ضـاء الواحــد
االنحيــاز إىل الف ـ
ُ
صلــب مشــروع روايئ قـ ّـده إبراهيــم ال ـكـوين

يف تت ّبــع عجائب ّيــة إبراهيــم ال ـكـوين يف أعمالــه.

“العجائبــي يف أعمــال إبراهيــم ال ـكـوين
ال ّروائ ّيــة” لفهمهــا واســتجالء مظاهرهــا

ومآتيهــا وإدراك دالالتهــا وأبعادهــا.

كاتب من تونس
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كتب
Arya Atti

جدي الغراب
عندما دفن ّ
شعري
قراءة تأويلية لعتبة عمل
ّ
لولوة المنصوري

هكذا

بدأت القصة

ونحــن نمــي مــن مســتهل النــص عــى خـ ّ
ـط ّ
الدفــن

ـيقي واإلقبــار الشــعريّ  ،حيــث يدفــن العالــم
املوسـ ّ
السفيل أعاله ،نلمحُ يف مسرية الدفن نسقاً يخالف
ّ

غـراب،
الســائد مــن الحكايــة األســطورية األوىل لل ـ
الغـراب األول الــذي كان عالمــة لطقــس ّ
الدفــن
ُـ

يحاكيهــا قابيــل وتتبعــه البشــرية كلهــا .هنــا يدفــن
الغـراب ،أبــو األســاف ..القــادم مــن العوالــم
األب ُ ـ
رشــد،
البائــدة ي ـتـوىل بنفســه دفــن العالمــة ،دفــن امل ُ ِ
سـرة القتــل األوىل وإعــادة ترتيــب أجزائهــا وفــق
دفــن ـ
عوالم الفناء املفضية إىل ماورائيات سريّة ،ال يُمكن
ربطهــا بديهيــاً بمــا حــدث عــى الســطح.

تأسســت العتبــة عــى شــيفرة وجوديــة مســتفزة
ومســتحثة عــى ّ
فكهــا ،عــر إن ـتـاج ســؤال مبنـ ّـي عــى
املفارقــة الفكريــة ألوىل قصــص الدفــن امليثولوجــي
وشعرية الفناء والعوالم السفلية ،يحضر الغراب

ـوار لرتتيبــات حيــاة ســابقة ،أو تهيئــة
هنــا كرمــز مـ ٍ
ل ـفـراق عظيــم ،بمــا يحملــه مــن ارتبــاط وثيــق بف ـكـرة
(غـراب
عـرب قديمــاً ُ ـ
ُصــف عنــد ال ـ
(البـ ْـن) ،كمــا و ِ

البـ ْـن) ..فاملعنــى يف هــذه القصيــدة مفتوحــاً عــى

اكتشــافات القــارئ الطامحــة للتأويــل .وهــذا مــا

وخلوة دهرية ،وحيوات ديناميكية متعددة

الشــاعر.

والف ـنـاء.

اللغويــة يف الوقــت نفســه تختــص بمــا تحــت

يميــز أســطرة املعنــى يف القصيــدة ومنــح موســيقى
ّ
الدفــن بعــداً تشـوّفياً معــززاً مــن دفــق الذا ـكـرة األزليــة

األرض مــن مهــدٍ شــعريّ  ،ووجــود كامــل،

عندما دفن ّ
جدي الغراب

الشاعر اإلمارايت عيل املازمي ،حني يفاجئنا بباكورة

وحــاالت مــن الســلم والنــور ثــم حــاالت مــن

تبعنا ُه..

الكتابــة الخط ّيــة والرســم الذهنــي اآلين ،مؤسســاً
بذلــك تعالقــاً متناغمــاً مــا بــن ســيمياء اللفــظ

دفن أخي شبح الدرويش
ْ
النبات
ودفنت أختي نو َر
ِ
ً
ُ
غريبا
مزقت
وأنا

لإلنسان ،وهي ثيمة حيوية نشطة يف أغلب قصائد
أعمالــه الشــعرية بملهمــات املــزج األي ـقـوين بــن

والبصــر ،ومبلــوراً مجــال األيقونــص الخــاص بــه.

الحــروب والدمــار ،إنــه وجــود ملحــق بمــا
فــوق األرض ،لحــوق الكامــل باألكمــل يف
اإلرادة والبعــث.

إن الجغرافيــا قيــد ،والقصيــدة عنــد عــي
املازمــي ُتخفــي األرض وتأبــى الحصــر يف

طويت ّ
ُ
الخزانة
ظل ُه يف
ِ
ُ
أطعمت عينيه للقبور

غـراب” عتبــة عالميــة يصبــح
“عندمــا دفــن جــدي ال ـ

يوجد قصائده إال بحركة شعرية هي حركة

يف قصيدة..

النــص ،فاللغــة يف هــذه الحالــة معطــاة لنــا مــن

نستشــعره منــذ العتبــة األوىل “عندمــا دفــن
غـراب” ،مــن الجيــد لــو و ُّظفــت
جــدي ال ـ

ُ
الغربة
ودفنت بقايا
ِ
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متعــدد الجغرافيــا ،لكــن هــذه الجغرافيــا

الجملــة كعنــوان لتكــون جــذر االســتكناه
والتأويــل ملعجــم شــعري ،تضـ ّـخ بمفــردات

الدفــن األوىلّ .
ملــا ألفنــاه مــن أســطورة ّ
الدفــن
ال يقيــم حــدوداً بــن الطــر والبشــر ومــا

aljadeedmagazine.com

()1

معهــا النظــر إىل مــا تحتهــا مــن املعنــى مــن موجبــات
الداخــل ال مــن الخــارج ،ونحــن أمــام وعــي لســاين

املــكان التأويــي املقــروء أمــام الجميــع ،لــم

املفتــاح ،والتأويــل هــو عــن الفتــح .وهــو مــا

ّ
الدفــن والكفــن والشــواهد ،وتختــص بــه لغــة

()2

لعــل مــا يعــزز إرادة املعنــى الدقيــق للزمــن

البــديئ الــذي نشــطت فيــه الحركــة األوىل
للدفن – حركة األب الذي حفر قرباً للغراب

– هــي كلمــة “ت ِبعنــاه” وبذلــك تنقلــب ـ
سـرة

ســواهما ،يوحــد األرض يف ف ـكـرة التحلــل

()3

يتضاعــف التأثــر علينــا كقـ ّراء حــن نتصــدى

لجملــة الدفــن الثانيــة “دفــن أخــي شــبح
الدرويــش” ،عــادة ّ
الدفــن تتوالــد عــر ُبعــد

دهــريّ آخــرُ ،بعــد رمــزي متصــل بــن البــذرة

اإلنســانية والكــون املهيــب ،عــر ركعــة

املرشــد األول لعمليــة الدفــن الغريــزيّ ،
ليكــون األب مبتدعــاً ّ
للدفــن وفــق غر ـيـزة

واحــدة ،يوحّ ــد الدرويــش بهــا اللــه ،يفنــى

حـاء ألوهـ ّـي ،وهنــا تكــون الطيــور
الطريقــة بإي ـ

طوّافــة وحـ ّرة يف ســبحان ّية شــبح ّية ،إىل

تقديــر الجســد امليــت للكائنــات .أو ربمــا كانــت
هــي املسرتشــدة مــن تلــك الطريقــة مفارقــة

الدرويــش يف صــدى الكــون ،وتبقــى الركعــة
أن ي ـتـوىل األخ تكفينهــا ودفنهــا يف أرض
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الشعر إذن عند عيل املازمي عالم يتس ّرب إىل
مــا تحــت األرضُ ،عمـ ٌـق ســحيق مــن األكــوان

اند ـمـاج مُرعــب مــع ف ـكـرة املــوت املتوازيــة

داخــل النــص الشــعري ،املتصاعــد مــن ّ
الدافــن

وخرافــات األســاف الجاثمــة عــى األرض،

يف ذهــن القــارئ :وأيــن هــي األم؟

شــبح الدرويــش .وهنــاك زمــن يتتابــع ..وألن

شـراق
الشــاعر الجانحة لبدايات جديدة يف اإل ـ

القصيــدة.

