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ــن  ــر ع ــة ُتعبِّ ــي المجل ــورة ف ــواد المنش الم
ــر بالضــرورة عــن رأي  آراء كّتابهــا وال ُتعبِّ
الــوزارة أو المجلــة. وال تلتــزم المجلــة بــرّد 

أصــول مــا ال تنشــره.
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

الثّقافة والخندق!

سـات، الحكوميّة وغير الحكوميّة، بـدوٍر رئيس في التكيُّف مع األزمات،  تضطلع الُمؤسَّ
نها من التكيُّف مـع أي ُمتغيِّر،  سـات من منظومـات عمل ُتمكِّ لمـا تزخر به هذه الُمؤسَّ

نت من بناء هياكلهـا، وإعداد كوادرها. خاصـة إذا كانت قد تمكَّ
ومـع بنـاء هـذه القدرات، فإنـه يصبح بمقـدور هذه الجهـات مواجهـة أي تطوُّر، قد 
يطـرأ عليهـا، وخاصـة عندمـا تواجههـا األزمـات. ويتعاظم هـذا التكيُّف مـن جانب 
سـات، إذا كانـت هـذه الروافـد ثقافيّـة باألسـاس، لكـون الثقافة وعاًء شـامالً  الُمؤسَّ

ينصهـر فيـه العديـد مـن التحدِّيَّات، وخاصـة إذا كانت سياسـيّة.
والثقافـة بمعناهـا الشـامل، الـذي يتَّسـم بالمرونـة، فإنهـا قـادرة على احتـواء مثل 
هـذه التحدِّيَّـات السياسـيّة، ليـس باالشـتباك معها، أو الدخـول في جدٍل قـد ُيفضي 
إلـى مزيد من الشـقاق والخـالف، ولكن، ولكونها جامعاً مشـتركاً للمعـارف والعلوم، 
فإنهـا قـادرة على احتواء مثل هذه التحدِّيَّات السياسـيّة، فتقف بمعـزٍل عنها، ُيطوِّقها 
سـياج االسـتنارة العقليـة، فيكـون حائالً مـن إيقاعها في َشـرَك الخندق السياسـي، 
لمـا تجنـح إليه نشـر الثقافة دائماً في إشـاعة السـالم، والنأي بالشـعوب والدول عن 

الخـالف السياسـي، وتجنُّـب الوقوع في براثـن الجدل.
ة بالفعل الثقافي، سـواء أكانـت حكوميّة أم  سـات المعنيَـّ مـن هنـا، فإن مهمـة الُمؤسَّ
غيـر حكوميّـة، أن تعمـل على تحقيق أحد أهم أهدافها، وهو نشـر التوعية، وإشـاعتها 
فـي المجتمعـات، دون أن تقف أسـيرة لخالفات ال ُتسـمن وال ُتغني مـن جوع، فتزيد 
ـم مـن الفجـوة السياسـيَّة، فتسـهم بذلـك- عن قصـٍد أو بدون  هـوّة الشـقاق، وُتعظِّ

قصٍد- فـي إذكاء روح الخالف.
سـات الثقافيّـة القيام بهـذا الدور، ما لـم تكْن هناك قيـادات ثقافيّة  وال ُيمكـن للُمؤسَّ
يشـغلها الَهـّم الثقافي تقـوم بهذا الـدور الرامي إلـى تحقيق التعاُيش المشـترك بين 
سـات  ن هذه الُمؤسَّ الشـعوب والدول، في أجواء من كنف التسـامح والمعرفة، بما ُيمكِّ
مـن القيـام بدورهـا كنقطة إشـعاع معرفي، ُيعـّد حّقاً أصيـاًل لها، وواجبـاً ال ينبغي 

للثقافـة الفكاك منه.
سـات الثقافيّة  فـي هذا اإلطـار يأتـي دور األفـراد كفاعلين ثقافييـن يقـودون الُمؤسَّ
تجـاه تحقيـق الفعـل الثقافي ذاته، عبـر ما يضّمه من مجـاالت مختلفة، أدبيّـة وفنّيّة 
سات روح التسـامح وتنشر المعرفة بين الشعوب، لتحقيق  وتراثيّة، فتشـيع هذه الُمؤسَّ
التعاُيـش فيمـا بينها، فتكون بذلك قد أسـهمت في تقوية الروابط بيـن الدول، ُمحقِّقًة 
بذلـك مـا ينبغي أن تكون عليـه، دون أن تكـون أداة طيِّعة للحكومـات، فتطوِّعها كما 

تريـد. واألخطـر أن تقحمها في أتون الخالف السياسـي.
سـات الثقافيّـة والقائمـون على الفعـل الثقافي هذا الـدور للثقافة  وإذا فهمـت الُمؤسَّ
فت الثقافة بالشـكل الصحيح،  سـات بذلك قـد وظَّ بمعنـاه الشـامل، تكون هذه الُمؤسَّ
ـخ بذلك  ونظـرت إليهـا كقـوة ناعمـة، تنأى بهـا عـن روح الخالف والشـقاق، فتترسَّ

سـات أم األفراد. أحـد أهـم أهداف الفعـل الثقافي، سـواء من جانـب الُمؤسَّ
سـات الثقافيّـة المحلِّيّة فـي القيام بهـذا الدور، فإنـه يجب أن  وعندمـا تنجـح الُمؤسَّ
مات الدوليّة، المعنيَّة بالشـأن الثقافـي والتراثي،  يواجهـه دور أكبـر من جانـب المنظَّ
سـات الثقافيّـة المحلِّيّة  بأن تسـهم في تقديم إشـارات إيجابية، لمسـاعدة هذه الُمؤسَّ
فـي القيـام بدورها واإلسـهام فـي تعزيـز التسـامح والحـوار الثقافي ونشـر الفكر 

… لُمستنير ا
ة  ة بالفعـل الثقافـي بأَقّل مـن األخـرى الُمختصَّ مـات الدوليّـة المعنيَـّ وليسـت المنظَّ
نـت علـى مسـتوى العالـم، مـن تجنيـب الرياضـة أي خالف  بالرياضـة، والتـي تمكَّ
سـات احترافية، ُتسـهم في سـالمة األبدان،  سياسـي، فنجحـت بذلـك أن تكـون مؤسَّ

كمـا هـو دور الثقافة فـي تنميـة العقول وبنـاء مجتمـع واٍع..
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  األول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــددًا  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكالء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــالل لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة اإلمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة واإلعــالم -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة ُعمان 
- مؤسســة ُعمان للصحافة واألنباء والنشــر واإلعالن - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة واإلعــالن - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــالت   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة األهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد الســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية اإلفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

االشتراكات السنوية

بموجــب  االشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 األفراد                     120 ريــااًل

 الدوائر الرســمية                   240 ريااًل 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول االتحاد األوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دوالر    

150 دوالرًا وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

األسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

اإلمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 رياالت

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 رياالت

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 دينارًا
15 درهمًا
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة األردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول االتحاد األوروبي

الواليات المتحدة األميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريااًل

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دوالرات

5 دوالرات

التوزيع واالشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد اإللكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية واإلدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع اإللكتروني:
www.aldohamagazine.com

الغالف:

الرّحلَُة اْلَجّوية 

ِفي الَمْركبِة الَهواِئيّة
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس
عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني( www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 
اإلنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة اآلتي ذكرها:

إنه عن قريٍب ستنجلي للعيان غيوم الظالم التي تستر عن الخاص 
األسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 
العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 
والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك األقاليم والبطاح، 
والخرافات  الجنون  من  ضربًا  ُيَعّد  كان  السالفة  األيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 
»جول  الشهير  الفرنسي  لألديب  األول  اإلصدار  وهو  منطاد«، 
العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 
كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 

القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة األدبية،  في هذه 
جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دّون فيرن مغامراته 
االستكشافية في إفريقية، والقت، عند صدورها، نجاحًا لم يكن 
لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ
مجهولة بالنسبة لألوروبيين عامة. وقد ُنشرت الترجمة العربية 
في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  األولى 

المركبة الهوائية«. 
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مجانًا مع العدد:

  غالف المجلة:
Georg Baselitz )ألمانيا(

  غالف الكتاب:
إدوارد ريو )فرنسا(
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البيت الّثقافي العربّي في برلين
قطر تستمد من غوته »الديوان« لتقريب 

الّثقافتين العربّية واأللمانّية

فرنسا اليوم
أي تثاُقف واندماج للمهاجرين؟

في ألمانيا
ما هو الصواب لضمان العيش معًا ؟

انفصال كتالونيا
فون؟ كيف يراه المثقَّ

مناخ األعمال في المنطقة العربّية 
إصالحات في انتظار االستقرار السياسي

»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي
كواليس عربّية

الساعات البيولوجّية..
إيقاعاتها راوغت أجدادنا!

برلين: )خاص بالدوحة(

محمد اإلدريسي

كريمة بداوي

أحمد عبد اللطيف

جمال الموساوي

أمجد جمال ونديم جرجوره

مروى بن مسعود

في هذا العدد:



64

54

92

86

462017

110

أدب: مقاالت:
ألـــف خلطـــة وخلطـــة والّلغـــة العربّيـــة فـــي ورطة!.....................)د.رشـــيد بنحـــدو(
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تقارير

على السـجادة الحمراء التي ُبِسـَطْت في 
باحـة فيـال »كاليـه«، والتي ُتعـّد واحدًة 
مـن أجمـل المبانـي البرلينيـة فـي حي 
»تسـيلندورف« الراقـي بطابعـه التراثي 
وسـط الغابات الخضراء تصافح سـعادة 
الشـيخ محمـد بـن عبدالرحمـن آل ثاني 
وزيـر  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  نائـب 
الخارجيـة مـع وزير الخارجيـة األلماني 
سـيجمار غابرئيل أمام عدسـات عشرات 
وسـائل  وممثِّلـي  األلمـان  الُمصوِّريـن 

العربيّة. اإلعـالم 
المصافحـة بيـن الوزيريـن كانـت إيذاناً 
ثقافيّـة قطرّيـة  سـة  أول مؤسَّ بافتتـاح 
خـارج دولـة قطـر، والتـي أُطلِـق عليها 
اسـم »ديوان« تيمناً بـ»الديوان الشـرقي 
الغربـي« لشـاعر ألمانيـا الكبيـر يوهان 
فولفغانـغ غوتـه )1749 - 1832(، تـال 
ذلـك قيـام الوزيريـن بقـّص الشـريط 
الحاضريـن  تصفيـق  وسـط  األحمـر 

وإعجابهـم. 
المشـاركون فـي افتتـاح البيـت الثّقافي 
العربـّي »الديوان«، أكـدوا أن هذا المبنى 
بنـاؤه  تـّم  الـذي  العريـق،  التاريخـي 
لحسـاب الناشـر األلماني فرانـس كاليه 
بيـن عـام 1904 سـوف يسـاعد علـى 
ترسـيخ العالقـات الثّقافيّة بين الشـرق 

لغرب.  وا
وفي البداية، رّحب سـعادة الشـيخ محمد 
بـن عبدالرحمـن آل ثانـي نائـب رئيـس 
مجلـس الـوزراء وزير الخارجيـة بوزير 
الخارجيـة األلمانـي سـيجمار غابرئيـل 
وسـط مشـاركة سـفير دولة قطـر لدى 

ألمانيـا سـعادة الشـيخ سـعود بـن عبد 
الرحمن آل ثاني وعشـرات السفراء العرب 
وممثِّلـي الجمعيـات والروابـط العربيّـة 
وبعـض االتحـادات التجاريـة العربيّـة- 
األلمانيـة وعـدد كبير من ُممثِّلي وسـائل 

اإلعـالم العربيّـة واأللمانية. 

البيت الّثقافي العربّي في برلين
قطر تستمد من غوته »الديوان« 

لتقريب الثّقافتين العربيّة واأللمانيّة
برلني: )خاص بالدوحة(

لتـه إلـى بيت ثقافي عربـي أُطلِق  سـفارة دولـة قطـر فـي ألمانيـا قامـت بشـراء القصـر العريـق وترميمـه وحوَّ
عليـه اسـم »الديـوان«، ليأتـي تتويجـًا فـي إطـار السـنة الّثقافّية القطريّـة - األلمانّية.

افتتاح البيت الّثقافي العربّي في برلين
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بـن  محمـد  الشـيخ  سـعادة  وقـال 
رئيـس  نائـب  ثانـي  آل  عبدالرحمـن 
مجلـس الوزراء وزيـر الخارجية: نحتفل 
بالصداقـة بين قطر وألمانيـا، فالعالقات 
بيـن البلديـن تاريخيـة وقديمة، مشـيراً 
إلـى أن هـذا البيت الثّقافي سـوف يكون 
مركـزاً للتبـادل الثّقافـي وللحـوار بيـن 
األمـم، ومنّصـة للتبـادل الثّقافـي بيـن 
قطـر وألمانيـا، وشـهادة علـى التزامنـا 

ببنـاء الجسـور مـع دول العالـم.
مـن جانبه، قال وزيـر الخارجية األلماني 
سـيجمار غابرئيل إن هـذا البيت الثّقافي 
سـوف يسـاعد على الحوار بين الثّقافتين 
االنفتـاح  وأهميـة  والعربيّـة  األلمانيـة 
والتسـامح بين الشـعوب. مضيفـاً: »لقد 
أهديـت زميلي سـعادة الشـيخ محمد بن 
عبـد الرحمـن آل ثانـي وزيـر الخارجية 
القطـري قطعـًة أصلية من سـور برلين، 
وقدَّمتهـا هديـًة لـه كرمٍز حتـى يضعها 
في متحـف الدوحة، وبذلك أنـا أُلبي وعد 
سـعادة الشـيخة المياسـة بنـت حمد آل 
ثاني رئيسـة مجلس أمنـاء متاحف قطر، 
ويجـب علـى السياسـي أن يفـي بوعده، 
وهـذا موضـوع ُمهـم فـي بلـدي ألمانيا 

. لياً حا
كمـا أعرب سـفير دولة قطر لـدى ألمانيا 
سـعادة الشـيخ سـعود بن عبـد الرحمن 
آل ثانـي- فـي حديـث خـاص لمجلـة 
بالحضـور  سـعادته  عـن  »الدوحـة«- 
العربـي.  الثّقافـي  البيـت  وبافتتـاح 
وقـال: لعـب الشـاعر الكبير غوتـه دوراً 
فـي الترابـط والتفاعـل بيـن الثّقافتيـن 
الشـرقية العربيّة واإلسـالمية مـن جهة، 
وبيـن الثّقافـة الغربية من جهـة أخرى. 
وأضاف سـعادته: سـعدنا اليـوم بوجود 
شـخصيات سياسـية مرموقة عند افتتاح 
ل دعماً كبيـراً لنا،  هـذا البيت وهذا ُيشـكِّ

وهـو ُيعـّد بيتـاً للجميع. 
وبيَّن الشـيخ سـعود بن عبـد الرحمن آل 
ثانـي أن الهدف من إقامة هـذا البيت هو 
نشـر الثّقافة العربيّة فـي ألمانيا بمعناها 
الصحيح، والتقريب بيـن الثّقافة العربيّة 

الشـرقية والثّقافة األلمانية الغربية. 
صـرَّح  »الديـوان«  اسـم  اختيـار  وعـن 
سـعادته بأنـه جـاء داللة علـى »الديوان 
الشـرقي الغربي«. ورداً على سـؤال حول 
جـة ابتـداًء مـن  أولـى الفعاليـات المبرمَّ
العـام المقبـل، أعلن الشـيخ سـعود بن 
عبـد الرحمن آل ثاني بـأن أهم الفعاليات 
سـتكون بداية من شـهر إبريل/نيسـان 
2018، مـن خـالل معرض تحـت عنوان 
»فـّن المسـتقبل«، وسـينظم فـي قطـر 
بالتعـاون مع صحيفـة »نيويورك تايمز« 
األميركيـة، وكذلك فـي العاصمة األلمانية 
برليـن، كمـا سـيكون هنـاك تعـاون مع 

معهـد غوتـه األلماني.
واستطرّد سـعادة السفير قائالً: إن البيت 
الثّقافي العربي )ديوان(، والذي اسـتقينا 
اسـمه من العمل الخالـد )الديوان الغربي 
الشـرقي( لشـاعر ألمانيا غوته، سـيكون 
جسـراً للتواصل بين الحضارتين الشرقية 
والغربيـة، ودعوة مفعمة بـروح الحوار، 
ونافـذة للتبـادل الحضاري واإلنسـاني، 
ُمبيِّنـاً أن الُمكوِّن العربي واإلسـالمي في 
أعمـال الشـاعر األلمانـي الكبيـر يوهان 
فولفغانـغ غوتـه، هـو ُمكـوِّن أساسـي، 

وليـس ثانوياً.
وفي ختام كلمته قال سـعادة السـفير إن 
دولـة قطـر ُمدركة تمامـاً ألهميـة الدور 
الـذي يلعبـه التبـادل الثّقافـي فـي بناء 
عالقات تفاهم عميقة وُمسـتَدامة ُتسـلِّط 

الضـوء على القواسـم المشـتركة وُتعزِّز 
مـن التفاهـم المتبـادل بيـن الشـعوب. 
ـب بالمشـاركة الكبيرة مـن ِقبَل  كما رحَّ
مسـؤولين ألمان، معبِّراً عن سعادته بهذا 

الُمهم. الثّقافـي  الحدث 
ويهـدف البيـت الثّقافـي إلـى التقريـب 
بيـن الثّقافـات وَمـّد جسـور التواصـل 
بينهـا، وكذلك التعريـف بالثّقافة العربيّة 
في مجـال الفنـون والموسـيقى واآلداب 
والسـينما، وتوسيع حلقة الحوار العربي- 
األلمانـي عـن طريـق إقامـة الفعاليـات 

الثّقافيّة. والنـدوات 
وسـيقوم البيـت الثّقافي بنشـر االهتمام 
باللغـة العربيّة وآدابهـا عبر توفير فرص 
العربيّـة  الروايـة  إطـالع األلمـان علـى 
العربيّـة  اللغـة  مـن  الكتـب  وترجمـة 
إلـى اللغـة األلمانيـة، ووضـع برنامـج 
سـنوي للمحاضرات واللقـاءات الداخلية 
والخارجية، وبناء شـراكات اسـتراتيجية 
مـع دور النشـر، كما سـيكون »الديوان« 
مكاناً لعرض إنتاجـات المبدعين العرب، 
كما سـيحتوي البيـت الثّقافي على مكتبة 

ضخمة.   عربيّـة 
هذا، ويأتي افتتـاح البيت الثّقافي تتويجاً 
للعديـد مـن الفعاليـات الثّقافيّـة ضمن 
العـام الثّقافي القطري - األلماني، والذي 
ُتوِجـت فعالياته- ُمؤخـراً- ضمن برنامج 
معـرض الدوحـة الدولي للكتـاب، حيث 
حلّـت ألمانيا ضيف شـرف هـذه الدورة.

مبنى البيت الّثقافي العربّي »الديوان«
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»إننـا نعاني مـن حالة نكـران أو إنكار 
المهاجريـن لثقافتهم األصليّة كما ثقافة 
مجتمع االسـتقبال«.. هكذا استهّل عالم 
الغرانـج«  »هـوغ  الفرنسـي  االجتمـاع 
ص في  »Hugues Lagrange« )الُمتخصِّ
قضايا الهجرة واالندماج بفرنسـا( كتابه 

 le déni الموسـوم بـ»نكران الثقافـات
des cultures«- الصادر سـنة 2011، 
والُمترَجم إلى العربيّة سـنة 2016 - في 
إشـارة إلـى كـون رصد تاريـخ تعاطي 
فرنسـا مـع قضايـا الهجـرة ومشـاكل 
المهاجريـن ُيبيِّن من جهة أن إشـكالية 

أشـكاالً  تتخـذ  البلـد  بهـذا  االندمـاج 
ثقافيّة ودينيـة )عكس الواليات المتحدة 
األميركيـة، حيـث يحضر البعـد العرقي 
واإلثني(، ومـن جهة أخرى يظهر بجالء 
الفشـل الذريع لمسـار أربعـة عقود من 
سياسات تسـهيل االندماج المركزة على 

فرنسا اليوم 
أيُّ تثاُقف واندماج للمهاجرين؟ 

محمد اإلدرييس

تـه مجلـة »علـوم  ـدت عالمـة االجتمـاع الفرنسـية »مـود نافـار« )Maud Navarre( فـي تقديمهـا لملـف أعدَّ أكَّ
ـرًا- حـول »المجتمـع الفرنسـي، االنشـقاقات وإعـادة التركيـب«، بأنـه ال يمكـن  إنسـانية الفرنسـية«- مؤخَّ
الحديث اليوم عن فرنسا دون مهاجرين أو إثنيات وثقافات مختلفة. لذلك، يبدو أن ماكرون ال يريد أن يحذو 
ـدا بالملمـوس فشـل الطـرح األمنـي والسياسـي لمسـائل  حـذو مواطَنْيـه )سـاركوزي وهوالنـد(، اللذيـن أكَّ

الهجـرة فـي مجتمـع هـو فـي األسـاس مزيـج مـن الثقافـات واإلثنيـات والديانـات المختلفـة.
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األمني واالحتوائي. البعـد 
قدَّمنا خالل السـنة الماضية، بمناسـبة 
ف »الغرانج« إلـى العربيّة،  ترجمـة ُمؤلَـّ
قـراءة نقدّيـة وتقييميـة - للكتـاب كما 
سياسـات تسـهيل اندمـاج المهاجرين 
بفرنسـا اليـوم- بيَّنَـا مـن خاللهـا أنه 
ال يمكـن إدمـاج المهاجرين في نسـيج 
المجتمـع الفرنسـي دون األخـذ بعيـن 
االجتماعيـة،  خصائصهـم  االعتبـار 
الثقافيّـة والدينية، عوضـاً عن الرهانات 
عـن  فضـاًل  واألمنيـة،  االسـتراتيجية 
العلـوم  ودراسـات  نتائـج  اسـتحضار 
االجتماعية في النقاشات العمومية حول 
الموضـوع. فال معنى إلقامـة المدارس، 
المستشـفيات والخدمـات االجتماعية... 
فـي الضواحـي والمناطـق »الربضيـة« 
)les zone périurbaines( المعزولـة 
مجالياً وسياسياً، والقول بعدم استعداد 
المهاجريـن العـرب واألفارقة لالنخراط 
في مسلسل االندماج الذي ترسم معالمه 
الحكومة الفرنسـية لوحدهـا منذ عقود، 

وكلّنـا نعلم أن الغرض األول واألخير من 
»مسـاعدة المهاجرين على االندماج« هو 
عزلهم وتغريبهم عـن ثقافتهم األصلية، 
كما الثقافة الفرنسـية الجديـدة )ثقافة 
الفرنسـي األصيـل(، وتكريـس الفوارق 
الطبقية واالجتماعية بيـن ثقافة المركز 

الهامش. وثقافـة 
بعـد سـت سـنوات مـن صـدور كتاب 
الغرانج، ومع صعود »إيمانويل ماكرون 
ُسـدَّة  إلـى   »Emmanuel Macron
الحكم بفرنسـا، استبشـرنا خيـراً بهذا 
»الشـاب« الذي جعل الوسـطيّة شـعاراً 
لحزبـه فـي إطـار مسلسـل المصالحة 
»واليسـار«  )الحّرّيـة(  »اليميـن«  بيـن 
الحزبـي  المشـهد  ضمـن  )المسـاواة( 
الجديـد للجمهوريـة الخامسـة. سـبق 
ل السياسـي »ثيوفيـل  أن انتبـه الُمحلِـّ
إلـى   »Théophile Simon سـيمون 
كـون مصطلـح »الهجـرة« كان غائبـاً 
بشـكٍل ُكلّـي ضمن البرنامـج االنتخابي 
لماكـرون، حيث تـّم تعويضه بمصطلح 
»االندمـاج« )مسـاعدة المهاجرين على 
ُحسـن االندمـاج اللُّغوي، ودعـم برامج 
المحلّيـة  والمقاطعـات  الجماعـات 
لإلدمـاج(، مـا ُيشـير إلى وجـود إرادة 
سياسـية حقيقيـة للتعامل الجـدِّي مع 
شـؤون المهاجرين والالجئين بفرنسـا؛ 
عكس نهج سـاركوزي )وبشكٍل متوافق 
إلى َحـدٍّ ما مـع اسـتراتجيات هوالند(، 
ز على البعد األمني والسياسـي  الـذي ركَّ
للموضـوع مـع تزايـد ِحـّدة االعتداءات 
اإلرهابية وتعزيـز َمّد الحركات الُمعادية 

. نب لألجا
أبـان ماكـرون عـن حـزٍم كبيـر فـي 
الحـركات االحتجاجيـة  التعاطـي مـع 
التـي عرفتهـا فرنسـا خالل الشـهرين 
الماضييـن )بيـن حركـة الكونفدراليـة 
العامـة للشـغل خالل شـهر سـبتمبر/

أيلـول واحتجاجـات منطقـة غويانـا(، 
ألقـاه  الـذي  الخطـاب  فـي  موضحـاً 
بمناسـبة زيارته األخيرة لمنطقة غويانا 
الفرنسـية بأنـه »ليـس بابـا نويل« في 

رسـالة واضحة إلـى المحتجيـن الذين 
ينتقدون سياسـاته الرامية إلى المساواة 
فـي الدعـم االجتماعي بين الفرنسـيين 
إدمـاج  »خطـة  إن  والمهاجريـن. 
المهاجريـن« التـي أعلن عنهـا ماكرون 
بعـد دخولـه إلـى اإلليزيـه، الرامية إلى 
ـم- قدر  ضمـان حـّق اللجوء مـع التحكُّ
المهاجريـن،  تدفقـات  فـي  اإلمـكان- 
والتـي تمتـد إلـى حـدود سـنة 2019، 
دليـل واضح علـى »روح إنسـانية« في 
التعامـل مـع المهاجريـن لم يسـبق أن 
د »ماريلين  شـهدنا مثلها منذ عقود، تؤكِّ
فـي   »Maryline Baumard بومـارد 
ورهانـات  آلفـاق  اسـتعراضها  سـياق 
الخطـة الحكومية الجديـدة لتدبير أحد 
أكثر الملفات الشـائكة والحساسة خالل 

األخيرتين.  السـنتين 
الفرنسـي  الدسـتور  أقـّر  عقـود  منـذ 
بأهميـة التعايش واالندمـاج في تحقيق 
حلم »األخـوة، المسـاواة والحّرّية«، من 
خالل نظره إلى »فرنسـا كـ)جمهورية( 
ديموقراطيـة،  علمانيـة،  تتجـزأ  ال 
اجتماعيـة، وهي تضمن المسـاواة أمام 
القانـون لجميع المواطنيـن دون تمييز 
بسـبب األصـل أو الديـن، وهـي تحترم 
عالمـة  ـدت  أكَّ لقـد  المعتقـدات«.  كّل 
 Maud االجتماع الفرنسـية »مـود نافار
Navarre« فـي تقديمهـا لملـف أعّدته 
مجلة »علوم إنسـانية الفرنسية« مؤخراً 
حول »المجتمع الفرنسـي، االنشـقاقات 
وإعـادة التركيب«، بأنه ال يمكن الحديث 
اليـوم عـن فرنسـا دون مهاجريـن أو 
إثنيـات وثقافـات مختلفة. لذلـك، يبدو 
أن ماكـرون ال يريـد أن يحـذو حـذو 
مواطنَيْه )سـاركوزي وهوالنـد(، اللذين 
أكـدَّا بالملمـوس فشـل الطـرح األمني 
والسياسي لمسـائل الهجرة في مجتمع 
هو فـي األسـاس مزيـج مـن الثقافات 
راً  واإلثنيـات والديانـات المختلفـة، ُمذكِّ
الفرنسـيين بنهاية »لعـب دور الضحية 
فيما يتعلَّق بقضايـا اإلرهاب والهجرة«؛ 
كمـا صـرَّح فـي حـواره الُمطـوَّل مـع 
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مجلـة »لوبوان« الفرنسـية.
نظر معظم الُمتتبِّعين للشـأن السياسي 
الفرنسـي خـالل السـنتين الماضيتيـن 
بتشاؤم إلى مستقبل التعاطي الحكومي 
مـع قضايـا المهاجريـن )بفعـل تزايد 
االعتـداءات اإلرهابيـة، معـاداة األجانب 
وقـرارات ترامـب تجـاه المهاجريـن(، 
وَمـرّد ذلك إلى غياب الشـجاعة والحياد 
الكافي - فضالً عن الشـخصية القوّية- 
فـي معالجة مشـاكل الهجرة. بالنسـبة 
لماكرون، هذا الشـاب الوسـطي بنفحة 
فاألمـر  فريـدة،  إنسـانية   - اشـتراكية 
قوّيـة  أمـام شـخصية  إننـا  مختلـف: 
أعادت رسـم حدود الممكـن في الثقافة 

لفرنسية… ا
مـع ذلك، يجـب عدم النظر إلـى الخطة 
الحكوميـة الفرنسـية الجديـدة )وحتى 
فـي معظـم الـدول األوروبيـة( لتدبير 
منقـذ  أو  ص  كـ»ُمخلِـّ الهجـرة  ملـف 
ـد الصحافيـة  للمهاجريـن«، )كمـا تؤكِّ
»ناتاشا تاتو Natacha Tatu«(. ففرنسا 
الهجـرة  بيـن  ز  »ُتميِـّ اليـوم  أضحـت 
االقتصاديـة واللجـوء السياسـي، علـى 
الشـاكلة األلمانيـة، تعلـن تضامنها مع 
المهاجريـن والالجئين وتغلـق حدودها 
في وجههم؛ أي إننا أمام اسـتراتيجيات 
سياسـية طموحـة وواضحـة المعالـم، 

لكن ال يتم إجراؤهـا على أرض الواقع«؛ 
يضيـف نائب رئيس البرلمـان اإليطالي 
 »Luigi Di Maio -لويجـي دي مايـو«
فـي معـرض تقييمـه لسياسـة الهجرة 

الجديدة. الفرنسـية 
»ليسـت هنـاك دولـة فـي العالـم تـود 
اسـتقبال كّل المهاجرين االقتصاديين«، 
إعطـاء  فـي  واضحـاً  ذلـك  ويظهـر 
األسبقية لالجئين وتعزيز منطق اندماج 
المهاجريـن عوض دمجهم في النسـيج 
االجتماعي. لن نجد في االسـتراتيجيات 
السياسـية الفرنسـية للعقود الخمسـة 
األخيـرة حـول الهجـرة حضـوراً لكلمة 
»إدمـاج«( فـي  »دمـج« )فـي مقابـل 
دليـل واضح على التعاطـي مع الهجرة 
كـ»مشـكل سياسي قبل أن تكون قضية 
اجتماعية« تسـتدعي البحـث عن حلول 
آنيـة واسـتراتيجية لهـا سـواء ضمـن 
مجتمـع االسـتقبال أو بلـدان االنطالق 
)سياسـات الَحـّد مـن الهجرة السـرّية 
االلتحـاق  طلبـات  علـى  والتضييـق 
العائلـي(. نتيجـة لذلـك، ال نجـاح ألي 
كانـت  مهمـا  سياسـية  اسـتراتيجية 
التعامـل  دون  ومرجعياتهـا  رهاناتهـا 
مـع ظاهـرة الهجـرة كظاهرة إنسـانية 
وكونية تعبيراً عن تزايد ِحّدة الالمساواة 
ودول  الشـمال  دول  بيـن  والالتكافـؤ 

الجنـوب بفعل حركة سـوقنة وسـلعنة 
. لم لعا ا

ختامـاً، نلمـس إرادة سياسـية حقيقية 
فـي تعاطـي الحكومـة الفرنسـية مـع 
قضايـا الهجـرة فـي عالقتهـا بتحوُّالت 
المجتمـع الفرنسـي، لكنها تظـّل حبراً 
السياسـية  األبعـاد  وتهـم  ورق  علـى 
واألمنيـة أكثر من الرهانـات االجتماعية 
والثقافيّـة والدينيـة إلدمـاج الديناميات 
الهجروية في نسـيج المجتمع الفرنسي 
المعاصـر. لـم يعـد خافيّـاً أن التعامل 
مـع المهاجريـن معنـاه التعاطـي مـع 
قضايا العرب والمسـلمين فـوق التراب 
ل  ُتشـكِّ التـي  الفئـة  هـذه  الفرنسـي، 
الركيزة الثقافيّة والدينية األساسـية في 
»دولـة التعدُّديـة الثقافيّـة«، وكّل إنكار 
لهـذه الُمسـلَّمة مـن كال الطرفيـن لـن 
ُيسـهم سـوى في تعميق المشـكل: لقد 
آن األوان للتفكيـر في إدماج المهاجرين 
العـرب والمسـلمين فـي بنية ونسـيج 
المجتمـع الفرنسـي بوصفهم »أناسـاً« 
علـى  حقـوق  لهـم  فرنسـيين  عربـاً- 
فرنسـا، كمـا علـى بلدانهـم األصليـة، 
والكـّف عـن لعـب دور الضحيـة مـن 
ِقبَِل الساسـة، االقتصادييـن، كما عموم 

الفرنسـي. المجتمع 



9 السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 2017

ُتعـّد قضيّـة اندمـاج المهاجريـن في 
ألمانيا مـن أكثر القضايا التي شـغلت 
الـرأي العـام فـي السـنوات األخيـرة، 
ويأتـي اعتراف وزير الداخلية »توماس 
 »Thomas de Maiziere -دي ميزيـز
علـى هامـش أعمـال مجلـس التكامل 
نوفمبـر/ األلمانـي شـهر  الفرنسـي 

تشـرين الثاني الماضـي، بتأخر جهود 
بالده في تحقيـق االنصهار االجتماعي 
الكافـي،  بالشـكل  إليهـا  للوافديـن 
وتعهـده بتحسـين ظـروف مثـل هذا 
االندمـاج، في وقٍت تحـاول فيه النخبة 
الفكرّيـة والثقافيّة فـي ألمانيا، اإلجابة 
عـن أسـئلة ُكبرى تتفـرَّع عـن قضيّة 

االندمـاج، وهـي ذات محـاور ثالثـة: 
المسـؤولية العالمية، الهوّيـة الوطنية، 
ومسـتقبل المجتمـع األلماني الحديث.
لكـن قبـل الخوض في طـرح نبذة عن 
هذه اآلراء والتصوُّرات، تحسـن اإلشارة 
إلـى أن ارتفـاع وتيـرة عـدد األجانـب 
غير الحامليـن للجنسـية األلمانية، قد 

في ألمانيا..
ما هو الصواب لضمان العيش معًا ؟

كرمية بداوي

رون األلمان في مسألة الوافدين وأزمة الالجئين بوجهة نظر أخالقية بحتة، ذلك  فكِّ ك الفالسفة والُمً يتمسَّ
د سـلوك األفـراد، ويسـتمّد المجتمع  أنـه ال يمكـن العيـش فـي مجتمـع بـدون تكويـن التـزام اجتماعـي، يُحـدِّ

ن من الوازع الديني والقوانين الوضعّية. هذا االلتزام من مخزونه األخالقي، الُمكوَّ
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تزايد بشـكٍل غير مسـبوق، ليصل إلى 
حـدود العشـرة ماليين، حسـب مكتب 
اإلحصائيـات لسـنة 2017، بينما كان 
ال يتجـاوز السـبعة مالييـن في سـنة 
لت اإلحصائيات توافد  2013، كما سـجَّ
أكثـر مـن مليـون الجـئ بيـن سـنتي 

2015 و2016 .
ولقـد سـعى باحثون من معهـد برلين 
للسـكان والتنميـة منذ سـنوات )بداية 
مـن سـنة 2009( إلـى دراسـة وضع 
الجديـدة  واإلمكانـات  المهاجريـن 
الندماجهـم، فقامـوا بمسـح سـكاني 
أجرتـه المكاتـب اإلحصائيـة، ليصلوا 
إلى نتيجـة مفادها أن نجـاح االندماج 
يكـون ُمتحقِّقـاً فـي حالة يصـل فيها 
متوسط الوضع االقتصادي واالجتماعي 
للمهاجريـن، إلـى المتوسـط القيمـي 
هـذه  تنفيـه  الـذي  األمـر  للمجتمـع، 
الدراسة، ألن األشخاص المنحدرين من 
أصـول أجنبيـة مهاجرة علـى الصعيد 
الوطنـي األلماني، عاطلـون عن العمل 
بمعـدل يتـراوح بيـن مرتيـن وثالثـة 
المحلِّييـن،  السـكان  عـدد  أضعـاف 
كمـا أنهم يعانـون من عواقـب التعليم 
المنخفـض ونقـص المهـارات لديهم 
أمـام  حقيقيـاً  حاجـزاً  ل  ُيشـكِّ ممـا 
فـرص اندماجهـم، ومـن هنـا تتوالى 
اآلثـار الوخيمـة لسـنوات من سياسـة 

الفاشـلة. االندماج 

وجهة نظر علماء النفس واالجتماع
»هارالـد  ُيسـلِّط  أخـرى  زاويـة  مـن 
الضـوء   »Harald Welzer ويلـزر- 
على عامل نفسـي مهم، ففـي تصوُّره 
ال يتحقَّـق االندماج فعلياً، إاّل إذا لم يعد 
لتاريـخ هجـرة  أو  للموطـن األصلـي 
األفـراد موضـع أو دور فـي يوميـات 
الواقـع المعيش، لذلك ينبغـي التوقُّف 
عـن وسـم الوافديـن بـذوي األصـول 
هـذا  ُيسـتعَمل  مـا  )كثيـراً  األجنبيـة 
الوصـف مـن طـرف اإلعالم بالنسـبة 
ينبغـي  كمـا  الُمجنَّسـين(،  لألجانـب 

المسـتقبل  حسـابات  عـن  التوقُّـف 
الضيقـة وإثـارة المخاوف، بشـأن ما 
سـيغدو عليـه شـكل وبنيـة المجتمع 
األلمانـي بعد سـنوات، ألن المجتمعات 
ليسـت جمـادات ثابتـة، بـل تخضـع 
رات االجتماعية غير  للتحـوُّالت والتطـوُّ
المسـطرة. وفـي االتجاه نفسـه يقول 
 Eilen -الناشر والفيلسوف »إيلن بيرج
Berge« إنه ال ينبغي االنشـغال برصد 
مـا سـيقدِّمه الوافـدون مـن مقابل أو 
منفعـة لنا، إنمـا بكيفية مـا نمدهم به 

مسـاعدة. من 

عوامل ُمحبطة
 أكثـر مـا يعتـرض تأثيـر مثـل هـذه 
اآلراء فـي المجتمع األلماني، هو تنامي 
مشاعر الكراهية والخوف من األجانب، 
وفي هذا الصدد ُيشـير عالـم االجتماع 
»هاينـز بـود- Heinz Bude« إلى أنه 
يعتبـر كالً من الخـوف والكراهية ِردَّة 
فعـل إنسـانية،إاّل أن الكراهية مختلفة 
المصدر، ألنها تنبع من الشـعور بعدم 
االسـتقرار، وهو شـعور يهاجم الذات 
فيقلِّل مـن احترامها لنفسـها، وينتهي 
بتجاهـل الشـخص لذاتـه وتحطيمها، 
وفـي هذا السـياق يرصـد لنـا تجربة 
النترمـان  »دييتـر  ـر  والُمفكِّ جمعتـه 
 Dieter Lantermann إرنسـت- 
Ernst« فقـد عمال معـاً رفقة مجموعة 
مـع الطبقـة المتوسـطة األلمانيـة من 
الذين أحـرزوا تعليمـاً عاليـاً ووظيفة 
محترمـة، إاّل أنهـم عندمـا يتناهى إلى 
أسـماعهم ثقافـة الترحيـب بالغربـاء 
مـون في  اليـوم، فإنهـم بالـكاد يتحكَّ
كبـح جمـاح الكراهيـة عندهـم، ألنـه 
يهيمـن عليهـم هـذا الشـعور بعـدم 
االسـتقرار، خاصـة بعد تدفُّـق األعداد 
ـر  الكبيـرة من الالجئين، وذلك ما ُيفسِّ
ـم البعض لمسـألة التعاطف  عـدم تفهُّ
مـع األجانـب فـي وسـائل التواصـل 
االجتماعـي، حتـى يبـدو للناظـر بأن 
المجتمـع األلماني منقسـم إلى أنصار 

ومعارضيـن، القسـم األول ينظـر إلى 
الوافد من جانب المسـاواة اإلنسـانية، 
أمـا الثاني فيـرى فيه اآلخـر المختلف 

. عنه

األسس األخالقية لنجاح االندماج
رون األلمان  ـك الفالسـفة والُمفكِّ يتمسَّ
فـي مسـألة الوافدين وأزمـة الالجئين 
بوجهـة نظـر أخالقية بحتـة، ذلك أنه 
ال يمكـن العيـش فـي مجتمـع بـدون 
تكويـن التزام اجتماعي، ُيحدِّد سـلوك 
األفراد، ويسـتمّد المجتمع هذا االلتزام 
مـن مخزونـه األخالقـي، الُمكـوَّن من 

الـوازع الديني والقوانيـن الوضعيّة.
ولقـد اسـتطلعت مجلـة الفلسـفة في 
الفالسـفة  آراء   )2/2016( عددهـا 
وعلماء االجتماع حول اإلجراء الصحيح 
الحالـي، أي عـن  الوضـع  فـي مثـل 
ن  ماهيـة األُسـس األخالقية التـي ُتمكِّ
المـرء من فعل الصـواب لضمان نجاح 
إمكانيـة العيـش معـاً واالندمـاج على 
المـدى الطويـل، فكانـت دعـوة عالم 
Har- روزس- »هارتمـوت   االجتمـاع 
mut Roses« إلـى التخفيـف أوالً مـن 
الشـعور بالمسـؤولية عـن كّل شـيء، 
ألن المسـؤولية تفرض مسبقاً الضلوع 
ـم بـه  بتأثيـر ملمـوس يمكننـا التحكُّ
بشـكٍل فـردي، وهـذا ليـس الحال في 
معظـم القضايـا العالميـة ووفقـاً لـ 
Roses فـإن إلقـاء اللوم على أنفسـنا 
فـي كّل شـيء ليـس أمـراً ال معنى له 
ل عبئـاً خطيراً  وحسـب، ولكنـه ُيشـكِّ
لليـأس، ومـن َثـمَّ قـد ينجـم  مثيـراً 
عنـه عجزنا عن إيجـاد رؤيـة إيجابية 

الراهنة. للتحدِّيَّـات 

الشعور بالترابط بداًل من المسؤولية
فالترابـط شـيء غير المسـؤولية، ألنه 
ليس التزامـاً ُمجرَّداً فـي المقام األول، 
إنمـا عامل تحفيزي مباشـر للنظر في 
السـياقات العالمية ألعمالنـا كما يقول 

.Roses
إاّل أن هـذا الترابـط والتعاطـف، ليس 
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ن، ألن تحميل المواطنين  بالشـيء الهيِـّ
أكثر مـن قدراتهـم، يجعلهـم يتخلَّون 
ـم ومسـاعدة اآلخريـن، وهو  عـن تفهُّ
مـا ُيحـذِّر منـه الفيلسـوف »فولكـر 
 »Volker Gehardt جيهـاردت- 
فتجاهـل الحدود الفردّية لـكّل مواطن 
نفسـية  أو  جسـدية  أكانـت  سـواء 
علـى  بالضـرر  يعـود  اقتصاديـة  أو 
إذا  تعاطفهـم، وهـذا الضـرر يظهـر 
لـم يكـن تدفُّـق الالجئين محـدوداً وال 
خاضعاً لسـيادة القانون، ويظهر أيضاً 
عندما ال ُيسـَمح بفتح فرص مستقبلية 
فـي الحياة لهـم، ألنها يجـب أن تمنح 

مصيرهم. يشـارك  لشـخص 

اللّغة األلمانية مفتاح االندماج 
ال غرابـة أن يكون ملـف اللّغة أحد أهم 
األوراق الُمقدَّمـة في سياسـة االندماج، 
إاّل أنـه في حالـة عدم مراعاة األُسـس 
ـك بها  واألفـكار السـابقة التـي يتمسَّ
أولية  المثقفـون، ويجعلونها شـروطاً 

لضمان نجاح االندماج، تبقى المشـكلة 
قائمـة. فقد يكـون ُمثيراً لالسـتغراب 
فـي هـذه الحالة مـدح سـيدة ألمانية 
ُمسـنَّة لشـباب مراهقين بأنهم يتقنون 
اللّغـة األلمانية، بالرغم مـن أنهم ُولِدوا 
وترعرعـوا فـي ألمانيا، أو السـؤال عن 
موطنهـم األصلي فيكـون جوابهم عن 

مـكان قضاء عطلهم السـنوية.