غـراب ،و ُدفــن مــن بعــده
دفــن الجـ ّـد فيــه ال ـ
الصمــت عــن اإلفــادة أزيــد لإلفــادة ،يصمــت

والتي بدت تطفو بغربتها وثقلها عىل رغبات
خـول بســام إىل القصيــدة،
والتحـوّل والد ـ
ً
ضـاء التأبــن مواليــا لف ـكـرة تضمينيــة
ويبقــى ف ـ

الشــاعر عــن ذكــر أحداثــه كنتيجــة طبيعيــة
لطــواف خيالــه ،داالً عــى فعاليــة ذلــك

غـراب بيــد
لشــخص املدفــون ،لقــد ُد ِفــن ال ـ

الفجوات” أو “البياض النفيس” الذي يذهب

سـرة الدفــن بإعــادة دفــن ـغـراب آخــر ،وقــد
ل ـ

الجانب الخفي من الوجود اللغوي يف “نظام

ّ
الجد األكرب للســالة ،وها هو الشــاعر ينتمي

صـاغ لألنوثــة “األخــت” دو ٌر
بمــا أن الشــاعر ـ
يف بــداءة ّ
الدفــن األمومــي لل ّنبــات ،ف ِلــمَ
انعــدم حضــور األم أيضــاً كعنصــر يقتحــم
عــادة ّ
الدفــن ويو ّرثــه؟ أو كرمــز يحُ ــدث مفارقــة

للســائد ويكســر سلســلة الطمـ ّـي والدفــن
والف ـنـاء بانت ـقـاء وظيفــي ينبــع مــن كينونــة األم

القابلــة لإلح ـيـاء والتوليــد واالعت ـنـاء؟
كمــا ذ ـك ُ
ـرت ســلفاً ،اللغــة هنــا معطــاة لنــا مــن

سـركال ،فاملحــو واملســاحة
إليــه جــاك لو ـ

ـاين
اشــتق مــن اســمه صفــة تنتمــي لحقــل إنسـ ّ
غـراب هــو الغريــب نفســه،
“غريبــاً” ،فال ـ

الداخــل ،وكمــا ُيقــال “الوحــدة التــي ال ـكـرة

الشــاعر هنــا فجــوة نفســية ،ليفصــح مــن

األوىل/االنتفــاض عــى التبعيــة ودفــن بقاياهــا

كانــت األم يف النــص؟

ضـاء داخــل أجــواء القصيــدة
النفســية البي ـ
ضـاء مشــحون بخطــاب الخ ـفـاء .ـتـرك
هــي ف ـ

مــكان آخــر عــن لحظــة التبـ ّـدل الســريع والقفــز

الجــذري يف ســالة ّ
الدفــن املوازيــة يف تأويلنــا
ملتواليــة النشــوء والف ـنـاء ،وفــق تقديــر أزمنــة
الــروح وســفر اللغــة يف الضــوء.
()4

فبعــد زمــن مــن ـت ّ
ـول الذكــور ملهمــة الدفــن

تــأيت األخــت لرتثهــا ،تدفــن “نــور النبــات”
سـراً ،تغلــق بذلــك بابــاً عــى الحدائــق
ق ـ
الداخليــة وح ـقـول الكشــف والنمـ ّو والبحــث

عــن الحقيقــة ،فالنــور هنــا داللــة محتملــة
ل ـلـوالدات املتجل ّيــة خــارج األرض الوالديــة

املطحونــة بعظــام التابعــن ،وأمــا النبــات فهــو
إي ـمـاءة البشــرى والتطـوّر والنمـ ّو وا ـلـوالدة يف

ولكــن بعــد االنتفــاض عــى طريقــة ّ
الدفــن

األســطورية يف مشــروع شــعريّ خــاص ،يعــر
الشــاعر مــن خاللــه عــى مالمحــه الخاصــة.
القصيــدة وحدهــا مــن تحـوّر ثقــل املسـ ّـلمات

والثوابت املتوارثة إىل ظنون جميلة ..وحقول

ســحر وخيــال ال تحدهــا زاويــة نظــر أو طريقــة

حراثــة.

تلــك هــي العتبــة الشــعرية األوىل لقــر
الغـراب ،الرحلــة الجنينيــة قبــل ا ـلـوالدة وبعــد
ُـ

ّ
الدفــن ،ضد ّيــة خارقــة يف كال الرحلتــن وعنــد
طــرق البــاب األول ألن نكــون بيولوجيــاً داخــل
و ـعـاء جســديّ  ،أو نســافر عــر ممــر برزخــي

نعيــد يف منتهــاه الو ـعـاء إىل الطــن ..واالمتنــان
إىل الــدفء.

الرفــات واألكفــان واملدافــن.

األم إذن تتجــى هنــا يف األيقونــص ،مثــل
أصــل النــور يف ح ّبــة “ ُكــن” ،يف اللوحــة الكليــة
واملركزيــة والجغرافيــا الكــرى للنــص ،مــا بــن

تضافــر لفــظ ورســم ،صــورة وحــرف ،تــرز يف

عـرس الطبيعــي لــأرض،
شــعرية الجنــازة وال ـ
والحبــل الســريّ املتجــاوز للنهايــات ،يف ذلــك

القــر املدفــون يف طمــي القصــة الرمزيــة ،بــن
الحدوث وال ِق َدم ،حني أبصر الشعر نفسه،
أســفل شــاهد قديــم يتجــدد رحمــة ،وي ّ
ُوثــق

الشــفرات الكونيــة الغامضــة واملغا ـمـرات

كاتبة من اإلمارات

ولحمــي عــر قــوة جبــارة نتجــت عــن أعظــم

غـراب ،حيــث
الدفــن التــي بــدأت بدفــن ال ـ

()5
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للقصيــدة؟ األرض التــي احتــوت وضمــت عــر
سلســلة من الحيوات طلال ً عظيماً من ذاكرة

يف كال الحالتــن (توليد/تدفــن) ومــا حــدث
ّ
وتخلــق طينــي وعظامــي
بينهمــا مــن مؤانســة

الوجوديــة العا ـمـرة بسلســلة مــن املصائــر

يســفر الشــق اآلخــر مــن النــص عــن عمليــة

أتكــون هــي أرض ّ
الدفــن .األرض الكــرى

ف ـكـرة شــوق الحـ ّـي فــوق اليابســة ،إىل الحـ ّـي
تحــت ا ـملـاء ..ا ـملـاء األمومـ ّـي البــديئ العتيــق.

بســالة الدفــن املتتابعــة ،بضمــر املتكلــم:
قت غريباً
“وأنا ..م ّز ُ
ُ
طويت ظله يف الخزانة”.
وبتزمــن يبــدو مختلفــاً عمّ ــا ســبق يف متواليــة

فيها ،مُ حال” ،لذا من الحريّ التساؤل :أين

الضد ّيــة الكــرى يف الكــون.

سـرة ّ
الدفــن
ولكــن ..وبعــد تسلســل عائــي ل ـ

علياء أبو قدور

عصـ ٍـر هــام.
وهنــا يبــدأ الشــاعر بإ ـبـراز اتصالــه العميــق

188

مــع لــذة التمزيــق واســتئصال أيديولوجيــا

األول (الجـ ّـد) ثــم األخ واألخــت ،يتحــرر ســؤال

* عن المجموعة الشعرية “قبر الغراب”

للشاعر اإلماراتي علي المازمي ،دار رواشن،
اإلمارات.2020 ،
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المختصر
عواد عيل

الوجود والعزاء :الفلسفة
في مواجهة خيبات األمل

ّ
يقدم المفكر المغربي سعيد ناشيد في كتابه “الوجود

الذي يعيد على الدوام تأسيس منظومة

دار التنوير في بيروت ،العزاء للنفس البشرية التي تؤجل

الطبيعي والماوراطبيعي للفرد والجماعة الكتابة بالقفز والوثب

والعزاء :الفلسفة في مواجهة خيبات االمل” ،الصادر عن
البهجة والمتعة من أجل مجهول .ويشير ناشيد إلى أنه لو

كان الجزاء الذي بإمكانه نيله مقابل المحن التي واجهها

الفالسفة والعلم

بالقفز والوثب” ،الصادر عن منشورات

المعروفة للقارئ العربي ،الذي يكتفي

بنعبدالعالي كتابه الفلسفي “الكتابة

ويؤكد ناشيد أن الفلسفة ح ّررته من سطوة األهواء

لهيئة البحرين للثقافة واآلثار ،تحت إشراف

أمراض الكينونة من قبيل :الرعب ،السأم ،التذمر،

باريس ،العالقات التي أقامها الفالسفة

بالعلم ،وذلك بالنظر في الطرق المتعددة
ُ
التي َّ
الفالسفة العلمَ (حالة الذات
تمثل بها

ويمضي بنعبدالعالي ،في ِّ
مقدمة الكتاب،

تفكيك عبارة العنوان التي هي اقتباس
في
ِ

أو منهج البحث ،أي مجموعة المجاالت

الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتيني،

بما يكفي لكي يستخلص الدروس ،ومنها “ليس دور

الفيلسوف أن يقاتل األحالم ،يل أن يعيد صياغة الحلم
بحيث يساعدك على التفكير والعيش”“ ،دور الفلسفة

ليس أمل الخالص ،بل العزاء”“ ،الخوف يصيب الروح
بالذبول والحضارة باألفول”.

فلسفة البدائل الثقافية

الصادر عن مشروع “نقل المعارف” ،التابع

بيير فاغنير ،أستاذ الفلسفة بجامعة

العارفة أو النشاط العلمي ،نسق العبارات

المعرفية المكوَّنة) وكذلك بالنظر في
ّ
التمثالت.
المشاكل المتعلقة بكل هذه

كما يتوسع الكتاب ،الذي ترجمه يوسف

تيبس ،في تناول أربع إشكال ّيات كبرى
تطرحها عالقة الفلسفة بالعلم ،ويعرض

يسعى الباحث العراقي ميثم الجنابي في كتابه “فلسفة

أفكار أبرز من اهتموا بها ،عبر أزمنة الفكر

بغداد ،إلى تأسيس رؤية فلسفية ثقافية للتاريخ والفكرة

ونقد العلم وحدوده ،والعلم والنزعة

البدائل الثقافية” ،الصادر عن دار ميزوبوتاميا في
المستقبلية من أجل تأسيس الفكرة العربية ،وتحديد
مهماتها الواقعية لالنتقال من المرحلة الدينية السياسية،
التي مازال العالم العربي مقيدا في شرنقتها منذ خمسة

قرون متوالية بعد سقوط األندلس عام  1492إلى المرحلة
السياسية االقتصادية.

الفلسفي المختلفة ،وهي ما العلم،

ّ
تحدث فيها عن
وذكره ضمن محاضرة

مساره وطريقته في الكتابة.

ويشبر بنعبد العالي إلى أن الكتابة “بالقفز
والو َْثب” ال تستهدف خالصة خطاب،
و”زبدة” فكر ،وعلى الرغم من ذلك فهي
ُّ
توقف
ليست نظرة “خاطفة” ،وال هي

وشخصيات وموضوعات ال تزال مجهولة
عربياً ،على الرغم من جهود بعض
المترجمين الذين دأبوا على نقل نصوص
مهمة ،فضال ً عن ّ
توفر بعض الدراسات

التي تسهم في التعريف بمشكالت
الفلسفة الراهنة ،إال ّأنها محدودة العدد.

ومن الفلسفات الغربية التي ينطبق عليها
ما ُذكر آنفاً ،الفلسفة الكندية التي تميزت
بموضوعات ارتبطت بها ،موضوعات
ّ
خاص ًة.
الهوية والتعدد الثقافي
ويوضح ناصر أن البحث في فلسفة
دولة ما ال يعني التخلي عن معالجة
الموضوعات المرتبطة بالسؤال الفلسفي

وعدم حراك .إنها “حاضر” متح ّرك ،ح ّتى
ال نقول هارباً .فهي تومئ إلى وجهة ،من

المحلي أصبح من أهم سمات فلسفات

ونقرأ على ظهر الكتاب مقولة لمارتن

التحقيب التاريخي للفلسفة يتبين أنه ربط

الكوني ،مع تأكيد أن السؤال الفلسفي

وأرسطو وكونت وغيرهم.

هايدغر ،جاء فيها “مادام هذا الكتاب باقياً

لمشروع نقل المعارف ،وهو مشروع

لمقاالت ومحاضرات .أما بالنسبة إلى من
يقرؤه ،فإن بإمكانه أن يغدو كتاباً جامعاً،

التاريخي على وفق العصر الذي تنتمي

عبر نقل المعارف عن طريق الترجمة،

ألن ينشغل بتشتت األجزاء وانفصالها عن
بعضها ..إن كان المؤلف محظوظاً ،فإنه

االسالمية) ،ومن ثم العودة مرة أخرى إلى

فيه بعد”.

مثل :الفرنسية ،اإلنجليزية ،واألميركية.

ويعد الكتاب اإلصدار الخامس والثالثين

تحتوي بقدر واحد على البحث عن قوانين التاريخ ومنطق

وعي الذات االجتماعي والقومي .ومن ثم يجعل من

عن كيليطو ،الذي اقتبسها بدوره عن

العربية فحسب ،بل توجد فلسفات

بداية التاريخ الفلسفي المنظم باسم دولة

كما يناقش أطروحات ألفالطون وديكارت

إضافة إلى تبادل الخبرات بين الباحثين

الثقافة بالشكل الذي يجعل من إدراكهما المتوحد أسلوب

االختالفات في عالئقها المُ تبادلة”.

بقراءة النصوص المترجمة إلى اللغة

الطبيعانية ،والعلم والتاريخ والمجتمع.

ويبين الجنابي أن المقصود بفلسفة البدائل الثقافية هو

المسار الفعلي في مراحله الثقافية ووعيها الذاتي .إنها

في محل تساؤل عن طبيعة هذه الكتابة “ال

الغربية الراهنة ليست هي الفلسفات

غير أن ّ
تدل على طريق.

تبادل ثقافي استثنائي يهدف إلى ترجمة 50
كتاباً ،واإلسهام في إثراء المكتبة العربية

تفسير التاريخ الذاتي لألمم ،ورؤية آفاقه من خالل تحديد

والعشرين” ،الصادر عن دار الرافدين في

واألمة.

ّ
المتعدد من غير إقامة
يمكننا التفكير في
جسور بين االختالفات ،من غير أن نؤ ّكد

القدرة على النمو والحياة ،وهو يشعر اآلن بأنه معافى

كتابه “الفلسفة في بداية القرن الحادي

يستهل المفكر المغربي عبدالسالم

يناقش كتاب “الفالسفة والعلماء”،

الجشع ،الندم ،الذنب ،والحنين؛ ومن ثم منحته

يذهب الباحث العراقي قيس ناصر ،في

بغداد/بيروت ،إلى القول إن الفلسفات

المتوسط – إيطاليا ،بمقولة تضع القارئ

الحزينة ،وغرائز االنحطاط ،ودوافع الموت ،ومن مجمل
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الرؤية وتحقيقها الفعلي في الوجود

الحضارات المتعددة.

في حياته أن يكتب مثل هذا الكتاب ،لكان هذا الجزاء
عزاءً كافياً له ،بيد أن الثمن الحقيقي قبضه مسبقاً على
دفعات تحت الحساب.
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التفسير أداة لتوسيع وعي الذات وتعميقها الحوار بين الثقافات من منطلق الحاجة الفلسفة في بداية القرن الحادي
في مختلف الميادين والمستويات بالشكل إلى نقل المعارف اإلنسانية واالنفتاح على والعشرين

العرب واألوروبيين في مجاالت العلوم

اإلنسانية واالجتماعية والفنون ،وتعزيز

أمامنا من غير أن يُقرأ ،فإنه يكون تجميعا

أي احتضاناً واستجماعاً ال يكون في حاجة

سيقع على قارئ يُعمل الفكر فيما لم يُفكر

العصر الذي ننتمي إليه .وإذا ُعدنا إلى

“الفلسفة اليونانية” ،وقد تم التحقيب
إليه ،سواءٌ أكان الوسيط أم الحديث أم
المعاصر ،وتتخلل هذه التقسيمات الهوية

الدينية كالفلسفة الوسيطة (المسيحية أو
ربط هوية الفلسفة بالدولة التي أنتجتها،
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كتب

والفلسفة الكندية واحدة من هذه
الفلسفات التي آثرت أن ُتسمى بما يميز

هويتها الفكرية.

الدهشة الفلسفية

لإلنسان”.