نجاح االندماج تحٍد ال مناص منه 
يتـراوح حلـم التغييـر الـذي يحملـه 
المهاجرون إلى ألمانيـا، بضمان حياة 
كريمـة لهم وفـرص أفضـل ألبنائهم، 
بيـن األمل واليأس مـن أوضاعهم، وهم 
يشـعرون بأن فقدانهم لألمل هو خطأ 
اآلخريـن، كمـا ُيشـير إليه الفيلسـوف 
»روبيـر فالر- Rober Pfaller«، لذلك 
فـإن الخطوة التـي ينبغي علـى نخبة 
المجتمـع إدراكها، هـي كيفية تحقيق 
الترابـط الحقيقي مـع اآلخرين، بخلق 
الدوافـع الروحيـة والمادية لذلك، حتى 

اليـأس واإلحبـاط  ل مشـاعر  ال ُتشـكِّ
علـى  خطـراً  بالوحـدة  والشـعور 
متنافـرة  وتفتـح جبهـات  المجتمـع، 
ُتهـدِّد اسـتقراره، وعليـه فليـس لدى 
األلمـان من خيـار سـوى التعامل مع 
هـذا التحـدي، بمثل ما فعلـوا مع كثير 
من التحدِّيَّات السـابقة، كالنهوض بعد 
الحرب العالمية الثانية، وسـقوط جدار 
برليـن، وأزمـة الالجئين التـي أظهرت 
التفافـاً واسـعاً مـن مختلـف أطياف 
المجتمـع األلمانـي بصـورة ال نظيـر 
لها، مما سـيكون مدعاة لفخـر ألمانيا 

بانتصارهـا إنسـانياً وأخالقياً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر:

رين والفالسـفة مسـتمّد  معظـم مـا ورد مـن آراء الُمفكِّ

من مجلة »Philosophie Magazin«، حيث سـألت 27 

ـراً عـن موضـوع الالجئيـن واالندمـاج فـي عددها  ُمفكِّ

.2/2016
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تنقسـم إسـبانيا إلى 24 منطقة حكم 
ذاتي، لـكّل منها حكومتهـا المنتخبة 
وبرلمانهـا وميزانيتهـا، لكنهـا كلّهـا 
فـي  المركزيـة  بالحكومـة  متصلـة 
مدريـد، وهـي قمـة هـرم السـلطة، 
كمـا تضـّم العديد مـن اللّغـات هي: 
والكتالونيـة  )اإلسـبانية(  القشـتالية 
الباسـك(،  إقليـم  )لغـة  واألوسـكيرا 
إقليـم  )لغـة  للجاليثيـة  باإلضافـة 
جاليثيـا(. هـذا التعـدُّد فـي اللّغـات 
ل »إسـبانيا  والثقافـات هـو ما ُيشـكَّ
الُمتعـدِّدة«، كمـا يحـب أن يسـميها 
اإلسـبان أنفسـهم، لكـن هـذا التعدُّد 
طـرح من داخلـه أسـئلة عديدة حول 
أسـئلة  الثقافـي،  والتميُّـز  الهوّيـة 
تبلـورت بعد ذلك في شـكل إعالء قيم 
القومية التي تبناها إقليم الباسـك في 
السـنوات األخيـرة، وأفـرزت »منظمة 
إيتـا« االنفصالية التـي كانت الصوت 

ه.  الثـوري والعنيـف لهـذا التوجُّ
ه  بعد سـنوات طويلة من سـالح موجَّ

لـت  توصَّ اإلسـبانية،  الحكومـة  إلـى 
حكومـة ثاباتيرو اليسـارية السـابقة 
إلى اتفاق بموجبه يبقى إقليم الباسـك 
علـى حاله في التبعية إلسـبانيا، لكنه 
يسـتقل اقتصاديـاً فال يضطـر لدفع 
ضرائـب وال توريد جـزء من الميزانية 
إلـى الحكومة المركزيـة. اآلن، تتكرَّر 
لكنهـا  ُمجـدَّداً،  االسـتقالل  مطالـب 
هـذه المرّة مـن الحكومـة الكتالونية، 
انفصاليـة.  منظمـة  مـن  وليسـت 
حكومـة ُتقرِّر، تلبية لمطالب الشـعب 
الكتالوني كما تدعي، أن ُتقيم استفتاء 
لالنفصـال، وأن تعلن نسـبة الموافقة 
العاليـة، وتطالب الحكومـة المركزية 
باالعتـراف بهـذا االسـتفتاء، ثم تعلن 
خطوات وإجـراءات االنفصال. األمور 
لـم تحـدث بسـرعة تواتـر العبارات 
السـابقة، ولتتضـح الصـورة فأقاليم 
الحكـم الذاتـي اإلسـبانية ال تتعرَّض 
ألي نـوٍع من القمـع، فداخـل اإلقليم 
اللّغـة  وتـدرس  لغتهـم،  يتحدَّثـون 

نفسـها فـي المـدارس، ولـكّل إقليم 
جرائـده وإعالمـه، كمـا لـه حكومـة 
عليهـا  ينطبـق  كتالونيـا  وبرلمـان. 
بالفعـل  هـي  إذ  نفسـه،  القانـون 
مستقلة، إاّل على المستوى االقتصادي، 
األخـرى  األقاليـم  إذ تضطـر، شـأن 
أن تقـدِّم كشـف حسـاب بالميزانيـة 
للحكومـة  ُمحـدَّدة  نسـبة  وتضـخ 
المركزيـة التـي تعمل علـى توزيع ما 
تحصـل عليه من ضرائب على األقاليم 
األكثـر فقـراً للحفـاظ علـى الطبقـة 
الوسـطى ومواجهـة أي أزمات بطالة 
أو انخفاض مستوى الدخل. ولَعّل من 
المعروف أن كتالونيا وإقليم الباسـك 
همـا أغنـى إقليميـن داخـل األراضي 
اإلسـبانية. لكـن مطالـب كتالونيا لم 
د االقتصادي، بل صبت  تتطرَّق للتمـرُّ
المطالـب في نقد الحكومـة المركزية 
والملكية اإلسبانية وسياستها، خاصة 
الخارجية. كتالونيا تطالب بجمهورية 
مسـتقلة. لكن الالفـت أن بودجمينت، 

انفصال كتالونيا.. 

فون؟ كيف يراه الُمثقَّ
أحمد عبد اللطيف

هل كتالونيا فعاًل تطالب باالنفصال ألسباٍب هويّاتية وثقافّية أم ألسباٍب اقتصادية؟ الواضح أن كتالونيا 
تتمتَّع باستقالٍل ثقافي يسمح لها بالتعبير عن نفسها، كما أن الدستور اإلسباني يضمن ألقاليم الحكم 
لت حكومـة اإلقليم التفاقية  الذاتـي هـذه االسـتقاللية. لقـد انتهـت مـن قبل أزمة إقليم الباسـك حتى توصَّ
مـع الحكومـة اإلسـبانية بموجبهـا يسـتقل الباسـك اقتصاديـًا. يبـدو أن التحرُّك الكتالوني األخير يسـتهدف 

االتفاقية نفسها، أو على األَقّل سيرضى بها لو قّدمتها الحكومة المركزية. 
فيـن والمشـاهير مـن داخـل إسـبانيا وخارجهـا حـول هـذه  فـي هـذا التحقيـق نتعـرَّف إلـى آراء بعـض الُمثقَّ
القضيـة التـي ال تـزال تشـغل الـرأي العـام اإلسـباني والدولـي لمـا لهـا مـن ارتـدادات ُمشـابِهة علـى أماكـن 

أخـرى مـن المعمـورة.
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رئيـس الحكومـة الكتالونـي، رئيس 
يمينـي أيضـاً، مثلـه مثـل راخـوي، 
رئيـس الحكومـة اإلسـبانية، واألكثر 
إلفاتـاً أن كليهمـا اتفقـا منذ سـنوات 
علـى التصويـت مثـاًل ضـد أحقيـة 
فلسـطين فـي تقريـر المصيـر، مـا 
يعنـي رفضهما إلقامة دولة مسـتقلة 
ألكثـر شـعب تعـرَّض لظلـٍم َبيِّن في 
األعـوام الخمسـين األخيـرة. والالفت 
أن بودجمينت يطالب اآلن باسـتقالل 
ألي  تتعـرَّض  لـم  التـي  كتالونيـا 

اضطهـاد أو تهجيـر أو عنصرية.
الحكومـة  رؤيـة  عـن  بعيـداً  لكـن 
الكتالونية للسياسة الخارجية، فعملية 
االستقالل، بحسب القانونيين، منافية 
للدستور المتفق عليه من جميع أقاليم 
الحكـم الذاتـي، كما أن االسـتفتاء لم 
يخضع للمعاييـر القانونية األوروبية. 
مـن حـّق مواطنـي اإلقليـم بالطبـع 
التعبيـر عـن رأيهـم فـي حكومتهـم 
والحكومـة المركزية، لكـن كثيراً من 

لون التعبير عن ذلك  الكتالونييـن ُيفضِّ
الديموقراطية  والوسـائل  باالنتخابات 

بالعنف… وليس  السـلمية، 

العاطفة الُمدمِّرة
ماريـو  الشـهير  البيروفـي  الكاتـب 
بارجـس يوسـا قـال في مؤتمـر لدعم 
الوحـدة والدسـتور فـي الثامـن مـن 
الماضي: »تكون  أكتوبر/تشرين األول 
رة وعنيفـة حين ُيحرِّكها  العاطفـة ُمدمِّ
ـب والعنصرية. وأسـوأ عاطفة،  التعصُّ
تلـك التـي تسـبَّبت فـي كـوارث عبر 

التاريـخ، هـي العاطفـة القومية«.

مشروع إسبانيا
ل اإلسـباني الشـهير أنطونيو  الممثِـّ
بانديـراس قـال فـي أثنـاء تسـلُّمه 
الجائـزة الوطنيـة فـي السـينما في 
الثالث والعشـرين من سبتمبر/أيلول 
الماضـي: »اعتقـدت وال زلـت أعتقد 
ُيسمَّى إسـبانيا،  بمشـروع مشـترك 
وكمـا يحـدث لـي شـخصياً، فإننـا 
نشـعر أحياناً بالفخر بهذا المشروع 
وأحيانـاً ال، لكـن ال يمكـن أن أتجنَّب 

. » محبته
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قلق وحزن
اب  ُيعـّد إدواردو مندوثـا أحـد أهـم ُكتَـّ
إسـبانيا في السـنوات األخيـرة، كما فاز 
مؤخـراً بجائـزة ثيربانتس )أهـم جائزة 
اآلداب  بنوبـل  ويسـمونها  إسـبانية، 
اإلسـبانية(، وهـو مـن أصـول كتالونية. 
مندوثـا أدلى بأكثر من تصريح أعرب فيه 
عن رفضه لالسـتفتاء واالنفصـال، وعبَّر 
عـن الهوّية اإلسـبانية الواحـدة التي من 
بينهـا الهوّية الكتالونيـة. وفي ريبورتاج 
د  صحافي بجريدة الباييس اإلسـبانية، أكَّ
مندوثـا أنه: »حزين جـداً وقلق جداً، إذ ما 
يحـدث ورطـة نهايتها سـيئة. وأياً كانت 

النهايـة، فقـد خلقـت تمزُّقـاً مؤسـفاً«. 
وأوضـح مندوثـا أن السـبب الجوهـري 
يشـعرون  ال  »الشـباب  أن  األزمـة  فـي 
بـأي أمـل وال يـرون أمامهـم أي أفـق ال 
فـي الحاضـر وال فـي المسـتقبل. إنهـم 
يعيشـون في عالـم بال حافـز«. وأضاف 
مندوثـا أن وسـائل اإلعـالم ُتلقـي حطباً 
تـؤدي  األداءات  هـذه  و»كّل  النـار  إلـى 
الشـتعال األزمة«. ويبـدو صاحب »مدينة 
المعجـزات« متشـائماً أمام هـذه األزمة، 
إذ يقـول: »هـذه معضلـة ال حّل لهـا، إاّل 
بعمليـة جراحية، عملية بتـر، وأنا ال أريد 

أن أرى هـذه العمليـة«.

فساد من الجانبين
الروائي الكتالوني الشهير خوان مارسيه 
يعلن رفضه لـكّل أنواع القوميات، ويرى 
أن النقطـة التي ينطلق منها االسـتقالل 
الكتالونـي هـي النقطـة الخاطئـة. مع 
د أن مزاعم الحكومة الكتالونية  ذلـك، يؤكِّ
حول فسـاد الحكومة اإلسبانية حقيقية، 
لكن »الحكومة الكتالونية أيضاً فاسـدة«. 
وجيـه  سـبب  أي  مارسـيه  يـرى  ال 
لالنفصـال، ويرجـح أنهـا مجـرَّد لعبة 
سياسـية للمـداراة على أخطـاء حكومة 

بودجمينت.
والمطربيـن  الُمثقَّفيـن  مـن  العديـد 
أعربوا عـن رفضهم لفكـرة االنفصال، 
لكنهـم- في الوقت نفسـه- لـم يبرئوا 
الحكومة اإلسـبانية مـن أخطاء فظيعة 
والفتـة، لعـّل مـن بينهـا بيع السـالح 
في سـورية، ما أدى لحادثة برشـلونة 
ـرها البعض كحادثة  اإلرهابية التي فسَّ

نتقامية. ا
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مستقبل العالم
الكاتـب البريطاني كيـن فوليت اعتبر 
»القوميـة« مشـروعاً عفا عليـه الزمن، 
قائـاًل: »المسـتقبل فـي االندمـاج بين 

الـدول، وليس في االسـتقالل«.

وطن كبير
الشـهير  األغانـي  ف  وُمؤلِـّ المطـرب 
جواكين سـابينا قال في أثنـاء تقديمه 
أللبومـه الجديـد فـي برشـلونة فـي 
منتصـف أكتوبـر الماضـي: »بشـكٍل 
راديكالـي، أنا ضد أي أحد يسـعى إلى 
وطٍن صغير فيمـا يتمتَّع بوطٍن كبير«.

دعوات ُمؤيِّدة
ــة كان  ــماء الرافض ــل األس ــي مقاب ف
ثّمــة أســماء ُمؤيِّــدة لالنفصــال، مــن 
ــينما  ــو س ــون ومخرج ــا ممثل بينه
ومســرحيون.  وناشــرون  ـاب  وُكتَـّ
وكلّهــم تحدَّثــوا عــن هوّيــة كتالونيــة 
بنفســها،  االســتقالل  تســتهدف 
وتأســيس سياســة جديرة بتصوُّراتها، 

ــبانية. ــدول اإلس ــن ال ــداً ع بعي
األسـماء الُمؤيِّـدة لالنفصـال ظهـرت 
مجتمعـة في بيـان »مانيفسـتو«، من 
اب جاومـي كابريه،  بيـن هـؤالء الُكتَـّ
كيم مونثـو، ألبيرت سانتشـيث بينيو، 

والناشـرون بيـالر بيلتران ومونتسـي 
اب  الُكتَـّ لجمعيـة  باإلضافـة  أياتـس، 

الكتالونية. باللّغـة 
د  فـي النـّص المختصـر والحاسـم، أكَّ
الُموقِّعـون أنهـم أغلبيـة، وأن موقـف 
وحزيـن،  مخـٍز  اإلسـبانية  الحكومـة 
وأن هـذه الحكومـة »بدأت فـي تعقيد 
أي  مسـتحيالً  يبـدو  حتـى  األمـور 
نقـاش اجتماعـي رائـق، واآلن تتحرَّك 
ضـد حّرّيـة التعبيـر وحقـوق أخـرى 

أساسـية«.
وإذا كان البيـان ُمؤيِّـداً لالنفصال، إاّل 
أنـه ال يدعـو لـه صراحـًة، بـل يدعـو 
إلـى حّرّيـة التعبير والحّق فـي تقرير 
المصيـر، أن تقبل الحكومة اإلسـبانية 
باالسـتفتاء وبحّق المواطـن الكتالوني 
أم يسـتقل  إسـبانياً  يواصـل  أن  فـي 
بجمهوريتـه. لذلك، فمن ضمن عبارات 
كّل  »وليصـوِّت  عبـارة  تأتـي  البيـان 

مواطـن بمـا ُيريد«.
القائمة ضمَّت أسـماء أخرى لها وزنها 
ي والدولي، مثل إنريك كاسـاس  المحلِـّ
وأنـدرو مارتيـن وبيـل أوليـد )رئيس 
الكتالونيـة(  باللّغـة  اب  الُكتَـّ جمعيـة 

ومارتـا روخاس وماريوس سـيرا. 
سية أو  القائمة تضّم أيضاً أسـماء مؤسَّ
سياسية، يشـغلون مناصب في الثقافة 
الكتالونيـة، مثـل الورا بوريـس مديرة 
الكتالونـي، ومانويـل  األدب  سـة  مؤسَّ
سـة رامـون لول،  فرانكـو مديـر مؤسَّ
الوكالـة  رئيـس  سوسـانا  وأليكـس 

الثقافي.  للتـراث  الكتالونيـة 
جديـر بالذكر أن عدد الُكتَّاب الُموقعين 
اب الكتالونية، ال يصل  من جمعية الُكتَـّ
إلـى نصـف عدد هـذه الجمعيـة الذي 
يبلـغ 1400 عضـو، باإلضافـة لعـدد 
كبيـر من الُكتَّاب المسـتقلين الُمقيمين 
داخـل كتالونيـا وخارجهـا لـم ُيوّقعوا 
علـى هـذا البيـان، وبعضهـم أوضـح 

موقفـه بالرفض.
انفصال هوّياتي أم انفصال اقتصادي؟

آراء  مـن  الكثيـر  خـالل  مـن  يبـدو 

الُمثقَّفيـن أن الغضـب علـى الحكومة 
اإلسـبانية يأتي من رفضها باألسـاس 
إلقامة اسـتفتاء ُيحدِّد إِْن كان الشـعب 
الكتالوني يريد االستمرار أم االنفصال، 
إلـى  الوصـول  عـن  النظـر  بغـض 
نقطـة االنفصـال. الالفـت أن كثيرين 
لالنفصـال رفضـوا كذلـك  رافضيـن 
منع االسـتفتاء. اختالف اآلراء ونشوب 
األزمـة يرجـع الذنـب فيـه، بحسـب 
البعـض، إلـى الطريقـة التـي دبَّـرت 
بها حكومـة راخـوي إدارة األزمة قبل 
لتفاقمهـا بعقـد اسـتفتاء.  الوصـول 
السـؤال المطروح: هـل كتالونيا فعالً 
تطالـب باالنفصـال ألسـباٍب هوّياتية 
وثقافيّة أم ألسباٍب اقتصادية؟ الواضح 
ع باسـتقالل ثقافي  أن كتالونيـا تتمتَـّ
يسـمح لهـا بالتعبير عن نفسـها، كما 
أن الدسـتور اإلسـباني يضمن ألقاليم 
الحكـم الذاتي هـذه االسـتقاللية. لقد 
انتهـت من قبـل أزمـة إقليم الباسـك 
لت حكومـة اإلقليم التفاقية  حتى توصَّ
بموجبهـا  اإلسـبانية  الحكومـة  مـع 
يسـتقل الباسـك اقتصاديـاً. يبـدو أن 
التحـرُّك الكتالونـي األخير يسـتهدف 
األَقـّل  علـى  أو  نفسـها،  االتفاقيـة 
سـيرضى بهـا لـو قدَّمتهـا الحكومـة 

لمركزية. ا
ال زالـت الحكومـة الكتالونيـة تواجـه 
ي االتحـاد األوروبـي عنها  أزمـة تخلِـّ
باإلضافـة  لمطالبهـا،  تأييـده  وعـدم 
لسـحب الحكومة اإلسـبانية للشركات 
الكبـرى والبنـوك مـن إقليـم كتالونيا 
كعقـاٍب لهـا، مـا أدى سـريعاً لنسـبة 
عاليـة في البطالة خالل شـهر أكتوبر. 
االتحـاد األوروبـي لـن ُيؤيِّـد مخافـة 
أن تطالـب أقاليـم أخـرى باالنفصال، 
فـي وقـت يسـعى فيـه االتحـاد لِلَـّم 
الشـمل ومواجهـة أزمات العالـم معاً، 
والحكومـة اإلسـبانية لـن تتراجع عن 
اعتبـار كتالونيـا أحـد أضلع إسـبانيا 
الرئيسـية، واعتبـار طلبـات االنفصال 

للدسـتور. مخالفة 
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بصدور تقريـر مناخ األعمـال 2018، 
الماليـة  سـة  المؤسَّ مسـؤولو  يعتقـد 
الدوليـة أن المؤشـر الذي صـدر ألول 
مـرّة في العـام 2003 قد بلـغ مرحلة 
مـن النضج تسـمح بإجـراء تقييم لما 
راكمـه مـن توصيـات وحجـم مـا تّم 
تنفيـذه منهـا وتحديـد البلـدان التـي 
اجتهـدت أكثـر لتطوير منـاخ األعمال 
فيهـا. بيـد أن هـذا االجتهـاد مرهون، 
ليس فقـط باالسـتجابة للمعايير التي 
وضعهـا البنـك لقيـاس مـدى التقدُّم 
المحـرز فـي توفيـر البيئـة القانونية 
المالئمـة للمقاولـة، بل أيضـاً بمحيط 
عام محدداته األساسـية هي االستقرار 
األمنـي والسياسـي، واحتـرام المبادئ 
الديموقراطيـة والعالقـة مع الشـركاء 
علـى  االنفتـاح  االقتصاديين ومـدى 
العالم اقتصاديـاً. لذلك يمكن مالحظة 

أن الـدول التـي تتصـدَّر التصنيف في 
فـي  سـواء  األعمـال  سـهولة  مؤشـر 
التقرير الحالي أم في التقارير السابقة 
هي بلـداٌن تتمتع بـكّل المقومات التي 
تجعـل المقاولـة تشـتغل فـي سـياق 
مسـاعٍد من جهـة على تقويـة قدراتها 
اإلنتاجية والتنافسـية، ومن جهة أخرى 
علـى إدخـال اإلصالحـات الضروريـة 
فـي  الدولـي  البنـك  يقترحهـا  التـي 
تقاريره، أو تلـك التي تبدو لحكوماتها 
ضرورية للحفاظ على اسـتمرارية أداء 
المقـاوالت وتحسـينه. بالمقابل تحتل 
الدول التي تعيش اضطرابات سياسية 
وأمنيـة الرتـب العشـر األخيـرة فـي 
الجـدول الذي يضـم 190 دولة بالرغم 
ناً بالمقارنة  من أن بعضها سـجل تحسُّ

مـع تقرير العـام 2017.
العشـرون  العربيـة  الـدول  ع  تتـوزَّ

المصنفـة فـي التقريـر إلـى فئتيـن؛ 
حيث سـجلت 12 دولة معـدالً يتجاوز 
50 علـى 100 وعلـى رأسـها اإلمارات 
العربيـة المتحدة والبحريـن والمغرب 
وعمـان وقطـر، بينمـا تـّم تصنيف 8 
دول ضمـن البلدان التـي حصلت على 
أقـل من 50 على 100، تبـدأ بجيبوتي 
وتنتهـي بالصومـال، لكـن المالحظـة 
األساسـية أن 15 بلـدا فـي المنطقـة 
سـجل تطـوراً إيجابيـاً، بالرغـم مـن 
فقـدان عـدد منهـا لبعـض الدرجـات 
فـي التصنيـف وذلـك بالمقارنـة مـع 
نتائـج سـنة 2017، بينمـا سـجلت 5 

تراجعاً. بلـدان 
السـنة  هـذه  تقريـر  حمـل  وقـد 
أكتوبر/تشـرين   31 فـي  الصـادر 
األول 2017 عنوان »ممارسـة أنشـطة 
األعمال 2018: اإلصـالح لخلـق فرص 

مناخ األعمال في المنطقة العربّية
إصالحات في انتظار االستقرار السياسي

جامل املوساوي

يشـتغل البنـك الدولـي منـذ 15 عامـًا علـى إيجـاد توصيـات مـن شـأنها مسـاعدة الـدول علـى تحسـين منـاخ 
األعمال للنهوض باقتصاداتها، من جهِة فتح المجال أمام االستثمار األجنبي والمحّلي، ومن جهِة أخرى حل 
بعـض المعضـالت االجتماعيـة ذات الطبيعـة أو الخلفيـة االقتصادية من قبيل البطالة والفقر والهشاشـة 
االجتماعيـة. لقـد فرضـت التحديـات المتناميـة التـي يفرضهـا تطـّور االقتصـاد العالمـي بيـن دورات النمـّو 
والركـود، واألزمـة واالنفـراج أن تتـم مراجعـة الكثيـر مـن العناصـر المتدخلـة فـي بيئـة األعمال، على مسـتوى 
القوانين، والسياسـات الضريبية وتنمية سـوق االسـتهالك، وأيضًا إعادة النظر في المقتضيات المنظمة 
هـات التـي يدعمهـا البنـك تصـب فـي االختيـار الليبرالي الـذي ال تلعب فيه  لسـوق الشـغل، خاصـة أن التوجُّ

الدولـة إاّل دورًا محـدودًا فـي سـوق السـلع والعمل معًا.

اقتصاد
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العمـل«، للتأكيد على العالقـة الوثيقة 
بين سـهولة ممارسـة األعمـال وقدرة 
االقتصـادات الوطنيـة على خلق فرص 
العمـل خاصـة فـي القطـاع الخاص، 
وذلك فـي إطار السـعي للخـروج من 
تأثيـرات األزمـة االقتصاديـة العالمية 
التـي يبـدو أن الجهـود للتعافـي منها 
قـد بـدأت تظهـر نتائجهـا مـن خالل 
عـودة معـدالت النمو، علـى األقل، إلى 
تسـجيل قيٍم إيجابية ترتفـع تدريجياً.

إاّل أنه، بالرغم من أن المؤشـر يسـعى 
لفهـم  موضوعـي  أسـاس  لـ»توفيـر 
ألنشـطة  البيئة التنظيميـة  طبيعـة 
علـى  والعمـل،  التجاريـة  األعمـال 
تحسـينها واالرتقـاء بهـا فـي مختلف 
أنحـاء العالـم«، كمـا يشـير إلـى ذلك 
البنـك الدولـي فـي التعريـف الخاص 
بهـذا المؤشـر، يهتم أكثـر بالمقاوالت 

وبالبيئـة  والمتوسـطة،  الصغيـرة 
عملهـا  بتنظيـم  المتعلِّقـة  القانونيـة 
وتيسـيره من خالل 10 مجاالت كبرى 
تتخلـل دورة حياة المقـاوالت بدءاً من 
إنشـائها وانتهاء بصعوبات األداء التي 
قـد تقودهـا إلـى اإلفـالس فـي حـال 
مـا إذا لـم تكن هنـاك قوانيـن ولوائح 
تمكنهـا من التعافي، ومـروراً بالولوج 
إلـى التمويـل والحصـول علـى عقار 
واسـتخراج تراخيص البناء والحصول 
على الكهرباء ومجـاالت أخرى. ويمثِّل 
هـذا النوع مـن المقاوالت فـي منطقة 
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا وفق 
2014 مـا  العـام  إلـى  أرقـام تعـود 
يقـارب 90 فـي المائـة مـن مجمـوع 
المقـاوالت العاملة فـي المنطقة، وهو 
ما يجعـل منهـا رافعة هامـة لتحقيق 
التنميـة االقتصادية والرفـع من معدل 

نمـو الناتج الداخلي اإلجمالي وتقليص 
نسـبة البطالـة باعتبارها خزانـاً كبيراً 

العمل. لفـرص 
أكثـر  فـإن   ،2018 تقريـر  وحسـب 
العوامل التي تعوق ممارسـات األعمال 
ق بصعوبة  فـي المنطقـة هو مـا يتعلَـّ
الحصـول علـى التمويل البنكـي الذي 
يشكل رئة حيوية النطالق واستمرارية 
المقاوالت، وأيضـاً ما يرتبط بإجراءات 
تسـوية حاالت اإلعسـار الـذي قد تقع 
فيـه نتيجـة عوامل ذاتيـة وموضوعية. 
يضـاف إلى هذيـن المعوقين الكبيرين 
الحمايـة  فـي  ل  يتمثَـّ ثالـث  معـوق 
فـي  األقليـة  للمسـهمين  الضعيفـة 
مجالـس  ممارسـات  مـن  المقـاوالت 
اإلدارة والمسـهمين الكبار، خاصة في 
ظّل النواقص المسـجلة على مسـتوى 
حوكمـة الشـركات، وأيضـاً فـي ظـّل 
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غيـاب قوانين تقي مـن حاالت تضارب 
المصالـح وتعاقـب عليهـا إن اقتضى 
األمـر. في هاته المجاالت تبدو المنطقة 
متأخـرة عـن باقـي األقاليـم األخـرى 
بحصولهـا على معـدل 32.25/100 
علـى  و47.92/100  و30.45/100 
التوالـي، وهـو مـا يعني أن كثيـراً من 
البلـدان العربية مطالبـة بالقيام بمزيد 
مـن اإلصالحـات في هـذا االتجـاه من 
أجل تشـجيع المسـتثمرين على إنشاء 
مشاريع تجارية تحقِّق الهدف المتعلِّق 

بخلـق مزيد مـن فـرص العمل.
خبـراء البنـك الدولـي يعتقـدون، مع 
ذلـك، أن نتائج المؤشـر على مدى 15 
عامـاً كانـت جيـدة بالنظر إلـى حجم 
اإلصالحـات التـي باشـرتها مختلـف 
الـدول علـى مسـتوى العالـم لتطوير 
بيئـة األعمـال بما في ذلـك دول عربية 
باتـت جاذبيتها لالسـتثمارات المحلية 
واألجنبية مرتفعة، ومـن ذلك ما عبرت 
عنه ريتا راماللـو القائمة بأعمال مدير 

وحـدة المؤشـرات العالمية فـي البنك 
الدولـي علـى هامـش التقريـر األخير 
بالقـول »إنـه لمـن دواعـي سـرورنا 
بوجـه خـاص ونحـن نحتفـل بذكرى 
مـرور 15 عامـاً علـى إطـالق تقريـر 
ممارسـة أنشـطة األعمـال أن نرى أن 
كثيـراً من اإلصالحات يجـري تنفيذها. 
وإننـا نتطلع إلى مواصلـة إلقاء الضوء 
علـى العقبات الحقيقيـة التي يواجهها 
رواد األعمـال من النسـاء والرجال على 
السـواء، واالحتفـال بالنجاحـات فـي 

السياسـات«. تغيير 
وأمام الركـود االقتصـادي الذي أعقب 
موجة الربيع العربي، وانخفاض أسعار 
النفـط والمـواد األوليـة فـي األسـواق 
العالمية، وهي عوامل انعكسـت سـلباً 
علـى قـدرات االقتصـادات العربية من 
جهـِة تقلُّص مـوارد الخزينـة وتراجع 
النشـاط االقتصادي، فـإن اإلصالحات 
التـي يقترحها البنك الدولي لتحسـين 
منـاخ األعمال تبـدو بالنظـر للظرفية 

علـى قدر مـن الوجاهة، بشـكل يمكن 
مـن خالله تفهـم االرتياح الـذي أبدته 
عـدة حكومـات فـي المنطقـة تجـاه 
تقدمها فـي التصنيف وتجاه اإلشـادة 
بتنفيذهـا  التقريـر  نهـا  يتضمَّ التـي 
ذلـك  شـأن  مـن  ألن  لإلصالحـات، 
اإلسـهام، ليـس فقـط في كسـب ثقة 
المسـتثمرين المحلييـن، بـل أيضاً في 
رفـع جاذبيتها لالسـتثمارات األجنبية. 
خـالل  مـن  نفسـه،  الدولـي  البنـك 
تقاريـره وبوابتـه اإللكترونيـة سـجل 
االسـتثمارات  لهـذه  تنازليـاً  منحنـًى 
األجنبيـة المباشـرة منـذ سـنة 2007 
ببلوغهـا رقما قياسـيا بأكثـر من 126 
مليار دوالر، قبل أن يتأثَّر المستثمرون 
أوال باألزمـة العالميـة التـي بـدأت مع 
نهايـة ذلك العـام، وثانيـاً بالتطورات 
السياسـية واألمنية التي صاحبت وتلت 
الربيع العربي لتصل االسـتثمارات إلى 
أدنى مسـتوياتها سنة 2015 بنحو 49 
مليـار دوالر. وفي العـام 2016 عادت 

مجاالت إعداد التقرير المتعلِّق بمؤشر ممارسة األعمال )المصدر: البنك الدولي(
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إلى االنتعاش بتسـجيل نحو 53 مليار 
دوالر.