الفالسفة اليونان األوائل

وأسلوب سلس.

كتاب “الحب عند أوغسطين” ،للمفكرة

المساواة بين العقول وقبول اختالفها
بوصفه أمراً طبيعياً ،ومن المؤكد أوالً أن

وابن النديم في الجزائر ،بترجمة التونسية

وعلى قدرتنا على االختيار الخالق في فعل

األلمانية حنه آرنت ،الصادر عن داري

نظام التفاهة

دكتوراه قدمتها المؤلفة عام  ،1929وفيها

حتمية حضور العدل في هذا الوجود،
ومن المؤكد ثانياً أن العقل بقدر ما هو

مبادئها الخمسة تحت عنوان “االعتزال”

مقاربات كل منهما لموضوعة الحب .وهي

الكون ،ولذلك فإن العقالنية صفة من

الروافد الثقافية – ناشرون في بيروت،

تحاول الفيلسوفة الفرنسية من أصل

عبدالحميد ،في كتابه “الفالسفة اليونان

نادرة السنوسي ،في األصل أطروحة

الفلسفية :تاريخ للفلسفة” الصادر عن

اللبنانية في القاهرة ،الفالسفة اليونانيين

مشاعل عبدالعزيز الهاجري ،الثقافة

تأثرت باثنين من أساتذتها هما الفيلسوفان

منشورات الجمل – ألمانيا ،بترجمة محمد
آيت حنا ،تتبع خيط الدهشة الفلسفية
بدءاً من الفلسفة ما قبل السقراطية،

األوائل” الصادر عن الدار المصرية
األوائل ،قبل سقراط ،الذين شكلوا الوعي
األوروبي ،بل العالمي؛ فهم األجداد

واآلباء المؤسسون لصرح الفلسفة

مروراً بالفلسفة الوسيطية والحديثة،
ووصوالً إلى الفلسفة المعاصرة ،من

وتأويل جديد يتأسس على استثمار النص

من الكتاب هو عرض تاريخ الفلسفة،

األسطوري السابق على النص الفلسفي،

دون أن يعني ذلك أن غرض المؤلفة
إنما قصدها األول بيان منزلة الدهشة
الفلسفية في صناعة التفلسف ،ودورها
في شحذ النظر الفلسفي ،وتفكيك

مسلمات بادئ الرأي .ويهدف الكتاب
إلى أن يكون مدخال إلى مفكري الماضي
العظماء ،أولئك الذين اجتهدوا ،كل على

طريقته ،في توضيح مشكالت ال تنقضي،

وفهمها واالنخراط فيها ومحبتها ،ألنه
من دون هذه المشكالت ،التي كثيرا ما

نميل إلى نسيانها أو إنكارها ،لن نكون
بشراً ،ولن نحوز ال إمكانية وال واجب أن
نكون كائنات حرة ومسؤولة.

العالمي .ويحاول عبدالحميد إعادة بناء

الفلسفي ،واستشراف السياق الديني
وإعادة بناء الداللة الفلسفية.

التي منها و َ
ُلدت الفلسفة .ما كانت

طبيعة تلك الدهشة؟ ما المناسبة التي

شهدت ميالدها؟ وكيف تم التعبير عنها؟
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الحضارة الغربية” للفيلسوف أوزوالد

إشبنغلر“ ،حضارة الفرجة” لفارغاس
يوسا،

“مجتمع

الفرجة:

اإلنسان

المعاصر في مجتمع االستعراض” لجي

تأسيسية للعلم اليوناني ،وللفلسفة
اليونانية ،لذلك هي فترة بالغة األهمية

في تاريخ الفكر اإلنساني كله ،فإن لم
نفهم هذه الفترة ،المؤسسة للحضارة
الفهم نكون
األوروبية المعاصرة حق
ِ
قد أغفلنا األساس الذي قامت عليه

حضارة معينة ،هي الحضارة األوروبية،
وتأثرت بها حضارات مختلفة ،ومغايرة

كالحضارة اإلسالمية ،وفي ذلك جرم قد

مختارة تنتمي إلى تاريخ يمتد أللفي سنة
ببعض من بني جنسنا؛ تلك الدهشة

كمرجع في هذا المنحى ،مثل “تدهور

المهمة واألساسية.

فترة الفالسفة اليونان األوائل هي فترة

بما يمتلكه مؤلفه من رؤى تأويلية

من الفكر الغربي ،كيف استبدت الدهشة

من نمط الكتب التي ما زلنا نعود إليها

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب “إن

تقول ِهرش “هذا الكتاب ليس تاريخا

أصبو عبرها الى أن أبرز ،عبر نماذج

منه أغلب المجتمعات البشرية ،وهو

ديبور”“ ،اإلنسان العاري” لمارك دوغان

نرتكبه في حق الوعي ولو دون قصد”.
ً
ً
حقيقية مهمة في
إضافة
يشكل الكتاب

تقليديا للفلسفة ،وانما هو فقط محاولة

التي كانت سبب االنحدار الذي تعاني

تاريخ الفلسفة اليونانية للمكتبة العربية
جديدة ،ومن قدرة فائقة على الخوض
في أدق التفاصيل واإلبحار الالمحدود،
في محاولة فهم المصطلحات وتعميق

دالالتها المختلفة لتقديم أوفى وأكمل
صورة لبيان مذهب هذا الفيلسوف أو

وكريستوف البي ،وغيرها من الكتب
يدور موضوع الكتاب حول فكرة خطيرة
يجب البدء بمناقشتها ومقاومتها ،كما
يقول المؤلف“ ،نحن نعيش مرحلة

تاريخية غير مسبوقة ،تتعلق بسيادة
نظام أدى ،تدريجياً ،إلى سيطرة التافهين
على جميع مفاصل نموذج الدولة

الحديثة”.
ويضيف آالن دونو “يلحظ المرء صعوداً
غريباً لقواعد تتسم بالرداءة واالنحطاط

مارتن هايدغر وكارل ياسبرز ،وجمعت فيها

تتعامل مع مفاهيم عن الحب في أعمال
القديس أوغسطين ،والتي ستظهر في

أعمالها الالحقة طوال حياتها ،من بينها
ما تطلق عليها “حب العالم” ،و”الحب

كرغبة” ،و”حب الخالق” و”حب القرب”.

أبي الكنيسة المسيحية الغربية ،وكيف
أن هذا الحب المعتمد أساساً على الرغبة

كاملة من التافهين والجاهلين ذوي
البساطة الفكرية”.

فصول تدور حول إضاءات عن العقالنية

والدستور ،وثورة العقل الجامعي ،والعقل
بين الحرية والقيد ،وجامعة القاهرة الرمز

والقيمة .ويتناول القسم الثاني السبعينات

الغاية يجب الركون إلى اإلحسان والمنة،

عن تحوالت السبعينات ،وعن نصر

القسم الثالث مواقف ومراجعات في

قاله أوغسطين عن الحب “كن محباً

ثالثة فصول ،يتناول أولها قمع الخطاب

فافعل ذلك في دافع الحب ،وإذا صرخت

والفصل الثالث مالحظات.

فافعل بدافع الحب ،وإذا امتنعت عن

الديني ،ويتضمن الفصل الثاني مراجعات،

معمار الفكر المعتزلي

يبحث الناقد العراقي سعيد الغانمي في

ولكون االعتزال حركة تمتد على مساحة

مثل الجاحظ والناشئ األكبر وأبي القاسم

الكعبي والمذهب البغدادي في االعتزال،

وانكفاء معتزلة البصرة وأفول مذهبهم،
وصوالً إلى النسخة المعيارية التي أراد

القاضي عبدالج ّبار إنجازها ،وما ّ
ترتب عليها

من فكر استحدثه المتكلم البغدادي المهم
أبوالحسين البصري .وينتهي الفصل األخير

بعرض الخيبة المأساوية التي عاشها فكر

ابن الوليد البغداديّ  ،ومحاوالت الحاكم

الجُ شمي وابن المالحمي والزمخشري إنقاذ
ال ّتجربة المعتزلية من براثن االستعداء
الذي كلكل عليها ونهشها ،وانتهاءً بآخر

معتزلي معروف في أفق العالم ،أال وهو

ابن أبي الحديد البغدادي.