إن تطويـر مناخ األعمال فـي المنطقة 
العربيـة يظّل رهاناً كبيـراً الحتواء عدد 
من المعضالت االجتماعية. لكن تحقيق 
هـذه الغاية ليس مرتبطـاً فقط بتنفيذ 
اإلصالحات التي يعتمدها البنك الدولي 
كوصفـة »طبية« لعالج أمراض تعتري 
القانونية  اللوائح واألنظمـة  باألسـاس 
المتعلقـة بحيـاة المقـاوالت، بل كذلك 
بعـودة االسـتقرار السياسـي واألمني 
االقتصـادي  بالوضـع  ثـم  للمنطقـة 
العـام في ارتباطـه باالقتصاد العالمي 
فـي أزماتـه وفـي انتعاشـه. بمعنـى 
آخـر، إذا اسـتمرت االضطرابـات التي 
تعيشـها أكثر مـن دولة فـي المنطقة 
العربية، وإذا لم تنتعش أسـعار النفط 
والمواد األولية، التي تشـكل أهم موارد 
العربيـة،  الـدول  لمختلـف  الخزينـة 
وإذا لـم تنتعـش اقتصادات الشـركاء 
التجارييـن، في ظل ضعـف العالقات 
التجاريـة البينية، فـإن تنفيذ توصيات 
البنـك الدولـي لن يحـّل مشـاكل مثل 
ارتفـاع أعـداد العاطليـن عـن العمـل 

وتمـّدد خريطة الفقـر إاّل جزئياً.
ـده نشـرة صندوق  هـذا المعطـى تؤكِّ
النقد الدولـي »آفاق االقتصاد اإلقليمي: 
الوسـطى،  وآسـيا  األوسـط  الشـرق 

أكتوبر 2017«، باإلشـارة إلى أن »كفة 
التطـّورات السـلبية هـي األرجـح في 
ميزان المخاطر التي تشمل الصراعات 
والمخاطـر األمنيـة اإلقليميـة، وخطر 
القالقل االجتماعية واإلرهاق الناتج عن 
اإلصـالح، واسـتمرار تعرض النشـاط 
الزراعـي لمخاطـر التطـّورات الجوية 
والسـعرية. ومن المخاطـر التي تهدِّد 
البيئـة العالميـة وتؤثِّر علـى المنطقة 
خطر تشـديد األوضاع المالية العالمية 
بسـرعة أكبر واتباع سياسات انغالقية 
فـي االقتصادات المتقدمة«، وهو وضع 
لن يسـاعد بـأي حال علـى امتصاص 
حجـم  وتقليـص  البطالـة  معـدالت 

الهشاشـة االجتماعيـة والفقر.
المفارقـة، حيـث تتقـدَّم  أمـام هـذه 
البلـدان العربية فـي تنفيذ اإلصالحات 
الضرورية لتحسـين منـاخ األعمال في 
ظّل األوضاع غير المسـاعدة المذكورة 
وفـي غياب مبـادرات حقيقيـة لوضع 
حـد للحـروب الدائـرة فـي المنطقـة 
في المـدى المنظور، مـن المحتمل أن 
تكون منطقة الشـرق األوسـط وشمال 
االقتصاديـة،  األقاليـم  آخـر  إفريقيـا 
وفـق التصنيفـات المعتمـدة مـن قبل 
سات المالية واالقتصادية الدولية،  المؤسَّ
التـي ستسـتفيد مـن التعافـي الـذي 
يشـهده االقتصـاد العالمـي بعـد نحو 

عشـر سـنوات من األزمـة. إن المنطقة 
ُمنْـَذَررة خـالل سـنوات أخـرى مقبلة 
للبقـاء فـي حاجـة مسـاعدات تمكنها 
مـن الحفـاظ علـى بعـض التوازنـات 
الماليـة واالجتماعية، في انتظار إحدى 
معجزتين مقرونة باستتباب االستقرار 
ل األولى في  السياسـي واألمنـي، تتمثَـّ
حدوث تطـورات تعيـد أسـعار النفط 
إلـى المسـتويات القياسـية لمـا قبـل 
االنخفاض الكبير )140 دوالر للبرميل 
عـام 2008(، وذلك مثـل االتفاق على 
خفـض اإلنتـاج بشـكل كبيـر ولمـدة 
طويلـة، أو تعـذر اإلنتـاج لـدى بعض 
كبـار المنتجيـن )فينزويال...( لسـبب 
مـن األسـباب كاسـتمرار االضطرابات 
مثـال، أو مجـرد ارتفـاع مهـم لطلـب 
المسـتهلكين الكبار كالصين والواليات 
المتحـدة. أما المعجـزة الثانية فتتمثل 
فـي تحقيـق تكامـل اقتصـادي بيـن 
بلـدان المنطقـة يعفيهـا مـن االعتماد 
التجارييـن  الشـركاء  علـى  المتزايـد 
فـي الغـرب، أو من دول شـرق آسـيا 
الناشـئة أو الصيـن، ويحّد مـن َتَفاُقِم 
عجـز الميـزان التجاري الوطنـي لكّل 
بلـد من بلـدان المنطقة علـى حدة مع 

هؤالء.
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»القواميـس والمعاجـم فـي كّل لغـات العالـم، لـم تمنـع النـاس من أن 
ُيطـوِّروا لغتهـم، ويخضعوها لمسـتجدات عديدة تناسـب الحياة اليومية 
المعيشـة، واسـتخدامها فـي مجـاالت العلـوم والفنـون التـي تدخل في 
سياق االتصال الجماهيري، كالمسـرح والسينما والصحافة وكرة القدم، 
بـل وفـي كثير مـن المهن والحـرف، كونها فضـاءات ُتعبِّر عن التشـارك 

االجتماعي«...

»نحـن في حاجة إلى سـّن تشـريعات وقوانين ومواثيـق زجرية صارمة 
ُتَغـرُِّم مثالً كّل شـركة تجاريـة، أو وكالة دعائية ال تحتـرم في ملصقاتها 
اإلشـهارية اللّغـة الوطنّيـة، وتعاقب كّل مـن يثبت في حقـه أنه يعارض 
هـذه اللّغة المنصوص على رسـميتها صراحًة، وبـدون منازع في جميع 
الدسـاتير العربّيـة، وسـوى هذا مـن اإلجـراءات العملية الرادعة لفسـاد 
اللّغـة العربّيـة فـي الفضاء اإلعالمي، وفـي دبلجة األفـالم األجنبية، وفي 

حوارات الشـخصيات في األفـالم العربّية، وفـي اإلدارات العمومية«...

خروج العربيّة من النّص!
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ة أن  ال يمكـن ألي لغـة مـن لغـات العالـم الحيَـّ
تّدعي لنفسـها االكتفاء بذاتها علـى نحٍو يجعلها 
تسـتغني عن االقتراض من األلسـن األخرى. لكن 
هـذا المبـدأ إذا كان صحيحـاً فـي حـال وجـود 
تكافؤ بين لغتين ُمعيَّنتيـن، تتفاعالن وتتالقحان 
بموجبه على قدم المسـاواة، وهـو ما ُيعّد مصدر 
ثـراء لهمـا معـاً، فإنـه يكـون غيـر صحيح في 
أحـوال أخـرى. أخـّص بالذكر منهـا حين تكون 
لغـة ما عرضة لمسـخ مقصـود من لـدن لغة أو 
لغـات أخرى. وأظـّن أن هذه حال اللّغـة العربيّة 
اليـوم التـي تتعـرَّض مـن كّل جانـب لغـارات 
تشـويهية هـي ما أصبـح ُيعـرَف فـي األدبيات 
La Pol- )السوسيو-لسانية بـ»التلويث اللُّغوي«
lution linguistique(. ويتمثـل في اندسـاس 
)ُمغـرض( لعناصـر لغوّيـة، طفيليـة وُمتغايرة 
الطبيعـي  النظـام  ضمـن  واألشـكال،  األنـواع 
والمؤسسـي للسـان العربي، وهو ما ال يقدر معه 
هـذا النظـام على اسـتيعابه وتحّمله مـن غير أن 
يختـّل توازنه وينفرط تماسـكه، ومـن َثمَّ يعيقه 

والتجدُّد. التطـوُّر  عن 

بعيـداً عـن كّل نزعة تشـاؤمية أو إنكارية، يمكن 
القـول إن لغتنـا تنـذر، فـي الحال وفـي المآل، 
بورطة حقيقية ال يجـوز -كما هو رائج ومتداول 
بيـن بعض المهتميـن- االلتفاف عليهـا بالتغنِّي 
بماضـي لغة الضـاد المجيد التليد، أو باسـتنفار 
نعرة عروبية اسـتعالئية هوجاء تنظـر إلى واقع 
لغتنـا نظـرة الرضـا واالرتيـاح، بـل البـد مـن 
ر  مواجهتها بأعلـى قدر من الموضوعيـة والتبصُّ

د. والتجرُّ
بالفعـل، كيـف ُيعقل االحتفـال بالعربيّـة وواقع 
الحـال يؤكـد أنها لغـة تتطـوَّر- هـذا صحيح- 
لكـن من حال سـيئ إلى حال أسـوأ منـه؟ لنكْن 
صرحـاء مع أنفسـنا. فآفة »التلهيـج«، المهيمنة 
في جميع الفضـاءات العامة والمعامالت اليومية، 
امتـدَّت أطنابهـا لتطـال مناهج التعليم نفسـها، 
كما هـو مالحظ فـي مصر، وكما يحـاول بعض 
ُعتـاة الفرنكفونيـة- بالمغـرب مثالً- ترسـيخه 
بالدعـوة العلنية إلى اسـتبدال الفصحى باللهجة 
المغربيـة، إلى َحّد أنهم وضعـوا لها نظاماً نحوّياً 

وصرفيّـاً ضخماً في ألـف صفحة.

ألف خلطة وخلطة
واللّغة العربيّة في ورطة!

د. رشيدبنحدو

أقرتها  سنوية  احتفالية  مناسبة  ديسمبر  شهر  من  عشر  الثامن  اليوم  يمثل 
من  كّل  كان  ولئن  العربّية.  بالّلغة  لالحتفاء   1973 في  المتحدة  األمم  منظمة 
في  الغاية  بلوغ  أجل  من  ومسرة  فرح  على  االجتماع  يعني  واالحتفاء  االحتفال 
تكريم شخص أو امتداح فكرة أو التنويه بمشروع، فهل من الممكن هنا )عربّيًا( 
يحظى  أن  أهلية  بكل  يستحق  موضوعًا  العربّية  الّلغة  اتخاذ   )2017 )في  واآلن 

بهذه العناية؟
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ولـم يعد سـرّاً، على سـبيل التمثيـل، أن التعليم 
فـي كافة مسـتوياته قـد سـّجل تدهـوراً كارثيّاً 
مقلقـاً جعـل اآلبـاء يتهافتـون علـى المـدارس 
والمعاهـد، وحتـى الجامعـات التابعـة للبعثات 
الثّقافيّـة األجنبيـة، )حيـث تـكاد اللّغـة العربيّة 
تختفي من برامجها ومقرراتها(، وذلك ليسـجلوا 
بهـا أبناءهم، وهو مـا ُيؤدي- ال عجـب في هذا- 
إلـى بـروز أنتلجنسـيا مسـتلبة ال تمـّت إلى لغة 
األسـالف وتراثهم وأخالقهم وعاداتهم بأي صلة.

وكيف تسـتطيع لغتنا القومية أن تصمد وتتطوَّر 
وتسـتمر في التأثيـر وهي تتعرَّض فـي أوطاننا 
لمنافسة شرسة من اللّغتين الفرنسية واإلنجليزية 
اللتين تسـتأثران بالسـلطة والهيمنة والنفوذ في 
كافـة مراكز القرار السياسـي واإلداري والثّقافي 
واإلعالمـي،  واالقتصـادي  والسـياحي  والمالـي 
منافسـة تضطر معها اللّغـة العربيّة إلى التقهقر 
واالنكماش، وكأّن في هـذا الوضع إقراراً بقصور 
لغتنـا عن مواكبة مـا تفرضه العولمة الكاسـحة 
مـن رهانـات وتحّدّيات بزعم عجزهـا عن تصوُّر 
المفاهيـم وتوليد المصطلحـات الكفيلة بالتعبير 
عن مسـتجدات العصر في كافـة حقول المعرفة 

والتدبير. واالبتكار 
ومـا يزيـد الطين بلة هو أن شـريحة عريضة من 
نخبتنـا المثقفـة ومن أطرنـا التقنيـة ال تخفي، 
باسـم الحداثـة، ازدراءهـا للّغـة الضـاد بزعـم 
أنهـا لغة ماضويـة تقليدية ال تصلـح إاّل لمزاولة 

العبـادات والمناسـك الدينية.
بـل إن العقـوق والتنفـج يبلغـان لديهـم درجة 
االمتنـاع، اسـتكباراً وأنفـًة، عن التحـدُّث بها في 
لقاءاتهـم العائليـة ومكاتـب العمـل والمؤتمرات 
واالسـتجوابات الصحافيـة والفضـاءات العامة، 
كاألنديـة والمقاهـي... إلخ. ولذلـك، فاألجدر بها 

أن تتـم متحفتهـا فـي دور اآلثار الدارسـة.
والمالحـظ أن مـا يتجاوز الَحّد حّقـاً هو نفورهم 
مـن تلقيـب أبنائهـم بأسـماء عربيّـة وإيثارهـم 
السـينما  ودور  والمقاهـي  الشـوارع  تسـمية 
والمتاجر والعمارات بأسـماء أعـالم أجانب، كما 
لـو أننا نعـدم شـخصيات ومآثر وأحداثـاً عربيّة 
وإسـالميّة يمكن استعارة أسـمائها لتكون عنواناً 
لهـذه المنشـآت والفضـاءات. اطلبوا من شـاب 
وشـابة عريسين، يريدان شراء مسكن، أن يختارا 
بين شـقة فـي عمـارة ُتدعى مثـاًل »إقامـة برج 

إيفل« )إحالة على Tour Eifell  La في باريس(، 
وشـقة أخـرى في عمـارة مجـاورة ُتدعـى مثالً 
»إقامـة عرفـات« )إحالـة على جبـل عرفات في 
السعودية(، والشـقتان معاً بالمواصفات نفسها. 
األكيد أنكم ستسـمعون ما يثبت بلوى االسـتالب 
هـذه، فبئسـت الحداثة إذا كانت تنكـراً لمقومات 
الهوّيـة الوطنيّـة والقوميّة، وفـي ُمقدمتها اللّغة 

. العربيّة
اهتمامنـا اآلن علـى نـوٍع آخـر غيـر أخيـر مـن 
التحّدّيـات التي تفاقم كارثـة هذا التلويث اللُّغوي 
الغاشـم، ومن ثمَّ تعرُّض لغتنا إلى ورطة فادحة. 
ـل  وأعنـي به خاّصة الخطاب اإلشـهاري الُمتوسِّ
باللّغـة المكتوبـة والمرصـود للرؤيـة. فمن آثار 
العولمـة ومـا رافقها من احتدام لروح المنافسـة 
ع مذهل في وسـائل الترويج  في االبتكار ومن تنوُّ
سـات الصناعيـة والتجارية من  لما تنتجه الُمؤسَّ
سـلع وبضائع، والتبشير بفوائدها ومزاياها، كان 
لزامـاً على هـذه أن تنصـب في الشـوارع، وفي 
غيرهـا مـن الفضـاءات العاّمة، صفائـح وألواحاً 
ويافطـات دعائيـة كبـرى تراهـن على اسـتمالة 
باقتنـاء  وإغرائهـم  فيهـا  ـل  التأمُّ إلـى  النـاس 
منتجاتهـا مـن معـّدات منزليـة وأدوات ترفيهية 
ومسـتحضرات تجميلية وسـوى ذلك مما أصبح 
د  حاليّـاً ضرورّيـاً للحيـاة. ولهـذه الغايـة، تتعمَّ
اسـتبدال الفصحى في تلك الحامالت اإلشـهارية 
بخليـط من الملفوظـات غير المتجانسـة، بحكم 
صدورهـا عن لغات مختلفـة، كالدارجة المحلِّية، 
وكـذا اللّغـات األجنبيـة مكتوبة تـارًة بالحروف 
الالتينيـة، وتـارًة أخرى بالحـروف العربيّة. وإذا 
كان ممكنـاً أن نخمِّـن بالتقديـر الحدسـي أن ما 
د هو فـي نظر وكاالت  ُيبـرر هذا االختيـار الُمتعمَّ
اإلشهار أن اسـتعمال الفصحى ال يضمن بما فيه 
الكفاية كسـب وّد الزبنـاء االفتراضييـن وثقتهم 
بغرض إقناعهم بشـراء هذا المنتـج أو ذاك، فإن 
المؤكـد أن هـذا االختيـار يـؤدي ال محالـة، وفي 
المـدى البعيد، إلى تهميـش الفصحى، هذا إذا لم 
يكـن الغرض هو كيد ُمبيَّت يسـتهدف محاربتها 

والقضـاء عليها.
لقـد أمكـن لـي أن أُعايـن عـدداً مـن اللوحـات 
اإلشـهارية المنتشـرة في شـوارع وأزقـة مدينة 
فـاس المغربية، حيث أُقيم. وبصـرف النظر عما 
يزينهـا مـن تصاوير ورسـوم وعن لعبـة األلوان 
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والخطـوط والبياضـات )وهـذه جميعاً وسـائط 
فنّيّـة وجماليـة تخاطب عين المشـاهد ووجدانه 
مـن أجـل إيقاعـه في فـخ المبـادرة إلى شـراء 
د(، فـإن مـا ُيميِّز  المنتـج دون مقاومـة أو تـردُّ

بعضهـا هو أسـلوب التدريـج المحلِّي. 
وفـي مـا يلـي َعيِّنـة تمثيليـة لهـذه الخاصيـة 

البالغيـة:
-»ُشـبِّيْك ُلبِّيـْك، َخْمَسـا ْد اَلْْمالَييـْن ِبيـن ْيدِّيْك، 
ة ْقبَالْْت َعيْنِيْك« )صاحبة اإلشـهار شركة  ـقَّ والشُّ

عقارية(.
-»َخْمـَس ْوْخِميـْس، َعنْْدَنا َهَداَيـا ْف الحين َعنْْد 
كّل عقد تأمين« )صاحبة اإلشـهار شركة تأمين(.
- »سـعادتي َمـا َكتْْكْمْل ِغيْر بسـعادة لْْعزَاْز على 

قلبي« )صاحبة اإلشـهار شركة قروض(.
ـلها باللسـان  تشـترك هـذه النصـوص في توسُّ
المغربـي الـدارج، لكننـا إذا اسـتثنينا ملفـوظ 
»شـبيك لبّيـك« الـذي ُيحيل على طقس سـحري 
عجائبـي، وكـذا ملفوظ »خمسـا وخميس«، الذي 
ُيحيـل علـى معتقد خرافـي، فإن الوحـدات التي 
تؤلِّف النصوص الثالثة مشـتقة من أصول عربيّة 
فصيحـة تّم مسـخ سـمتها وابتـذال معياريتها، 

ومـن ثـمَّ حرمانهـا مـن نضارتهـا وأصالتهـا، 
وذلـك بزعم أن هـذه األصول تفتقـر إلى المرونة 
والفعاليـة والتلقائيـة الضرورية إلنجـاح عملية 
اإلقنـاع. والحال أن الفصحـى ال تعدم هذه اآلثار 
المراهـن علـى إحداثهـا في نفسـية َمْن يشـاهد 
لوحـة اإلشـهار. ولَعّل هـذا ما تكون قـد انتبهت 
إليـه مثالً جمعيـة للوقاية من السـرطان وعالجه 
بالمغـرب. فبعـد أن قامت بحملة دعائية واسـعة 
بالعاميـة المغربية، تحث النسـاء علـى اّتقاء هذا 
المـرض قبـل ظهوره، مـن خالل هذا اإلشـهار: 
»الكْشـْف ْبْكـرِي بالّذْْهْب ْمْشـرًي«، سـرعان ما 
عوّضتـه بإشـهار آخـر مصـوغ بلغـة معيارية 
سـليمة وفي متنـاول الجميـع يقـول: »أحبك يا 
امي. أسـرعي إلى الكشـف المبّكر على سـرطان 

الثدي«.
ومن المظاهر األخرى لتلويـث اللّغة العربيّة، التي 
أصبحت شـائعة في الخطاب اإلشهاري بالمغرب، 
أن وكاالت الدعاية تعمـد- ياللفضيحة- إلى كتابة 
العربيّـة، سـواء أكانـت فصيحة أم كانـت عامية، 
بالحروف الالتينية نعم. بالحروف الالتينية! فهذه 
مثالً إحدى شـركات التأمين على السـيارات، حين 
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أرادت الترويـج لتميُّزها عن الشـركات المنافسـة 
األخـرى باسـتفرادها بسـرعة تسـديد مـا يدفعه 
الزبـون مقابل إصـالح وصباغة سـيارته، لم تجد 
أحسـن من الحـروف الالتينيـة للتعبيـر عن هذه 
 ta3wid« :اإلمكانيـة من خالل لوحة دعائية تقول
sari3«، وهـو نقل صوتي بهـذه الحروف للعبارة 
الفصيحـة: »تعويض سـريع«. فيـا لجنون وعبث 
هـذه النزعة االسـتغرابية المرصودة، بنية سـيئة 
وبسـبق تصميم، لضرب اللّغة القوميّة وأبجديتها، 
ـر  وهـو مـا ليـس مـن غيـر أن يذّكرنـا بالُمفكِّ
بـه  المشـهور بتعصُّ المصـري سـالمة موسـى، 
للحضـارة الغربيّـة وبدعوتـه إلى كتابـة العربيّة 
من اليسـار إلـى اليمين بالحـروف الالتينية. وفي 
المقابـل، تعمـد وكاالت إشـهار أخرى إلـى كتابة 
العامية المغربية هـذه المرة بهذه الحروف ذاتها، 
مثـل قول إحداها في اسـتدراج زبنـاء افتراضيين 
 Nari« إلـى اقتنـاء نـوع ثميـن مـن الشـوكوالته
chhal bnine« )»َناِري ْشـَحاْل ْبنِيـْن«(، والحال 
أنـه كان بإمكانهـا أن تراهـن علـى تحقيـق هذه 
الغاية نفسـها بقولها بكل بسـاطة: »يـا للروعة ! 

لذيذ«!… كم هـو 
تعدَّدت اللكنات- إذن- وكثرت العجمات، وتنوَّعت 
اللثغات، والهدف واحد، سـواء أكان معلناً أم كان 
ُمموَّهـاً، وهـو تضييـق الخنـاق علـى الفصحى 
ل  بغـرض توريطها فـي إحراجات وأزمـات تعجِّ
بتقهقرهـا إلـى مرتبة لغة ثانويـة. فكيف يعقل، 
والحـال هذه، االحتفـال بها وأحـد وزراء التربية 
والتعليـم بالمغرب، الـذي ُيفترَض فيـه الحفاظ 
ع عن اإلعالن  علـى نقـاء اللّغة الوطنيـة، ال يتـورَّ
التحـدُّث  يرفـض  أنـه  األشـهاد  رؤوس  علـى 
بالعربيّـة ازدراًء لهـا، وأّن آخر خلفـه على رأس 
الـوزارة نفسـها، يتعمَّـد فـي حديثـه بالعربيّـة 
أمـام اإلعالمييـن، أن يتلعثم ويتلجلج مسـتنجداً 
بمسـاعديه لينوبـوا عنه فـي قول مـا ُيريد قوله، 
تعبيـراً منه عن احتقاره لهـا، وأّن وزيرة تتباهى 
فـي برنامج حـواري تليفزيونـي بكونها تتجنب 
الحديـث بالفصحـى. لمـاذا؟ ألنهـا تتسـبَّب لها 

شـديدة؟!… حّمى  في 
لسـنا طبعـاً ضـد تخصيـص لغـة الضـاد بيوٍم 
عالمـي، لكن شـريطة أالَّ يكون، كمـا هي العادة 
عندنـا، مناسـبًة الجترار البديهيات والمسـلّمات، 
مـن قبيل أنها لغـة القرآن المعجـزة، وأنها عماد 

الهوّيـة، وأن لهـا مـن المناعـة الفطريـة الذاتية 
مـا يسـعفها علـى مقاومـة مـا تتعـرَّض له من 
تلويـث وتهجيـن متعمديـن، فـكل هـذا وسـواه 
مجـرد شـعارات طنانـة لـم تعـد تجـدي لكثرة 
تردادهـا الببغـاوي. نعم، نحـن ال نعترض على 
هـذا اليـوم، لكـن شـريطة أن يكـون مناسـبًة 
الجتمـاع مجامـع اللّغـة العربيّـة واألكاديميـات 
والجامعـات والبرلمانـات واألحـزاب والنقابـات 
ومنظمـات المجتمع المدنـي واتحـادات الُكتَّاب 
واألدبـاء وجمعيـات حمايـة المسـتهلك... إلـخ، 
وذلك بجـدول عمل دقيق من نقطـة واحدة ُيمنع 
الحيـاُد عنهـا، أال وهي سـّن تشـريعات وقوانين 
ومواثيـق زجريـة صارمـة ُتَغرُِّم مثالً كّل شـركة 
تجاريـة، أو وكالة دعائية ال تحترم في ملصقاتها 
اإلشـهارية اللّغة الوطنيّة، وتعاقـب كّل من يثبت 
فـي حقه أنـه يعـارض هـذه اللّغـة المنصوص 
على رسـميتها صراحًة، وبدون منازع في جميع 
الدسـاتير العربيّـة، وسـوى هذا مـن اإلجراءات 
العملية الرادعة لفسـاد اللّغـة العربيّة في الفضاء 
اإلعالمـي، وفـي دبلجـة األفـالم األجنبيـة، وفي 
حوارات الشـخصيات فـي األفـالم العربيّة، وفي 

إلخ. العموميـة...  اإلدارات 
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إذا أخذنـا بالفكـرة األكثـر شـيوعاً، والتي تقول 
إن اللّغة وسـيلة، أو أداة لنقل المشـاعر واألفكار 
بيـن الُمتكلِّميـن، فمعنى هذا أن اللّغـة تحيا على 
ألسـنة الُمتكلِّمين بها. أي أن فكرة عزل الُفصحى 
ـدة عن لهجاتها الُمتعـدِّدة تجعل مفهومنا  الُموحَّ
للغة- وال سـيما العربيّة- منقوصاً. فالعربيّة هي 
أكثـر لغات العالم تعدُّداً، حتى فيما قبل اإلسـالم. 
والواقـع أن هـذا العزل مجرَّد إجـراء للتمييز بين 
لغة الكتابـة ولغة الكالم. ومع ذلـك فلغة الكالم، 
دخلـت دوائـر الكتابـة األدبيّـة أيضـاً، وأنتجت 
بالغتهـا وجمالياتهـا فـي بعـض الفنـون، منها 
الشـعر النبطي والعامي والمسـرح والسيناريو. 
كمـا نراها اآلن علـى مواقع التواصـل االجتماعي 

د معنـى التواصل.  ذات فاعلية واسـعة تؤكِّ
ولـن أسـتبعد أن دخـول اللهجـات فـي دوائـر 
دة،  الكتابـة، سـينتهي إلى )لهجـة( عربيّـة ُموحَّ
كمـا حـدث قديماً مـع الُفصحى. وهـذا االحتمال 
ليـس رجمـاً بالغيب، بقـدر ما هـو مالحظة عن 
تقـارب طرائـق التعبيـر اللُّغـوي علـى مواقـع 
البلـدان  مواطنـي  بيـن  االجتماعـي  التواصـل 

 . لعربيّة ا
يطيـر  مثـل طائـر  العربيّـة  لغتنـا  أن  الواقـع 
القـوة  مـن  قـدراً  يمنحهـا  وهـذا  بجناحيـن، 
والحيوية، بل والتناسـق الجمالـي بين الجناحين 

وحركتهمـا. فـكّل منهما يضبط إيقـاع اآلخر في 
نظام لغـوي دقيق وجميل، يضمـن فاعليتها في 

العامة.  الفضـاءات 
الواقـع أيضـاً.. أن القواميـس والمعاجـم في كّل 
لغـات العالـم، لـم تمنع النـاس مـن أن ُيطوِّروا 
لغتهـم، ويخضعوها لمسـتجدات عديدة تناسـب 
فـي  واسـتخدامها  المعيشـة،  اليوميـة  الحيـاة 
مجـاالت العلوم والفنـون التي تدخل في سـياق 
والسـينما  كالمسـرح  الجماهيـري،  االتصـال 
والصحافـة وكرة القدم. بـل وفي كثير من المهن 
ر عن التشـارك  والحـرف، كونهـا فضـاءات ُتعبِـّ
االجتماعـي، كما أن الفنـون والرياضات ُتعبِّر عن 
التشارك العاطفي والشـعوري. وهذه الفضاءات 
تنتـج لغتهـا ومصطلحاتها الخاصـة، ونتداولها 
فتصبـح جـزءاً مـن لغتنـا بفضـل تأثيرهـا في 

المحيـط االجتماعـي العام. 
مـع ظهور التليفزيون حـاول المجمع اللُّغوي أن 
يضع مصطلحـاً معجمياً يقابل كلمة )تليفزيون( 
فجـاء بكلمـة )مرنـاء( مـن الفعل )يرنـو(، لكن 
المرجعيـة المعجميـة للكلمـة، لم تجبـر الناس 
وا يقولـون )تليفزيون(،  علـى اسـتخدامها، فظلَـّ
لكنهـم اسـتطاعوا تطويعهـا لتخضـع للنظـام 
الفصيح، فاشـتقوا منها تلفـاز، وتلفزة، ومتلفز، 
ويتلفـز. واألمر نفسـه حدث مع ظهـور الموبايل 

روا  يُطوِّ أن  من  الناس  تمنع  لم  العالم،  لغات  كّل  في  والمعاجم  القواميس 
المعيشة،  اليومية  الحياة  تناسب  عديدة  لمستجدات  ويخضعوها  لغتهم، 
االتصال  سياق  في  تدخل  التي  والفنون  العلوم  مجاالت  في  واستخدامها 
من  كثير  وفي  بل  القدم،  وكرة  والصحافة  والسينما  كالمسرح  الجماهيري، 

المهن والحرف، كونها فضاءات تُعبِّر عن التشارك االجتماعي.

مثل طائٍر يطير بجناحين!
سيد الوكيل
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والكمبيوتـر، وكّل الفضـاءات المسـتحدثة، التي 
ُتسـتخدم كوسـائط لنقـل اللّغة ومـا تحويه من 
أفـكار ومشـاعر. ومـع الوقـت، دخلـت مفردات 
 setup(- delete - :جديـدة فـي حياتنـا، مثـل
Canceled(. خضعـت لقواعـد الصرف العربي، 
وولدنا منها اشـتقاقات، وتعبيرات، أخذت معاني 
لـم تكْن موجـودة في خطابنـا اليومـي، ولكنها 
اآلن أصبحـت جزءاً منه. إن مثـل هذه التفاعالت، 
ـد قـوة لغتنـا العربيّـة، ومرونتهـا، وقدرتها  تؤكِّ

علـى التفاعـل مع اللّغـات األخرى. 
خاصيـة التفاعـل ضروريـة جـداً لتطـوُّر اللّغة 
وبقائهـا، بعكـس مـا نظـن، ونقلق من شـيوع 
مفـردات غريبـة علـى لغتنـا. لقـد فعلنـا هـذا 
مفـردات  لغتنـا  اكتسـبت  التاريـخ،  َمـّر  علـى 

فارسـية وتركيـة. كمـا اسـتطاعت العربيّـة أن 
ُتصـدِّر مفـردات مثـل: )كوب، وكحول، وسـكر، 
وقطـن.. إلخ( إلى لغات أجنبيـة، نجحت بدورها 
في إخضـاع هذه المفـردات لنظاميهـا الصوتي 
والنحـوي. هـذا األمـر كان يحدث طـوال الوقت، 
والسـيما بين المجتمعات التي تفاعلت فيما بينها 
علـى نحٍو مباشـر، كما حـدث بيـن المجتمعات 
العربيّة والفارسـية والتركية واإلسـبانية. غير أن 
التفاعـالت اللُّغويـة بيـن المجتمعـات، أصبحت 
أكثر نشـاطاً فـي العصر الحديـث نتيجة لتطوُّر 
أدوات االتصـال، والقوانيـن التـي ترعـى حقوق 
السفر والهجرة سـواء الدائمة أو الُمؤقَّتة ألسباب 

العمـل مثالً. 
للغـة أيضاً هوّية مكتسـبة من الجـذور المعرفية 



27 السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 2017

والثقافية، مثل: الدين والعـرق والبيئة الطبيعية. 
وهـي التي تضمـن عمليـات التواصـل والتفاعل 
ـن المتكلِّم،  بيـن المجتمعـات العربيّة، بـل وُتمكِّ
مـن أن يتنقـل بين لهجات مختلفـة- داخل اللّغة 
العربيّـة- من غير أن يشـعر باالغتراب أو التعثُّر. 
فالمطربـة الجزائريـة أو التونسـية يمكنهـا أن 
ي بالعامية المصرية بسالسـة، والمصريون  ُتغنِـّ
الذين يعيشـيون في مجتمعـات الخليج العربي، 
سـرعان مـا يتكلَّمون بلهجـة أهله، بـل يمكنهم 
تعثُّـر،  بـال  الصوتـي  نظامهـم  يسـتخدموا  أن 
فيسـتخدمون الكشكشـة مثـاًل عنـد نطق حرف 

الكاف.
صحيـح أن اللهجـات المختلفـة تتخـذ لنفسـها 
النهايـة  فـي  لكنهـا  زة،  ُمميَـّ صوتيـة  أنظمـة 
تخضـع لهوّية واحدة، تعمـل بمثابة وعاء للطاقة 
الشـعورية للغة، وهـذه الطاقة، تسـري في لغة 
الحيـاة اليوميـة بقـوة، وكذلك في لغـة االتصال 
الجماهيـري، علـى نحـو مـا نجد فـي اإلذاعة أو 
التليفزيـون والسـينما. والواقـع أن هـذه الطاقة 
الشـعورية للغـة أهـم مـن دقـة المعنـى أثنـاء 
الـكالم. فنحـن في مجال كـرة القدم، نسـتخدم 
)شـاط الكـرة( بـدالً مـن ركلهـا، واألخيـرة هي 
األدق فـي المعنـى. لكـن لفظـة )شـاط( تضمر 
طاقـة شـعورية أكثر أثراً فـي التعبير عـن ِحّدة 
االنفعـال، والمباغتـة التـي نجدهـا فـي اللعبة. 
والجديـر بالذكـر أن معانـي كلمـة )شـاط( في 
القامـوس تـدور حـول أثـر الفعـل، ال الفعـل 
نفسـه، علـى نحو مـا نقـول: شـاط الطبيخ أي 
احتـرق، واستشـاط غضباً أي انفجر، والشـطط 
هـو االنفعـال والتجـاوز في الـكالم. ويبـدو أن 
األصيـل فـي  الجـذر  الشـعورية هـي  الطاقـة 
أي لغـة، فثـم اعتقـاد أنهـا نشـأت عـن محاكاة 
اإلنسـان األول للطبيعـة في أصواتهـا وصورها. 
ربمـا لهذا السـبب نجد )shoot( فـي اإلنجليزية 
بمعنـى أطلـق النار، وقـذف، وهو معنـى قريب 

جـداً منه فـي اللّغـة العربيّة.
ـد أن الوظيفـة الصوتية للغة، لهـا األولوية  الُمؤكَّ
تحمـل  كونهـا  الجماهيـري،  التواصـل  عنـد 
ـد المشـاعر اإلنسـانية كالحزن  التعبيرات وتجسِّ
والغضب واأللـم. إننا جميعـاً، وباختالف لغاتنا، 
م وننفعـل، ونضحـك بأصـوات متقاربة أو  نتألَـّ
واحـدة. وهـذا األمر ليـس مرتبطاً بالمكتسـبات 

الثقافيّـة بين المجتمعات، بل يبـدو غريزياً. فقد 
اكتشـفت الدراسـات اللُّغوية المرتبطة بالسـلوك 
اإلنسـاني، أن كّل األطفال يبـدؤون اللّغة بأداءات 
رون بها عن مشـاعرهم من  صوتيـة واحـدة ُيعبِـّ
جـوع أو ألم أو خـوف.. إلـخ. وأن األمهات تفهم 
هـذه اللّغة علـى نحٍو غريـزي فيما ُيعـرف بالـ 
)mothers(، وأن تنامي العاطفة بين األم واالبن، 
ية  رهـن بتنامـي هـذه اللّغـة. وتكـون لهـا أهمِّ
خاصـة في حـاالت التواصل مع األبنـاء المعاقين 

حركيّـاً وعقليّاً. 
لكن اللّغات األرقى، تعمل على حشـد مسـتويات 
عديدة من الطاقة الشـعورية. وفي لغتنا العربيّة، 
ل الُفصحـى المكتوبة هذا المسـتوى األرقى.  تمثِـّ
الـذي يرتقـي بلغـة األدب والرسـائل والفنـون 
المكتوبـة كافـة. ويقـف الِشـعر على قمـة هذه 
الفنـون، فهـو فّن العربيّـة األول، وحامـل تراثها 
الشـعوري. لكن فنون األدب الشفهية والمنطوقة، 
التي تخضـع للهجات المحلِّيّة علـى نحو ما نجد 
فـي الِشـعر النبطـي وِشـعر العاميـة المصرّية، 
نجحـت أيضـاً فـي امتـالك طاقتها الشـعورية. 
، فهـذه الوظيفـة التهذيبيـة، التي تقوم  ومـن َثمَّ
عليهـا الطاقـة الشـعورية، تصل أيضـاً إلى لغة 
الحيـاة اليومية علـى اختالف مسـتوياتها، وهي 
ال تظهـر في المفـردات والتعبيرات فحسـب، بل 
تظهـر فـي نبـرات الصـوت، وتعبيـرات الوجـه 
واإليمـاءات، فيمـا ُيسـمَّى بلغـة الجسـد فتعمل 
علـى ضبطهـا وتهذيبها، كمـا أن عمليات النحت 
أو االسـتبدال لبعـض المفـردات اللُّغويـة التـي 
يأنـف النـاس النطـق بها، تعمـل بدورهـا على 
ضبـط السـلوك االجتماعـي في التخاطـب. وبها 
ب النطق باأللفـاظ الُمبتذلة والبذيئة بغض  نتجنَـّ
النظر عـن صحتهـا المعجمية ودقتهـا اللُّغوية، 
ـف من أثـر وقع الكلمات على السـامعين  أو ُنلطِّ
كقولنـا )فـالن بعافية( أي مريض، أو نسـتخدم 
مفـردة تحمل معنى التقديـر، كقولنا: كيف حال 
الوالـدة، أو الحاجـة؟ عند سـؤالنا عـن األم. مثل 
ية  هـذه التحوُّرات البسـيطة في اللُّغـة، ذات أهمِّ
قصـوى، وهـي نتـاج لعمليـات كثيـرة وُمعقَّدة، 
تعمـل طـوال الوقـت فـي الفضـاءات العامـة، 
ودونمـا جهـد ملحـوظ، لتمنـح الـكالم بالغتـه 
الخاصـة، تلـك التـي تترجـم الحكمـة العربيّـة 

الفصيحـة: لكلِّ َمقـاٍم َمقال.
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هـل ُيمكـن الحديـث عن التحـوُّالت الكبـرى في 
المجتمـع، دون الحديـث عـن أثرها فـي اللّغة؟ 
ومـن َثـمَّ هـل اسـتطاع »الربيـع العربـي« أن 
يبتكـر لنفسـه لغًة خاصـة؟… نحـاول هنا، عبر 
هـذا التسـاؤل، أن نقـارب اللّغة مـن وجهة نظر 
تداولية، أي من زاوية حضورها داخل ما ُيسـمَّى 
ل في واقع اللّغة  بالفضاء العمومـي، وإعادة التأمُّ

العربيـة، فـي ِظّل مرحلـة »الربيـع العربي«.
ال  إّن حيـاة أّية لغة هي في مـدى حضورها الفعَّ
فـي الفضـاء العمومـي باألسـاس، أي ال تكتفي 
بوجودهـا العالِم داخـل الكتب، وداخـل الُخطب 
العصمـاء، أو داخل أسـوار المـدارس والمعاهد 
والجامعـات. فـي هـذه الحالـة، مـن المهـم أن 
نقتفـي أثر اللّغـة العربيّة في حياتنـا العمومية.