كتابه “معمار الفكر المعتزلي” ،الصادر فلسفة الدين في فكر أركون

يقول الناقد المصري جابر عصفور في
مقدمة كتابه “دفاعاً عن العقالنية”،

عن دار الرافدين ،تجربة الفكر المعتزلي
ً
مغامرة استثنائ َّي ًة في تاريخ الفكر
بوصفها

في القاهرة“ ،إن العقالنية تعني االحتكام

بمعزل عن الفكرين الهندي واليوناني،

الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب

وس ّنة
المأمون في تحويله إلى عقيدة ناجية ُ

ثالثة أقسام ،تضم عدة فصول ،األول

حركة فكرية حرة صاعدة ،وينقسم إلى

حامد أبوزيد ،والرشدية المحدثة .ويضم

وافعل ما شئت ،وإذا التزمت الصمت

يتابع الغانمي في هذا الكتاب تاريخ االعتزال
في مراحله جميعاً ،ويستكشف رغبة

زمنية تقرب من ستة قرونّ ،
يقدم الكتاب
ً
ً
وجيزة ألفكار أهم أعالم المعتزلة،
خالصة

والحداثة والعقالنية والعلم في تأسيس

وما بعدها من خالل ثالثة فصول تتحدث

وتجنب الطمع واللهفة والشهوة .ومما

في زمن واصل بن عطاء وعمرو بن ُع َبيد.

ويهدف الكتاب إلى الربط ما بين التنوير

الجسدية من الواجب أن يتحول إلى حب
روحاني؛ مكرساً النفس لإلله فقط ،ألنه

الوحيد الدائم والمستدام .ولبلوغ هذه

اضط ّرها إلى الرحيل إلى البصرة ،وتطوير

قويمة ،ثم الر ّدة التي حصلت في عصر
المتو ّكل حين قلب المحنة على المعتزلة.

في أطروحتها على مفهوم الحب لدى

المنحطة ،وأُبعد األكفاء ،وخلت الساحة

من التحديات ،فتسيدت إثر ذلك شريحة

صفات الدولة المدنية الحديثة”.

وتراثنا العقالني ،والعقالنية والثورة

تنكب
شغفها بالفلسفة اإلغريقية ،أن
ّ

دفاع ًا عن العقالنية

منظومات

القيم،

دليل على إنسانيتنا فإنه قرين العدل في

اختارت حنة آرنت ،على الرغم من

العقاب فافعل ذلك بدافع الحب”.

وبرزت

الوجود الفردي واإلنساني ،فإنه دليل على

بعنوان “تأسيس” ويشتمل على ثمانية

المعياريين :فتدهورت متطلبات الجودة
العاليةُ ،
وغ ّيب األداء الرفيع ،وهُ مّ شت
األذواق

الدمشقي ،تكونت حركة القدرية األولى

العقل بقدر ما هو دليل على حرية إرادتنا،

يتناول الباحث المصري شرف الدين

للنشر في بيروت ،بترجمة الكويتية

من ضجيج مفتعل .فمنذ زمن غيالن

في دمشق ،غير أن مروان بن محمد
ّ
تمكن من إخماد هذه الحركة م ّرتين ،مما

يناقش كتاب “نظام التفاهة” للفيلسوف
الكندي اَالن دونو ،الصادر عن دار سؤال

بولندي جان ِهرش ،في كتابها “الدهشة
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أن نندهش ،تلك الخصيصة المميزة

ذاك ،وذلك في لغة فلسفية رصينة

الحب عند أوغسطين

إلى العقل ،واالحتكام إلى العقل يعني

على الرغم مما أُثي َر حول تأثرها بهما

العربيّ ،
ألنها ّ
قدمت مغامرتها النقدية

يرى الباحث العراقي جاسم علك شهاب
في مقدمة كتابه “فلسفة الدين في

فكر أركون” ،الصادر عن دار الشؤون
الثقافية العامة في بغداد ضمن سلسلة
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كتب
ابراهيم الصلحي

“فلسفة” ،أن الفلسفة “أصبحت جزءاً ال

يتجزأ من حياة اإلنسان الفكرية ،ولقيت
فلسفة الدين رواجاً واسعاً في الدراسات

المعاصرة ،وصارت تأخذ مساراً على
غير قواعد الدين وعلم الكالم ،وإنما
تسير على منظور معرفي يحاكي اإلنسان

في إنسانيته ،والواقع بمقتضياته من
ّ
متعلقها الديني .إن ّ
لكل من الدين
خالل
والفلسفة حركة فكرية تحاول كل على

حدة ،وعلى طريقتها الخاصة الوصول
إلى الحقيقة من خالل طبيعة المعرفة
تحليل

التجارب

الدينية ،ومحاولة
اإليمانية ،استناداً إلى البحث في منابعها

وتجلياتها وأحوالها.

قسم المؤلف الكتاب إلى أربعة فصول،
ّ
فضال ً عن المقدمة والتمهيد والخاتمة
وملحق بالمصطلحات الخاصة بمحمد

أركون وقائمة المصادر والمراجع .حمل
الفصل األول عنوان “سيرة محمد

أركون وتكوينه الفكري” ،وتوزع على

ثالثة مباحث ،تناول فيه حياته وتكوينه
النفسي واألكاديمي ،وتكفل الفصل الثاني
بثالثة مباحث عن حقيقة فلسفة الدين،
والعالقة بين الفلسفة والدين (موجز

تاريخي) ،وموضوعات فلسفة الدين،

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان المسألة
الفكرية والدينية عند محمد أركون ،وأخيراً

تناول الفصل الرابع ،في ثالثة مباحث،

التشكيل البشري للدين عند محمد أركون.
كاتب من العراق مقيم في عمان

194

aljadeedmagazine.com

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

195

فؤاد حمدي

رسالة باريس

الديمقراطية
في مواجهة الجائحة
أبوبكر العيادي
ّ
ملف ّ
ّ
أعدته مجلة “إسبري”
الصحية؟
كيف تواجه الديمقراطيات المعاصرة األزمة
(فكر) الفرنسية ،وساهم فيه عدد من الباحثين والمفكرين ،حاولوا تحليل
المسألة ،وإبداء الرأي في ما يميز نظاما ديمقراطيا عن األنظمة الشمولية التي

قيل إنها كانت أنجع في التصدي لجائحة كورونا.

أمام

الصعوبات التي واجهتها وال تزال

والدكتاتوريات والجائحة ال تزال تفتك

ّ
للحد من استشراء كورونا في أرجائها

في الصين وقمع مطلقي اإلنذار األوائل لم

تواجهها األنظمة الديمقراطية

والفتك بشعوبها ،عزا بعض المفكرين

يساعدا على أخذ التدابير الالزمة بسرعة.

في التصدي للجائحة إلى طبيعة تلك

بكونها مسكونة باألنانية تخضع للتضييقات

مثل السلوفيني سالفوي جيجيك فشلها

في المقابل ،رأينا مجتمعات توصف
التي ّ
حدت من حرية تنقلهم واستهالكهم،

األنظمة نفسها ،وقارنوها باألنظمة
ّ
تعطل
التوتاليتارية التي استطاعت أن

وتستجيب للطوارئ الصحية .هذه التجربة

وعندما شرعت الديمقراطيات الغربية في

يظهر .والحظت أن خالل األعوام األخيرة،

انتشارها باستعمال القبضة الحديدية.
فرض قواعد حجر صارمة ،وتقليص

األنشطة االجتماعية ،ومنع التحركات
العمالية ،تعالت أصوات أخرى إلدانة ما

اعتبرته تعميقا لهُوى التفاوت بين الفئات

االجتماعية ،وتنكرا للمبادئ التأسيسية
التي قامت عليها تلك األنظمة .فماذا فعلت

الجائحة بالديمقراطيات؟ وماذا تكشف
ً
حقيقة عن الديمقراطيات؟
الجائحة

تبرز ملمحا من حقوق اإلنسان يكاد ال
وتحت ضغط التهديد اإلرهابي ،برزت
ٌ
ضعف قد
أصوات تزعم أن الحقوق الفردية

يجعل األنظمة الليبرالية عاجزة عن تأمين

سالمة مواطنيها ،وهي فكرة ملتبسة ألنها
َ
حريات
ليبرالي مزعوم،
راخ
ٍ
ّ
تخلط ،باسم ت ٍ
ليست من نفس النوع ،فال يمكن في رأيها
أن نضع في نفس السلة قانون الطرقات
تمس حرمة الفرد
والقوانين األساسية التي
ّ

من السابق ألوانه ،تقول البلجيكية

الجسدية .حتى السياسيون الذين ص ّرحوا

في الجامعة الحرة ببروكسل ،أن نقيس

يتناسون أن البند الثاني من إعالن حقوق

جوستين الكروا أستاذة الفلسفة السياسية
األجوبة التي قدمتها الديمقراطيات
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باألرواح .ولكن الثابت أن غياب الشفافية
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أنّ من أهم حقوق اإلنسان حقه في األمن،
اإلنسان يؤكد أوال على حماية الحريات

العدد  - 71ديسمبر /كانون األول 2020

197

رسالة باريس

رفائيل كامف – تحت الطوارئ مل يعد القانون يعاقب
الفعل ،بل الخطر املحتمل

فحق األمن يع ّرف بكونه حق أمن الحقوق،
والنظام الذي ي َ
ُعتقل فيه الفرد عن شبهة،

هذه الغاية هي التي تسمح بالتمييز بين

ال يكف عن مراجعة مشروعيتها .ما يعني

كلها مب ّررة ،وصائبة ،فقد ّ
كانت ّ
سلط

وبين الحريات التي ال تقبل التبديل كمنع

التي تمّ اتخاذها خالل الحجز الصحّ ي

من المجتمع (كالمزوّدين والمساجين

يحرم المواطنين من حقوقهم .ثم إن هذه

رجعية القوانين الجنائية.

االحتجاج ،وهو ما جرى ويجري ،خاصة

فاسان ،أستاذ العلوم االجتماعية بمعهد

الفردية من العسف والحكم االعتباطي،

ّ
ويعذب س ّرا ،ويحاكم دون دفاع هو نظام

الحد من حريات في وضع استثنائي
التعذيب والمعامالت الالإنسانية وعدم

وحماية المساواة الديمقراطية تتضمّ ن نواة

الفكرة تنسى أن قواعد دولة القانون تقبل
أن ُت َّ
علق بعض الحريات الفردية في حالة

مزدوجة من الحقوق التي ال تقبل التبديل:

أجازت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
َ
تقدير واسعً ا
هامش
للدول األعضاء
ٍ

تضمن ما يسميه الفيلسوف كلود لوفور

أن قرارات التضييق على الحريات الفردية

يمكن بل ينبغي أن تخضع للنقاش وحتى
في المواقع االجتماعية .وذلك ما تحول إلى

الشارع إثر رفع الحجر مباشرة ،فقد كانت

المظاهرات الحاشدة “للسترات الصفراء”

غير مسبوقة للديمقراطيات الغربية،

الواليات المتحدة ،في خالف واضح مع

والليبرالية .هذه ّ
الصدمة لم تكن الغاية من

لفئات

في فرنسا ،و”حياة السود مهمّ ة” في

والمهاجرين) الضوءَ على ما أسماه ديديي

االحتجاجات في األنظمة االستبدادية التي

غياب

االحتياطات

الضرورية

برنستون“ ،سياسة الحياة” القائمة على
عدم تساوي قيم الحيوات.

ينادي أصحابها بحرية التعبير والحقوق
المدنية .أال يمكن والحالة تلك أن نتخذ

من انتشار التفاوت مقياسا للصحة

أول األحداث السياسية العالمية مظاهرات

فقد أوضح أن مسألة التفاوت ليست نقطة

الديمقراطية لألمم؟ أال يستحق مجتمع ما

متطلبات األمن القومي ،وصادقت على
الحدود التي ُتفرض على حرية التعبير

يكن ذلك ممكنا إال ألن الحياة البيوغرافية
والحياة السياسية لم ُت َّ
علق لفائدة “الحياة

األخيرة كانت دليال على ذلك في أغلب

البلدان التي تتب ّنى هذا النوع من الحكم،

أكثر فئاته هشاشة؟

قل َبه النابض .أضف إلى ذلك أن كل تعليق

صارم ،وبين وضع طوارئ دائم ،كما فعل

االقتصادي وظهور تمييز يومي ضد

انتخابات حرة ،ولو أنها جعلت ذلك رهين

التشريعات القانونية التي تسمح به فقط،

الديمقراطية والتوتاليتارية ،هو أمر خطير.

حرب أو خطر داهم يهدد حياة األمة .فقد

حول مسألة تضييق حقوق األفراد باسم

والحياة الخاصة وإنشاء جمعيات وتنظيم
الغاية المرسومة ،أي حماية الديمقراطية.
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فاسان  -مسألة التفاوت االجتامعي ليست نقطة قوة
ديديي ّ
الدميقراطيات الليربالية

جوستني الكروا  -دولة القانون تقبل تعليق بعض الحريات الفردية يف
حالة خطر داهم

جان كلود مونود – التأكيد عىل الحرية النقدية واملطالبة باملشاركة
العامة يف صنع القرار
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الحقوق التي تضمن سالمة اإلنسان
َ
مواطنته؛ والحقوق التي
الجسدية وشروط
“الفضاء االجتماعي الديمقراطي” الذي
يعتبر الفضاء العام والتداول المشترك

للحريات يخضع للمراقبة ،ليس من طرف
وإنما أيضا من طرف المجتمع المدني الذي

ضد عنف الشرطة والجرائم العنصرية ،ولم

العارية” .أن نخلط بين منع وقتي ولو
المفكر اإليطالي جورجو أغامبين ،أي بين

وال يعني ذلك أن تلك اإلجراءات الطارئة

قوة الديمقراطيات الليبرالية ،والعشريات

إذ سجلت تناميا محسوسا في التفاوت
األقليات اإلثنية والعرقية ،وخاصة من
طرف قوات األمن والمنظومة القضائية.
ما ّ
ولد شعورا بالظلم ما انفك يتبدى في

أن يحاسب وفق الطريقة التي يعامل بها

زعزعت ركيزتين أساسيتين هما الرأسمالية
ورائها سوى صيانة األرواح ،وفي هذا تأكيد

على أنّ القيمة العليا للحياة البشرية تفوق
كل االعتبارات ،كالنم ّو االقتصادي والتداين

العام والحريات والحقوق .و”مهما كان

َّ
تفسر من حيث
الثمن” هي صيغة ال

التكاليف المالية ،بل من حيث التضحيات
الجماعية الواجب تقديمها.

فاسان
هذا الخيار أطلق عليها ديديي
ّ

وفي رأيه أن أهمّ ما في اإلجابة على الجائحة
ُّ
جانب كبير من النشاط االقتصادي
توقف
ٍ

مصطلح البيوشرعية أو شرعية الحياة،

لهما منذ نحو قرن ،وتعليق عدد من

مفهوم البيوسلطة أي السلطة على الحياة.

واالجتماعيّ ،
خلف كسادا وبطالة ال مثيل
الحريات العامة والقوانين األساسية ،بدءا
بحرية التنقل والتجمّ ع .ما ّ
مثل صدمة

نسجً ا على منوال ميشيل فوكو في صياغة

وقد بلغت هذه البيوشرعية أوجَ ها عند
انتشار كورونا ،عبر خيارات راديكالية ألغلب
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فردية .أي أن ما لم تقدر عليه التشريعات

يرزح قرابة ربع مساجين العالم خلف
بادروا بتسريح المساجين المرضى أو

لتشمل الناس العاديين ،وال س ّيما الذين

الذين توشك مدة سجنهم على االنقضاء.