أقامـت الفيلسـوفة األلمانية »حنّـة آرنت« عالقة 
متينـة بيـن الفضـاء العمومـي وفكـرة المدينة 
الديموقراطية؛ فالفضـاء العمومي هو الذي يضّم 
األحـرار الذين يتسـاوون فـي الحّق فـي الكلمة، 
وفيه تتوفَّر المناخات المناسـبة لتحقيق التواصل 
والتفاهـم بيـن األفـراد، علـى اختـالف أفكارهم 

هاتهم. وتوجُّ
إّن بـؤرة الفضاء العمومي هـي اللّغة، أي بتعبيٍر 
آخـر هـي األفعـال التواصليـة التي تهـدف إلى 
إيجـاد منطقـة للتفاهـم العمومـي، والتـي مـن 

شـأنها أن ُتجنِّب المجتمع الوقوع في الصراعات، 
واللجـوء إلـى العنف كوسـيلة لحّل المشـكالت. 
كمـا أّن تحقيـق التفاهم داخل الفضـاء العمومي 
أساسـه اللّغة بوصفها أداة للتنظيم االجتماعي…
وبمـا أّن اللّغـة، فـي مسـتوى ما، ليسـت مجرد 
أداة للتواصـل- فقـط- ، بل هي أيضـاً عامل من 
عوامـل بناء الواقع، وتشـكيله أو إعادة تشـكيله، 
فإنهـا بالضرورة على اتصـال بالواقع بما يجعل 
الكلمة نفسـها فعالً أو واقعـة. من هنا، فإّن اللّغة 
ال تنتمـي فحسـب إلى الفضـاء العمومي، بل هي 
ل هـذا الفضـاء، وتهندسـه، وتنظمه،  التي ُتشـكِّ
وترسـم حـدوده. ومن َثمَّ فـإّن قـدرة اللّغة على 
تشـكيل الواقع، وهندسة الفضاء العمومي جعلها 
دائماً محط اسـتقطاب من طرف السلطة؛ فليس 
هنـاك ما ُيثيـر خوف السـلطة من سـلطة اللّغة 
ـرة للخطابـات إذا  نفسـها، أي مـن القـوة الُمدمِّ
ق األمـر بنقـد السـلطة. وعلى هذا األسـاس  تعلَـّ
م في  م باللّغة/ الخطـاب، يتحكَّ فـإّن الـذي يتحكَّ
حركة الرأسـمال الرمزي داخـل المجتمع، ولهذا 
ابتكرت السـلطة آليات لمراقبـة الخطابات داخل 

المجتمع)1(.
ويمكـن أن نسـتخلص أن الفضـاء العمومي، هو 
في جوهـره فضاء لغوي، ذلك أنـه ُيتيح دينامية 
التعبيـر الجماعي الـذي تتم عبـره عملية تحرير 

العربيّة الُمنتفضة !
لونيس بن عيل
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اللّغـة مـن بالغتهـا الجامـدة، أي مـن الهيمنـة 
العموديـة مـن طـرف السـلطة، وتحريرهـا من 
العمـاء والبالغـة يعنـي تحويلهـا إلى لغـة أكثر 
قـدرة علـى رؤيـة الواقـع والتعبير عـن حقيقته 

اآلنية. 
وبالعـودة إلى زمن »الربيـع العربي« نجد لفظة، 
)ارحـل(، قد دخلت التاريخ السياسـي المعاصر، 
إذ كانـت هذه الُمفـردة العربيّة كافية لتقوم بدور 
الخطـاب الُمضـاد للخطـب البالغيـة الطويلـة، 
التي فشـلت في اإلقنـاع واالحتـواء بعدما فقدت 
مفعولهـا السياسـي واالجتماعي داخـل الفضاء 

العام. 
باقتصاد ُلغوٍي شـديد، انفجر فعل األمر )ارحل( 
ليصبـح أهم لفظـة عربيّة معاصرة، تسـبَّبت في 
يه الكاتـب والمترجـم التونسـي  كسـر مـا ُيسـمِّ
فتحـي المسـكيني بـ»السـكوت األمنـي«. لقـد 
أعلنـت هذه اللفظة عن نهاية الصمت، واسـتبداد 
البالغـة التي خلقـت عوازل حالت دون مالمسـة 
حـرارة التاريـخ!. وفـي السـياق نفسـه يضيف 
فتحي المسـكيني أّن ما يمكن للشـعوب العربيّة 
تعلُّمه في ِظّل الديكتاتورية هو درس »السـكوت 
خ  العمومي«؛ فاللّحظـة التاريخية الفارقة، ال تؤرَّ
بتوقيـت خروج الجمـوع إلى المياديـن والتنديد 
خ أساساً بنهاية  ببطش الحاكم المسـتبد، بل تؤرَّ

عصـر السـكوت العمومـي، إنـه السـكوت الذي 
سـاهمت البالغـة التقليديـة في فرض شـروطه. 
إّن البالغـة التقليدية تقتل فـي اللّغة قدرتها على 
التكلُّم، ألنها تزج بها في قوالب بيانية وأسـلوبية 
مـن النوع الذي يعزل الخطابـات عن العالم وعن 

التاريخ.
يسـتوقفني أيضاً شعار باللّغة العربيّة: »الشعُب 
ُيريـد إسـقاط النظام«، وهـو كاٍف للقـول بأن 
ـرت فـي الميادين،  اللّغـة العربيّـة حينمـا تفجَّ
كمـا اكتسـحت مواقـع التواصـل االجتماعـي، 
فهـذا يعني أنهـا كانت على موعد مـع التحوُّالت 
الكبرى.. وبتعبير المسـكيني أيضاً، فقد تحوَّلت 
السـاحات العموميـة، والمياديـن، والشـوارع، 
والمياديـن االفتراضيـة إلى سـاحات لممارسـة 
الـكالم الكبيـر )…( بإعـادة ابتكار لغـة عربيّة 
ببالغـة عفوّية وخفيفة والذعة في اآلن نفسـه…
أنتـج »الربيع العربي« مفهومـه الخاص للفضاء 
العمومي، بوصفه ميدانـاً لتحرير اللّغة من تراث 
ى على مسـاحات ُكبرى  الصمت الُمزِمن الذي غطَّ

الحديث. تاريخها  من 

هامش:
1  - انظر كتاب »نظام الخطاب« »Michel Foucault ميشـيل فوكو«  

.)1984 - 1926(
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ريـن الُمعاصرين بأن  »يـرى العديـد مـن الُمفكِّ
عقالنيـة األنـوار الحديثة قـد تشـبَّعت بالنظرة 
االسـتغاللية الُمفرطة للطبيعة، مسـتدلين على 
ذلـك بكونهـا عقالنية ُمتأّتية مـن تغليب النزعة 
الماديـة النفعية للسياسـة واالقتصاد. لقد كان 
ه بمثابـة النـزوع األيديولوجي الذي  هـذا التوجُّ

ز االقتصاد االسـتهالكي القائم على تشجيع  حفَّ
ق النمو  اإلنتاج واالسـتهالك الدائمين حتى يتحقَّ
ـردة. لكن، منظـوراً من  بصفـة ُمسـتمرِّة وُمطَّ
هـذا القبيـل كان والبـد أن يتـّم نقـده انطالقـاً 
مـن نتائجه السـلبية علـى الطبيعة واإلنسـان 

والثقافة«... واالقتصاد  والسياسـة 
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 L’individu -فـي كتابه حول »الفرد اآلتـي ... بعد الليبرالية
ـر  الُمفكِّ ـه  ُيوجِّ  »qui vient … après le libéralisme
 Dany-Robert -الفرنسـي الُمعاصر »داني- روبير ديفور
Dufour«، مجموعـة مـن االنتقادات للمنحـى العولمي الذي 
يسـلكه االقتصاد والسياسـة الُمعاصران، معتبـراً الليبرالية 
الجديدة ُمتطرِّفة في تقديسـها للسوق، ُمنبهاً إلى أّن الطفرة 
اإلنتاجية الصناعية الُمترّتبة عـن التقدُّم العلمي واالقتصادي 
قـد اّتجهت ناحيـة التأثير السـلبي في اإلنسـان والبيئة، من 
حيث هي دعوة جامحة السـتثارة غرائز اإلنسـان واسـتغالل 

المـوارد الطبيعية المحدودة.
ن، أّن كوكبنا األرضي لم  بالنسـبة السـتغالل الطبيعة، فالبيِـّ
يعـد يتحمَّـل االسـتهالك الُمفرط، نظـراً لمحدوديـة موارده 
الطبيعية. وقد ظهر للناس، اليوم، أن إحراز مسـتوى التنمية 
األعلى في الشـمال )أميركا، كندا، أوروبا( بالنسـبة لسـكان 
الجنـوب )إفريقيـا، آسـيا، وأميـركا الجنوبية( يتطلَّب سـتّة 
أضعـاف المـوارد الطبيعيـة الحالية، ما من شـأنه أن ُيلحق 
ضـرراً فادحـاً باألنظمة البيئيـة كلّها. وهذا مـا يجعل مقولة 
الزيـادة فـي اإلنتاج واالسـتهالك تصطدم حتمـاً بمحدودية 

مـوارد الطبيعة.
الظاهـر مـن ذلـك أّن هناك تعارضـاً بين متطلَّبـات اقتصاد 
السـوق الحالي )القائم على النمو الدائم( ومحدودية الموارد 
الطبيعيـة، والتغاضـي عـن هـذه الحقيقة واالسـتمرار على 
ل بالصدامات  النهج االسـتهالكي نفسه، القائم حالياً، قد ُيعجِّ
والحـروب حول المصادر الطبيعية للمـاء والزراعة ومختلف 

مصـادر الطاقـة الطبيعيـة األخـرى. لذلـك، يلـزم نقد نمط 
عيشـنا الراهـن وتجـاوزه إلـى نمط رفيـق بالبيئـة، بحيث 
يقـوم علـى ترشـيد المـوارد واسـتدامتها وتجـاوز النزعـة 

االسـتهالكية الُمعاصرة. 
لكـن، يظهـر من خالل الوقائـع أّن االنتقال مـن نمط اإلنتاج 
السـائد، منـذ عقـود مـن التنميـة االقتصاديـة القائمة على 
ـر للبيئـة، إلى نمط اقتصـاد بديل  التصنيـع واإلنتـاج الُمدمِّ
يحتـاج إلـى تجـاوز نموذج فكـر برّمتـه )النمـوذج الراهن 
المـوروث عن الحداثـة األنوارية( إلى فلسـفة جديدة للحياة 
تكـون قادرة على تجـاوز نزعة التحديـث القائمة على فكرة 
ي تلـك التصوُّرات  السـيطرة علـى الطبيعـة. إّنه يلـزم تخطِّ
الكالسـيكية لعقالنيـة األنـوار المتواطئة مع نزعـة المنفعة 
اآلنيـة التـي تنظـر إلـى الطبيعـة كمـا لـو كانـت موضوعاً 

الدائمة.  البشـرّية  للسيطرة 
ريـن النقدييـن في مختلـف أقطار  هكـذا، فقـد ثبـت للُمفكِّ
العالـم )أوروبـا، أميركا، إفريقيـا، البرازيل، كندا، أسـتراليا، 
آسـيا..( بـأن منطـق اإلنتـاج المـادي الحالـي ال يمكنـه أن 
يطـول لكونـه يصطـدم بحقيقة بيئيـة وطبيعيـة واضحة، 
أال وهـي محدوديـة المـوارد البيئيـة والطبيعيـة. لذلك، فإّن 
تبرير المنافع الخاصة للشـركات الُمتعدِّدة الجنسيات، يجب 
أن تأخـذ بعين االعتبار اسـتدامة الطبيعـة، وتحقيق العدالة 
المناخيـة، ومراعـاة حقـوق الشـعوب الضعيفة فـي موارد 

طبيعيـة هّشـة ومحدودة. 
ن علينـا تغيير منظورنا للطبيعة مرّة أخرى، كما سـبق  َيتعيَـّ

التنمية الُمستَدامة.. 
الحياة اآلتية بعد الليبرالية

الحسني أخدوش

ظهرت منظورات فكريّة نقديّة جديدة، أخذت على عاتقها الدعوة إلى مراجعة 
العقالنية األنوارية المستبدة بالطبيعة، ونقدها وتعرية خلفياتها األيديولوجية 

م، بحيث تكون أكثر  لصالح بناء منظورات مختلفة للتنمية واالقتصاد والتقدُّ
اعتدااًل ورأفة
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ـرون المحدثـون في مطلع العصـر الحديث،  أن فعـل الُمفكِّ
عندما جدَّدوا نظر اإلنسـان إلى الطبيعـة واعتبارها موضوعاً 
وامتـداداً قابـاًل لالسـتغالل. لكـن التغيير المطلـوب اليوم، 
هـو تغييـر المنظـور الحديـث السـابق نفسـه، أو كما قال 
م  الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير )M. Serres( يجب التحكُّ
ـم الحديـث في الطبيعـة لصالح تعديـل تصوُّرنا  فـي التحكُّ

لهـا وفق مـا يجعلها دائمة وُمسـتَدامة.
تماشـياً مـع هذه الدعـوة، ظهرت منظـورات فكرّيـة نقدّية 
جديـدة، أخـذت على عاتقها الدعـوة إلى مراجعـة العقالنية 
األنواريـة المسـتبدة بالطبيعـة، ونقدهـا وتعريـة خلفياتها 
للتنميـة  مختلفـة  منظـورات  بنـاء  لصالـح  األيديولوجيـة 
واالقتصـاد والتقـدُّم، بحيـث تكـون أكثـر اعتـداالً ورأفـة 
بالطبيعـة. أُْطلِـق علـى بعـض هـذه المنظـورات الجديدة: 
تيارات الجنوسـة، البيئـة والتنمية الُمسـتَدامة؛ وهي تيارات 
نقدّيـة تنهض بنقـد الفكر التنموي االقتصادي الكالسـيكي، 
وذلك إلبـراز حدود العقالنية الحديثـة ولجمها ووضع حدود 
أخالقيـة وإبيسـتيمولوجية لهـا. وبالنسـبة لهـذه التيارات 
الجديـدة؛ فإّنـه ال يمكن تعزيـز مكانة الطبيعة مـا لم ُتهذَّب 
العقالنيـة األنواريـة، سـواء فـي ثوبهـا االقتصـادي، أو في 

شـكلها السياسـي الليبرالي. 
تقيـم هـذه التيـارات النقدّيـة حججها في رفـض العقالنية 
الحديثة، سـواء بالنسبة للسياسـة أو االقتصاد، على أطروحة 
جديـدة تزعـم بـأّن الفكـر الحديـث فـي شـكله العقالنـي 
م  المـوروث عن األنـوار الغربية عبارة عن أداة شرسـة للتحكُّ
ـه النقـدي الجديد  فـي الطبيعـة. ولكـي يعـرِّي هـذا التوجُّ
ميـة العقالنيـة الحديثـة )اقتصادياً وسياسـياً وعلمياً(،  تحكُّ
يقـدِّم أنصاره عيـوب النمـوذج األنواري الحديـث من خالل 

االعتبـارات اآلتية: 
- النمـوذج التنويـري لالقتصـاد والسياسـة ال يهّمه سـوى 

ـم في الطبيعة قصد اسـتغاللها. لكنّه بهـذا الفهم، قد  التحكُّ
أصبح ُمَقـاداً بتصـوُّرات فكرّية وأيديولوجيـة تعتبر مبادئ 
الطبيعـة خـارج نطـاق سـائر الثقافـات اإلنسـانية. لذلك، 
ال يمكـن تفسـير نظـام الطبيعـة الفريـد إاّل من خـالل علم 
ذي صحـة كونيـة، ومن َثمَّ مشـروعية الدراسـة الموضوعية 
للطبيعـة والتعامل معها على أنها موضوع قابل لالسـتغالل 

النهاية.  مـا  إلى 
- ال تسـمح أيديولوجيـا األنـوار الحديثـة بتفسـير العلـوم 
وفلسـفاتها علـى ضوء الثقافـة االجتماعية التـي أنتجتها، إذ 
تزعـم أنها موضوعية وكونيـة، وتريد أن تتعالى على المنفعة 
والمصلحـة والثقافة التـي أنتجتها؛ في حين تبقى في عمقها 

وليـدة الظروف التاريخيـة واالجتماعية التي نشـأت فيها.
- ُتعـّد نزعـة األنـوار الحديثـة مسـؤولة عن ترسـيخ دعائم 
، ال تحمـل في  ميـة للطبيعـة والبيئـة، ومـن َثـمَّ نظـرة تحكُّ
نموذجيتهـا شـروط إمـكان فهـم الطبيعـة خـارج دائـرة 
م فيها  الموضوعيـة، ومـن َثمَّ فهـي محكومة بهاجـس التحكُّ

واعتبار اإلنسـان سـيدها وُمسـتغلها. 
وانطالقاً من هذه االعتبـارات، تقيم التيارات النقدّية الجديدة 
)الجنوسـة، التنميـة، البيئـة( األدلـة علـى محدوديـة نظرة 
العقالنيـة الكالسـيكية للطبيعـة. لذلك كان هـدف النموذج 
االقتصـادي والسياسـي القائـم على هـذه النظـرة الضيقة، 
السـعي إلى استغالل الثروات الطبيعية للربح، ومراكمة رأس 
المـال، والثـروة المالية. وقـد أوقع ذلك فكر األنـوار الحديث 
فـي قصور منهجـي خطير عمـاده اعتبـار الطبيعـة »قرن 
الوفـرة«)1(، أو ُقْل مصدر تلبيـة كّل الرغبات بال حدود، تماماً 
مثلمـا يفعـل الطفـل الرضيع بثـدي أّمه عندمـا ال يكّف عن 
الصـراخ طلباً لتلبيـة رغباته من خالل الرضاعة باسـتمرار. 
وقد سـبق في إطـار الفلسـفة الُمعاصرة أن نبَّه الفيلسـوف 
األلمانـي »مارتن هيدغـر- M. Heidegger« إلـى المنحنى 
مـي للنزعـة التقنيـة التحديثية، حيـث رأى في ماهية  التحكُّ
التقنيـة في صيغتهـا الحديثة وسـيلة إلرغـام الطبيعة على 
رة  التطويـع الدائـم للسـيطرة البشـرّية، كمـا نبَّهـت الُمفكِّ
 »Sandra Harding -األميركية الُمعاصرة »ساندرا هاردينغ
إلـى ضرورة تهذيـب فلسـفات التنوير الحديثـة حتى تتخذ 
وجهـات فكرّيـة مفيدة في إرشـاد إنتـاج المعرفـة النافعة، 

وبلـورة السياسـات الديموقراطية الحقَّة.

: مش ها

1 - قـرن الوفـرة »Cornucopia«: انتشـر تداوله فـي الميثولوجيا وفـي قصص األطفال 

األوروبيـة؛ وهـو قـرن أو قرطاس يحتوي علـى كّل ما تشـتهي األنفس مـن فواكه نضرة 

وزهـور جميلـة وحبـوب يانعـة، ومهما أُخذ منـه ال ينفـد محتواه أبـداً. لذا ُيقـال إن األم 

تبـدو لوليدهـا كـ»قـرن الوفرة« الذي ُيشـبِع رغباتـه بال حدود.
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Deglobalization/Dé-  يعـود مصطلح العولمة المضـادة
mondialsation إلـى الفيلبينـي عالم االجتمـاع والدن بيلّو 
Walden Bello فـي كتابـه »العولمـة المضـادة: تصورات 
مـن أجـل اقتصـاد عالمـي جديـد)1(« الصادر سـنة 2002 
وقـد اسـتعمل هذا اللفظ ليعلـن عن بداية نهايـة التنظيمات 
 )FMI( العالميـة المركزية الكبـرى كصندوق النقـد الدولي
والمنظمـة العالميـة للتجـارة )OMC( داعيـاً إلـى عالم بال 
مركـز، وينـّزل بيلّو هذا المفهوم الجديـد في إطار اقتصادي 
اجتماعـي بحثـاً عن تـوازن بات ممكنـاً بين الغرب وسـائر 

سـكان المعمورة. 
تقـوم العولمـة المضادة في مدلولها العـام على: كبح جماح 
التبـادل الحّر عبر إعادة توزيـع قوى اإلنتاج والعمل، وتعزيز 
البعـد الحمائي عبـر العودة إلى الحقـوق الجمركية وتحيين 
المنظومة الضرائبية المتعلقة بمرور السـلع، وكذلك محاولة 
التقليـل مـن المؤثرات السـلبية للتبـادل الحّر والعـودة إلى 
اقتصـاد معقلـن وأكثر محلّية. فالعولمـة المضادة بمختصر 
اللفظ هي عقلنة العولمة بمفهومها القديم ومحاولة تجسـير 
الفجـوة االقتصاديـة بين الشـمال والجنـوب. وإّن أفضل ما 
جـاء فـي يوتوبيـا الكاتـب الفيلبينـي أّنـه كان قـراءة غير 
غربيـة للمشـهد الدولـي وتأتـي تحديـداً مـن بلـد ينتمـي 
جغرافيـاً واقتصادياً إلـى دول الجنوب خاصة بعد سـيطرة 

من الفجوة 
إلى األصدقاء 

الكونيين!
عبد الحميد العالقي

ليست العولمة المضادة نقضًا 
لمفهوم العولمة المتداول، أي 

عولمة الهيمنة الغربية، وإنما 
ية استثمار  التأكيد على أهمِّ

التقارب التقني والسلعي 
في ضبط تبادل متوازن 

للقيم الثقافية والفلسفية 
والسيكولوجية.

التصـورات األميركيـة مـن خالل كتابـات العشـرية األخيرة 
للقـرن العشـرين لعّل أبرزهـا مؤلفات فرانسـيس فوكوياما 

و صموئيـل هنتنغتن.
اليـوم، وبعد أكثر من خمس عشـرة سـنة من صـدور كتاب 
العولمـة المضادة، عـاد المصطلـح للظهور لسـببين اثنين 
علـى األقـل أّولهمـا: أّن مـا تصـوره بيلّـو بدأ فعـاًل يتحقق 
وإن بأسـلوب مختلف شـيئاً ما عّما ذكره الكاتـب الفيلبيني 
فـي مؤلفه فاألزمـة المالية الحادة التي عصفـت بأميركا في 
نهايـة العشـرية األولى لأللفيـة الثالثة ومؤثراتها المباشـرة 
والعميقـة علـى االقتصـاد العالمـي مـع تعاظـم الدوريـن 
الروسـي والصيني وحضورهمـا الدولي الفاعـل خاصة في 
البعديـن السياسـي واالقتصـادي جعـال العولمـة بصورتها 
التقليديـة القائمة على مركزيـة التحّكم في المجتمع العالمي 
تتلقـى ضربات موجعة؛ بدأت بالحادي عشـر من سـبتمبر، 
وصـوالً إلى أزمـة الرهـن العقـاري لسـنة 2008. ثانيهما: 
التطـّور التكنولوجـي غيـر المسـبوق فـي ميـدان االتصال 
االجتماعـي الـذي أفقد دول المركز المسـيطرة علـى العالم 
الكثيـر مـن هيمنتها وسـلطانها بحسـن التوظيـف المتزايد 
لهـذه التكنولوجيا من قبل دول الجنـوب. باإلضافة إلى رياح 
التغييـر التي بـدأت تهـّب من العالـم الالغربـي، وتضاعف 
المشـاريع المقاوِمـة للهيمنة، من أميـركا الالتينية و جنوب 
القـارة اآلسـيوية حتّى العمـق اإلفريقي… ولكـن أين العرب 

مـن كّل ما جـرى ويجري؟
الزلنـا نحـن العـرب سـادرين ال نملـك القـدرة علـى إدراك 
المتغيّر الكوني، لسـنا على وعي بمقتضيات التاريخ فحسب 
بـل تعوزنـا كذلك القـدرة علـى إدراك الجغرافيا بأوسـاعها 
الفكريـة والفلسـفية والجماليـة، قـاّرات قائمـة على مرمى 
البصـر ولـم يكـن بوسـعنا أن نراهـا، ال نـدري ما الشـاغل 
الـذي يمنعنا مـن قراءة مـا يحيط بنـا في لحظتنـا الراهنة 
أو حتـى إلقاء نظـرة خاطفة عّما يجري في بلـدان الجنوب، 
إذ الزلنـا متشـنقين بأهـداب المركزية الغربية التـي ال تهتّم 
بنـا - فـي الغالـب - إاّل لتحافظ علينـا ُتبّعاً وهـي ال تمنحنا 
فـي ذلك مـن المنتج الفكري والفلسـفي والثقافـي العام إاّل 
بفجـوة زمنيـة هـي نفسـها التي تحافـظ من خاللهـا على 
فرادتهـا وخيالئها )الثقافـوي( وعلى هيمنتهـا علينا، ورغم 
اعتقادنـا أّن إلقـاء ثقـل التبعية والتخلف والفقـر على كاهل 
الغـرب والتأويـل بمنطـق المؤامـرة التـي تحـاك ضدنا من 
ِقبَلِـه وِقبَـل أذرعـه وأدواتـه إاّل أن ذلـك في نهايـة المطاف 
خطاب ال يمثّل الحقيقة كاملة؛ فانحسـار معارفنا عن المنتج 
الفكـري واالقتصادي والفنّي وحتى الروحاني لسـائر الدول 
التـي اصطلح االقتصاديون على تسـميتها بالجنوب )آسـيا، 
إفريقيا وأميركا الجنوبية( وسـوء متابعتنا للمتغيّرات الكونية 
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القائمـة يضاعف كذلك في تضليلنـا وعليه يمنعنا من مواكبة 
التاريـخ ويخرجنـا ضـرورة مـن الجغرافيـا أو يمنعنـا من 

المحافظـة عليها ناهيك عن تشـكيلها.
إّن الهـوّة النفسـية - الثقافيـة الناهضـة اليـوم بيننـا وبين 
الغـرب- وهـي األقسـى- وبيننا وبيـن العالـم الالغربي من 
الصعـب تجسـيرها بفعل عوائـق ذاتية وموضوعيـة كثيرة؛ 
تقـول اإلحصائيـات إّن المهاجرين العرب هـم األقّل اندماجاً 
في المجتمع الغربي قياسـاً بسـائر المهاجرين من القوميات 
والثقافـات األخـرى واألمـر عائـد فـي اعتقـاد الكثيـر مـن 
الباحثيـن المختصيـن فـي هذا الشـأن إلى الصـور النمطية 
التـي تشـكل مخيالنـا والتـي تـرى الغربـي كائنـاً ال يمكن 

إليه)2(.  االطمئنـان 
عـودة الشـرق إلـى المشـهد الدولي لـه دالالته وهـي عودة 
علـى جبهات متعـددة اقتصاديـة وثقافية وفلسـفية وتقنية 
وجماليـة وقيميـة وروحانية ويصحب هذه العودة اسـتفاقة 
القـارة اإلفريقية جنـوب الصحراء من خـالل الديمقراطيات 
الناشـئة والنهوض التقني واالسـتثماري والثقافي والتعويل 
علـى الثـروات المحليـة والطبيعيـة منهـا خاصـة. إّن هذه 
االسـتفاقة باتت فـي تزايد اليـوم ليس في القـارة اإلفريقية 
وحدهـا بل فـي معظم دول جنـوب الكرة األرضيـة وهذا ما 
قد يشـكل في قـادم السـنوات تكتـالت اقتصاديـة وفكرية 
وحضاريـة أكثـر فاعلية في الكيانات البشـرية وأشـّد تأثيراً 
فـي المشـهد الدولـي وتمثّل فعـاًل إنهـاء حقيقيا لسـلطان 
الليبراليـة الغربيـة طيلـة أكثـر مـن قرنيـن ماضييـن على 
األقـل، علمـاً وأّن هذه الكيانات بدأت بالتشـكل منذ سـنوات 
لعـل أهمها البريكـس BRICS . مع المسـتجدات الحضارية 
المتالحقـة فـي الفضاء الغربي آخرها األزمـة المالية الكبرى 
سـنة 2008 والبركسـيت Brexit )خـروج المملكة المتحدة 
مـن االتحـاد األوروبـي( وكذلـك تولـي دونالد ترامب سـدة 
الحكـم فـي الواليـات المتحـدة مع عودة روسـيا إلـى لعب 
أدوار سياسـية فـي العالـم أهمها المشـاركة المباشـرة في 
الصـراع الدائر في المشـرق العربي أو تعاظـم تأثيرها على 
السياسـة الخارجية األميركية كّل ذلك جعل المركزية الغربية 
التـي مثلتهـا العولمـة بمفهومهـا التقليـدي تفقـد هيبتهـا 
بفعـل القطبيـة المتعـددة التـي باتت تحكـم العالـم اليوم. 
قـد يبدو القـول بأفـول العولمة بالنسـبة إلـى البعض قوالً 
مغرقـاً بتفاؤليـة زائدة تماماً مثـل اليوتوبيا التـي عبّر عنها 
الكاتـب الفيلبيني »فالدن بيلّو« في كتابه قبل خمس عشـرة 
سـنة »ال شـيء يقتـل الحلم سـوى ضعف العزيمـة«، وحلم 
كسـر المركزيـة الرعنـاء للليبراليـة الغربيـة وإنشـاء عالم 
أكثـر توازنـاً وبظلـم أقـّل أمـر يجـد مصداقية فـي الوقائع 
السياسـية واالقتصاديـة الراهنة فـي العالم، إاّل أّنه ال شـيء 

يعّطـل عجلـة التغيير التي تسـير علـى خارطـة المتغيّرات 
الدوليـة اإليجابيـة غيـر ما يجـري في البـالد العربيـة التي 

تحوّلـت إلـى حلبة صـراع ومسـرحاً للتجريب... 
حينمـا نحيّـن صالتنـا بمكونـات العالـم ونحـّدد مطالبنـا 
التاريخيـة وندرك ذواتنا الرائيـة بمقياس العقل ونفهم اآلخر 
المرئـي بمعايير المقياس نفسـه نكون قد اجتزنا مسـافات 
كبيـرة من التعمية والجهل وسـوء الفهـم. أن نتجاوز عوائق 
الفجـوة السـيكو- ثقافية إزاء اآلخر غربيـاً كان أم غير غربّي 
هـو أمـر ضـروري لنمـّر إلـى دور الفعل فـي التاريـخ. أن 
ندرك األشـياء كما هي ألّن سـوء الفهم ال ينتـج إاّل المزيد من 
العجـز والجهل وقلّـة الحيلة، بمعنى: البد من توسـيع جبهة 
األصدقـاء بتحيين رؤانا عن اآلخر ومّد اليد إلى كل المشـترك 
اإلنسـاني. وعليـه وجـب أن نـدرك الجبهـة الحقيقيـة التي 
علينـا أن ننتمـي إليهـا وال يتّم ذلك فـي اعتقادنـا إاّل بعقلنة 

فهمنـا لذواتنا ولـذوات اآلخرين كمرحلة أولـى ضرورية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:

1 - Walden Bello, Deglobalization: Ideas for a New World Economy, Zed 

Books, London, New York, 2002.

2 - هناك مثل شعبي تونسي قديم يقول: »اللي يجي من الغرب ما يفرح القلب«.
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العديـد  اهتمـام  انصـب  العربـي،  الربيـع  أحـداث  عقـب 
مـن الفالسـفة وعلمـاء االجتمـاع )يف السـياقني األمريكـي 
والفرنـي( عـى دراسـة تأثري االفـرايض يف إعـادة صياغة 
الفعـل  إنتـاج  يف  اإلنرنـت  شـبكة  ودور  الواقعـي  رشوط 
االجتماعـي وإسـهام الغـالف املعلوماتـي يف إعـادة تعريف 
املواطنـة،  قبيـل  مـن  الكالسـيكية  املفاهيـم  مـن  العديـد 
االحتجـاج، الثـورة...  وقـد صـدر نهاية سـنة 2011 كتاب 
 The Third Industrial( الثالثـة«)1(  الصناعيـة  »الثـورة 
األمريكـي  واالقتصـادي  االجتمـاع  لعالـم   ،)Revolution
»جرييمـي ريفكـني« )Jeremy Rifkin(، الـذي أعلـن عـن 
بدايـة نهايـة األشـكال االقتصاديـة، التقنيـة والرأسـمالية 
الكالسـيكية، وهيمنـة وإسـهام اإلنرنـت والعالـم الرقمـي 
ليـس فقـط يف عالـم االقتصـاد واألعمـال ولكـن يف تغيـري 

وقلـب األوضـاع والنظـم االجتماعيـة والسياسـية.
عـى نفـس املنـوال، نحـت الفيلسـوف اإليطايل »لوتشـيانو 
مفهـوم   2014 سـنة   )luciano floridi( فلوريـدي«)2( 
»الثـورة الرابعـة«)The Fourth Revolution( )3( من أجل 
التعبـري عـن طبيعـة التحـوُّالت التكنولوجيـة التـي عرفتها 
البرشيـة خالل العقـود الثالثة األخـرية وتأثريها عـى إعادة 
رسـم الحـدود الفاصلة بـني الواقعي واالفـرايض من خالل 
الغـالف  يعيـد  الرابعـة: كيـف  »الثـورة  املرجعـي  كتابـه 
 The Fourth اإلنسـاني)4(-  الواقـع  تشـكيل  املعلوماتـي 
 Revolution: How the Infosphere is Reshaping
جامعـة  مـع  بالتعـاون  املنشـور   -)Human Reality
ـراً مـن  أوكسـفورد باململكـة املتحـدة- والـذي ترجـم مؤخَّ
قبـل املجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب- الكويت، 

املعرفـة)5(.   ضمن سلسـلة عالـم 
األخالقيـات  فيلسـوف  فلوريـدي-  لوتشـيانو  يسـعى 
التكنولوجيـة املعـارصة بجامعـة أكسـفورد- إىل محاولـة 
ربـط الفكر الفلسـفي املعـارص بطبيعـة النقاشـات الدائرة 
الـذكاء  مـع  والتعامـل  التفاعـل  أخالقيـات  حـول  اليـوم 
 )Infosphere( االصطناعـي، الفضـاء الرقمي، األنفوسـفري
»مبـادرة  مجموعـة  أبحـاث  )خاصـة  اإلنرنـت  وشـبكة 
أوناليـف« )onlife initiative( التابعـة ملفوضيـة االتحـاد 
األوروبـي( والتفكـري يف التحديات املطروحة أمام الفالسـفة 
وعلمـاء االجتمـاع املهتمـني بـ»العالـم الرقمـي« يف سـياق 
مجتمـع متحـوِّل عـى نحو مسـتمر. لقـد أضحت الفلسـفة 
األخالقيـة مدعـوة إىل التفكـري البنّـاء ليس فقـط يف تأثريات 
حيـاة  عـى  واالتصـاالت  املعلومـات  تكنولوجيـات  تطـور 
اإلنسـان، معيشـه وعالقتـه بذاتـه، اآلخرين والعالـم، ولكن 
يف رشوط االسـتفادة املمكنـة مـن هـذه التحـوُّالت- التـي 
مسـت تصورنـا لذاتنـا وللعالـم- يف تحقيق العيـش الكريم 

لإلنسـان.
لقـد عرفـت البرشية خـالل القرون الخمسـة األخـرية ثالث 
ثـورات أو انقالبـات كـرى فرضـت عـى اإلنسـان إعـادة 
تعريـف نفسـه، عالقتـه بالطبيعـة والعالم. اقرنـت الثورة 
األوىل بـ»نيكـوالس كوبرنيكوس«، والثانيـة ارتبطت بنظرية 
التطـوُّر مـع »تشـارلز داروين«، يف حـني أن الثـورة الثالثة 
كان بطلهـا الطبيـب النفـي »سـيغموند فرويد«. أمـا فيما 
ر ألسسـها لوتشـيانو  ق بـ»الثـورة الرابعـة« التي ُينَظِّ يتعلَـّ
فلوريـدي، فـإن األمـر يتعلَّق بتحـوُّل مس مختلـف مناحي 
التاريخيـة،  السياسـية،  )االجتماعيـة،  اإلنسـانية  الحيـاة 

هل نعيش ثورة رابعة؟
محمد اإلدرييس

منذ مطلع العقد الماضي، جرى الحديث عن بدايات ثورة صناعية وتكنولوجية ثالثة 
)في إطار مرحلة ما بعد بعد التصنيع »post-post industrialisme«( ستتمظهر 

شروطها األساس مع أحداث »الربيع العربي«. لكن أن نتحدث عن »ثورة رابعة« )تنضاف 
إلى ثورات كوبرنيكوس، داروين وفرويد( تمس مختلف مناحي الحياة االجتماعية، 

ل والتفكير.  السياسية، االقتصادية والفكرية لإلنسان فهذا أمر يحتاج إلى وقفة للتأمُّ
م لنا الفيلسوف اإليطالي لوتشيانو فلوريدي نظرة عامة  في نفس السياق، يقدِّ

حول أهم المحّددات النظرية، التاريخية، األخالقية واإلنسانية التي تميِّز ثورة الغالف 
المعلوماتي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. 
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النفسـية...(. الزمكانية، 
يف دفاعـه عن الثـورة الرابعة ورصد تداخالتهـا مع مختلف 
مناحـي الحياة البرشيـة، يعيد لوتشـيانو فلوريـدي تحديد 
موضوعـات ومدخـالت الفلسـفة األخالقيـة والتكنولوجيـة 
الجديـدة. صحيـح أن تفاعل الذاتـي مع التقني ظـّل لعقود 
طويلة الشـغل الشـاغل لفالسـفة التقنية، يف إطـار التنظري 
لسـلبيات التفاعـل اإلنسـاني- التقني عى مسـتقبل العالقة 
بني اإلنسـاني- اإلنسـاني مـن جهـة واإلنسـاني- األخالقي 
)يف إطـار الحديـث عـن »العبوديـة الرقميـة« و»مـا بعـد 
اإلنسـانية«( مـن جهـة أخـرى، إاّل أن فلوريـدي يـرى أن 
مثـل هـذه املخـاوف لـم تعـد ذات جـدوى أو مسـتبعدة يف 
عالـم اليـوم نظـراً ملـا أبانـت عنـه التكنولوجيـات الجديدة 
مـن إيجابيـات وإضافـات نوعيـة لحيـاة اإلنسـان وإدراكه 
لواقعـه وعامله: ليسـت التقنية دوماً سـلباً للهوّيـة والكينونة 
اإلنسـانية بقـدر مـا هـي دفـع بالتجربـة اإلنسـانية نحـو 

إمكانـات وآفـاق جديدة«.
اليـوم يف إطـار مـا يمكـن تسـميته  انخرطـت اإلنسـانية 
بـ»التاريـخ املفـرط« )ص: 21(، كلحظـة تأريخيـة جديدة 
تعيـد تنظيـم حيـاة اإلنسـان يف العالـم دون أن تتجـاوز 
قيـود الزمـان واملـكان نفسـها، يف مقابـل لحظـة »مـا قبل 
التأريـخ« و»التأريخ« يف سـياق الثورات الكالسـيكية. وتبعاً 
لذلـك، فقد املـكان تصـوره امللمـوس واملادي كمـا نجده يف 
النظريـات الفيزيائية الكالسـيكية، وأضحـى مرتبطاً بعالم 
األنفوسـفري أو الفضـاء الرقمـي ما دفـع بالهوّية اإلنسـانية 
نحـو االرتباط شـيئاً فشـيئاً بالحيـاة االفراضيـة والرقمية 

.)onlife( )دائمـة االتصـال )وليـس التواصـل
لطاملـا واجهت الفلسـفة التطور التقني مـن منظور التفكري 
يف رهانـات وامتـدادات قضيـة الوعـي يف عالقتهـا بالـذكاء 
لفلوريـدي،  بالنسـبة  لكـن،   .)170 )ص:  االصطناعـي« 

مهمـة الفيلسـوف اليـوم هـي املواكبـة املوضوعيـة للثـورة 
الفلسـفية  للمفاهيـم  تصورنـا  قلبـت  التـي  التكنولوجيـة 
الكالسـيكية )الهوّيـة، الوعـي، الزمـان...( ونحتـت مفاهيم 
أخـرى جديـدة )الهوّيـة الرقميـة، االنفوسـفري...( والتفكري 
يف »فلسـفة جديـدة للمعلومـات يمكـن تطبيقهـا يف مختلف 
 )13 لدينـا« )ص:  التـي  املفـرط  التأريـخ  مناحـي حالـة 
وتسـمح بتتُّبـع هـذه التحـوُّالت ورسـم حدودهـا األخالقية 

أكثـر مـن الوقـوف يف وجههـا أو مجابهتهـا)6(.
لم يسـلم املجالني السـيايس واالقتصـادي كذلك مـن تبعات 
بمعنـاه  واألمـة،  الدولـة  إن مفهـوم  الثـورة؛ حيـث  هـذه 
منطـق  لصالـح  واالندثـار  الـزوال  يف  أخـذ  الكالسـيكي، 
التدبـري والتسـيري املتعدد الفاعلـني والعنـارص الفاعلة التي 
سـات أو جهات مسـؤولة  ليسـت بالـرورة أفـراداً أو مؤسَّ
بقـدر ما هي نظـم، برمجيات وعنـارص رقميـة وافراضية. 
إننـا أمـام ثـورة حقيقـة تنفلـت أفقهـا مـن بـني أيـدي 
اإلنسـان )صانعهـا ومبتكرهـا( وال يمكنـه سـوى التفكـري 
يف سـبل االسـتفادة منهـا والبحـث ما أمكـن عن اسـتثمار 
نتائجهـا من أجـل مواجهة مسلسـل الالمسـاواة والالتكافؤ 
االقتصـادي، االجتماعـي واألكاديمـي الـذي يطبـع العالقة 

والجنوب. الشـمال  بـني 
عمـل لوتشـيانو فلوريدي عـى تقديم كتاب موجز وبسـيط 
يف لغتـه وأسـلوبه ولـم يجعلـه موجهـاً إىل نخبـة الباحثني 
والفالسـفة املعارصيـن وإنمـا إىل عمـوم املهتمـني بتحوُّالت 
العالـم الرقمـي من أجـل جعـل الـكّل منخرطـاً يف التفكري 
يف مسـتقبل هـذه الثـورة الرابعـة ويف مسـتقبل البرشيـة 

بالرورة… األخالقيـة  والفلسـفة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنطـوي المبّررات المتعلَّقـة باإلقبال المتزايـد على الرقمي، 
المعرفـة  الستنسـاخ  كوسـيلة  المطبـوع،  حسـاب  علـى 
والقصـص، علـى مسـألة غامضـة ومتكـرِّرة، تـرى بـأن 
الكتـاب ال يتعـارض، فـي وجـوده، مـع التكنولوجيـا، بـل 
هـو التكنولوجيـا في الواقـع. إنـه- ببسـاطة- التكنولوجيا 
فـي تطّورهـا وتكيّفهـا على امتـداد مئات السـنين، بل آالف 
السـنين، في عالقتـه مع البشـر. التكنولوجيا التـي تطّورت 
واكتسـبت أعلـى درجة مـن اإلتقـان، حتى أصبحـت رموزاً 

مرئية.  غيـر 
والستكشـاف تداعيـات كّل ذلـك، أوّد أن أعـود، خلفـاً، إلـى 
النقطـة التي أصبـح فيها النشـر مشـروعاً تجاريـاً ممكناً، 
بدايـًة مع »غوتنبـرغ- Gutenberg«، في 1500، آن نشـر 
اللغـة. إذا كان غوتنبـرغ ومـن َخلَفُه مباشـرًة، يمثلّون عالم 
النّشـر، فسـأعتبر ذلك والدة الكتابة المتزامنة. فحتى ظهور 
الصحافـة المكتوبة، كان الكاتب يؤلِّف وينسـخ، في آن معاً.