مكتظة ،ما يجعل التباعد االجتماعي

الحيوات ليست متساوية ،وقد جاءت

يعاني مساجينها من إهمال بلغ ذروته

فلئن كانت الحياة قيمة عليا ،فإن كل
الجائحة لتذكر بهذه البدهية ،فالعمّ ال

فسجون فرنسا تعاني من االكتظاظ ،مثلما
برفض تمكين المساجين من كمائم ،حتى

الذين يعتبر نشاطهم أساسيا لضمان سير

عندما توافرت للجميع خارج السجن .ولو

إلى الجبهة دون أخذ االحتياطات الالزمة،

ضغط الجمعيات والمحامين والمثقفين

الحياة الطبيعية داخل المجتمع ُدفع بهم

حتى من جهة تزويدهم بالكمائم إذ قيل
لهم إنها غير مجدية .كذلك أصحاب
ّ
تشغل يدا
المؤسسات الصغرى التي
200

بنفس القدر الذي يحظى به أي فرد من

فاسان أن
المجموعة اإلنسانية .وفي رأي ّ

مبدأ هذه البيوشرعية ليس مضمونا بعد،
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ال مثيل له ،وجعل من كل فرد مشكوكا

المسألة السجنية تظل شذوذا عميقا في

فيه ،سواء كان يحمل الفايروس أم ال،

أما الحقوقي والمحامي المتخصص في

إيقاف مؤقت .والفكرة التي تربط كل هذه

الطابع المتعسف الذي تتوخاه الدولة

غير محدود لرجال األمن والقضاء سيحل

المشروع الديمقراطي.

القضايا الجنائية رفائيل كامف ،فقد انتقد

وألغى حقوق الدفاع عمن هم في حالة
القوانين بعضها ببعض هي أن إسناد نفوذ

أنّ الوضع تغير في األشهر القليلة تحت

الفرنسية لفرض ديمقراطية استبدادية،

المشاكل التي يواجهها المجتمع ،في حين

والمدافعين عن الحقوق ،حيث تراجع

أحداث  11سبتمبر ما فتئت تسنّ قوانين

كاحترام الحياة الخاصة وحق التظاهر

عدد المساجين بنسبة الخمس ،في انتظار
أن تتاح إمكانية عزل السجناء في زنزانات

مساهمة الشعب بقدر أكبر في مناقشة

قانون طوارئ صحية منح السلطة نفوذا

لخطر الجائحة هي فئة المساجين ،التي

الذي يفترض االعتراف بكرامة المساجين

استثنائي جديد إذ س ّنت في مارس 2020

وأوضح أن الحكومات المتعاقبة منذ
استثنائية ال تستجيب للديمقراطية وال

لدولة القانون .فباسم مكافحة اإلرهاب

أن هذه القوانين تلغي الحريات األساسية
وحرية التنقل.

أرادت ،لبعض الوقت ،أن تبدو جيدة وتوفر

بعض ضمانات المشاركة الديمقراطية،

لكنها تتجلى في الواقع بكل أبعادها

مطالبة بديمقراطية صحية ،وعلى األقل

في إطار أزمة كورونا ،أن تلجأ إلى نظام

حالة الطوارئ الصحية لحماية الشعب

الحظر الحالي لألنظمة االستبدادية التي

ترامب أو بولسونارو ،أو المبادرة باتخاذ

كان يمكن لهذا االضطراب أن تنجم عنه

هي شرط أساس لما يسميه المفكر
ّ
هونيت تحقيق الذات،
األلماني أكسيل

الجبرية ،والتسبب في فقدانهم عملهم.

يتناقض هذا االنفتاح وهذا االحتمال في

القمعية بشكل متزايد .ورغم تهافت

وقد رأت الحكومة الحالية من الطبيعي،

ولكن أكثر الفئات التي ازدادت تعرضا

مستحيال ،واإلصابة واردة بسهولة.

خالل حرب الجزائر .وهو قانون ساهم في
ّ
ومكن الشرطة من
توسيع دائرة االتهام،

للسلطات وأخطائها ،ويمكن فيها عزل

في ثقة الشعوب في اإلجراءات المتخذة
والتي ُق ّدمت بكيفية غير متجانسة.

الديمقراطية الليبرالية واعتبار االقتراع

أما البلدان الشمولية ،كالصين وتركيا،

ليومهم ،ويعاملون باستهانة أمام المخاطر

وال يفوّت المفكر الفرنسي أن يالحظ أن

 2015تفعيل قانون الطوارئ الذي وُضع

الديمقراطية الليبرالية مشهدا يغلب عليه
التردد والجدل واالضطراب ،ما ّ
ولد تراجعا

حساب أشكال حياة مميزة ،هو ما يعيشه
المساجين ،في حين أن الحياة البيولوجية

الوقت نفسه.

أعادت بعد العمليات اإلرهابية لنوفمبر

الراديكالية .قبل الجائحة ،انفجرت ثورات

ممارسة التفتيش وإخضاع األفراد لإلقامة

الحكومات من أجل إنقاذ األرواح ،في

ال تستطيع أن تتمتع بالحجر في زنزانات

القانون لم يعد يعاقب الفعل ،بل الخطر

االقتصادية المهيمنة ،وحتى اإلخالل

الخيارات الممكنة ،ولكنه ،على العكس،
ّ
ولد سلسلة من الشك والتحدي ،أدت

عاملة وال تملك إال أن ترسل عمالها إلى

وهي تقمعه وتصادر أبسط حقوقه في

فعال في ارتكاب جرائم وجنح ،بل حتى

التي تسبب فيها فايروس كورونا أعلى

العارية ،أي العيش لمجرد العيش ،على

فالخيارات كانت بيوسياسية ،أي أنها تعلن

قانون ال يرمي إلى معاقبة من ساهموا

ّ
وقدم عدد من الدول
عديدة في العالم

المحتمل .والحظ أيضا أن الحكومة

المفكر اإليطالي جورجو أغامبين الحياة

أن تحدث فيه عمليات التعلم الجماعي

جريمة المشاركة مع جماعة تشكلت من

يفوق وزنهم الديمغرافي في عموم السكان

إن تقليص الوجود اإلنساني إلى ما يسميه

الديمقراطية تظل النظام الذي يمكن

ببعض القواعد اإليكولوجية واالجتماعية

من كانت لهم نية القيام بها ،أي أن

نسبة في الواليات األمريكية الخمسين.

سيئة عن نفسها ،من خالل ما ّ
يتبدى في

وارتباكها في مواجهة الجائحة ،فإن،

الحكام بأمان عبر انتخابات نزيهة .بينما

فقد الحظ أن قانون مارس  2010الذي

والعرقية ،ظلت الشعبوية الجزائية َّ
مقدمة

بنسبة اثنتي عشر مرة ،ما جعل الوفيات

الديمقراطيات الليبرالية أعطت صورة

اآلخرين.

المفتوح ،ويتغذى على النقد العقالني

ينتمون إلى األقليات اإلثنية والعرقية.

أجل القيام بأعمال عنف وتخريب ،فهو

جرزي مثال أن عدد المساجين السود

في المركز الفرنسي للبحوث العلمية

سلوكها من رغبة في احتكار السلطة،
َ
السياسة إلى المصالح
وإخضاع الحكومةِ

تمّ س ّنه لتعزيز مكافحة اإلرهاب أوجد

على قيمة الحيوات .إذ نجد في والية نيو

وكأنهم ال يملكون أيّ قيمة اجتماعية.

إرهابية ومحدودة في الزمن ،صارت دائمة

ففي بلد ال يتوزع فيه العقاب بالتساوي،
حيث غالبا ما ُت َّ
سلط األحكام القاسية

على الطبقات الشعبية واألقليات اإلثنية

إطار تشريع يعلن حالة الطوارئ الصحية.

الديمقراطي ،فقد أوضح أنّ عددا من

وأيّا ما يكن الموقف من الديمقراطيات

بمن يشبه في انتمائهم إلى منظمات

القضبان ،فقليلون هم الحكام الذين

حظائر البناء ،والمهمّ شون الذين يعيشون

الناس ،وبعد أن كان تلك اإلجراءات خاصة

الذي اشتغل على دور القائد في النظام

منذ  1875سيصير ممكنا بفضل الحجر

ومكنتهم من مراقبة الهويات وتفتيش

الصحي .أما في الواليات المتحدة ،حيث

أكسيل هونّيت  -تحقيق الذات يفرتض االعرتاف بكرامة
املساجني كسائر البرش

ّ
دعمت الدولة نفوذ الشرطة ورجال الدرك

وأما جان كلود مونود المفكر والباحث

الصحي باسم حرية األفراد في إتيان
ما يريدون ،حتى وإن ّ
مثلوا خطرا على

إلى دعوة جانب كبير من الشعب إلى نبذ
مهزلة ،وأن كل شيء يتمّ نسجه في

الكواليس .وب ّين مونود أن اإليمان بنظرية
المؤامرة يتأرجح بين الدعوة إلى سلطة

قوية ،وبين شكل من األناركية يمكن

أن ينزرع داخل هذا النبذ .ولئن كان من

الصعب قياس هذه الظاهرة ،فإننا نجد في
أحشائها الفكرة القائلة بأن الديمقراطيات

الليبرالية خاضعة بشكل كامل لقوى مالية

سياسة بعض القادة الشعبويين مثل
إجراءات غير مسبوقة كالحبس وفرض

ّ
تحد من الحريات ،فالمهم ،يقول
تدابير
مونود ،أالّ ينقطع خيط الديمقراطية ،وأن

يقع التأكيد على الحرية النقدية والمطالبة
بالمشاركة العامة في صنع القرار

والتداول ،مرارًا وتكرارًا ،دون االستسالم

إلغراءات االستبداد التي تزوّر المعطيات
البيانات وتكمم األصوات الناقدة ،لتضفي
قيمة على النظام التي تريد فرضه ،دون
نقاش.

كاتب من تونس مقيم في باريس

وصيدالنية ،مع استخالصين يتناقضان
بحسب الجماعات واللحظة :واحد يدعو
صراحة إلى سلطة قوية ويتخذ الصين في
صراعها ضد كورونا مثاال لذلك ،والثاني

يرفض عالنية االمتثال لقواعد الحجر
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نبالغ

مجد:
نداء غير
ٍ
ارفع عينك عن شاشة الهاتف

في تحكمنا باألطفال والشباب .المثقفون منا يريدون أن يكون
ّ
مشكال على قوالبهم .هنا ال أريد أن أشير إلى
الجيل الجديد

المحتوى الثقافي الذي يسعى األكبر عمرا لنقله إلى األكثر شبابا .هذه إشكالية

تاريخية معروفة ويصعب التحكم فيها .الجديد يغ ّير القديم حكما .في بعض
األحيان ينسفه تماما .ولكن أتحدث عن مفردات وآليات انتقال األفكار أو

المعارف أو صيغتها.

المذهلة .ال أحد اليوم يستطيع الجزم إلى أين ستأخذنا.

أين الطريف في كل هذا؟ في محاولتهم كبح جماح استخدام الهاتف الذكي
وسيطرته شبه المطلقة على أطفالهم والشباب في العائلة ،صار الكبار،

المربون المثقفون ،يعيدون النظر في مواقفهم من انتقاداتهم السابقة.
تعال يا ابني ،تعال يا أخي ،ارفع عينيك عن شاشة الهاتف وانظر إلينا! تعالوا

المثقف يعتبر أن االنتقال المنطقي يمر عبر الكتاب .الكتاب هنا ليس حصرا

شاهدوا التلفزيون معنا ،ودعونا نشارككم ألعاب الفيديو! ماذا حدث لكل

بشكل عام .أنت تقرأ مجلة “الجديد” مثال وتعاملها بثقة تشبه ثقة التعامل

التي ال تعلمك إال إطالق النار أو ركل الكرة؟ ما هو مصير الكتب والمكتبة؟

بصيغته الكالسيكية ،ولكن ضمن إطار معرفي أوسع يشمل المطبوعات
مع الكتاب.

األحقاد المتراكمة على التلفزيون الذي حرمنا من الكتاب ،ومن ألعاب الفيديو
ينظر األب واألمّ فيجدان أنفسهما في عالم غريب .الشبكات االجتماعية

ّ
منصة معرفية لها بداية ونهاية .تشتري الكتاب وتعطيه البنك أو
الكتاب

ومنصات الفيديو والصور أهم من التلفزيون والكتب واأللعاب .اسأل الشاب

ونقاد ،بل رقباء معارض كتب ،وربما قرأته بنفسك .ال توجد مفاجآت في

فيسبوك والتفاعل مع صفحاته ،وتطبيق آخر لتويتر وثالث إلنستغرام.

أخيك الشاب وأنت مطمئن .كتبه كاتب موثوق وم ّر على مح ّررين وناشرين
كتاب مطبوع .ومن هنا الحث على االستئناس برفقة الكتب.

عن متصفح اإلنترنت ،ير ّد بأنه ال يذهب أليه ألنه يستخدم تطبيقا لمطالعة

المتصفح آخر همومه .يريد أن يقرأ صحيفة أو مجلة ينزل تطبيقها ويقرأها

قبل ثالثين عاما ،كان اآلباء يعتبرون أن انفالتا قد حدث عندما يرون أن

مباشرة .يريد أن يتفاعل مع دائرة ضيقة من المعارف واألصدقاء ،بمن

الكتب .التلفزيون لهو وليس معارف .كما أنه منفلت نسبيا .ال تعرف ما سيأتي

اإلنترنت مجرد بنية تحتية تستقر عليها هذا التطبيقات التي يتفاعل األطفال

األبناء ،وخصوصا اليافعين منهم ،يشاهدون التلفزيون أكثر مما يقرأون
مع البث ،وال تستطيع محاصرة ما يتسلل من أشرطة فيديو إلى البيت.
البعض عامل التلفزيون بعداوة .التوسع في البث عبر الفضائيات زاد العداوة.
قبل عشرين عاما ،صار اآلباء يعتبرون أن االنفالت تزايد بدخول ألعاب

الفيديو المجال وأن األطفال والشباب مشتتون .مضيعة الوقت بين التلفزيون
وألعاب الفيديو كلها على حساب الكتاب والمعارف .أين الثقافة التي يمكن
أن تأتيك من الكونترولر الذي يس ّير اللعبة ومن إطالق النار في المشهد الذي

أمامك على الشاشة؟

فيهم إخوته وأخواته واألب واألم والمربون ،فإن تطبيق واتساب في انتظاره.

والشباب والكبار من خاللها (المثقفون أو أشباههم أو المتصالحون مع
مستويات معارفهم) مع عالم افتراضي بال حدود.

في ثورة مفردات التغيير تراجعت أهمية المحتوى ،خصوصا المعرفي منه

وتح ّير مع هذا التراجع أصحاب الدعوة لالهتمام والتركيز واإللمام .من يهتم

بتذكر معلومة بعد اليوم إذا كانت في متناول تطبيق “سيري” على هاتف أبل

الذكي ،تسأله صوتيا فيرد صوتيا أو نصا؟ المعرفة التي كنا ننحت الصخر لكي
نصل إليها أو نتعلمها أو نتذكرها صارت كالتالي :هي سيري! متى تأسست

زد على ذلك ،وفي نفس المرحلة الزمنية ،أن اإلنترنت صارت تمأل حيزا في

مدينة لندن؟ فيأتيك الرد.

غالية الثمن ،فكان الصراع على من يستحوذ عليه .الشكوك بدأت من أول

المثقفين أو اآلباء أو المربين ،هو أن نراهن على حث التفكير :ليس بفلسفة

حياتنا .كانت اإلنترنت مرتبطة بالكمبيوتر ،والكمبيوتر “قطعة أثاث” منزلية
يوم دخلت اإلنترنت البيوت .البعض عاملها كامتداد لأللعاب ،وآخر منصة

لتضييع الوقت .بعد فترة صارت اإلنترنت على قائمة مصطلحات الضرورة،
مثلها مثل الماء والكهرباء .انعقدت ألسن اآلباء والكبار أمامها .ال يستطيعون

بسهولة اتهامها باللهو وال بتضييع الوقت .األب أو المربي المثقف صار
“صديقا” للشباب ألن إنكاره تأثير اإلنترنت على العالم يضعه في خانة الجهل.

السنوات العشر األخيرة غيرت كل شيء .بدخول األجهزة اللوحية والهواتف

الذكية ،صار الشباب أحرارا تماما .أصبحوا يتحكمون بالكامل في ما يريدون
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االطالع عليه أو مطالعته أو مشاهدته .اآلباء احتاروا أمام هذه التقنية

aljadeedmagazine.com

لعل اإلجدى بدال من العناد “المعرفي” الذي يمارسه عدد ليس باله ّين من

قراءة المعلومة وتذكرها ،بل بمنطق استدعاء المعلومة لكي توظف في
فهم عام وتسخير هذا الفهم في حكمة واستنتاج .حتى هذه صار الذكاء

االصطناعي ينافسنا عليها.
هي سيري! ماذا أفعل؟

كاتب عراقي مقيم في لندن