لـم تكن للكاتب مهّمة اختراع الحقائق الشـخصية أو التعبير 
عنهـا، بل هـو مكلّـف بإعـادة إنتاجها: إعـادة إنتـاج كلمة 
اللـه أو إعادة إنتـاج القصص التي يعرفهـا الجميع، فإلعادة 
إنتاج ملحمة »جلجامش«، وإلعادة إنتاج األسـاطير اليونانية، 
وإلعـادة إنتـاج معلومات عن مقـدار الحبوب الـذي كان في 

صوامـع الملـك، كان هـو األداة التي تكشـف، مـن خاللها، 
الحقائـق المعروفـة أو المعترف بهـا، عن وجودها. 

وكانـت الطباعة الوسـيلة األنجع الستنسـاخ المعلومات أكثر 
مـن الكاتـب الذي تحوَّل من شـخص َضِمـَن وظيفة، بفضل 
قدراتـه علـى الكتابـة ببسـاطة، إلى منافـس لآللـة، اليوم، 
وأصبـح يتعيّـن علـى كّل مـن الراهـب والكاتـب البحث عن 

عمـل آخر.
وبشكل مناسـب، على مدى القرون: السادس عشر، والسابع 
عشـر، والثامن عشـر، اخترعت الثقافة الغربية نزعة جديدة، 
هـي الرومانسـية، تحديـداً، ورّوجـت لفكرة انفصـال الفرد 
عـن مجتمعـه، وثقافته، وبـأن التعبير الفـردي كان ينطوي 
Faus- )1( ةعلـى معنًى خـاّص. كانت تلـك »صفقة فاوسـتي
tian bargain«، بطبيعـة الحـال. في الواقـع، كتب »غوته« 
الكثيـر عـن هذا الموضـوع، بالذات، فقد سـعى األلمان، في 
القرن التاسـع عشـر، إلى اختـراع حقوق التأليف والنشـر، 
علـى غـرار اإلنجليز، وكان يتعيَّن عليهم تقديم سـند أخالقي 
لحـّق التأليـف، ليكـون رديفـاً لحـّق المؤلِّف التجـاري، في 

الوقت.  ذلك 
اب، اليوم، هي مـدى قدرتهم  المشـكلة التـي يواجههـا الُكتَـّ
علـى تبريـر العمل. إنهم ينتجـون أفكاراً لم توجـد من قبل، 
وهـي نابعة من تفكيرهم، وليس مـن رحم العالم من حولهم 
)أنـا أتكلَّم، هنا، عـن نظرة القانون إلـى عملهم، ال عن نظرة 
النقـد األدبـي إلى التأليـف، على مـّر القـرون(. ورغم ذلك، 
فقـد أصبحوا فـي وضع يفـرض عليهم االعتماد على شـكل 
نهم من  مختلـف مـن التكنولوجيـا، ال يملكونهـا عـادًة، تمكِّ
إعـادة إنتـاج نصوصهـم، بهدف االسـتفادة مـن عبقريَّتهم 

حديثاً.  المكتشفة 
وبعـد قرون عّدة، بدأ الواقع يتغيّـر. أنا ال أتكلَّم عن اإلنترنت، 
بـل عـن »بوستسـكريبت- PostScript«، أو بداية النشـر، 
وتحوّلهـا- الحقـاً- إلـى الـ»بـي دي اف- PDF«، وبفضلها 
أصبـح بإمـكان كّل مـن يقـرأ هذا المقـال أن يبتكـر، للمرَّة 
األولى، شـيئاً ما يمكن اسـتخدامه للطباعة، بـدالً من البحث 
عـن منّضد حـروف، تدفع لـه آالف الـدوالرات، إذا مـا توفَّر 
الشـخص على اسـتعداد لذلك. الـ»بـي دي أف« هي اللحظة 
األولـى التـي تمّكـن الفـرد مـن إنتاج شـيء عالـي الجودة 

سـة بمليار دوالر.  كمؤسَّ
كان لذلـك- بالطبـع- تأثيـر كبير جـّداً على إخـراج الكتب: 
فـي الواليـات المتَّحـدة، ارتفـع العـدد اإلجمالـي للعناوين 
المنتجـة أربع مـرّات، بيـن 1950 و1990. وفي السـنوات 
السـبع التاليـة، تطّور العـدد أربعة أضعاف أخـرى، ويعود 
التطّور في المرحلة األولى من )1950 إلى 1990( - جزئياً- 
إلى التحسـينات التدريجية التي شهدتها تكنولوجيا الطباعة 

الثقافة هي الخوارزمية
مستقبل الكتابة 

والقراءة 
ريتشارد ناش

ترجمة: عبدالله بن محمد

ل »ريتشارد ناش« في  يتأمَّ
مستقبل الكتابة، من خالل 

دراسة تحليلية لعوالم القراءة 
والكتابة في سياقنا المعاصر.  
ويرى أن الكتابة ستحافظ على 
وجودها في مواجهة البيانات 

الرقمية الكبرى.
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والتوزيـع، بمـا فـي ذلـك إرسـاء نظـام بيـن كّل الواليـات 
األميركيـة؛ مـا أتـاح فرص إعـادة التوريـد بأنسـب األثمان 
وأسـرع اآلجال، والقيام بعمليّات الجرد في الوقت المناسـب، 
ومراقبـة المخزون، وكّل األسـاليب المختلفة التي اكتسـبت، 
مـن خاللها، الصناعة التحويلية، على مدى القرن العشـرين، 

عالية، نسـبياً.  كفاءًة 
كما دعّمت التطـوُّرات االجتماعية المتعدِّدة ذلك التحوُّل؛ فقد 
أتاح التراجع النسـبي لمعّدالت العنصرية والتحيّز الجنسـي، 
فـي المجتمـع الغربـي، الفرصـَة أمـام ضحايـا الماضـي 
للوصـول إلـى رأس المال الفكـري، والثقافـي، واالجتماعي، 
والمالـي، وسـمح لهم بكتابـة روايات، ال تزيـد كلماتها على 
100 ألف كلمة. كان النشـر، في عـام 1950، بمعّدل 8000 

عنـوان في السـنة، نشـاطاً للبيض، ومن أجـل البيض.
 فـي هـذه المرحلـة، أعـود- مجـدَّداً- إلـى البيانـات التـي 
ذكرتهـا فـي وقت سـابق، فقد شـهدت الفترة الممتـّدة بين 
1990 و1997 قفـزة كبيـرة جـّداً، قبـل أن تتراجع بشـكل 
ملحـوظ. وفـي السـنوات السـبع التاليـة )مـن 1997 إلـى 
لت، مجـدَّداً، وعلى  2004(، تضاعفـت مـرّة واحدة، ثم سـجَّ
امتداد السـنوات السـّت التالية نموّاً، لكن بنسـبة أقّل، نسبياً. 
ومـن المالحـظ أنهـا كتـب مطبوعـة ال إلكترونية، كمـا أننا 
ال نحصـي إاّل أعمـال الناشـرين التقليدييـن، وذلك يسـتبعد 
عناويـن »الكتب« من الشـركات التـي تقوم بإعـادة تجميع 
عناويـن »ويكيبيديـا«، فـي شـكل »كتب«، والتـي قامت في 
عـام 2008 بإحصـاء مئـات اآلالف من العناويـن اإلضافية.

لـذا، فـإن القفـزة الهائلة، فـي عناوين النشـر، لـم تتحّقق، 
 »Kindle -خـالل العقـد الماضي، بفضل اختـراع »كينـدل
وشـبكة اإلنترنت، بل كانت الزيادة الكبيرة في التسـعينيات، 
عندما اسـتخدم الناشرون المسـتقلّون وشركات النشر، على 
َحّد سـواء، قدرات النشـر المكتبـي وعدد الكتب المنشـورة، 
بشـكل كبيـر. رغـم ذلك، وفـي األعمال الموسـيقية، سـّجل 

االسـتهالك ارتفاعـاً فـاق بكثير معـّدالت اإلنتـاج، منذ وقت 
مبّكـر. في عـام 1993، ظهرت خدمـة )MP3( التي أتاحت 
اسـتهالك الموسـيقى رقميـاً، لكـن القفـزة المماثلـة فـي 
تكنولوجيـا إنتـاج الكتـاب، فـي منتصـف الثمانينيـات، لم 
تشـمل- بتأثيراتها- عالم الموسـيقى إاّل فـي منتصف العقد 
األوَّل مـن القـرن الحادي والعشـرين. في عالم النشـر، كان 
االبتـكار فـي العرض، وفـي عالـم الموسـيقى كان االبتكار 

فـي الطلب. 
وللبحـث فـي تداعيات ذلـك، دعونا ننظر فـي »نيتفليكس«، 
الشـركة األميركية التي باشرت نشـاطها عبر تقديم خدمات 
االشـتراك للطلـب اإللكتروني على أقـراص DVD. ومنذ ذلك 
الحيـن، تحوّلـت أكثر باتِّجاه أنمـوذج فيديـو التدفُّق العالي 
»streaming«، لكننا سـنكتفي، هنا، بذكر خدمة االشـتراك 
فـي DVD. كانت القاعدة األساسـية تقتضي بـأن تدفع 10 
دوالرات أو 12 دوالراً في الشـهر، لتحصل على ثالثة أقراص 
DVD فـي أّي وقت تريـد، وقد حقَّقت نجاحاً كبيـراً، إذ كان 
لدينـا، جميعـاً، أفـالم، كنـا نرغـب دائمـاً في مشـاهدتها، 
ولـم نشـاهدها، أبداً، لـم يكن لدينـا الوقت لمشـاهدتها في 
المسـارح، ولم تكـن قد وصلت، بعد، إلى شاشـة التلفزيون، 
أو أن العناويـن المعروضـة فـي محـاّلت الفيديـو المحلّية، 

كانت محـدودة جّداً.
وإذا كنـت مـن محبّـي السـينما اليابانية الغامضـة أو أفالم 
»غرينـدوس« األميركية الغريبة، في السـبعينيات، فلن تعثر 
عليهـا، فـي معظـم الحـاالت. وجـاءت »نيتفليكـس« لحـّل 
هـذه المشـكلة، واإلسـتجابة لرغبات المتابعيـن. نجحت في 
د للغاية، لبضع سـنوات، لكنهـا، بعد فترة  ذلك، بشـكل جيِـّ
مـن الوقـت، أدركـت أن النـاس قـد شـاهدوا جميـع األفالم 
التـي كانـوا يرغبـون فـي مشـاهدتها، وشـرعوا فـي إلغاء 
اشـتراكاتهم. كان يتعيّـن علـى »نيتفليكس« إيجـاد طريقة 
تحّفزهـم على مشـاهدة أعمال أخـرى، لم يعرفـوا بعد أنهم 
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يريدون مشـاهدتها؛ فبدأت باسـتخدام الخوارزميات لتحديد 
أنمـاط تقييـم المشـاهدين لألفـالم، وكلمـة تحديـد، هنـا، 
تعني »تـذوُّق«. وإن قدرتهـا على التنبُّؤ بأذواق األشـخاص 
قـد سـمحت لهـا باقتـراح األفـالم التي لـم يعـرف الناس، 
بعـد، أنهم يرغبون في مشـاهدتها، اسـتناداً إلـى تصنيفات 
األشـخاص بأذواق مماثلـة، على مايبـدو )تصنيفات مماثلة 
لألفالم نفسـها(. ولتحسين أداء الخوارزميات، أعلنت الشركة 
ن من  عـن جائـزة »نيتفليكـس«، تمنـح ألوَّل شـخص يتمكَّ
تطويـر قدرة الخوارزميـة على التنُبؤ بتصنيفـات المتابعين 

لألفالم، بنسـبة 10 %. 
تحوّلـت المسـابقة إلى ظاهـرة إعالمية، وأجـرى الصحافي 
»جـوردن إلنبرغ«، من مجلّـة »Weird«، مقابالت مع المئات 
مـن علماء الرياضيات المشـاركين في المسـابقة، من جميع 
أنحـاء العالـم، وقـد أجـاب أحدهـم، فـي ردِّه علـى دواعي 
مشـاركته: »كان القـرن العشـرون قائمـاً علـى التزويد، أّما 

القرن الــحادي والعشـرون فسـيكون خاّصاً بالطلب«.
وبعـد حوالي تسـعة أشـهر مـن صـدور المقال، فـي مجلّة 
»Weird«، أنجـزت مجلّـة »نيويـورك تايمـز« تقريـراً آخر 
عـن الجائـزة. فـي تلـك المرحلة، تمّكـن علمـاء الرياضيات 
المتميّـزون مـن إدخـال تحسـينات، بحوالـي 8.5 %، على 
طريقـة عمـل الخوارزميـات. ثـم بحـث الصحافـي »كليف 
تومسـون« لمعرفة طبيعة الــ 1.5 % المتبّقيـة، والعراقيل 

التـي تحـول دون تحقيقها. 
اتَّضـح أن مـا يزيد علـى الثلث المتبّقـي، كان يتعلّـق بأفالم، 
على غرار»The Squid and The Whale - الحبّار والحوت«، 
 -Sideways«ديناميت نابليون«، و - Napoleon Dynamite«و
من الجانب«، و»Lost in Translation - ضائع في الترجمة«، 
باإلضافـة إلـى األفالم غيـر التقليديـة، واألفـالم القائمة على 
الشـخصية، واألفـالم القائمة على الصوت. األفالم التي تشـبه 
الروايـات بشـكل كبير؛ ما يشـير إلـى وجود مجـاالت ثقافية 
معيَّنـة، قـد ال تكون- بالضـرورة- قابلـة للتوّقعـات القائمة 

علـى الخوارزمية ومطابقـة لتطلّعات الناس.
لكـن، ما هي الحلول التـي قدَّمتها صناعة نشـر الكتب لحّل 
مشـاكل الطلب الجانبية؟ فـي الواليات المتَّحـدة، كان الحّل 
خارجيـاً: إنهـا »أوبـرا«، فقد كانـت »أوبرا« المنقـذ لتجارة 
الكتـاب األميركـي فـي عيـون تّجـار الكتـب األميركية )في 
المملكـة المتَّحـدة، كان هنـاك »ريتشـارد وجـودي«، وفـي 
ألمانيـا »إلكـه هايدنريتـش«، كي ال يعتقد أحـد أن ذلك كان 
حكـراً على الواليـات المتَّحـدة األميركيـة، وال يتعلّق بتجارة 
الكتـاب(. ظهر نادي »أوبـرا« للكتاب في الوقـت الذي بدأت 
فيـه دور النشـر بزيـادة عرضهـا، وكانـت لديهـا القـدرة 
السـحرية علـى إنتـاج 2، 3 أو 4 ماليين نسـخة مـن الكتب 

التي لم تسـّوق منها، في السـابق، سـوى 25 أو 50 نسخة. 
لكـن مـا أوّد توضيحـه- علـى الرغم مـن كّل ذلـك- هو أن 
»أوبـرا« لـم تكـن، فـي الواقـع، مـن أنقـذ عالم النشـر، بل 
كانت المسـتفيدة من صناعة النشـر. كانـت »أوبرا« مضيفة 
برنامـج حواري ُيبَّث بعد الظهر، في خضّم خمسـة أو سـتّة 
عـروض مماثلـة، لكنها تربَّعـت على عـرش البرنامج. كانت 
تقـوم، فـي الواقع ، عـن وعي أو غيـر وعي، بعمـل تجاري: 
بـّث تلفزيوني فـي اتِّجـاه واحـد. كان البرنامج قوّيـاً جّداً، 
لكنـه كان قوّياً لمّدة سـاعة، فقط، حيث يمكنهـا أن تتحدَّث 
فيها إلى 10 ماليين شـخص. وبانتهـاء وقتها، تغادر مكانها 

ليحـّل شـخص آخر يخاطب، بـدوره، 10 ماليين مشـاهد. 
سـت نادي الكتـاب، كان حضور »أوبرا« منتظماً؛  ومنذ أن أسَّ
كانـت موجودة فـي كّل مكان: في غرفة نومـك، وفي الحّمام 
إذا كنـت تقرأ هناك، وفي الكافتيريا وأنـت تتناول الغداء مع 
زمالئـك، وفي المطعـم، وفي السـيارة، وكانـت ترافقك، إذا 
كنـت من هوّاة الكتب السـمعية. اسـتخدمت »أوبـرا« الكتب 
لبنـاء »mindshare« )أو مـا يعـرف بالوعي العاّم النسـبي 
لظاهـرة مـا(، على مـدار السـاعة، وكّل أّيام األسـبوع، كما 
جاء في وصف استشـاري التسويق. وقد سـمح ذلك لمنّصة 
»أوبـرا« بتطويـر مرحلتها التاليـة، في مسـيرتها اإلعالمية، 
إلـى شـبكة كابـالت تعمـل على مـدار 24 سـاعة، وفي تلك 

المرحلـة ألغت تجربة نـادي الكتاب.
 )OWN( »وفي سنتَْي 2011 و2012، كان أداء شبكة »أوبرا
سـيِّئاً للغاية. وبهـدف إنعاش قـدرات شـبكتها التلفزيونية 
المتهاويـة، أطلقت األخيرة، مجـّدداً، نادي »أوبـرا« للكتاب، 

ـَن تصنيف الشبكة. فتحسَّ
ال أوّد- بـأّي حـال من األحـوال- أن أدَّعي أن نـادي الكتاب، 
الـذي أعيـد إلى الواجهـة، هو الـذي بعث الحياة في شـبكة 
)OWN(، مـن جديد، قياسـاً إلـى عّدة عوامل أخـرى. ورغم 
ذلـك، وفـي الوقـت الذي يمكـن فيه اعتبـار الكتـب عناصر 
سـات اإلعالمية الكبرى، استخدمت  هامشية في نشاط المؤسَّ
أكبُر شـخصية إعالمية موهوبة بشـكل خارق، الكتب لتكون 
محرِّكاً رئيسـياً لجذب الجمهور إلى التلفزيون؛ ذلك يعني أن 
تأثيـر الكتب ال يكمن في كونها وحدة لالسـتهالك فحسـب، 

بـل فـي العالقات االجتماعية التي تسـاعد علـى تعزيزها. 
كانـت اختيارات »أوبـرا« تكمن- إلى َحّد كبير- في السـماح 
للنـاس بـأن يكونـوا قادريـن علـى التّحـدث عـن القضايا 
التي تهّمهم مباشـرة، وبأن يشـاركوا أصدقاءهـم تجاربهم؛ 
أن تكـون قـادراً على الحديث عـن الحّب، والحـزن، والعار، 
واألسـرة، والطعـام مـع األحبـاب، وأن يكـون لديك أسـاس 
مشـترك للنقـاش، بطريقـة حميمـة، لكنهـا ليسـت حميمة 
جـّداً. يمكـن أن تتحـدَّث عن العـار الذي لحق بـك، دون أن 
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تشـارك أصدقاءك ذلك، ودون أن تنسـبه، مباشـرًة، لنفسك، 
بـل تقـوم بذلك من خالل وسـيلة ما: الكتاب. وإذا اسـتثنينا 
»أوبـرا«، فما هي الطـرق التي يمكن، من خاللها، اسـتخدام 
هـذه العالقـات الثقافيـة، وهـذه العالقـات االجتماعية لدفع 
الطلب على الكتب؟ كيف يمكن اسـتخدامها لتشـجيع القرّاء 

على قـراءة كتـب بعينها؟
على مدى السـنوات األخيـرة، ظهرت نمـاذج مختلفة، لكنها 
محـدودة، وأوَّلها الرسـم البياني لالسـتهالك. إنهـا محاولة 
السـتخدام التنبُّؤ الخوارزمي، اسـتناداً إلى أنماط االستهالك 
الخاّصـة بـك، على غـرار خوارزمية »نيتفليكس« المسـتندة 
إلـى ترتيبك ألفالم، كنَت قد شـاهدتها. في بعـض الجوانب، 
أثبتـت كفـاءة عاليـة، وفـي جوانب أخـرى كانـت محدودة 
تمامـاً، علـى غـرار نتائـج كّل خوارزميـة غير دقيقـة، ولم 
تكـن لها نتائجها ُتذَكر، باسـتثناء جـودة البيانات التي تمَّت 
معالجتهـا. أّما »أمـازون«- على سـبيل المثـال- فال يمكنه 
وضـع تنبُّؤات اسـتناداً إلـى الكتب التـي اشـتريتها- ربَّما- 
قبـل عـام 1995؛ فهـذا غير مرئـي، تمامـاً، بالنسـبة إليه، 
والكتب التي اقترضتها من المكتبات، والكتب التي اسـتلمتها 
مـن األصدقـاء، كلّها غيـر مرئيـة، بالكامل، أّمـا الكتب التي 

اشـتريتها هدّية لألصدقـاء، فهي مرئية. 
العالقـات  نمذجـة  فيـه  نكتشـف  الـذي  الثانـي  المجـال 
االجتماعيـة، مـن أجـل توليد الطلـب على الكتب هـو تبادل 
يقـّدم  االجتماعـي.  التواصـل  شـبكات  علـى  المعلومـات 
المسـتخدمون معلومـات عـن الكتّـاب الـذي يرغبـون فيه، 
لة. المشـكلة الرئيسـية، هنا، أنه في الوقت  وعناوينهم المفضَّ
الـذي تسـتغرقه لقـراءة هذا المقال، يتّم تسـجيل مـا ال يقّل 
عـن 50 مليون نقطـة )إعجاب( علـى »فيسـبوك«. الضغط 
Re-  علـى زّر االعجاب يشـبه- إلى حّد كبير- »رايشـمارك-

ichsmark«، في ألمانيا، سنة 1923؛ ولو أن »اإلعجاب« كان 
قطعـة صغيرة من الـورق، فقد يحتـاج المرء عربـة، يحمل 
فيهـا قيمـة بضع دقائـق من »اإلعجـاب«. وهذا يشـير- كما 
هـو الحـال مع أّيـة ُعْملَـة منخفضـة القيمة- إلى أنـه قد ال 
يكون مـن الجيِّد، بالضـرورة، أن نعكس قيمتهـا الحقيقية. 
الفجـوة في االلتزام، بين إعجابـك بكتاب قوالً، وقراءته فعالً، 
هـو ما نسـبته 10 فـي 1000؛ فهل يمكن للمسـتخدم- من 
َثـمَّ- أن يـدرك قيمة »اإلعجـاب« بهذا السـيناريو، ويثق به؟ 
وعـالوة علـى الرسـم البياني لالسـتهالك والرسـوم البيانية 
االجتماعية، نضيف الرسـم البياني للذوق الذي استكشـفناه 
فـي مناقشـات »نيتفليكـس«. هذه الرسـوم البيانيـة الثالثة 
محـدودة، للغايـة، فـي قدرتها علـى دفع اسـتهالك الكتب، 
بشـكل مفيـد، أو- كمـا أوّد القـول- : »الروايـات تخـرق 

الخوارزميات«. 

وعلـى الرغـم من أنني كنـت أعتبر أن الروايـات تخرق- إلى 
حـّد مـا- الخوارزميات، منذ عـام أو عاميـن اآلن، بدأت أعيد 
راً. في ديسمبر/كانون األوَّل )2012(،  التفكير في ذلك، مؤخَّ
تحدَّثـت مـع مجموعـة مـن طـاّلب الهندسـة، وكثيـر منهم 
يعملـون فـي تجـارة توليـد الخوارزميات. كنـت قلقاً بعض 
الشـيء، وهذا طبيعي؛ لما يتعرّض له نشـاطهم من تشـويه 
كلّـّي! ما بدأت أدركه - وهذا تحقيـق مبدئي - هو أن الرواية 
قـد ال تخـرق الخوارزميـة كثيراً، بـل هي تمثّـل الخوارزمية 
بحـّد ذاتهـا. وهـذا الفكـرة تمثّـل العمليـة التي نقـوم، من 
خاللهـا، بمعالجـة البيانات. نحـن نعالج البيانـات المتعلّقة 
بالعالم فـي تعقيداتـه: االجتماعية، والعاطفيـة، والجمالية، 

التي ال تسـتخدم الرياضيات، بـل الحكايات. 
كان »غاري لينيل« حازماً جّداً بشـأن الفكـرة القائلة: إنه إذا 
ُكتـب لمهنـة الصحافة أن تبقـى على قيد الحيـاة، فذلك ألن 
الُكتّـاب الَمَهرة يـروون القصص بتأثير عاطفـي. أّما الخيط 
الرابط بين نجاح القصـص الجدّية على مواقعها اإللكترونية 
وقصـص المشـاهير، رغم أنهـا تافهـة، فيعود إلـى الكاتب 
الـذي أوجد أداة للتواصل مـع القرّاء، من خالل قوّة السـرد. 
و- مـن ثـم- النـّص، بحـّد ذاتـه، والّسـرد، بحّد ذاتـه، في 
تطرّقهمـا لتجربـة اإلنسـان، وباعتبارهما يعالجـان ظروفاً 
اجتماعيـة معيَّنة، قد يمثّـالن الخوارزمية األهـّم. ومن خالل 
أسـاليب محدَّدة، بدأت التكنولوجيا في المساعدة على القيام 
in- »بمثـل هذه العملية. نأخذ- على سـبيل المثـال- الموقع 
finiteatals.com« الـذي يسـتخدم خرائط »غوغل« لتحديد 
www.anno- »أّي موقـع تريد علـى األرض. وهناك البلـوغ 
tated-oscar-wao.com« الـذي يحلّـل )وعـادًة مـا يكون 
بحالتيـن إلـى ثـالث، أو حتـى خمس، لـكّل صفحـة( رواية 
 The Brief, Wondrous Life of Oscar« »جونـو ديـاز«
Wao«، مـن خالل دراسـة اسـتخدام العاّمية فيهـا، ونجوم 
البوب في أميركا الالتينية، في سـنوات 1950، والشخصيات 
السياسية الغامضة في جمهورية الدومينيك، وغيرها. وكذلك 
http://spotirama.blogspot.com/2010/04/ البلوغ

الـذي   record-store-day-nick-hornbyshigh.html
نهـا فيلم »نيك هورنبي«  يسـتعرض جميع األغاني التي تضمَّ
http://scenesfromri-« أو الموقـع ،»High Fidelity«
pitupandstartagain.blogspot.com« الـذي يعرض كّل 
األغانـي الـواردة في كتـاب »سـيمون رينولد« الـذي يحمل 

.»Rip It Up and Start Again« العنـوان
أنـا أعمـل اآلن فـي شـركة »Small Demons - الشـياطين 
الصغيـرة« التـي تقـوم بتنظيـم هـذا النـوع مـن السـلوك 
المخّصـص. نحـن نقـوم بفهرسـة الكتـب، وتحديـد جميع 
المراجـع الثقافيـة فيهـا، ثـم عرض تلـك المعلومـات على 
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موقعنـا. لذلك، يعرض موقع »Infinite Jest«- على سـبيل 
المثـال، في صفحته- كّل الشـخصيات الـواردة في الكتاب، 
من »تشرشـل« إلى »نيكسون« إلى »سيرينا وليامز«؛ وجميع 
األماكـن المذكـورة، سـواء في مسـتوى الخريطـة والصور، 
والموسيقى واألفالم والتلفزيون والراديو. عندما تقوم بالنقر 
علـى الصـورة أمامـك، سـتقرأ اقتباسـاً يظهـر لك السـياق 
الذي ذكرت فيـه: الكتب- الفّن- الغذاء- الشـراب- األدوات- 
الدوريـات- المالبـس، وكّل ما أفّضله من التبـغ والمخدِّرات. 
إذا قمـت بالنقـر علـى أّي عنصر من تلك العناصـر، ولنقل- 
مثـاًل- على كتاب »كوكب الِقرَدة« فسـتظهر لـك المعلومات 
الخاّصـة بها في »كوكب الِقـرَدة« وجميع الكتب األخرى التي 
وردت فيها؛ من »مراقبة القطار« إلى »بريت ايسـتون إليس« 
إلـى »سـو غرافتون«. وعند اإلشـارة إلـى أّية أغنيـة، يمكنك 
االسـتماع إليهـا، مباشـرًة، بواسـطة مجموعـة مـن خدمات 

الموسـيقى الرقمية، مثـل »اي تيونز« و»سـبوتي في«. 
نعتقد أن ذلك يمّكننا من الكشـف - بطريقة ما - عن أسـلوب 
القـّص فـي التحليل الثقافي، وتسـليط الضوء علـى الروايات 
التـي تتضّمن كّل هذه التفاصيل: السـرد- الكتابات الواقعية- 
ـرات- المزيـد مـن الكتب  التاريـخ- السـيرة الذاتيـة- المذكِّ
السردية حول الموسيقى والسياسـة والمجتمع، وغيرها، كلّها 
غارقـة في تفاصيل األشـخاص، واألماكن، واألشـياء. السـرد 

ُيسـتخَدم أداة مـن أدوات التحليل، لخلق أثـر عاطفي قوّي.
Small Demons« تكمـن  الصغيـرة-  »الشـياطين  مهّمـة 
فـي دفع تلـك المعلومـات إلى الواجهـة؛ إلبرازهـا، وتمكين 
المسـتخدمين لهـذا الموقـع، بالتزامـن مـع قيامنـا بتزويد 
الشـركات األخرى بالبيانات المفيدة )مواقع المكتبات- تّجار 
الكتـب بالتجزئـة- مواقـع حجـز المطاعم- مواقع السـفر( 
مـن اسـتخدام الكتاب كمصدر لالكتشـاف الثقافـي، ومعها 
معرفـة اآلراء حـول الكتـاب، وعاداتك، وخياراتـك في الكتب 

التي اشـتريتها.
أصبحـت الكتابـة، ال تعتمـد إاّل قليـاًل على سلسـلة التوريد، 
ف وعميـل ومحرِّر وناشـر وتاجـر جملة  فقـط، تبـدأ بمؤلِـّ
وتاجـر تجزئـة، وتنتهـي عنـد القـارئ، ونتبيّـن أن الكاتب 
والقـرّاء ال يمثّلـون أفـراداً بل أنشـطة؛ فالقـراءة الذكية هي 
عمليـة كتابـة، فـي كثير مـن األحيـان، ال تقوم علـى التلّقي 

بقـدر مـا تكون حـول التحـّدث عـن الكتاب.
وفـي الوقت نفسـه، يكـون نشـاط الكتابـة- كمـا ُيعلّم أّي 
مـدرِّس للكتابـة طالَبه- على عالقـة بالقـراءة. حتّى تصبح 
كاتبـاً عظيمـاً، يجب أن تكون قارئاً عظيمـاً، و- على العكس 
مـن ذلك- سـيخبرك أي مـدّرس للنقـد األدبي بأنـك تحتاج 

إلـى اكتسـاب قـدرات الكتابة حتـى تكون قارئـاً عظيماً.
ولمعرفـة مـا يعنيه ذلك في الحياة اليومية للكاتب، اسـمحوا 

لـي بـأن أقّدم تجربتـي في حياتـي المهنية، بصفتـي مديراً 
في شـركة صحافة مسـتقلّة »Soft Skull«، حيث نسـتقبل 
الطلبـات الحرّة، أي طلبـات الكتّاب، مباشـرًة، دون الحاجة 
إلى وسـيط. لم يكـن ذلك أمـراً عادياً، وكان منهجـاً منفتحاً 
للغايـة. ورغـم ذلـك، كنا نحيـل معظـم المخطوطـات إلى 
متـدّرٍب أو متدرَبيْـن لقراءتهـا وتقييمهـا، قبـل أن ُترَفض، 
بتعليـل موجـز؛ كان ذلـك السـبيل الوحيد الـذي يمّكننا من 

قـراءة 10 آالف مخطوطة، في السـنة.
كما يرسـل هـؤالء الكتّـاب خطابـات مفّصلة لدعـم قرارهم 
بإرسـال المخطوطة إلـى هذه الجهة بعينهـا، وهي صحيفة 
»Soft Skull«، يذكـرون فيهـا أنهـم قرؤوا »إيليـن مايلز«، 
ف الذي سـبق أن نشـروا لـه: »لقد قرأت ليـن تيلمان،  المؤلِـّ
أو ليديـا ميليـت، أو أسـماء بعـض مؤلِّفين آخريـن، كنّا قد 
نشـرنا لهـم أعمالهم«، »حّقـاً أعجبني هـذا الكتـاب«، »لقد 
أعطتنـي إّياه أختـي الكبرى«، »رأيتها وهـي بصدد قراءته«، 
»قـرأت كتاَبيْن آخَرْين لدار النشـر الخاّصـة بكم«، »أحّب أن 

أكـون جـزءاً من هـذه الدار«. 
كان هـؤالء الكتّـاب أفضـل عمالئنـا، بوضـوح، كمـا كانـوا 
مشـّجعينا العاطفييـن للغاية. ماذا قّدمنا لهـم عندما اتَّصلوا 
بنا لنشـر ماّدة، كلََّفتْهم خمس سـنوات من حياتهم؟ أرسـلنا 
لهـم بريـداً عاديـاً أو إلكترونيـاً، نعلمهم فيـه باعتذارنا عن 
قبول العمل، بشـكل عاّم. أرسـلوا لنا قلوبهـم، أعدناها إليهم 
مـرًّة أخرى، بالرفـض، وفي داخلها خنجر. بـدا األمر كتاجر 
أحذيـة، بالتجزئة، وهـو يتلّقى أمراً من أحـد العمالء، يخبره 
فيـه: »ال، لن نبيـع لك حذاًء واحـداً؛ قدماك عريضـان جّداً«. 
إن التحـّول الرئيسـي المطلوب، فـي عالم النشـر، يحتاج منّا، 
في بعض الجوانب، إيجاد سـبل لدمـج عالم الجمهور المتقبّل، 
بأسـره، واألشـخاص المعروفين، سـابقاً، بالجمهور المتقبّل، 
ضمـن أنشـطتنا لصنع الثقافـة. أن نعمل على تحرير أنفسـنا 
مـن العبء الـذي تمثّله وضعيَّتنا، بوصفنـا منتجين للمحتوى، 
علـى أمل أن تعـّزز خوارزمياُت طـرف ثالث كتبَنـا، ونصبح، 
بـدالً مـن ذلك، صنّـاع ثقافـة، مع إدراكنـا أن القصـص التي 
نسـاعد فـي إنتاجها هـي الخوارزميـات، بَحّد ذاتهـا، وتحليل 
عاطفتنا البشـرية وعالقاتنا االجتماعيـة، وذلك- في اعتقادي- 
مـن أقـوى المهاّم التي يمكـن أن توكل إلينـا، وأكثرها تمكيناً.

المصدر:
الفصـل األوَّل مـن كتـاب »مسـتقبل الكتابـة- The Future of Writing«، للكاتـب 
سـة »Small Demons«، في  »ريتشـارد نـاش«، مدير المحتوى والشـراكات فـي مؤسَّ
سـة نشـر خاّصـة »Cursor«، ومدير شـركة  الواليـات المتَّحـدة، ومديـر سـابق لمؤسَّ

.»Liquid Theater« مسـرح تجريبـي هـو

هامش:
1 - التحالف مع الشيطان أو التعامل معه.
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 ما المقصود بمفهوم )care( على وجه الدقة؟
- هو الرعايـة والعناية بالذات، وبالغير، وبالعالم. وقد تكون 
لهـذه الرعاية آثار حيوّية، مثل رعايـة مريض؛ أو اجتماعية: 
مثـل رعاية األشـخاص المسـتبعدين؛ أو بيئيـة: مثل احترام 
الطبيعـة. ومن الناحيـة العمليـة، ُيْقَصُد به تقديـم الرعاية، 
وتيسـير نمو جسـم ما، أو ترميُمه. تعمل الرعاية على توسيع 
نطـاق فلسـفة »االهتمـام بالـذات«، والتـي بدأت منـذ قديم 
الزمـان مع فالسـفة مثـل سـقراط )Socrate( وإبكتيتوس 
)Epictète(. وإذا كانت العصور القديمة اليونانية قد أضَفْت 
علـى االهتمـام بالذات ُبعداً روحيـاً، فإن الحداثـة ترّكز على 
عيـوب الرعايـة الجسـدية، التـي تؤدي إلـى التكـرار وتؤثر 

سـلباً في الخصوصية.

 قـد يبـدو ذلـك بديهيـاً؛ فكيـف نشـأت الحاجـة إلى 
به؟ التذكيـر 

- نشـأ مفهوم الرعاية في ثمانينيات القرن العشـرين، حينما 
 Ronald( َقلََّصـْت كلٌّ ِمـْن أميـركا في عهـد رونالد ريغـان
Regan( والمملكـة المتحـدة فـي عهـد مارغريـت تاتشـر 
)Margaret Tatcher( مـن حجـم الخدمـات االجتماعيـة 
لتحقيـق أفضـل نسـبة ممكنـة مـن التخفيـض الضريبي. 
آنـذاك تولدت إشـكالية جديدة ترتبط بالقضيـة االجتماعية، 
سـين، هما:  وبخاصـة حـول نصيْـن أميركييـن أصبحا مؤسَّ
 )Protecting the Vulnerable( المسـتضعفين  حمايـة 

فابيين بروجر*..
ماذا سنفعل بإنسانيتنا؟ 

حاورتها: فيكتوريا كيغان )مجلة لوبوان الفرنسية(

َفْيل ترجمة: د.فيصل أبو الطُّ

في أنظمتنا الرأسمالية، واإلنتاجية، فإن كّل ما يتعلَّق بالرعاية يتم 
التقليل من قيمته، ويكون محط تبخيس، ألنه يمّثل جانبًا »غير 

منتج« من الحياة. 

لروبيـر غوديـن )Robert Goodin( سـنة 1985، وطريق 
 Carol( لكارول جيليكان )Une voie différente( مختلف
Gilligan( سـنة 1982، وهـذا األخيـر يتنـاول القضية من 
ة ومـن زاويـة الحركـة النسـوية. يوجد  وجهـة نظـر ُخلُِقيَـّ
داخل المجتمع أشـخاص يهتمون باآلخرين باسـم المشـاعر 
ة، وهـم فـي الغالب من النسـاء. وفـي مواجهة دولة  الُخلُِقيَـّ
تتملّـص مـن التزاماتهـا، يتعلَّق األمـر بتحليل الممارسـات 
المتعلّقـة باالهتمـام باآلخريـن، وكذلك بتحليل مـا يمكن أن 

يقـع في شـباك هذه الممارسـات.

 عرفـْت مجتمعاتنـا تطـّوراً ملحوظـاً خـالل العقود 
األخيرة... الثالثـة 

ـَد حـدس جيليـكان )Gilligan( من خـالل تحقيقات  - تأكَّ
سوسـيولوجية واقتصادية. تحتّل النسـاء مركز الّصدارة في 
مجـال الرعايـة، وهذا ما نسـّميه: »يـوم العمـل المزدوج«: 
بعـد أن تنهـي عملهـا، تعتنـي المـرأة بالمنـزل، واألطفال، 
وبأبويهـا إذا لـزم األمر ذلـك... وعلى الرغم من أن األشـياء 
تتطور، شـيئاً فشـيئاً، حيـث يتم تقاسـم األعمـال المنزلية 
ومهـام الرعايـة بين الزوجيـن وذلك على نحـو متزايد، فإن 
أزيـد مـن 80 % مـن النسـاء العامـالت يشـتغلْن بــ»يوم 
العمـل المـزدوج«. ومـا يثيـر االهتمـام هـو أن أخالقيـات 
الرعايـة تدعو إلى إعـادة تحديد األدوار، ليـس وفق: رجل- 
امرأة فحسـب، بل أيضاً وفـق: أب-أم. واليـوم، يولي »اآلباء 
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الجـدد« اهتماماً أكبر برعاية األطفال، والواجبات. فالعقليات 
السـائدة سـتتغيّر تدريجيـاً، ولـن ُينظـر إلى هـذه األعمال 
المنزليـة على أنهـا مقصورة علـى المرأة فقـط، على األقل 

فـي عـدد معين مـن البلدان.

 ولكن متى أصبحت الرعاية سياسية؟ 
 Un monde( يجـب أن ننتظـر صـدور كتـاب عالم هـش -
vulnérable( لجوان ترونتو )Joan Tronto( سـنة 1993، 
لنشـهد ظهور اقتراح ما. إذ ترى هذه المحلّلة السياسـية، أن 
التحليـل النقـدي للرعاية ضروري أكثر مـن أي وقت مضى. 
وفـي أنظمتنـا الرأسـمالية، واإلنتاجيـة، فـإن كّل مـا يتعلَّق 
بالرعايـة يتـم التقليـل مـن قيمته، ويكون محـط تبخيس، 
وغالبـاً مـا ال ُينْتَبَـُه لـه ألنـه يمثّل جانبـاً »غيـر منتج« من 
الحيـاة. تتصـور جـوان ترونتو نموذجـاً يعيد وضـع مهام 
الرعايـة فـي صلـب المجتمـع. عندئـذ يمكننا اقتـراح عدة 
حلـول: إمـا أن نبقى فـي مجتمع قائم على اقتصاد السـوق، 
وبذلـك تصير الرعايـة خدمـة. )والمشـكلة المطروحة هنا: 
هي أننا سـنزيد من اتسـاع الفجـوة بين األغنيـاء والفقراء(. 
ه نحو شـكل جديد من الحركة النسـوية ومن  وإمـا أن نتوجَّ
النضال السياسـي القائم على تقسـيم مختلـف للعمل، على 
نحـو مـا دعـت إليـه الفيلسـوفة األميركيـة نانسـي فريزر 
)Nancy Fraser(: سـنعمل أقـل، لكـن مـع إمكانية قضاء 
مزيـد مـن الوقت مع اآلخريـن. ترى فريـزر أن الحل الوحيد 
فـي مجـال السياسـة العامـة هـو أن نفّكر فـي تخصيص 
تعويضـات مقابـل إنجاز هـذه المهام، كـي ال تقتصر فقط 

على النسـاء.

 مـا المكانة التـي تحتلها الرعاية في فرنسـا، الدولة 
الراعية؟ 

- قبـل الحديـث عـن الرعايـة، أنبّه إلـى أن هذه األسـئلة قد 
ظهـرْت في عهد حكومة جوسـبان )Lionel Jospin(، حيث 
تمت مناقشـة إجازة األبوة، التي أُحِدثْت سـنة 2002. وغالباً 
مـا تمثّـل والدة طفـل فـي العالقـة الزوجيـة اللحظـة التي 
تصبـح فيه هذه العالقة غير متكافئة؛ إذ يقل اهتمام النسـاء 
ويفتـر إسـهامهن فـي العمـل، لِيَْشـرَْعَن في إقامـة حواجز 
نفسـية. وعلـى النقيـض من ذلـك، تتزايـد فاعليّـة الرجال 
فـي العمـل، حيـث يقومـون بتفويـض الرعاية. وقد سـمح 
قانـون دلونـاي )La loi Delaunay( المتعلِّق بالشـيخوخة 
وتمكيـن كبار الّسـّن مـن االسـتقاللية - والذي اعُتِمَد سـنة 
2014 - بطرح األسـئلة حول المساعدة الشخصية، والتّبعية، 
واالعتمـاد المتبـادل. أعتقـد أن 20000 حالـة وفاة بسـبب 
موجـة الحـر سـنة 2003، كانـت بمثابة صدمـة قوّية. وقد 

أدركـت فرنسـا العجـز الـذي تواجهه فـي مجـال الرعاية، 
فـي الوقـت الذي نجحـت بلدان جنـوب أوروبا فـي معالجة 

هـذا الوضع.

 ال تزال الشيخوخة والتبعية والهشاشة من المواضيع 
المحرمـة في مجتمعاتنا. فكيف يمكن تجاوز ذلك؟

- عادْت هشاشـتنا إلـى الظهور منذ وقـوع هجمات 11 من 
سـبتمبر 2001، و فـي اآلونـة األخيـرة مع تزايـد الهجمات 
يـزداد اسـتيعاب الفكـرة اآلتيـة: إّن أيَّ واحد منـا يمكن أن 
ق بأزمة  يكـون ضحيـة. وتتكرر الفكـرة نفسـها فيما يتعلَـّ
اسـتقبال الالجئيـن فـي أوروبا، حيـث يعتقـد المتطوّعون 
ومقدمو المساعدات اإلنسـانية وكّل األشخاص الذين يتولّْون 
رعايـة المهاجريـن، أن ما حـدث لغيرهم قد يحـدث لهم في 

األيام.  مـن  يوم 

 وما الدور الذي يضطلع به المستشفى؟
- يُضـمُّ بين ظهرانيه المتطوعيـن والمختصين باألخالقيات، 
وذلـك جنبـاً إلى جنب مـع العائـالت واألطبـاء والممرضين 
وعلمـاء النفس، بما من شـأنه تعميق فهم الجسـد المريض 
أو المتألّـم. هـذا الجسـد »اآلخر« الـذي ُيصنُع اعتمـاداً على 

معاييـر أخرى تختلـف عن المعايير السـائدة.

العمل الفني: Vladimir Makovsky )روسيا(
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 هـل نشـهد إذن تزايـداً فـي الوعـي، كما هـو الحال 
ق بعلـم البيئة؟ في مـا يتعلَـّ

- تمامـا. وكمـا هو الحال بالنسـبة للتحديـات البيئية، توجد 
فجـوة عميقـة بيـن المجتمع وُصنّـاع القرار. وهـذه مفارقة 
صارخـة خصوصاً في بلد مركزي مثل فرنسـا، حيث ترفض 
الدولـة - وبصـورة تقليدية - النظر إلى الفـرد بصفته هذه. 
يقـّدم نظـام )APB( للتوجيـه مـا بعـد الباكالوريـا مثـاالً 
جيـداً لحـدود المركزيـة. ففي الوقـت الذي يتوقـع من هذه 
الخوارزميات أن توّفر لكّل طالب أفضل مكان ممكن اسـتناداً 
إلـى نتائجـه ورغباته، فإن العشـرات مـن الطلبـة المقبِلين 
علـى اجتيـاز امتحانـات الباكالوريا هـذه السـنة )2017(، 
سـيجدون أنفسـهم دون رغبة في الدخول المدرسي القادم، 

ودون أي تفسـير حقيقي.

 ولكـن إزالـة الطابع المـادي للخدمات قـد امتد على 
نطاق واسـع.. 

- إنه رهان الغد. ماذا سـنفعل بإنسـانيتنا؟ ما قيمة الجسـد 
البشـري فـي مقابـل الجسـم اآللي؟ لحسـن الحـظ، يمتلك 
جسـدنا تاريخـاً وذاكـرة ورغبـات، كمـا يمتلـك قـدرة على 
التنبؤ وشـعرّية خاصتيْن به، وهو ما ال تسـتطيع أي سياسة 

رقميـة أو إحصائيـة أن تحل محلّه علـى اإلطالق.

 مرّة أخرى، أمن الواجب أن يحترم المرء جسده؟
- بـدأ الفرنسـيون يعتـادون على ذلك شـيئاً فشـيئاً. ال يزال 
الكثيـر منهـم يعتقـد أنه يجـب العمـل إلى وقـت متأخر من 
الليـل لِيَتِـمَّ تقديره. ولكـن مجموعة من الظواهـر؛ مثل نجاح 
الَعـْدو، واالفتتان باليوغا، وأهميـة األطعمة العضوية، هي مما 
يعيـد إلى نظافة الحياة وصيانة الجسـم المكانة الالئقة بهما.

 ولكـن بمجرد تعزيـز ذلك، سـتنطوي الرعايـة أيضاً 
علـى بعـد جماعي ... 

- بالتأكيـد. غيـر أنه ليـس من السـهل االنتقال من الجسـد 
الفـردي إلى الجسـد الجماعـي. يجب أن نتحـّول عن منطق 
جوهـر الفرد إلـى منطـق المسـاعدة المتبادلـة، وأن نقتنع 
لْنَا جميعاً جسـداً  بأننـا سـنحّقق مزيـداً من التقـّدم إذا َشـكَّ

واحـداً. إنها ثـورة ثقافيـة صغيرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* فابييـن بروجر )Fabienne Brugère( فيلسـوفة فرنسـية تـدّرس بجامعة »باريس 
 Le sexe de la( 8«. صـدرت لهـا مجموعـة مـن المؤلَّفات مـن بينها: جنـس الرعايـة
sollicitude( )سـوي Seuil،2008( وأخالقيات الرعاية )L’Ethique du care( )بيف 
PUF، 2017(. تنطلـق أبحاث بروجر من كون الرعاية الممنوحة لآلخر، جسـداً وروحاً، 
عمالً سياسـياً واجتماعياً، تضطلع فيه النسـاء بـدور رئيس، وُتنَّظُر له فلسـفة الرعاية.

المصدر:
Le Point, septembre-octobre 2017, pp. 92-93.

مـة العالميّـة  ـراً- الُمنظَّ أ التَّقريـر الـذي نشـرته- مؤخَّ تنبَـّ
ّحـة العالميّـة أن مـرض االكتئاب سـيغدو فـي المرتبة  للصِّ
األولـى لألمـراض األكثر انتشـاراً فـي العالم ابتداًء من سـنة 
امـت غـدا مـن أخطـر أمراض  2020م. فهـذا المـرض الصَّ
العصـر اليوم، وقـد ُوِجَدْت روابـط جينية كثيـرة بينه وبين 
خمسـة اضطرابـات عقلية أخرى، وهي: انفصام الشـخصية 
)Schizophrénie(، والوسواس القهري، واالضطراب الثُّنائي 
د، واضطراب  القطبيّـة )Trouble Bipolaire(، وطيف التّوحُّ
نقـص االنتبـاه مـع فرط النَّشـاط. وهـي حـاالت مرضية ال 

ـب عاجزاً عـن مواجهـة زحفها وتزايد نسـبتها. يـزال الطِّ
يلقـى االكتئاب الحـاد اليوم اهتمامـاً علمياً كبيـراً بالمقارنة 
مـع الّسـابق، آلثاره الّسـلبية على صّحـة الفـرد والمجتمع، 
فهو ُيسـبِّب ألماً داخليـاً مريراً، ويؤثِّر على ُقدرات الشـخص 
رة على  الُمصاب في أداء أشـغاله اليوميـة، وُيَخلُِّف نتائج ُمدمِّ
عالقاتـه بأسـرته وأصدقائـه ومحيطـه، خاّصًة أنـه يتطوَّر 
ر لعالجـه، َفتَْسـوَّد الحياة في  ـل الُمبكِّ فـي حالة عـدم التّدخُّ
وجـه الُمَصـاب بـه، والـذي قد يضـع َحـدَّاً لحياتـه حين ال 

يلقـى العالج المناسـب في الوقت المناسـب.

ّحة من خالل شعار  مة الّدولية للصِّ تُحاول الُمنظَّ
حملتها لهذه السنة »دعونا نتكلَّم عن االكتئاب«، 

تسليط الضوء على هذا المرض الشائع، الذي 
ينخر المرء من الداخل دون أن يدري، لفّك العزلة 

عنه وإخراجه للنقاش العمومي. فاإلحصائيات 
ّحة العالمية ُمقلقة  مة الصِّ مها منظَّ التي تُقدِّ

جدًا وصادمة، إذ أصبح االكتئاب أَحَد أهّم األسباب 
ية للموت في العالم. الرئيسية الُمؤدِّ

االكتئاب.. 
الحزن الخبيث

د: خالد طحطح
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خلل في النَّاقالت العصبية 
يختلـف االكتئاب عن التقلبات المزاجيـة العادية واالنفعاالت 
العابـرة، فهـو اضطراب نفسـي ينتج عن خلـل ُيصيب عمل 
النَّاقـالت العصبيّـة التـي ُيفرزهـا الدِّمـاغ، حيـث تنخفض 
 ،)HT- 5( ـيروتونين بشـكٍل غير مفهوم نسـبة هرمون السِّ
والمعروف أيضاً باسـم هرمون الّسـعادة، وتضطرب بشكٍل 
متزامـن معـه بعـض الهرمونـات األخـرى المسـؤولة عـن 
 )Noradrénaline( اسـتقرار المزاج، ومنها النورادرينالين
واألدريناليـن )Adrénaline(، ممـا يتسـبَّب فجـأة وبدون 
ر مـزاج الُمصاب وإحساسـه بالحزن  سـابق إنـذار فـي تعكُّ
الّشـديد وعـدم الرّغبـة في الحيـاة، ويشـعر أيضـاً بهبوٍط 
حـاد فـي المعنويات، وسـيطرة األفكار الّسـوداوية بشـكٍل 
تدريجـي عليـه، فكّل شـيء في نظـره يصبح كالحـاً، حتى 
الحيـاة تصبح بـدون معنى. ُيصيـب هذا االضطـراب حالياً 
شـخصاً مـن بيـن كّل عشـرة أشـخاص، وهو يحتـل اليوم 
المرتبـة الرابعة عالمياً من بين األمراض األكثر َتْكلَُفًة حسـب 
ّحة، ونسـبة  تقريـر رسـمي نشـرته المنّظمة العالميـة للصِّ
المصابيـن بـه في تزايد مسـتمر بسـبب تغيُّر نمـط الحياة 
وتزايد وتيـرة الّضغوط النّفسـية واالجتماعيـة واالقتصادية 

التـي يواجهها الفـرد في حياتـه اليومية. 
ال يمكننـا الجزم بأن الّشـخص ُيعاني مـن االكتئاب إاّل حين 
تدوم أعـراض الحزن الّشـديد وفقدان االهتمـام بالرغبة في 
ر علـى األَقّل خمسـة  الحيـاة أكثـر مـن أسـبوعين، مـع توفُّ
مؤشـرات أخرى مصاحبة، من بينها: هبـوط حاد في المزاج 
العـام معظـم الوقـت؛ واضطـراب سـاعات النوم زيـادة أو 
نقصانـاً؛ وعـدم الشـعور بالمتعة والنشـاط خـالل مزاولة 
العمـل؛ واإلحسـاس بتأنيـب الضميـر وانعـدام القيمة؛ مع 
فقدان التركيز والرغبة في الحياة، ونقص الشـهية، والتفكير 

المسـتمر فـي إيذاء النفـس أو االنتحار.
صها الّدليـل  ثّمـة أنـواع عديـدة مـن االكتئـاب التـي شـخَّ
اإلحصائـي لالضطرابـات النّفسـية والعقليـة الـذي أنجزته 
ـب النَّفسـي، ومـن أشـهر أنواعـه:  الجمعيـة األميركيـة للطِّ
االكتئاب الموسـمي؛ واكتئاب النسـاء ما بعد الوالدة؛ واكتئاب 
مـا بعد الصدمـة )كوفاة شـخص عزيز(؛ واالكتئـاب الحاد؛ 
واالكتئـاب الثّنائـي القطبيـة، الـذي يتميَّز بتقلُّبـات مزاجية 
شـديدة ومختلفة، إذ يبدو المريض متفائالً ونشـيطاً بشـكٍل 
مبالـغ فيه، مـع تضخيم الـذات، وفرط في الكالم والنشـاط 
ـعور ال يسـتمر سوى  البدني والفكري الزائد، غير أن هذا الشُّ
أسـابيع معدودة تتبعها نوبة اكتئاب رئيسـي. وينتشـر هذا 
ريـن والعلمـاء والَفنّانين  وع من االضطـراب بيـن الُمفكِّ النَـّ
الذيـن أنجـز غالبيتهـم أعمالهـم الباهـرة خـالل نوبات من 
النشـاط والتفاؤل والهوس، إذ هنـاك قائمة من الذين أصيبوا 

باضطرابـات الهوس االكتئابـي، ومنهم: الرَّسـام فان كوخ، 
والّشـاعر روبـرت لويل، والرِّوائيـة فرجينيا وولـف. كما أن 
عـدداً مـن المبدعيـن مّمن حقَّقـوا إنجـازات عظيمـة كانوا 
ُمصابيـن بأحـد االضطرابات العقلية الرئيسـيّة، فجون ناش 
الحاصـل علـى جائزة نوبل فـي االقتصاد سـنة 1994 كان 
مصابـاً بالّدهان )انفصام الشـخصية(، حيث كانت تسـيطر 
عليـه أوهـام ُمرعبـة وهلوسـات صوتيـة ُمتخيَّلـة، وقضـى 

بسـببها سـنوات يتلقَّى العالج في المستشـفيات.

العالج علنًا!
ليسـت  هنـاك حالة اكتئـاب واحدة، بل حـاالت ُمتعدِّدة، كما 
سـبقت اإلشـارة لذلـك. وتختلف أعـراض اإلصابـة وتتباين 
ص وحـده الحّق في  من شـخٍص آلخـر، وللّطبيـب الُمتخصِّ
تشـخيص نـوع االكتئـاب ودرجـة ِحدَّتـه، وتقييـم درجـة 
خطورته بنـاء على المقابلة المباشـرة والمعاينة السـّريرية 
نه من وصف العالج المناسـب حسـب كّل  الّدقيقـة، التي تمكِّ
حالـة. ومن المعلوم أن تفسـيرات أسـباب حـدوث االكتئاب 
ُمتعـدِّدة، وقـد حصرتهـا الدِّراسـات واألبحاث فـي العوامل 

العمل الفني: Vladimir Makovsky )روسيا(
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الوراثيـة والعوامـل البيولوجية، والعوامل البيئيـة، والعوامل 
. لنّفسية ا

هنـاك ِعّدة طـرق يتم اتباعها فـي العالج، والخيـار النِّهائي 
ُيبْنَـى على قـرار الطبيب الـذي قام بالتَّشـخيص من خالل 
اسـتقصاء األسـباب والعوامـل والمحيـط الـذي يعيش فيه 
الُمصـاب. وانطالقاً من األعراض الُمسـتخلَصة يمكنه اقتراح 
العـالج المالئـم للمريض بناًء علـى خبرتـه وتجربته، ويتم 
اللّجـوء فـي النهايـة، وبالخصـوص إن فشـلت المعالجـة 
النّفسـانية، إلى العـالج الّدوائـي، وُتعّد ُمضـادات االكتئاب 
ز عملها  األكثـر اسـتخداماً لمواجهة الحـزن الخبيـث، ويتركَّ
باألسـاس على زيـادة فعاليـة النَّاقالت العصبية المسـؤولة 
عن تحسـين المـزاج في الدمـاغ، من خالل منـع امتصاص 

السـيروتونين )Sérotonine( من الجسم.
ال شـك أنَّ العقاقيـر الُمضـاّدة لالكتئاب ُتعّد األكثـر فعاليّة 
ـطة، إذ ُتخفُِّف بشكٍل كبير  بالنِّسـبة للحاالت الحادَّة والمتوسِّ
مـن أعراضـه علـى المديين  القصيـر والمتوسـط. كما أنها 
قـد تسـاعد على تفـادي عودته ُمجـدَّداً بعد الشـفاء الكامل 
منه. وتتشـابه العقـارات الكيماوية الُمضـادة لالكتئاب في 
مفعولهـا، والـذي ال يظهـر إاّل بعـد أسـبوعين أو ثالثـة من 
االلتـزام بتناولها، غيـر أنها تختلف في أعراضهـا الجانبية. 
ل  وفي حالة اإلحسـاس بالخطـر يجب إعالم الطبيـب للتّدخُّ
مـن جديـد ألجل تغييـر نـوع العقـار، ذلك أن األشـخاص 
المصابيـن يسـتجيبون بشـكٍل مختلـف كلٌّ حسـب حالته 
ووضعـه النفسـي. ويمكـن التَّمييـز بين ثالثـة أصناف من 
ُمضـادَّات االكتئـاب الرَّئيسـية وهـي: المضـاّدات الثُّالثيـة 
الحلقـات، وهـي المفّضلـة لـدى المرضـى لقلّـة أعراضها 
الجانبيّة، وأشـهرها ديروكسـات )Deroxat( وفليوكسيتين 
)fluoxétine(، ثـم هناك مثبِّطات أكسـيداز أحادي األمين، 
وهي األَقّل فعالية بالنسـبة لالكتئاب الحاد، إذ تسـتعمل في 
حـاالت االكتئـاب الخفيـف والمتوسـط، بينما تتـم معالجة 
االكتئـاب الثنائـي القطب بعقـارات خاصـة تتضمَّن مادتي 
تيجريتول )Tegretol( والموتريجين )Lamotrigin(، اللتين 
عوَّضتـا الليثيوم )Lithium( ذا األعراض الجانبية الخطيرة. 
أمـا حـاالت انفصـام الشـخصية فتسـتخدم فـي عالجهـا 
عقاقيـر مضاّدات مثل الثورازين )THORAZINE(، لكونها 
م في مسـتوى ناقـالت عصبية ُمحـدَّدة، وبالخصوص  تتحكَّ
الّدوباميـن )Dopamine(، الذي ُيسـبِّب الهلوسـة في حالة 

ازدياد نسـبته.
ال يقتصـر العالج- فقـط- على العقاقيـر الكيماوية، فهناك 
وسـائل أخرى قـد يسـتخِدُمها األطبّاء كالعـالج بالّصدمات 
والعالج النفسـي الّسـلوكي، إاّل أن ُمضـاّدات االكتئاب أثبتت 
فّعاليتهـا، وبالخصوص مثبتـات امتصاص الّسـيروتونين؛ 

غيـر أن األعـراض الجانبية لهذه العقـارات تجعل الكثيرين 
يتخلـون عن اسـتعمالها. وقد أظهرت الدراسـات أن حوالي 
30 % مـن المرضـى ُيقلعون عن تناولها بسـبب ذلك، ومما 
ُيثيـر شـكوكاً لـدى بعـض النـاس اإلشـاعات بكـون هذه 
العقـارات قد تسـبِّب اإلدمان لمتعاطيها، ويفضلون بسـبب 
ذلـك اللجـوء للعـالج التقليدي الـذي يرتكز على األعشـاب 
الطبيعية البديلة التي تعمل على تحسـين المزاج، وأشـهرها 

نبتة سـان جونز )العـرن المثقوب(. 
ال زال االكتئـاب ُيعـّد إلـى اليـوم، حتـى فـي المجتمعـات 
الغربيـة، مرضاً ُمشـيناً، فالوصمة االجتماعيـة المرتبطة به 
تجعـل الكثير مـن الُمصابين بـه متكتمين بشـأن حالتهم، 
وال يطلعـون عليـه أحداً، بـل وُيخفون األمـر حتى عن أقرب 
أقربائهـم، وهناك مـن يرفض ُمراجعة الطبيـب أو الخوض 
فـي تجربة العـالج وتنـاول الُمضـادات الموصوفـة له من 
طـرف األطباء الُمختصين بسـبب الخوف مـن أن تؤدي بهم 
إلـى اإلدمـان، وهنـاك مـن يتخلَّى عنهـا في البداية بسـبب 
أعراضهـا الجانبية المزعجة فال يسـتكمل العـالج، فيصبح 
المـرض فـي حالـة سـكون لفتـرة مـن الزمن، وفـي هذه 
الحالـة قـد ُيعـاود الُمصاب المرض بشـكٍل أشـّد حتى بعد 
شـفائه الظاهـري منـه لمـدة. وقـد أثبتـت اإلحصائيات أن 
مـن ينقطعـون عن العـالج قبـل أن يتعافوا بشـكٍل تام هم 
ُمعرَّضـون أكثر من غيرهـم لعودة االكتئاب ولـو بعد مرور 
سـنوات عديـدة. فاإلصابة ُمجدَّداً باالكتئاب جـد ُمحتملَة، إذ 
ال ينجـو منها سـوى مريـض واحد من بين كّل عشـرة ممن 
تعافـوا سـابقاً، األمـر الذي يـؤدي بالبعض إلى اإلحسـاس 
باليـأس والتفاهـة حين تتكـرَّر نوبات االكتئـاب، وتجعلهم 
ص مـن الحيـاة. لـذا وجب  يفكـرون فـي االنتحـار للتخلُـّ
ر  ـل الُمبكِّ ية التّدخُّ التحسـيس بخطورة هـذا المـرض وأهمِّ
لعالجـه والوقايـة من عودته. وال شـك أن المنظمـة الدولية 
ّحـة العالمية من خالل شـعارها الذي رفعته عالياً خالل  للصِّ
سنة 2017 - دعونا نتحدَّث عن االكتئاب - تكون قد نجحت 
ـت بذلك  فـي خلـق نقـاٍش علمي واهتمـام عالمـي به، وفكَّ
الُعزلـة عن أحد األمراض الباهظة التّكلفـة مادياً واجتماعياً، 
ويتضمَّـن برنامجهـا ُمسـاعدة البلدان األعضـاء على زيادة 
الخدمات الُمقدَّمة لألشـخاص الذين يعانون من اضطرابات 
د البرنامـج أيضاً على ضرورة إدماج  نفسـيّة وعصبيّة، ويؤكِّ
ّحية،  الّصّحة النَّفسـية في كّل مسـتويات ِنظـام الرِّعاية الصِّ
والعمل على توفير الرِّعاية المناسـبة والمسـاعدة النّفسـية 
ن عشـرات الماليين  والـّدواء بأسـعاٍر معقولـة، حتـى يتمكَّ
مـن األشـخاص الذين ُيعانـون االكتئاب من اسـتعادة األمل 
ُمجـدَّداً، واالندمـاج في الحيـاة االجتماعية واألسـرية، ومن 

َثـّم التَمتُّع بحيـاة طبيعية.



السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 482017

ُيعـّد مفهـوم االغتراب مـن أكثر المفاهيم التباسـاً بالنسـبة 
لإلنسـان العادي، كما هـو الحال بالنسـبة للمختّص، ويعود 
ب المواضيـع واألشـياء التـي تكمن خلـف هذا  ذلـك لتشـعُّ
المصطلـح، األمـر الـذي يجعل المصطلح نفسـه ُيسـتخَدم 
بصورة تفتقر بِشـّدة إلى التمييـز لدرجة يصبح معها تحديد 
أي مجـال أو وضـع ينطبـق عليه وضـع المغترب أمـراً بالغ 
الصعوبـة، إذ ليـس من الواضـح من هو ذلك الـذي يفترض 
أنـه مغتـرب، هل هو الشـخص الـذي يعيش منعـزالً وليس 
لديـه جهاز تليفزيون أو كمبيوتر؟ أم شـخص يقضي معظم 
أوقاتـه أمـام التليفزيون أو الكمبيوتر؟ وهل االغتراب نفسـه 
هـو حالـة ناتجـة عـن تأثيـر موضوعـي؟ ومـن ثـمَّ هل له 
مصـدر موضوعـي خارجـي؟ أم هـو حالـة ذاتيـة صرفة؟ 
وهـل غربـة اإلنسـان هي غربتـه عن ذاتـه أم عـن مجتمعه 

أم عـن الطبيعـة أم عن األفـراد اآلخرين؟ 
لت ُحّرّية اإلنسـان واغترابـه عند فروم، قطبيـن لعملية  شـكَّ
تاريخيـة واحدة من تطـوُّر المدنية اإلنسـانية، حيث يتحوَّل 
الناس إلى آالت، دون أن يسـتطيعوا اكتسـاب الروح الفردّية 
الحقيقيـة، مكتفيـن بالمحافظـة على وهم الوجـود اإلبداعي 
المثمـر، فيعيش اإلنسـان غريباً عن نفسـه، وال يعود يعيش 
نفسـه كمركز للعالـم وكمحرِّك ألفعاله، بـل أفعاله ونتائجها 
هـي التـي أصبحـت سـادته الذيـن ُيطيعهـم، والذيـن قـد 
يعبدهم. حيث يشـعر اإلنسـان بالعزلة والوحدة، ألنه انفصل 
عـن الطبيعة وعـن بقية البشـر، وما االضطراب النفسـي إاّل 
هـروب من الحّرّيـة وإلقاء اإلنسـان تبعة نفسـه على غيره. 

إن اغتـراب المـرء عـن ذاتـه يعنـي إخفاقـه فـي أن يكون 
نوعيـة الـذات التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا، حيـث تنعدم 
الصلـة بين الفرد، وجـزء حيوي وعميق من نفسـه، البتعاده 
عـن اختيـاره الُحـّر، كمـا تنعدم الصلـة عن قيـم المجتمع، 
بسـبب انعـدام تفاعل الفـرد عاطفيـاً وفكريـاً، كما يحصل 
فـي اغتراب بعـض المثقَّفين عـن مجتمعاتهـم التي يحيون 
بها، ففي النشـاط المغترب ال أشـعر بنفسي فاعالً لنشاطي، 
بل أنا باألحرى ال أشـعر بنتاج هذا النشـاط، إاّل كشـيء بعيد 
ومنفصـل عنـي وجاثم فوقي، فال أجد نفسـي فاعـاًل، وإنما 
منفعـل، واقع تحـت فعل القـوى الخارجيـة والداخلية التي 

تفصلنـي عن نتـاج عملي.
إن إحســاس اإلنســان الحديــث بالعزلــة والعجــز والقلــق 
ــه االســتهالكية، يتحــوَّل  ــى نمــط حيات ــذي ســيطر عل ال
إلــى ســمة ترافــق كل عالقاتنــا اإلنســانية، أو عالقــة الفرد 
الملموســة بفــرٍد آخــر، حيــث ُفقــدت الصفــة اإلنســانية 
المباشــرة، واّتخــذت روح االحتيــال والوســيلة، وأصبحــت 
القاعــدة فــي كّل العالقات الشــخصية، هي قوانين الســوق، 
إذ مــن الواضــح أن العالقــة بيــن المتنافســين، يجــب أن 
ــس على عدم االكتراث اإلنســاني المتبادل، وإاّل ســوف  تتأسَّ
يفشــل أي منهــم فــي تحقيــق مهماتــه االقتصاديــة. وفــي 
مجتمــع كهــذا، يتــم تثبيــط االنفعــاالت عمومــاً، ومــع أنــه 
ليــس هنــاك مــن شــٍك فــي أن التفكيــر اإلبداعــي، يرتبــط 
باالنفعــال ارتباطــاً وثيقــاً، فقــد أصبــح التفكيــر والعيــش 
مــن دون انفعــاالت مثــالً أعلــى، وصــار االنفعالــي مرادفــاً 

نمط الحياة الحديث
هل وجد إريك فروم َمخرَجًا لعزلتنا ؟!

معاذ قنرب

اإلنساُن الُمعاصر، إنساٌن جماهيري واجتماعي بجدارة، لكنه في الوقت نفسه، 
وحيد للغاية، فقد أصبح أكثر نأيًا عن اآلخرين، وهو هنا يُواجه معضلة، فهو خائف 

من التواصل عن قرب مع اآلخرين، كما أنه خائف بالقدر نفسه من الوحدة، وهنا 
تتبلور وظيفة المحادثات التي تُعبِّر عن رغبة المرء في أن يبقى لوحده دون أن 

يكون وحيدًا؛ حيث إدمان الكالم، مع االفتقار إلى الُعمق، والحوار، والرغبة في 
معرفة اآلخر…
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ــار،  ــذا المعي ــول ه ــزن. وبقب ــر المت ــليم، وغي ــر الس لغي
صــار الفــرد بالــغ الضعف، وصــار تفكيــره شــديد الفقر، 

ومســطحاً. إذ يتبــادل النــاس الكلمــات دون 
ــة حقيقــة يتحدَّثــون  أن يتشــاركوا أّي

عنهــا، إنهم يتبادلــون الكلمات 
في ارتبــاك ُمعيَّــن، لتغطية 
الفــراغ الموجــود فــي 
ــعرون  ــم، ال يش تواصله
بالتحفيــز، بعــد الــكالم 

أنهــم  يشــعرون  ال 
ــيئاً  ــاركوا ش ــد تش ق
ــاناً  ــأل إنس ــا. تس م
ــف حاله؟  ــاً كي حزين
فيجيبــك »أنــا بخير« 
ــي  ــول إن ف ــد تق ق
قولــه مكابــرة ُمعيَّنة، 

لكــن الفكرة الرئيســية 
ــع  هــي أن ال أحــد يتوقَّ

اآلخــر  الشــخص  أن 
وأن  حقيقــة،  مهتــم 
ــوَّل  ــات ال يع ــك الكلم تل
ــتخدم  ــي تس ــا، فه عليه
لمــلء الفراغــات، لمــلء 

الخــواء بيــن النــاس وفي 
ــة  ــة، عاطف ــكم. والنتيج أنفس
ــا  ــذِّي به ــة، ُتغ ــر صادق غي
ــعبية،  ــات الش ــالم، واألغني األف
مالييــن الجيــاع إلــى االنفعاالت! 
وهـذا الشـكل مـن نمـط الحياة 
المغتـرب، ينتـج عنه ما ُيسـميه 
فـروم »أزمة الهوّية فـي المجتمع 

الحديث«، الناتج بدوره عن حقيقة 
أن أعضـاء هذا المجتمـع أصبحوا 
يسـتمدون  ذوات،  بـال  أدوات 
هويَّتهـم- فحسـب- مـن العمـل 
الكبيـرة،  الشـركات  إحـدى  فـي 
أو مـن امتالكهـم أفضـل وسـائل 
الرفاهيـة الظاهـرة، أو بإظهارهم 
لبعض الصفـات الُمحبَّبة والمقبولة 
والطمـوح  كالمـرح  اجتماعيـاً، 
والمعرفـة.. بحيث تحـوَّل األمر إلى 
سوق للشـخصيات، كسـوق السلع، 

وحيـث ال وجـود لـذاٍت حقيقيـة يسـتحيل وجـود هوّية. إذ 
يقـول »كلّمـا يكـون اإلنسـان أكثر اغتراباً، تسـاهم حاسـة 
الملكية واالسـتعمال، أكثر، في تشـكيل عالقاتـه مع العالم، 
ر أَقّل عـن حياتـك، تملك  وكلّمـا تكـون أنـت أَقـّل، وتعبِـّ
أكثـر، وتكون حياتك الُمغرّبـة، وعملية توفير وجودك 
الُمغرّب أعظم«. إن اإلنسـان الُمعاصر، إنساٌن 
جماهيـري واجتماعـي بجـدارة، لكنـه في 
الوقـت نفسـه، وحيد للغايـة، فقد أصبح 
أكثر نأيـاً عن اآلخرين، وهـو هنا ُيواجه 
معضلـة، فهو خائف مـن التواصل عن 
قـرب مـع اآلخريـن، كمـا أنـه خائف 
بالقـدر نفسـه مـن الوحـدة، وهنـا 
تتبلـور وظيفة المحادثـات التافهة، 
التـي ُتعبِّر عـن رغبة المـرء في أن 
يبقى لوحـده دون أن يكون وحيداً، 
حيـث إدمـان الـكالم، مـع االفتقار 
إلـى العمـق، والحـوار، والرغبة في 

معرفـة اآلخر.
ــاط  ــروم، ارتب ــق ف ــد، وف ويوج
وثيــق بيــن اغتــراب اإلنســان عن 
الطبيعــة واغترابــه عــن اآلخرين، 
ــب  ــان يذه ــض األحي ــي بع وف
ــاً،  ــن مع ــق األمري ــى تطاب إل
ــدَّث  ــده يتح ــا نج ــاً م وغالب
ــا  ــا ومجتمعن ــن ثقافتن ع
مغتربيــن،  باعتبارهمــا 
ــت  ــع أُقيم ــة المجتم فهيكلي
علــى نحــو يميــل معــه إلــى جعــل 
األفــراد مغتربيــن بطــرٍق مختلفــة، 
ــكل  ــو الهي ــراب ه ــدر االغت فمص
االقتصــادي السياســي الُمعاصــر، 
إلــى  يعــود  خلــالً  باعتبــاره 
ــرى  ــو ي ــي، وه ــكل االجتماع الهي
ــن  ــان ال يمك ــراب اإلنس ــأن اغت ب
ــن تحقيــق الوحــدة مــع  أن يتضمَّ
المجتمــع كمــا يــرى هيغــل، الذي 
ــه  ــان يمكن ــى أن اإلنس ــد عل أكَّ
ــة  ــه الجوهري ــق طبيعت أن يحقِّ
ــة  ــق الكلي ــا حقَّ ــب، إذا م وحس
عفوّيتــه  تقييــد  تتضمَّــن  التــي 
وفردّيتــه. فــي حيــن نجــد فــروم ُيعرب 
عــن شــكواه مــن أن اإلنســان الُمعاصــر 
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ُيعانــي مــن قصــور فــي العضويــة والفردّيــة علــى نحــو 
ــه. ــن عالج ــه ال يمك ــدو أن يب

يه فـروم »اغتـراب التكنولوجيـا«، فيقول إن  وهـذا ما يسـمِّ
اإلنسـان فـي بحثـه عـن الحقيقـة العلميـة، قـد نظـم من 
المعارف ما كان بوسـعه اسـتخدامه من أجل السـيطرة على 
الطبيعـة، وقد حصـل على نجاحـات هائلة، لكنـه بإصراره 
علـى التقنيـة، وعلى القيم الماديـة، َفَقَد، ليـس فقط اإليمان 
الدينـي والقيم اإلنسـانية، بل والقدرة كذلك على اإلحسـاس 
باالنفعـاالت العميقة، وبالفـرح والحزن اللذيـن يرافقانهما، 
فاعتمـد علـى االسـتهالك المـادي، وَفَقـَد االحتكاك بنفسـه 
وبالحيـاة، وأصبحت اآللة التي بناهـا من القوة، بحيث ولدت 
برنامجـه الخـاص وحدَّدت مسـاره، فيقول: »إننـا مفتونون 
اليـوم بنمـو اآللـة المنتجـة، فاإلنتـاج بَحـّد ذاته هـو واحد 
مـن األخيـوالت العظيمة التـي نعبدها، لقد أصبـح هدفاً في 
الحياة أن نعرف كيف تنمو األشـياء، ال األشياء العضوية، وال 
الزهور، بل اآلالت األكبر واألعظم، المنتج األفضل والسـيارات 
األسـرع. وفي هذه السـيرورة االجتماعية فإن اإلنسان نفسه 
قـد يتحـوَّل إلى جـزء من آلة كاملـة، وهو يتغـذَّى على نحو 
مـا ُيـرام وتجري تسـليته هكذا أيضـاً، ومع هذا فهو سـلبي 
وغيـر حـّي، وليسـت لديـه إاّل مشـاعر واهنة. ومـع انتصار 
المجتمـع الجديد، فـإن النزعة الفردّية والخصوصية سـوف 
تختفيان، والمشـاعر تجاه اآلخرين سـوف تجري هندسـتها 
بظـروف سـيكولوجية وبحيٍل أخـرى، أو بالمخـدرات التي 
ُتفيـد أيضـاً نوعاً جديداً مـن التجربة االسـتبطانية، وفي هذا 
المجتمـع التكنوقراطي، فإن االتجاه سـيميل نحـو العدوان 
لمالييـن المواطنين غير المتناسـقين، وبسـهولة داخل مدى 
الشـخصيات المغناطيسـية والجذابـة التي تسـتغل بفاعلية 
أحـدث تقنيـات التواصـل السـتغالل االنفعاالت والسـيطرة 

علـى العقل.
وسـط هـذا الضياع، فـإن مفهـوم النشـاط نفسـه، يتحوَّل 
إلـى وهم من أشـّد أوهام اإلنسـان فـي المجتمـع الصناعي 
الحديث. إن ثقافتنا برمتها ُمفعَمة بالنشاط - النشاط بمعنى 
االنشغال، واالنشغال بمعنى المشغولية كـ )ضرورة للعمل(. 
وفـي الحقيقـة فـإن معظـم الناس نشـطون، حتـى أنهم ال 
يسـتطيعون أن يكفـوا عـن العمـل، إنهـم حتى يحوّلـوا ما 
ُيسـمَّى وقـت فراغهـم، إلى شـكٍل آخر مـن النشـاط، إذا لم 
يكـن نشـاطاً في اكتسـاب المـال، فإنـك تكون نشـطاً في 
التسـكع أو لعـب الجولـف أو حتـى الثرثرة فيمـا ال ُيجدي. 
والخشـية هي اللحظـة التي ال يكون لديك بالفعل أي شـيء 
تفعلـه، ومهما سـمَّى المرء هذا النوع من السـلوك نشـاطاً، 
فالمشـكلة هي أن معظم الناس الذين يظنون أنهم نشـيطون 
للغايـة، ال يعـون حقيقـة أنهم سـلبيون للغايـة بالرغم من 

)المشـغولية(. إنهـم يحتاجـون علـى نحٍو دائـم لباعث من 
الخارج، سـواء كان ثرثرة، أو مشاهدة السـينما، أو السفر... 
واألشـكال األخـرى ألكثر األمـور اسـتهالكاً مثيـراً، حتى لو 
كان رجـاًل جديـداً أو امـرأة جديـدة كشـريك جنسـي. إنهم 
يحتاجـون إلـى أن يكونوا متأهبيـن ليكونـوا )متدفقين( أن 
يكونـوا واقعيـن فـي اإلغراء، والضـالل، إنهم دائمـاً يجرون 
وال يتوقفـون أبـداً، إنهم دائمـاً مخدوعون وال يفيقـون أبداً. 
وهم يتخيَّلون أنفسـهم أنهم نشـطون بشـكٍل هائل بينما هم 
مسـاقون بهوس، أو حصر أن يفعلوا شـيئاً لكـي يهربوا من 
القلق الذي ُيسـتثار عندما يكونون في مواجهة مع أنفسـهم. 
وفـي هكذا مجتمـع مغترب، يعتمد الشـعور الكامـل بقيمة 
الفـرد، علـى مـا إذا كان هو قابل للبيـع أم ال، فيمـا إذا كان 
هـو مرغـوب أم ال، ألن هذا اإلدراك لنفسـه، إحساسـه بثقته 
الداخليـة، ال يعتمـد أبـداً على تقديـر خصائصـه الحقيقية 
الملموسـة، وذكائـه، ونزاهتـه، واسـتقامته، بل علـى ما إذا 
كان ينجـح أو يفشـل في بيع نفسـه، لذلك السـبب، هو غير 
مطمئـن دائماً، بل معتمـد دائماً على النجاح، وُيسـتعر عدم 
اطمئنانـه عندما يكون هذا النجاح بعيـد المنال. إن ضخامة 
المـدن التـي يتيـه فيها الفـرد، والمبانـي المرتفعـة ارتفاع 
الجبـال، والقصـف الضوئـي واإلذاعـي الدائـم، واإلعالنات 
األساسـية الكبيـرة التـي تتبـدَّل باسـتمرار وال تتـرك للمرء 
خيـاراً في أن ُيقّرر ما هو المهـّم، والعروض التي تبدي فيها 
مئـة فتـاة اقتدارهـن الذي له دقة السـاعة على إزالـة الفرد، 
والعمـل مثـل آلـة قوية، ولـو أنها ناعمـة. هـذه التفصيالت 
وغيرهـا كثيـر، إنمـا هي تعبيـرات عـن كوكبة ُيجابـه فيها 
الفرد بأبعاد ال يمكن السـيطرة عليهـا، وهو بالمقارنة معها، 
جـزء ضئيـل، وكّل ما بوسـعه أن يفعله، هـو أن يصطّف في 
السـير مثـل جنـدي، أو عامل على حـزام ال تنتهـي دوراته، 
إنه يسـتطيع أن يعمل، لكن إحساسـه باالسـتقالل واألهمية 

قـد َولَّى. 

المراجع:
- إريـك فـروم - مسـاهمة في علـوم اإلنسـان - الّصحة النفسـيّة للمجتمـع الُمعاصر، 

ترجمـة: محمد حبيـب، دار الحـوار، الالذقية. بـال تاريخ.
- إريـك فـروم: مفهـوم اإلنسـان عنـد ماركـس - ترجمـة محمد سـيد رصـاص، دار 

الحصـاد، دمشـق. بـال تاريخ.
- إريـك فـروم: الهروب مـن الحّرّية - ترجمة: محمـود منقذ الهاشـمي، وزارة الثقافة، 

.2009 دمشق، 
- إريـك فـروم: أزمـة التحليـل النفسـي - ترجمة: محمود منقذ الهاشـمي، منشـورات 

وزارة الثقافة، دمشـق، 1986.
- إريـك فـروم: ثـورة األمل، نحـو تكنولوجيا مؤنسـنة - ترجمـة: مجاهد عبـد المنعم 

مجاهـد، دار الكلمة، القاهـرة، ط1 2010.
- إريـك فـروم: المجتمـع السـوي - ترجمـة: محمـود منقـذ الهاشـمي، دار الحـوار، 

الالذقيـة، ط1 2015.
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لإلجابـة عـن هـذا السـؤال، حـاول الفيلسـوف إريك إنجنـر)2( في 
مقاٍل له تحت عنوان: »سياسـات السـعادة: المقاييـس االقتصادّية 
والذاتيـة باعتبارهـا مقاييـس للرفاهيـة االجتماعيـة« أن ُيسـائل 
المعاييـر االقتصادّية للسـعادة بما هي تطبيقـات للوظيفة النفعية 
للرفاهيـة االجتماعيـة، كتلـك التـي تعتمد معيـار المنافـع الفردّية 
عـن طريق تحقيـق المنفعة والرغبـات لقياس السـعادة. وقد عمد 
ـراً- إلى وضـع مجموعة من هـذه المعايير  رجـال االقتصـاد- مؤخَّ

لتحديـد مـدى رفاهية النـاس وتحقيق السـعادة، ومـن أهّمها)3(:
ر  أّوالً: معيـار الدخـل القومـي، وهـو معيـار صاغـه بدايـة الُمفكِّ
االقتصـادي »بيكـو« )1877 - 1959( فـي كتابـه الصـادر سـنة 
 The Economics of 1920 تحـت عنـوان »اقتصادّيات الرفاهيـة
Welfare« يقتـرح فيـه أن يصبـح »الربـح القومـي« أو »الدخـل 
القومـي« مقيـاس الرفـاه على اعتبـار أّنـه ُيمثِّل الجانـب الخاص 
مـن الدخـل الواقعـي للمجتمع. فبحسـب هـذا المعيار، فإّنـه كلّما 
توفَّـر ناتج كبير للنمو االقتصادي، إاّل وأدى ذلك إلى إشـباع رغباتنا 

وحاجاتنـا إلى أقصـى درجة.

ثانيـاً: معيـار فائـض اإلنتـاج واالسـتهالك، لقـد اُسـتعمل مفهوم 
ر االقتصادي »جوليس ديبوت«،  »فائض اإلنتـاج« أّول مرّة مع الُمفكِّ
الذي سـعى إلى تحديد الشـروط التي تجعل األشـغال العامة )مثل 
بنـاء القناطـر والجسـور( تحقِّـق منفعة عامـة. وقد قـام »ألفريد 
مارشـال« )1890 - 1920( بتطويـر أفـكار »ديبـوت« وتعميمها 
فيمـا بعد، فعـرَّف بفائض اسـتهالك منتوج أو سـلعة ُمعيَّنة بأّنها 
مقدار الزيادة في السـعر الحقيقي الذي يوّد المسـتهلك أن يدفعها 
بـدالً من عـدم قيامه بشـرائها، وهكذا يصبح السـعر الـذي يدفعه 

أعلـى من سـعرها الحقيقي.
كان فائض االسـتهالك ُمؤشراً سـائداً في قياس رفاهية المجتمعات 
المعاصـرة، وهكـذا تـّم اسـتخدام »فائـض اإلنتـاج« و»فائـض 
االسـتهالك« بشـكٍل كبيـر ومتسـع قصد تقييـم نتائج السياسـات 
العامـة. غيـر أن البعـض سـرعان مـا رفـض اسـتعمال هذيـن 
المفهوميـن لتقييـم نتائج الرخاء ورفاهية الناس لصالح ما ُيسـمَّى 
فـي أدبيـات اقتصـاد السـوق الجديـد بـ»الفائض الكلّـي«، وذلك 
بدعـوى أن رغبـة األفـراد المسـتهلكين فـي دفـع أّية قيمة لشـراء 

السعادة وسياساتها..
الحسني أخدوش

تتبَّع   ،2005 سنة  سبتمبر/أيلول  في  االقتصادي«  التعليم  سة  مؤسَّ »ليالي  في  له  محاضرة  في 
عالم االقتصاد األميركي الحاصل على جائزة نوبل لسنة 2002 فرنون سميث خطوات نمو الثروة 
البشري عن طريق انتشار األسواق، حيث بيَّن أّن الرأسمالية العالمية في شكلها المعاصر تؤدي 
لقياس  معيارًا  االقتصادي  الرفاه  يُمثِّل  أن  يمكن  حدٍّ  أي  إلى  لكن  البشر)1(.  أحوال  تحسين  إلى 

سعادة الناس؟

العمل الفني: Vladimir Makovsky )روسيا(
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سـلعة ُمعيَّنـة هـو ما يعكـس قيمتها الَحّديـة، أي مـدى قيمة هذه 
السـلعة بالنسـبة إليهـم.. فما هو مبـدأ هـذا المعيار؟

ي، ويقـوم هـذا المعيـار علـى أّن أّية  ثالثـاً: معيـار الفائـض الُكلِـّ
زيـادة في فائض اإلنتـاج فهي تطابق من الناحيـة الصورية زيادة 
فـي قيمة المنفعـة. فإذا ما افترضنـا أّن فائض االسـتهالك ُيطابق 
المنفعـة الفردّيـة، فإّن ذلـك يعني في النهايـة أّن المقياس النفعي 
للرفاهية االجتماعية يتضمَّـن تطابقاً بين »الفائض الُكلِّي« وتحقيق 

الرفاهيـة االجتماعية للناس. 
رابعـاً: معيـار معاملـي التعويـض والتكافـؤ، وهو المعيـار الذي 
سـه االقتصادي البريطاني جون هيكس )1904 - 1989( سـنة  أسَّ
1943 بعدمـا الحـظ تلـك الصعوبـات التـي تواجه تطبيـق معيار 
الفائـض فـي اإلنتاج واالسـتهالك. أما بخصوص معيـار التعويض 
فيقصـد بـه مقـدار النقود الذي قد ُيسـلَب مـن الفرد بعـد حدوث 
تبـدُّل أو تغيُّر اقتصادي ُمعيَّن، لكن لم يتأثَّر مسـتوى معيشـة هذا 
األخيـر الـذي كان يعيش به قبل حـدوث هذا الطـارئ. وأما معامل 
التكافـؤ، فيقصـد بـه مقـدار النقود الـذي قـد ُيدَفع لفـرد ُمعيَّن، 
فـإذا لـم يحدث ذلك تغيُّـراً اقتصادياً فإّنه يجعل ذلـك الفرد يعيش 
بالمسـتوى نفسـه الـذي كان عليه، كما لـو كان التغيُّـر لم يحدث.

تّم اسـتخدام معيار معاملـي التكافؤ والتعويض في ِعّدة سـياقات 
لتقييـم مقـدار التغيُّـرات فـي الرفاهية ومـدى تحقيق السـعادة. 
فمثـاًل، اسـتعمل هيكس ما كان ُيسـمَّى بحاصل الجمـع لمعامالت 
التعويـض أثناء تحليله لمقـدار التكاليف واألرباح فـي اقتصادّيات 
الرفاهيـة مـع مجمـوع الرغبات فـي الدفـع لقياس مـدى رفاهية 
ل فـي األخير إلـى أن حاصـل الجمع  وسـعادة األفـراد. وقـد توصَّ
بيـن معاملي التكافؤ والتعويـض وقيمته اإليجابية ُيَعـّد دليالً على 

ـن االجتماعي وزيـادة الكفـاءة االقتصادّية. حصول التحسُّ
تقييمـاً لهـذا المعيـار الجديد، طرح الفيلسـوف االقتصـادي إريك 
ن علينا أن ننظـر إلى المعايير السـابقة  إنجنـر السـؤال: هل يتعيَـّ
)حاصـل مجموع معامالت التعويـض، التكافؤ( باعتبارها مقاييس 
للرفاهيـة االجتماعيـة؟ وقد اسـتنتج في مناقشـته لذلـك أّن الدافع 
األساسـي السـتخدام مقاييس هيكس، مثالً، هو أّن البديل الملموس 
القابـل للمالحظة، عند قياس مدى تفضيـل األفراد لنظام اقتصادي 
علـى آخـر، يكمن فـي كميّة النقـود التي يرغـب الفرد فـي دفعها 
أو قبولهـا لكـي يتحقَّق لـه أن ينتقل من وضعيـة اقتصادية ُمعيَّنة 
إلـى أخرى. لذلـك، فتحقيـق المنفعة والربـح الماديين هـو كّل ما 
يتـم االهتمـام بـه في ِظـّل هـذا المقياس؛ وقـد اسـتخلص إنجنر 
مـن هـذا االعتبـار مجموعة مـن المالحظـات المهمة الكاشـفة عن 
محدوديـة المعاييـر االقتصادّيـة لقيـاس السـعادة والرفـاه لـدى 

األفـراد، ونجملهـا فيما يأتي:
- ُيحقِّـق كّل معيـار من هـذه المعاييـر الرفاهية طالمـا أّن الرفاه 
هـو ذاتـه مقيـاس لرفاهية وسـعادة الفرد وحـده، وال يكـون ألّية 
قيّـم من مثـل الحقـوق والواجبات وغيرهـا أّي تأثير علـى رفاهية 

األفـراد االجتماعيـة إاّل وفـق تأثيرهـا على المنافـع الفردّية.
- ُيحقِّـق كّل معيـار مـن هذه المعاييـر نتائجه المرجـوة طالما أّن 
كّل منفعـة تحقَّقـت مـن النتائج هي ما يهـم وما يتـم االهتمام به. 
كمـا ال يكـون للطريقـة التي ضمن بهـا األفراد حزمـة البضائع أو 

لة.  النتائـج المرغوبة أي تأثيـر على قدر المنفعـة الُمحصَّ
ي طالما أن  - ُيحقِّـق كّل معيـار مـن هـذه المعايير التقديـر الُكلِـّ
مجمـوع المقاييس يتم الحصول عليه بإضافة أو تجاوز مسـتويات 
المنفعـة الفردّية. لذلك ليس هنالـك أّي تأثير لعملية توزيع المنافع 
علـى الرفاهيـة االجتماعية طالما أن مسـتوى المنفعـة أو معدالتها 

بتة. ثا
تكشـف هذه المالحظات عـن حقيقة واضحة، مفادهـا أّن المعايير 
االقتصادّيـة لقياس السـعادة مـا هي في الحقيقة سـوى تطبيقات 
يراهـا  كمـا  االجتماعيـة،  للرفاهيـة  النفعيـة  للوظيفـة  حسـابية 
االقتصاديـون. وألنهـا كذلـك، فهي تواجـه االنتقادات نفسـها التي 
تطـال التصـوُّرات النفعيـة المادية للسـعادة والرفـاه االجتماعي، 

مـن مثل:
- نقيصة الحياد بالنسـبة لتوزيع الثروة غيـر المتكافئة بين األفراد 

والفئات.
- نقيصـة إهمـال االهتمامـات والجوانـب األخـرى غيـر الماديـة 

والنفعيـة، مثـل الجوانـب الروحيـة واألخالقيـة.
- نقيصـة اختـزال الرفاه االجتماعـي في ُبعٍد واحـد ربحي ومادي 

. نفعي
- نقيصـة إهمـال المسـاواة والعـدل والحقـوق وجـودة البيئـة 

واسـتدامتها. 
- نقيصة االحتكار الفئوي للرفاه االقتصادي والتنعم بالخيرات.

الحاصـل مّما سـبق أّن النواقص التي تعتري نهـج القياس المادي 
للنمـو االقتصادي، وكذلك معيـار المنفعة للرفاه االجتماعي، تفضي 
بنـا إلى القول بأّن المعايير السـابقة هي اختـزال للرفاه االجتماعي 
والسـعادة اإلنسـانية إلـى مجرَّد مؤشـرات قياسـية ماديـة. لذلك، 
يمكننـا نقد هذه المعايير بسـهولة متى وقفنا علـى تهاُفت معادلة 
اإلنتـاج واالسـتهالك الالنهائييـن التي ُتورِّطنا فيها تلك المؤشـرات 
االقتصادّيـة المحضة الُمعتَمدة فـي تحليل وقياس النمو االقتصادي 

وتأثيـره على المجتمع.

هوامش:
1 - انظـر كتـاب »أخالقيـة الرأسـمالية« لــ: »توم جي بالمـر«، ترجمـة محمد فتحي 
خضـر، مراجعـة محمـد إبراهيـم الجنـدي، منبـر الحّرّيـة، القاهـرة، ط األولى، سـنة 

.131 2013. ص 
2 - إريك إنجنر: »سياسـات السعادة: المقاييس االقتصادّية والذاتية باعتبارها مقاييس 
للرفاهيـة االجتماعيـة«، ورد فـي كتاب: السـعادة والفلسـفة، إعـداد: ليـزا بورتولوتي، 
ترجمـة أحمـد األنصاري، مراجعة حسـن حنفـي. المركـز القومي للترجمـة، القاهرة، 

الطبعة األولى، سـنة 2013.
3 - انظر »سياسات السعادة« لـ»إريك إنجنر«، مأخوذ من المرجع السابق، ص 256.
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العمل الفني: Ndary Lo )السنغال(
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حوار: توم غايت - ترجمة: د. عالء عبد املنعم إبراهيم

بعـد مـروِر أقـّل ِمْن ثمـاٍن وأربعين سـاعًة علـى فوِزه 
بجائـزة »مان بوكـر« األدبّية، جلَس »جورج سـاندرز« 
معـي، أمام الجمهـور في َمْكَتبة »فوول« وسـط لندن، 

لُمناقشـة روايته »لينكولـن في باردو«. 

»سـاندرز«، البالـُغ مـن الُعْمر ثمانية وخمسـين عاماً، 
ب-عـادًة- بـ)سـيِّد القّصـة  ، ُيلَقَّ هـو كاتـب أميركـيٌّ
القصيـرة(. ُولِـد فـي والية »تكسـاس«، وحصـل على 
شـهادة الهندسـة الجيوفيزيائية من كلّّية »كولورادو« 
للمناجـم، قبـل أن يلتحـق بالعمـل فـرداً، فـي طاقـم 

للتنقيـب عـن النفـط، فـي جزيرة سـومطرة.

ُتسـَتَهّل روايُتـه األولـى »لينكولـن فـي بـاردو« بوفاة 

»ويلـي إبراهـام لينكولن« صاحـب األحد عشـر ربيعاً، 
فـي عام 1862. تتشـّكُل بنيـُة الرواية مـن تداخل 166 
صوتـاً مختلفـاً تمثِّـل أرواح الموتـى قاطنـي المقبرة 
التـي ُدِفـن فيهـا ابـن »لينكولن«، كمـا ترصـُد الروايُة 
صورَة أميركا التي يتنازُعها العنُف، ورئيِسـها المنكوِب 

بالحزن. 

فـي مكتبة »فوول«، بدا »سـاندرز« ُمرهقـاً، لكنه كان 
مبتهجـاً. أرانـي صورَة »شـيك« بخمسـين ألـف جنيه 
اسـترليني، علـى جوَّالـه، ثـم سـحَب سـاَق بنطالـه 
إلـى أعلـى، لُيرينـا جوارَبه التـي ُطبعت عليهـا صورُة 
»لينكولـن«، كان ذلك قبل شـروعه في مداخالته الحاّدة 

عـن فـّن القّصـة، ودوِره في عصـر أميـركا »ترامب«.

أسئلة جورج ساندرز
الَفائــز بجائــزِة »مــان بوكــر« يناقــش شــخصية »لينكولــن« التَّاريخّيــة، والتوتُّــرَ العنصــري 

ــخرية.  ــن الرئيــس األميركــّي الحالــّي مــن تجــاوز السُّ فــي أميــركا، ولمــاذا تمكَّ

أدب
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  تـوم غاتـي: يبـدو أنَك قـد أْحَكْمـَت السـيطرَة على 
ـدَة،  »لينكولـن«. لمـاذا اختـرَت هـذه الطريقـَة الُمعقَّ

للغايـة، مـن أجـل االقتـراب منه؟

- جورج سـاندرز: عندما تشـرع في الكتابة عن »لينكولن«، 
فإّن شـعوراً بالرهبـة يتملَُّكك، ألن الكتابة عنه تشـبه الكتابة 
عـن المسـيح؛ الجميع يعرفونـه: نعرف أسـلوبه، نعرفه إلى 
َحـّد االبتـذال، تقريباً؛ لذلك ما كان علـيَّ القيام به هو القول: 
»سـيِّد »لينكولن«، أنا لن أنظر إليَك مباشرًة. أيمكُنَك أن تأتي 
وتدعنـي ألقي عليك نظرًة خاطفًة، لبضـع ثواٍن؟«. ولتطوير 
؛ وهو  تجلـّي الصوت السـردي، انتهجـُت األسـلوَب الموقفيَّ
مـا ال يمكننـي القيـاُم بـه إال بالتعـرّف الدقيـِق إلـى الحالة 
النفسـية التي كانْت عليها شـخصيُة »لينكولن«، قبل اعتالئها 
خشـبة المسـرح، للحديث إلى الجماهير، لقد كان- للتّو- في 
المقبـرة، قبل دقيقتين،و -ربَّما- ال تزال رائحُة الصبّي عالقًة 
بـه، وهـو جالـٌس على العشـب. مـع ذلـك، تقول: »حسـناً، 
نعـم.. هـو »لينكولـن«، لكنه- أيضـاً- أب مثـل أّي أب«. لقد 
عمـدُت إلـى قـراءة الكثير مـن ُخَطبـه، لكن الخطـر أنك ال 
ل هـذا الصـوت، ألنـه صـوت مكتـوب، لذلك  تريـد أن تتمثَـّ
تتغيّـا معرفـَة طرائق تفكيره، مـع أقّل القليل مـن الصقل.

د    تبـدو بنيـُة الروايِة غير اعتياديـٍة، تعتمد تقنيَة تعدُّ
األوجـه.. هـل يمكُنـَك أن تعطينـا إلماحـًة عـن كيفية 

اسـتقراِرَك علـى هذا النمـِط البنائّي؟

- كانـت المشـكلة- بالنسـبة إلـّي- هـي أنه ليـس بإمكانَك 
أن تجعـل »لينكولـن« يتحـدَّث بصيغة ضميـر المتكلِّم، ولم 
يكـن ثمَة أشـخاٌص آخـرون في المقبـرة. حاولـُت أن أقحَم 

شـخصاً ثالثـاً، على الطريقـة التقليدية، لكن األمـر بدا كمن 
يجعـل »غـور فيـدال«)1( يغنِّي أغنيـة حبوب غبيّـة، لم يكن 
األمـر مثيـراً لالهتمـام. فاألصالـة هـي قيمـٌة، فقـط، إذا ما 
كانـْت تخـدم الهـدَف العاطفي. فـي هذا الكتـاب، كنُت مثل 
حـارس أمنّي: »حسـناً، احتفظ بذلـك هناك.. لمـاذا تتحّدث 
كثيراً؟ »سـألُت، فأجابني الكتاُب: حسـناً، ألنني اسـتحققُت 
ف هذا الشـكَل الغريب؟« »حسناً،  ذلك« »حسـناً، ولماذا توظِّ
نحـن في حاجـة إليه مـن أجل الحمولـة العاطفيـة«؛ لذلك، 
فـي كّل مـرة كان الكتـاب يأخذ فيهـا منعطفاً غريبـاً، كنت 
أتعامـل معـه كالحـارس الـذي يتحّقـق من الشـخص عند 

البـاب، قبل أن يسـمح لـه بالمـرور، على مضض.

  فـي ُمحاضـرٍة ألقْتهـا »أليـا سـميث« )جمعتك بها 
راً، في  القائمـُة القصيـرُة لجائزة »مـان بوكـر«(، مؤخَّ
جامعـة »غولـد سـميث«، قالْت إنـه ال شـيء ُيضاهي 
الروايـَة التاريخيـَة: روايٌة تعكـُس، دائمـاً، الوقَت الذي 
ُكتبـْت فيـه. وأنـا أعلـُم أنَك بدأَت هـذا الكتـاَب في عام 
ـر فيه على مدى عقـود. لكن، عندما  2012، وكنـَت تفكِّ
تنظـر إليـه، اآلن، أيمكنـَك أن تـرى األحـداَث الراهنَة أو 

المخـاوَف الُمحيقـَة، من خالله؟

- ال.. حسـناً، نعم، هل كان هناك أّي سياسـي يمكنه التفكير 
فـي مقتل األميركييـن األفارقة على يد الشـرطة؟ إذا أجريَت 
أبحاثـاً حول الحرب األهلية، فسـيتبيَّن لَك أن هذا الجانَب من 
الحـرب لم ينتِه، َقـّط؛ فقد ألغوا العبوديَة، وأنهـوا القتاَل، ثم 
وضعـوا- علـى الفـور- مجموعًة مـن القواعد فـي الجنوب، 

تماثُل العبوديَة، لكـن بصيغٍة أخرى.

بينمـا كان »ترامـب« يمضـي ُقُدمـاً، كنـت أكتـُب مـن ذلك 
المـكان »عندمـا تصبـح »هيالري« رئيسـًة، رّبما سـأجتمُع 
بهـا في البيت األبيض«، لكني شـعرُت أن كتابـَة هذا الكتاب 
هـي فرصٌة إلعـادة التواصل مـع الوطـن، وإلدراك أن عمليَة 
تخيُّـل وطن المرء هي عمليّـٌة ُمسـتمرّة، وأن علينا أن نقول، 
باسـتمرار: »ما الذي نحارب من أجلـه؟« إالَّ أن األمر، حينها، 
أخذ منًحـى أكاديمياً، ثم جاء الكتاب، مباشـرًة، بعد تنصيب 

»ترامـب«، ولم يكـن أكاديميـاً، على اإلطالق.

كان مـن الجميـل، فعليـاً، التطـواف في جوالت مـع الكتاب 
فـي أرجـاء أميركا، حيـث تحتـُك، فـي القاعات، بالشـباب 
الذيـن كان معظمهم مسـتائين جّداً مّما يحـدث. بطريقة أو 
بأخـرى، بـدا الكتـاب وكأنه قـد جاء فـي وقته تمامـاً؛ ألنه 
منحنـا الفرصَة للحديـث عن العديد من األمـور. أنا من جيل 
»ديفيـد فوسـتر« و»االس« و»جوناثان فرانـز«، وقد عاودنا 
التحـدَُّث، فـي ذاك الوقـت، عن الجدِّيـِة، وعن السـخريِة في 
األدب. أحـداث العـام الماضـي، جعلتنـي أعتقـُد أن الخياَل 
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أمـٌر حيويٌّ جـّداً لما يفعله البشـُر. إنـه ليس أمراً هامشـياً، 
بـل هو- فـي الواقع- نشـاط بشـرّي أساسـّي، طالما كانت 
الكتابـة بسـلبية أكثر سـهولة. وبقدر مـا أعتقـد أن التعبيَر 
عـن القيـم اإليجابية للحياة أمـٌر صعب، من الناحيـة الفنيّة، 
ل  أراه أمـراً ضرورياً مـن الناحية األخالقية، فبدونه ستتشـكَّ

لدينـا صورة مشـوَّهة لألمور.

  مـن بعـض الزاويـا، ُيمكـُن النطـُر إلـى »لينكولن« 
لـ»ترامب«! كنقيـٍض 

- كان »لينكولـن« يبـذل قصـارى جهـده لتَجنُّـب الحديـث 
الُمرَْتَجـل، وحيـن كان يضطـّر للقيـام بذلـك )عندمـا يقوم 
شـخص مـا بالنـداء عليـه، فيخرج له مـن شـرفة الفندق(، 
كان لديـه هـذه العبـارات الجميلـة: »إذا تكلَّمُت من رأسـي 
فلـن تجـد شـيئاً هنـاك؛ ولهـذا مـن األفضـل أن أتوقَّف عن 
الـكالم«. كانت طريقـٌة جيِّدة للنجاة بنفسـه مـن االرتجال، 
ألنـه كان يخشـى- حّقـاً، بوصفـه رئيسـاً- أن يقول شـيئاً 
غبيـاً أو غيـر صحيـح، فهـو- عندئذ- سـيخرج إلـى المأل، 
وقد يتسـبَّب فـي تدميـر العالم، لكننـا لم نعد نكتـرث لهذا 
كثيـراً، اآلن. وعندما كان يتكلَّم، علنـاً، كان يصّر، دائماً، على 
كتابـة الُخطبـة وتنقيحهـا بدّقـة، بحيث ال يمكـن أن يكون 
هنـاك شـٌك فيمـا يقصـده أو يرمي إليـه. وفي ذلـك الوقت 
المفعـم بالعبوديـة، كان جمـاُل تلـك الخطب يتمثّـل في أن 
ضبـط الجزئيات اليـكاد ُيالَحظ. لقد كان لديـه ذاك االحترام 
للمنصـب، وذاك االحترام للبلد، وطوال فترة رئاسـته، وبهذه 
الطريقة األسـطورية، تقريباً، أصبحْت مساحُة التعاطف معه 
أكبـر وأكبـر، وتمدَّدْت لتشـمل الناس جميعهم، كما شـملت 
جنـود الجنـوب، وبـدأت تشـمل العبيـَد والعبيد السـابقين، 
بطريقـة ثوريـة، حتـى أنه، فـي آخـر حياته، كان مسـتعّداً 

لمنـح األميركييـن األفارقة حـّق التصويت، ثـم ُقتِل.

لكـن ما يحـدث، اآلن، أن مظلَة التعاطف آخـذة في التضاؤل 
واالنحسـار، الرئيس، فقط، يراها كبيرة: »أحبُّ َمْن يشـبهني 
فقـط، أحـبُّ َمـْن يحبّني، وأّي شـخص آخر هو ُمسـتبَْعد«.. 
هـذا انقالٌب كامٌل، مـن وجهة نظري، على رؤيـة »لينكولن« 

ألميركا. 

  أال تـرى أن كاّلً من »لينكولـن« و»ترامب« ترأَّس أّمًة 
بعمق؟ ُمنقِسمة، 

- نعـم، فعندما اُُنتخـب »لينكولن«، كان ذلـك نهاية االتِّحاد، 
ألن الجنوبيين كانوا يكرهونه بشـّدة. أّما األمر، اآلن، فهو أننا 
منقسـمون، بعمق، وهو مـا لم يكن موجوداً منـذ عام واحد.

»ترامـب« شـخصية مثيـرة لالهتمـام، ألنـه ليـس صاحـب 
أيديولوجيـا؛ هـو- في الواقـع- رجل فوضوّي، أنـا ال أعرف 

حالته النفسـية، لكن يبدو أن هدفه الرئيس، في كّل المواقف، 
هـو العرقلـة؛ بغيـة لفـت االنتبـاه إليه، وهـذا ليـس موقفاً 
فكريـاً، أو موقفـاً سياسـياً، بل هـي الغرابة السـيكولوجية، 

وهي-فـي الحقيقة- مهارة شـديدة.

لذلـك، أعتقد- بطريقة أو بأخرى- أنـه موقٌف خطيٌر للغاية، 
ألنـه ال يمكنـَك التنبُّؤ به: إنـه- حرفيّاً- مثـل: »مهما يحدث، 

سنسـتمّر في إمالة الطاولة.”

  لقـد حـاوَل النـاُس السـخريَة مـن »ترامـب«، لكنه 
يبـدو من النـوع الُمضـاد للسـخرية، أليـس كذلك؟

- بلـى، أعتقُد ذلك، فـ»سـتيفن كولبيـرت« يقوم بعمل رائع، 
يـُت  وكذلـك »جـون أوليفـر«، لكـن إحساسـي، عندمـا غطَّ
عـات »ترامـب«، هـو أن مؤيِّديـه ال يكترثـون، إنهـم ال  تجمُّ
يشـاهدون. في األّيام الخوالي، عندمـا كان »ديفيد ليترمان« 
يسـخر من شـيء مـا، سـرعان مـا ينتشـر األمر فـي كاّفة 
أرجاء البالد، كالنار في الهشـيم، أّما اآلن، فنحن مستقطبون 
َم أم أستخدمت اإلقناع، فإنك  بشـّدة، وسواء أسـتخدمَت التهكُّ

لـن تجـد صـدًى لما تقوم بـه، وهو أمـر ُينـذر بالخطر.

ـْن يجلسـون في ُبرج  لـم أكن، فـي تظاهـرات »ترامب«، ممَّ
الصحافـة العاجي، بـل ذهبُت والتحمُت بالحشـود، وصحُت 
بأعلـى صوتـي: »مرحبـا، أنا جـورج، وأنا ليبرالـي من إرث 
نتقاتـل«،  دعونـا  د،  جيِـّ »أوه،  الحشـوُد:  ْت  وردَّ غانـدي«، 
وسـنتقاتل، وكان ذلـك مرحاً. لكـن، عندما تقـول: أنا كاتب 
فـي مجلّة »نيويوركر«، فإنهم سـينصرفون عنـَك. »ما هذا؟ 
هـل هذا أمـٌر ليبرالي؟« لم يبد األمر كما لـو أنهم يرفضوني، 

لكـن، لـم يكن هنـاك أدنى درجة مـن درجـات التواصل.

فـي يـوم آخر، كتبـُت شـيئاً علـى »فيسـبوك«، عـن حركة 
الركـوع)2( التـي قـام بها بعـُض العبـي دوري كـرة القدم 
األميركيـة، حاولُت أن أكون لطيفـاً وُمهذَّباً، وكان أوَّل تعليق: 
»تبـدو جباناً كالهرَّة« فإذا كان ما تطرحه ال يتجاوز الحدود، 
فـإن الجانَب اآلخر سـيظّن أن بطحَة الليبرالية على رأسـك، 
و- بالطبـع- سـيواصلون الضـرب فوقـه، وهـو أمر مخيف 
ومثبـط قليـاًل، ألنني أؤمـن إيماناً راسـخاً بـأن الكتابة هي 
وسـيلة لصهر األفكار، لكن مسـتوى اإلقنـاع المطلوب، اآلن، 
ال يخفـى علـى أحـد. فأنـت تحتـاج، اآلن، إلى شـيء كبير، 

وأنـا- في الواقـع- لم يكـن لديَّ أّيـة أجوبة.

  مضـى مـا يربـو على السـنة ونصـف السـنة على 
عـات »ترامب«. ومنـذ ذلك الحين،  ذهابـَك لتغطية تجمُّ

هـل رأيـَت أّي تغيير فـي عقلية مؤيِّـدي »ترامب«؟

- كانـْت حركُة الركوع ضّد التحيُّـز العنصري، التي قام بها 
بعـُض الرجال الشـجعان، فـي دوري كرة القـدم األميركي، 
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وليـدَة لحظـة عفوية، مـرَّْت وانتهـْت، ولكن »ترامـب« أعاد 
لهـا الحيـاَة مـّرًة أخـرى، لمـاذا؟ ألنـه نظـر إلـى التركيبة 
السـكانية فـرأى أن نسـبًة كبيرة مـن األميركييـن البيض- 
بغـّض النظـر عـن انتماءاتهم السياسـية - لم َيـرق لهم ما 
قـام بـه الالعبـون بعد ذلـك، فقام بحيلـة بالغيـة صغيرة، 
حيـن قـال: »أوه، ال يتعلَّق األمر بالعْرق، بـل يتعلَّق باحترام 
العسـكرية األميركيـة«، واآلن، وبشـكل ملحـوظ، يبـدو أن 
المشـاعر تتغيَّر لصالحـه، وأعتقد أنه عـازم على االحتفاظ 

بهـذه النسـبة البالغـة )20 %(، بأّية وسـيلة ممكنة.

  واحـدٌة مـن أكثر اللحظات سـوداوّيًة فـي الرواية؛ 
هي في القسـُم الـذي يصُف المعركَة بيـن مالِك العبيد 
األبيض والعبد األسـود السـابق. وأْسَتْشـِهد، هنا، بهذا 
المقطع من الروايـة »وبغضٍب جامٍح، اقترَح أْن يدخَل 
، ما لم تحـدْث بعُض التغييرات  الرجـالن في ِقتاٍل أبديٍّ
رها، على أرِض الواقع«.  الجوهريِة التي ال يمكـن تصوُّ
وفـي مكان آخـر من روايتك، نـرى إمكانيـة أن يكون 
للتسـامح أو التعاطـف دوٌر في حلِّ مثـل هذه األمور، 

ولكـن، في هذا القسـم بدا األمُر مسـتحيالً.

- أنـا من األشـخاص المتفائلين الذين لديهـم تفاعل تلقائي 
مـع مبـدأ بوليانـا)3(: أتـوق إلى البحـث عن األمـل، إلى َحّد 
مزعـج، في بعض األحيان: »أوه، هناك مسـمار في رأسـي، 
انـه لشـيء رائع، سـأعلِّق المعطـف عليه. وهكذا، سـيكون 

كّل شـيء على مـا يرام«.

مـكان واحـد في حياتـي، يمكنني معالجة ذلـك من خالله، 
إنـه القـّص، ألننـي إن لـم أفعل ذلك فسـنكون بإزاء سـرد 
نقـي، وأنـا ال أحـبُّ القصـَص التـي تكـذب. أنـت تكتـب 
الشـيَء الـذي تحبّـه، والـذي يتوافق مـع رؤاك. لكـن، بعد 
هك »عفـواً، إذا لـم تعكس هذا  ذلـك، القّصـة هي التـي توجِّ
المشـهد، فأنت فـي طريقك لتقديم شـيء مفعـم بالهراء«. 

فـي البدايـة، علـى األرجـح، كتبـُت هـذا المشـهَد بطريقة 
مختلفـة، حيـث يتصالـح مالـُك العبيد مـع العبد السـابق، 
لكنـك عندمـا تقرأ ذلك سـتقول: »ال، جـورج، ليس في هذا 
الكتـاب، ال تفعل« القّص لديه القـدرة أن يعلَِّمَك كيف تقول 

الحقيقـة، عندمـا يعجـز دافُعـَك الطبيعيُّ عـن فعل ذلك.

ـن. لكن،  ق بالعنصرية، أعتقـُد أن األمور ستتحسَّ فيمـا يتعلَـّ
ـن؟ ربَّمـا نأخـذ وقتاً  كـم مـن الوقـت سـتأخذ حتـى تتحسَّ
طويـاًل جـّداً، ولكـن العبء، هنـا، يقـع على عاتـق البيض. 
هـذا هو مرض الرجـل األبيض، وأنت لن تعالـج هذا المرض 
بقولـك: »نحـن نقـوم بعمـل رائـع«، يجـب أن يكـون لديك 
قبضـة، وأن تضـرَب بهـا نفَسـَك، إذا لـزم األمـر، ألن األمور 
العنصريـة- علـى األقـّل، في أميـركا- متجـذِّرٌة ومشـفَّرٌة، 
للغايـة، وحتـى لو لم تظهر بشـكل علني، فإنهـا تتجلَّى عبر 
آالف المظاهر الصغيرة، طـوال الوقت؛ لذلك، أنا، على المدى 
القصيـر، لسـُت متفائـاًل، فقد ظلـْت األموُر على هـذا النحو 

طـوال حياتـي، وفي أغلـب األحيـان كنّا متوافقيـن معها.

المصدر:

 مجلّة »newstatesman« األسبوعية البريطانية،  أكتوبر، 2017م.

هوامش:

1 - يوجيـن لوثـر غـور فيـدال )ت2012(: كاتـب أميركي كتـب المقالـة، والرواية، 
والمسرحية. والسـيناريو، 

2 - في 12 سـبتمبر، 2016، قام العب كرة القدم األميركية »كولين كابيرنيك« وبعض 
زمالئـه، بالركـوع علـى ركبهم، في أثنـاء عزف النشـيد الوطني األميركـي؛ احتجاًجا 
علـى التمييـز العنصـري ضـّد السـود، في أميـركا. وفي تعليقـه على هـذا الموقف، 
نعـت الرئيس األميركي »ترامب« - وسـط حشـد من مؤيِّديه البيـض - الالعبين الذين 
قامـوا بهـذه الحركة، بألفاظ مسـيئة، واتَّهمهم بعـدم احترام العلَـم األميركي، وقواته 

ك في وطنيَّتهم. العسكرية، وشـكَّ

3 - »بوليانـا«: هـي رواية ُنِشـرت عام 1913، بقلم »إليانور بورتـر« وتعتبر، اآلن، من 
كالسـيكيات أدب األطفال، وأصبح اسـم شـخصية العنوان مرادفاً للشـخص صاحب 
النظـرة المتفائلة للغايـة. كذلك، فإن تحيُّز الالوعي نحو ما يوصف باإليجابية يسـّمى 

بوليانا«. »مبدأ 
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جورج ساندرز 

ترجمة: د.عالء عبد املنعم إبراهيم

البُوِهيِميَّتان

فـي ُمصادفـٍة حضريـٍة جميلـٍة، كان المنـزالن األخيـران، في 
حيِّنـا، تقُطنهمـا أرملتـان فقدتـا زوجيهما في َمذاِبـح أوروبا 
الشـرقية، دعاهمـا أبـي »البوهيميَّتَيْـن«، وقد اعتـاد أن يدعو 
أّي شـخٍص أبيـض صاحـِب لكنـة بوهيميّـاً، وكان كلَّمـا رأى 
إحـدى البوهيميَّتَيْـن، حيّاها بكلمٍة تشـيكية- ينطُقها بشـكل 
خاطـئ- تعني »بـاب«. لم تكـن أّي منهمـا تشـيكيًة، لكنهما 
كانتـا ُمهذَّبتيـن؛ فعندما كان يقول لهما »بـاب« كانتا تجيبانه 

بترحـاٍب، كمـا لو أنـه لم ُيْجبَـْل على تجـاوز الحـّد معهما.

أمضـت السـيِّدة »بولتوي« )البوهيمية األسـمن( فتـرَة الحرب 
محشـورًة في قبو صغير، تتَقاسـم البطاطا، يوميّاً، مع خمسة 
مـن أبنـاء عمومتها؛ ونتيجـة لذلك أصبحـْت تشـعُر بالمرارة 
والخـوف من األماكـن الُمغلقة، وغدْت، كذلك، عاشـقًة للطعام؛ 
بحيـث إذا تناولـَت شـيئاً وأنت واقـٌف بالقرب منها، فسـتظّل 
تحـدِّق فيـه إلـى حيـن دخوله فِمـَك. كانـْت ال ترتدي سـوى 
عٌة  األسـود، وطالما قالْت إن الكنيسـَة الكاثوليكيـة امرأة مرصَّ
بالمجوهـرات تشـرُب دماَء الفقراء، وإن أميركا ليسـْت سـوى 
طفلـة ُمدلَّلة تْجهل معنى الحـزن، وعندما كانْت كرُتنا تتدحرج 

إلـى داخـل منزلهـا، كانـْت تسـتولي عليهـا، ثـم تضعها في 
الفنـاء الخلفـي، قبـل أن ُتلقي بها فـي الَمْحَجر.

على النقيض منها كانت السـيِّدة »هوبانليتسـكي« )النحيفة(؛ 
تغمرهـا البهجـُة وهي تصنـُع نمـاذج للحيوانات، باسـتخدام 
فـات الغليـون. عندمـا أحضـرُت إلـى المنـزل  شـرائط ُمنظِّ
مجموعـًة مـن هذه الشـرائط، داخل عـدد من الُقبَّعـات، قالْت 
أّمـي »خـذ بطلـَك العفن هـذا إليها، وسـيبدو كُدْميـة الَملِك«، 
بالنسـبة إلى أّمي كانْت المخيمات والمذابح والسكك الحديدية، 
ضْت عنها العشـرون سـنة الماضية، أشـياء خياليًة،  التي تمخَّ

اة.  تمامـاً، مثل العربـات الُمغطَّ

عندمـا زعمـت السـيِّدُة »هوبانليتسـكي« أن عائلتهـا امتلكْت 
خدمـاً، أثـار األمـر اهتمـام أّمي التـي صوَّر لهـا خياُلهـا أننا 
نعيـش فـي منزل كبيـر، و- بالطبـع- كان من المسـتحيل أن 
تحصـَل علـى أّي ِمن هـؤالء الخدم، فقد كنّا نسـتأجر ورشـًة 
إلعـادة التشـكيل وراء »جيانكارلـوس«، وكان لـدى أبي متجر 
لبيـع السـلع الرياضيـة، يبيع فيه خـوذات الـدوري األميركي 
لكـرة القدم، التي عفا عليها الزمن. سـأتوّقف، بعد المدرسـة، 
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قبالـة المتجـر ألجـده ُمغلقـاً، وقد أخذ أبـي يترنَّح ثِمـاًل، بين 
السـيقان الصناعية، فـي متجر »عالـم األطـراف الصناعية«.

بالعودة إلى بطلي العفن، فقد ألقيُته للسـيِّدة »هوبانليتسـكي« 
التـي أّكـدْت أنها سـتحتفظ به إلى األبـد، بالقـرب منها، وفي 
غضـون أسـبوع، كانت قد أهدْته إلـى »إليزابيـث الراكون)1(«. 
فـي الحقيقة لم أمانع، فـ»الراكون« طفلـٌة وحيدة مثلي، ليس 

لديها مـا تملكه.

أطلـق اإلخـوة »كليتز« عليها اسـَم »الراكون« بسـبب األكياس 
الموجودة تحت عينيها بفعـل عدم النوم، كان والداها يتقاتالن 
بال توقُّـف؛ تقاتال على اإلفطار، وتقاتال في الفناء، بمالبسـهم 
الداخلية، وتقاتال في الغسـق، حين وقفا في شـرفتهما، وطفقا 
يتضاربان وسط الطقس العاصف. و- فعليّاً- كانت »الراكون« 
تعانـي تقوُّسـاً في العمـود الفقـري نتيجة قضـاء الكثير من 
الوقـت تحـت وطـأة المعانـاة، وعندمـا كان اإلخـوة »كليتز« 
يدعونهـا »الراكـون«، كانْت تجابههم بفرك يديها معاً، بشـّدة. 

كان هـذا اللقـب هـو أكثـر مـا حظيـْت به مـن اهتمـام، على 
اإلطـالق. في بعض األحيان، كانْت تتمنّى أن تصدمها سـيارٌة، 
وحينها سـتعود »راكون« حقيقية، وسـتتعّقب اإلخوة »كليتز«، 

وتْسَعرهم.

»إيـاِك أن تتمنّـي األذى لنفسـِك أو لآلخريـن«، قالـْت السـيِّدة 
»أنـِت طفلـٌة جميلـة«. كانـْت  تابعـت:  هوبانليتسـكي، ثـم 

إنجليزيُتهـا سلِسـًة وواضحـًة، تقريبـاً، مثلنـا جميعـاً. 

»تقصدين راكون« قالْت الراكون، وأضافت: »راكون جميلٌة«.

رّدْت السيِّدة هوبانليتسكي: »طفلٌة جميلٌة ِمن الله«.

قالـْت »الراكون«: »نعم صحيح... هـاّل أخبرتني- مرّة أخرى- 
األمير.«. عن 

كيـف وقفـْت  ُمجـدَّداً،  »هوبانليتسـكي«،  السـيِّدُة  أخبرْتهـا 
فـي فنائهـا تراقـب أميـراً حقيقياً، وهـو يحاول محـو وحمة 
ـرْت رائحَة  والدتـه، كـي ال يتعـرّف إليه األعـداء، وعندهـا تذكَّ
حـرق السـماد القادمة من الحقـول، والرجال، في سـراويلهم 
الملوَّنة، يسـحبون خنزيراً منزوع األحشـاء فوق جسر خشبي. 
كان هـذا قبـل أن ُتْجبَـر علـى أن تصبـح واحـدًة مـن قطيع 
حيوانات َبَشـرّي، فـي جبال »الكاربـات«)2(، تحمـُل األغراَض 
الشـخصيَة لحفنـٍة مـن الضبـاط الِغالظ؛ فـي الليـل، كبَّلوها 
إلـى شـجرة، وفي بعـض األحيان كانوا ُيَسـّرون عن أنفسـهم 
بحرق سـاقها بماسورة بنادقهم اآللية؛ وهذا هو سبب ارتدائها 
الدائـم للجوارب الطويلة. بعد ثالث سـنوات، عادْت إلى ديارها 
لتعثـر علـى أطفالها فـي قبور صغيرة، سـتقول: »لقـد كانوا 
قصيـري األعمار، لكنهم كانـوا هدايا رائعة«. اآلن، ال تضّن على 
اللـه بأخذهـم، طالما قالْت »تهاوي النجم ال يسـتغرق سـوى 

ثـواٍن محدودة. لكن، أال نشـعر بالسـعادة بسـبب تلك الثواني 
؟« سـُموُّها كان يضاعـف مـن كراهيَّتنـا للسـيِّدة »بولتـوي«، 
فأيُّهما أكثر قسـوة؛ أن تتناول ُسـْدس ثمرة بطاطـا، يومياً، أم 
أن ُتكبَّل إلى شـجرة؟، أن ُتْحَشـر مع حفنة من أبناء عمومتك، 

أم أن ُيْقتَـل أطفاُلك؟

بحلـول الصيـف، كنـُت قـد بلغـُت العاشـرة، رفضـُت أنـا 
ُك  و»الراكـون« البقـاَء حبيَسـي الحـدود التـي فرضهـا تفـكُّ
راً،  أسـرَتيْنا، وانضمَّ إلينا »آرت سـيمينياك« الـذي ارتكب، مؤخَّ
خطـأً بدعـوة »كليتـز« إلى لقـاء لشـرب عصير الليمـون. لم 
يكـن هنـاك عصيـر الليمون، فقط كانـت هناك والـدة »آرت«، 
وبّحـار مـن الُبحيـرات العظمـى َمرَّ عاريـاً، عبـر رزم َبْكرات 

ورق الحّمـام، فـي الشـرفة الزجاجيـة لعائلة »سـيمينياك«.

ـدْت عبـر الجري في  هـذه الصداقـة الثالثيـة الجديـدة، تعضَّ
الَممـرّات، وُلعبِة محاولة اإلمسـاك بكرة »الويفـل« دون قفاز، 
والركـض، بأمـل، وراء األطفال الذيـن ُيْمكن دخـول منازلهم 

دون خـوف مـن العواقب.

على موسـيقى »مـوزارت« عـاش »إدي الفـارغ«. كان »إدي« 
في السـابعة عشـرة، هو ضخم وبسـيط، يمكنه سـحق الجوز 
بيديـه العاريتيـن، لكـن عليـك - أوالً- أن تضع الجـوَز فيهما، 
وتخبـره أن يفعـل ذلك، وما إن سـار في أرجاء الحـّي مرتدياً 

قميصـاً مكتوبـاً عليـه كلمة »فـارغ« حتى علـق اللقُب به. 

اّدعـى »إدي« أن ثّمـة طيوراً تتراءى له، طيـوراً متعدِّدة تظهر 
فـي أّيام مختلفة من األسـبوع، فهناك طائـر للهالوين، وطائر 

للكريسماس.

فـي أحـد األّيـام، عندمـا تعثّـر »إدي«، سـألناه: أّي نـوع من 
الطيـور تـراءى لك.

»طيـور الحفلـة«، قـال »لديهـا شـرائٌط ملوَّنٌة كبيـرٌة تخرج 
أعقابها«. مـن 

»هـل لديـك حفلـة؟« سـأل »أرت«، ثـم عقَّـَب: »ألديـك حفلة 
» ؟ جنة ما

»أرتِّب لحفل عيد ميالدي« قال »إدي«، وقد أجفل خجالً.

»أيعرف والدك؟« سألْت »الراكون«.

أجاب إدي: »ال، لم يعرف بعد«.

كانـت ُخطُطه للحفل خاّصة وغير منطقية، أمطرناه باألسـئلة 
ُبغيـَة توريطـه فـي إحـراج نفسـه أكثـر. سـيقام الحفل في 
مرآبه، وبالنسـبة إلـى السـيارات )الُخرْدة( الموجـودة هناك، 
قال إنه سـيدفعها بيـده إلى الخـارج، أّما الزيت الـذي يغّطي 
األرض فسـيجّففه باسـتخدام المناديل الورقيـة، وفيما يتعلَّق 

بالموسـيقى، قال إنه سـيعزف بالبوق.

- »وبأي بوق سوف تعزف؟ ببوقك األحمق؟«.
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أجـاب إدي: »ال، لن أعزف باسـتخدام هذا البوق... سأسـتخدم 
فقط؟« شفتّي، 

وبالنسـبة إلـى الفتيات، سـتكون هناك فتيات؛ أكـّد أنه يعرف 
الكثيـر مـن الفتيـات، مـن وظيفته فـي إدارة فنـدق »دريك«. 
ق بالطعـام، سـيكون هنـاك طعام، بمـا في ذلك  وفيمـا يتعلَـّ

فطائـر البودينغ.

تسألْت »الراكون«: »أتظن نفسك مدير فندق »دريك«؟!«.

قال »إدي«: »أعرف السـبيَل للحصول على المال لشـراء فطائر 
البودينغ«.

َرّن »إدي« جـرَس السـيِّدة »بولتـوي«، وطلب منها المسـاهمة 
بالمـال في الحفل.. سـألتْه: »مسـاهمة.. لمـن؟«. فأجابها: لي 
أنـا، فاستفسـرْت: »وما هي الغاية؟«، فنظر إليهـا بتبلّد، وكّرر 
طلـب المسـاهمة، فطلبـْت منه مغـادرَة الشـرفة. كـّرر طلَب 
الُمسـاهمة ُمجـدَّداً. في الحقيقـة، كان لـدى »إدي« تصوُّر أنه 
ب  عندمـا يطلب من أحدهم المسـاهمة فإن هذا األخير سـيرحِّ
بـه، ويدعوه إلـى الدخول والجلـوس على األريكة؛ لهذا شـرع 
فـي الدخـول قبـل أن تدفعـه السـيِّدُة »بولتـوي« بسـاعدها 
السـميكة، ليسـقط على الدرج، ويرتطم رأسـُه الضخُم بسور 

ـرفة الحديدي. الشُّ

نهـض »إدي«، وهـو يترنَّح قليـاًل، وقد تناثـرْت بعُض قطرات 
الدمـاء على فروة رأسـه.

»تعلّم كيـف تترك الناَس وشـأنهم« صاحـْت »بولتوي«، وهي 
بنظراتها. تشيّعه 

بعـد عشـر دقائـق، جـاء والـد »إدي«، ووقـف عنـد شـرفة 
»بولتـوي«. كان خيّـاط المخنَّثين الضخم قد أذعن السـتخدام 
الجـزء األكبر مـن متجره، السـتغالله في فتح باب سـرّي من 

 . له خال

»منذ متى أصبحْت القوُّة ُتسـتخَدم لضرب المساكين، ودفعهم 
إلى الدرج؟«، سـأل والد »إدي«.

- لقـد حّذرته، لكنه لـم ينصْت لي..طلبُت منـه أاّل يفعل، لكنه 
حاول الدخـول إلى البيت.

- مـع كامـل احترامي، إن أّي شـخص في حالة ابنـي، ربَّما ال 
يكـون ُمتجاوبـاً مع مـا تطلبين منه.

- »شـخص ال يتجـاوب بشـكل طبيعي، مـن األفضـل إبقاؤه 
فـي البيت... إن حجمه كبير مثل الرجال، وأنا سـيِّدة ُمسـنّة«.

- لم يسبق أن شّكل »إدي« أدنى خطر على أّي شخص.

- أعرف حقوقي... وفي المرّة القادمة سأستدعي الشرطة.

وعلـى الرغـم مّما حـدث له، ومـا أصابه نتيجة السـقوط على 
الـدرج، يبدو أن »إدي الفارغ« لم يسـتطع البقـاء بعيداً.

»غـاِدر هـذه الشـرفة«، قالـْت »بولتـوي«، من خـالل النافذة، 
عندمـا رأْتـه في اليوم التالـي، وهو يعرض عليهـا جرّة كريمة 

باردة وفارغـة، بثالثة دوالرات.

رّد »إدي«: »تناولنـا الكثيـر مـن الوجبـات الخفيفـة... فـي 
الحقيقـة، عليـِك أن تأخذي حذَرِك عندما أحتسـي الكحوليات، 
ألنهـا غيـر مسـموحة ألمثالي... انظـري... أنا أرقص بسـرعة 

كبيرة«.

كان يمسـك بمقابض األبواب، ُمظهراً مدى سرعته في الرقص، 
ن منه الخمُر. عندمـا تتمكَّ

»من فضلَِك، غاِدر الشـرفة!« صاحْت، ثـم أردفت: »من فضلك، 
غـاِدر هذه الشـرفة«. قلََّد »إدي« صوت »بولتـوي«، وقد انهمك 
فـي هّز خصره، وهـو يطلق دفعات من الضحكات السـخيفة.

استدعْت »بولتوي« رجاَل الشرطة. 

فـي األحـوال االعتياديـة، كان المالزم »بروسسـي« سـيكتفي 
بسـؤال »إدي« عـن نـوع الطائـر الـذي تـراءى له اليـوم، ثم 
سـيقلّه إلـى البيت، بسـيارة الشـرطة، لكـن هـذا كان حينما 
كانـت المدينة غارقـة في الفوضى، أّمـا اآلن، وبذريعة القضاء 
علـى الفسـاد، َتمَّ سـحب رجـال الشـرطة من مناطـق عملهم 
االعتياديـة، واسـتبدال رجـال شـرطة آخرين بهم، مـن أجزاء 

أخـرى مـن المدينة. 

ظهر اثنان من رجال الشـرطة األرمن، من الشـاطئ الجنوبي، 
وسـحبا »إدي« من الشـرفة، ووضعا يديه فـي القيد الحديدي 
ق. زعم »إدي« أن الطيـور التي رآها كانْت منتوفة الريش  الضيِـّ

منقار. وبال 

قـال أحد األرمنيِّين: »سـأعطيك منقاراً يا »فرانكنشـتاين«)3(«، 
الخناق على قبضته. ُمشـدِّداً 

دخـل »إدي« سـيارَة الشـرطة، دون مقاومـة.. ركضنـا: أنـا، 
و»آرت«، و»الراكـون« باتِّجـاه متجـر الحياكة الخـاّص بوالد 
»إدي«، القابـع فـوق خيمـة غارقـة فـي المجون، عندمـا رآنا 
والـد »إدي« َسـَحب قابس الكهرباء، فتوقَّف الغناء، ثم سـمعنا 

فيضـاً مـن األصـوات القادمة مـن الخيمة، في األسـفل.

هـرع والـد »إدي« إلـى المستشـفى، وهو يحمل وسـاَم القلب 
األرجوانـي)4( الخـاّص بـه، وبعـَض صـور »إدي« عندما كان 
طفالً، يمتطي الُمهر، وهو يبتسـم ابتسـامة بلهاء. وجد »إدي« 
مـاً، قد ُوِصلَت  َل اليدين إلى السـرير، وقد بدا وجهه ُمحطَّ مكبَـّ
بـه أنابيـُب التنقيـط الوريـدي، وكان من الجلـّي أن »إدي« قد 

عـّض أحد الضابَطيْـن األرمنيَّيْن. 

ُحـّددْت الكفالـة بثالثمائـة دوالر، فعـاد متجر الحياكـة للعمل 
كسـابق عهـده، وأعـاد »إدي« األب تعليـق الفتـة صفـراء، كان 
الغبـار يغّطيها، ُكتب عليها »إصالح السـّحابات في لمح البصر«
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قـال القاضي: »أعترف أن سـْجن هذا الصبي ال يبدو منطقياً... 
ثالثة أشـهر في »أنسـتون«، هذا أفضل ما يمكنني القيام به«.

كان مركـز »أنسـتون« للشـباب عبـارة عـن كتلة مـن الطوب 
األحمـر إلعادة التأهيل، أحيطْت، اآلن، باألسـالك الشـائكة. بعد 
انتهـاء نوبـات عملهـم، كان حرّاسـه يعربدون بصـوت عال، 
عنـد زاويـة »كيتـي« في منطقـة »زيـم« المضـاءة بمصابيح 
الشـوارع. تصـل النسـاء المهاجـرات النحيفات إلـى منطقة 
»زيـم« في عربـات القطـار، وبعد سـاعات يظهرن، مجـدَّداً، 

وهـن يعدِّلـن جواربهن. 

مـن جميع أنحاء »شـيكاغو«، أُرِسـَل األطفال إلى »أنسـتون«، 
فقـط األطفـال الذيـن تميُّـزوا عـن أقرانهم بمسـتوى الضرب 
الـذي مـورَس عليهـم أو تعرَّضـوا لـه، أو أولئك الذيـن لديهم 
رغبة ُمسـتعرة في تقطيـع أوصالهم؛ فقد أشـتهر أحد أطفال 
»أنسـتون« َبَصرْعـه طفالً آخـر، دهس قدَمه، وطفل ثـاٍن َقتَل 
عشـيق والدتـه بفتّاحـة العلـب، أّمـا الثالـث فقد فتـح جفنه 

بحاّفـة علبة المثلَّجات، بسـبب أحـد التحدِّيات.

»إدي الفارغ«، قبع في »أنستون«، من يناير إلى مارس.

للترحيـب بـه، أقام والـده حفالً، ودعـا إليه كّل أطفـال الحّي. 
بـدا »إدي الفارغ« في حالة ُيرثى لهـا، حتى أن »اإلخوة كليتز« 
ـط  عمـدوا إلـى عدم التندُّر بمظهره السـيِّئ؛ لم يعد أنفه يتوسَّ
وجهـه، وثّمـة عالمة حرق تمتّد من أذنه إلـى ذقنه، وباالقتراب 

أكثر منه سـيتبدّى لـك أن ناراً قد أُطلقـت على يديه. 

عندما ُقدِّمت الكعكـُة، ألقى بصحنه على األرض، وأخذ يصيح: 
»اتركوا الرجل وشأنه!«

اآلن، وجـدْت طبيعُتنـا الخسيسـُة مبتغاهـا، بقيـادة »كليتز«، 
ـمنا نافذة القبـو بالمطرقة،  تسـلّلنا إلى بيـت »بولتوي«، وهشَّ
ثـم دفعنا عربَة تسـوُّقها الصغيرة إلى حافـة المحجر، وتابعنا 
تهاويها، حتى سـقوطها في نهاية المطاف، في وادي »سـالج 

القديم. رفينا« 

بحلـول الربيـع، كان العمـُل فـي المحجـر على أشـّده، وكانت 
النوافـُذ تهتـّز بفعـل انفجار الظهيـرة، غير أن انفجار السـاعة 
الثالثـة كان أضخم، كنُت و»الراكون« و»آرت« قد شـيَّدنا حصناً 
من علب الشـحن الكرتونية وإطارات السـيارات، وفي أحد األيام 
ّيـاً، رأينا »إدي الفـارغ« يتّجه  التـي بـدا فيها انفجـار الثالثة ذرِّ
ـاق فـي اإلعالنات،  نحو حصننا عبر األعشـاب، كان يشـبه العشَّ

غيـر أنـه كان أكثـر بدانة وأكثر سـقوطاً، من حيـن إلى آخر.

َصْدَمُته جعلتنا أكثر رّقًة تجاهه.

»إدي.. هل أخبرَت والَدَك أين أنت؟« قال »آرت«.

أجاب إدي: »إنها ليسْت مشكلة كبيرة... سأترك له رسالة«.

- ولكن، هل فعلَت؟

- سأترك له رسالًة عندما أعود... سأذهب معكم اآلن.

»ال توجـد مسـاحة كافيـة لـَك.. أنـت ضخـٌم للغايـة« قالـت 
»الراكـون«.

»هذه المساحة مناسبة« قالها »إدي« وهو يزّج بنفسه بينهم.

في أسـفل المحجر، اجتمعْت القطـط الحزينة، وكوخ الحارس 
بـة باللون األحمر، وأغلفـة الديناميت  المتداعـي، وأكوام مخضَّ
المهملـة التـي ارتفعت، من حيـن إلى آخر، حتـى التالل، مثل 

المذهلة. الطيور 

علـى طول مسـار المحجـر، جاءت السـيِّدة »بولتـوي«، وهي 
تسـحب عربة تسـوُّقها الجديدة.

قالـت »الراكـون«: »انظروا الى هذا الخنزيـر.. »إدي«.. هذا هو 
الخنزير الـذي ألقى بك في غياهب أنسـتون«.

»ماذا فعلوا بك هناك، إدي؟ هل عبثوا معك؟« قال »آرت«.

»ال، لـم يفعلوا ذلك.. كانـوا يتركوني بمجرَّد أن أقول لهم: اتركوا 
الرجل وشـأنه!«. فـي بعض األحيان، لـم يفعلـوا.. كان أحدهم 

يقول: »مهالً إدي، اسـحب سـالحك.. نحن نريد أن نشاهد«.

»حسناً.. حسناً« قال »آرت«.

السـيِّدة  سـقيفة  إلـى  ثالثُتنـا  سـيذهب  الغسـق،  فـي 
»هوبانليتسـكي«.. سـتحضر لنـا الكعك، وتحثّنا علـى الغفران 
للسـيِّدة »بولتوي«. وسـتخبرنا أنه لم يكن خطـأ »بولتوي«، بل 
هو خطأ قلبها الضيِّق، شـهدت السـيِّدُة »هوبانليتسـكي« عدداً 
عظيماً من األشـياء، وقد وّسـع قلبها رؤيتها الكثير من األشياء. 
ذات مـرّة، رأْت »غورينغ«)5(. وفي مرّة أخرى رأْت »أينشـتاين«، 
وفـي مرّة ثالثة، خالل الحرب، شـهدْت مدينـة بأكملها ُتقَصف 
ـم، بيـن عشـيّة وضحاهـا. في الصبـاح، كانـت الجثث  وتتفحَّ
مـة تزحف على طول الشـارع، تتسـّول الرحمة، إحدى  المتفحِّ
هذه الجثث أمسـكت بكاحل السـيِّدة »هوباتلياسـكي«، وحينها 

تعرفـْت صاحبهـا؛ كان »بيرغن«، صديـق والدها.

»ماذا فعلِت؟« قالْت »الراكون«.

»ليـس مهما اآلن« قالْت السـيِّدُة هوبانليتسـكي، وهي تكفكف 
دمَعها وتحدِّق فـي المحجر.

ثـم حدثـْت الكارثـة؛ فقـد حصل أبـي علـى »شـيك« لتوريد 
ضّمـادات الكتـف لفـرق كرة القـدم السـتّة، فـي المقاطعة. 
وفـي محاولـة منـه لـرأب الصدع مـع أّمـي، قـّرر أن يأخذها 
فـي رحلـة َبْحريـة إلـى »جامايـكا«. لم يكـن أحٌد، َقـّط، في 
منطقتنـا، قـد قـام برحلـة َبْحريـة، ولم يكـن أحٌد فـي والية 
»ويسكونسـن« كلّها قد فعـل. الكارثة تمثَّلْت في أنني سـأقيم 
مـع »بولتـوي«، كنّـا أسـرة مخمـورة، حيث يمكنك أن تسـأل 
سـؤاالً مـراراً وتكـراراً، بإخالص تـاّم، دون أن تحصـل، أبداً، 
علـى إجابة مباشـرة. سـألَْت هي، وسـألُت أنا: »لمـاذا هي؟« 
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فقيل وقيـل: »سـتكون مغامرة«.

سألُت: »لماذا ليسْت »غرامي«؟«

- قيل لي إن »غرامي« ليسْت على ما يرام.

سألُت: لماذا ليسْت هوبانليتسكي؟.

أصدر أبي صوتاً كالشخير.

» هذا ما سيحدث« قالْت أّمي.

»لماذا ليست..؟ لماذا ليست..؟« ظللْت أسأل.

»ألن عليك أن تخرس« أجابوني.

بعـد عيد الفصح، مباشـرًة، ذهبـُت برفقة حقيبتـي الخضراء 
الصغيرة.

نهضـُت فـي الليل مذعوراً، وأنا أتحّسـس َبلَل السـرير.. ظللُت 
ألهـث متسـائالً: هـل أخبروها؟ شـككُت فـي ذلك، ثـم علمُت 
أنهـم لـم يفعلوا؛ مـن نظرتها في الليلـة األولى، بعدمـا تبوَّلُت 

على نفسـي، واسـتيقظُت وأنا أصرخ.

»ما هذا؟« قالْت.

»تبـوُّل« قلـُت، بـإذالل، بعدمـا لـم يعـد لـديَّ أّية قـدرة على 
لكذب. ا

» حسـناً« قالـْت، ثـم تابعت: »َمن منّـا لم يفعل ذلـك؟!؛ هذا- 
أيضـاً- حدث معي، تبوُّل.. تبوُّل.. تبوُّل، طالما حلمُت بسـمكة 

تبتلعني«

غيّـرت المـالءات برفـق، دون غضب، ووضعْت واحـدًة جديدًة 
لـي.. فـي كثيـر من األحيـان عندما أفعـل ذلك فـي بيتنا، فإن 
أّمـي تقف وهي ال تزال نصـف نائمة، وتلُّوح بالمـالءة المبلَّلة 
وهـي تصيـح: عندما تتـزّوج.. حينها، فقط، يمكننـي أن أنعم 

متواصل.  بنوم 

أصبـح السـرير جاهـزاً، مسـحْت براحتيهـا عليه، في إشـارة 
إلـى جاهزيَّتـه، وكأّنهـا تقول لـي: تفّضل.

ولجـُت السـرير، إال أنها بقيـْت واقفة في مكانهـا، لبرهة، قبل 
تقول: أن 

»أعـرف، كما تعـرف، أنهم يقولـون عني العديد من األشـياء؛ 
بسـبب ما فعلُتـه بذلك الصبي، لكـن ما ال تعرفـه أنني مَررُت 
بتجربـة مريـرة فـي الماضي مع صبـّي غبّي كبيـر، ليس من 
الضروري أن تعرف تفاصيـل التجربة، لكنني فعلُت ما فعلُت، 
فـي ذاك اليـوم، لسـبب وجيه؛ فقـد انتابني الذعُر منـه بتأثير 

ما حدث لـي، فعالً، فـي الماضي.

وقفْت في نصف الغرفة المضاءة، وأخذْت تنظر إلى قدميها.

م ما أقول؟« قالْت: »هل تفهمني؟ هل يمكنك تفهُّ

»أعتقد ذلك« قلُت.

قالـْت: »قل له، قل له إني آسـفة.. اشـرح لـه، وأخبر أصدقاءك 
أيضـاً. مـن فضلـك، لديك عقل سـديد، لهـذا أخبرُتـك عن هذا 

.» كلّه

تسـبَّب كالُمهـا فـي تحريك شـيء بداخلي. لم أسـمع ذلك من 
قبـل، لكننـي آمنُت بـه.. لديَّ عقل سـديد، ويمكـن الوثوق بي 

التغيير. إلحداث 

كان اليـوم التالـي يوم السـبت.. صنَعـْت حسـاًء، ولعبنا لعبة 
باسـتخدام بقايـا ثـالث صابونـات، ثـم صنعنا مفـارش من 

شـرائط ورقيـة ملوَّنـة، وجعلتنـي أعلّمها تهجئـة الكلمات.

عنـد الظهيـرة، رّن جرُس البـاب. عند البـاب، وقفْت السـيِّدة 
»هوبانليتسكي«.

»هـل كل شـيء على ما يـرام؟« قالـْت وهي تدّس رأَسـها في 
الداخل.

أجابتْهـا »بولتوي«: »نعم، كّل شـيء على أحسـن مـا يكون... 
ا يأَكلـه بعد«. لمَّ

هْت السـيدُة »هوبانليتسـكي«  »هـل كّل شـيء جيِّد، حقاً؟« وجَّ
سـؤالَها لي، ثـم أردفت: »ال تخش شـيئاً«.

»أنا بخير« قلُت.

ْت وجَههـا شـطر  م« قالـْت بحـّدة، ثـم ولَـّ »يمكُنـَك أن تتكلَـّ
»بولتـوي«، وألقـْت عليهـا نظـرًة مغزاهـا: حاولـي أن تؤذيه، 

وحينهـا سـأتصدّى أنـا لِك.

»أنِت امرأٌة سخيفة.. »اذهبي اآلن« قال »بولتوي«.

وذهبْت السيِّدة »هوبانليتسكي«.

اسـتأنفنا التهجئـة، وعند محاولتها تهجئـة الكلمات كان الجّو 
الهادئ يشـوبه بعُض التوتُّر. عندما تخطئ السـيِّدة »بولتوي« 
فـي كلمة، فإنها تعمد إلـى َقرْص يدها قرصـًة خفيفًة رمزيًة، 
وحينمـا قرصـْت يَدها، نظرْت إلّي ونظـرُت إليها، ثم ضحكنا.. 

وضحكنـا، ثـم عدنا إلى هدوئنا، مـرًّة أخرى.

»تلـك السـيِّدة؟ إنهـا تحـبُّ أن تكـذب، رّبمـا أنـَت ال تعرف، 
أقالـْت إنهـا جاءْت من المكان نفسـه الذي جئـُت منه؟« قالت.

»نعم« قلُت.

»إنهـا تكذب... نعـم، إنها تتصرّف بلطف وما إلـى ذلك، لكنّها 
تكـذب، فقـد ُولِدْت فـي »سـكوكي«، وعاشـْت كّل حياتها في 

أميـركا. لماذا تعتقـد أنها تقـول الحقيقة؟« قالت.

طوال األسـبوع، صنعْت »بولتوي« السجق، والشعرية، وفطائر 
البطاطـس. أكلنا مثـل الخنازير، وعند عودتي إلـى البيت، من 
المدرسـة، كنـتُ أجد الشـاي والكعـك ُمَعّدْين. فـي الليل - إذا 
لـزم األمر- كانـْت تجفِّفنـي، وتنقلني إلى سـريرها، إلى حين 
تغييـر المـالءات، ثـم تعيدني إلى السـرير، مرّة أخـرى، دون 
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أن تتفـوَّه بأّية كلمة قاسـية.

»ستمّر، سوف تمّر« كانْت تتمتم.

عـاد أبـي وأّمـي إلـى البيـت، وقـد اكتسـبا بشـرًة برونزية، 
ار. وبتأثير حالة الصـدق التي انتابتهما  وأحضـرا لي قبعـَة بحَّ
بعد إجازتهما، أّكدا ذلك: كانْت السـيِّدُة »هوبانليتسكي« كاذبة، 
كاذبـة وحقيـرة، ال شـيء مّما قالتْـه كان صحيحـاً. لقد كانْت 
أمينـة صندوق فـي متجر »غولدبـالت«، وأُلِْقـَي القبُض عليها 
متلبِّسـًة بالسـرقة، حينهـا ادَّعـْت أنهـا تعمـل مـع »المكتب 
الرئيسـي«، وعندمـا جـاء رجٌل مـن المكتب الرئيسـي، زعمْت 
أنهـا تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالـي، ثم حاولْت تزويَر 
رسـالة من السـيِّدة »بيـرد جونسـون«)6(، بخّط يدهـا، لكنها 

كتبـْت كلمَة »جونسـن« بدالً من »جونسـون«.

أخبـرُت األطفال اآلخرين بما عرفُتـه، وبمرور الوقت صّدقوني، 
بمن فيهـم »اإلخوة كليتز«.

وبمجـرَّد أن صّدقنـا، لـم نسـتطع تخيُّـل أننـا لم نرَهـا على 
حقيقتهـا، طـوال هـذا الوقت.

وجـاء ربيٌع آخـر.. ومرَّة أخرى، ولجْت الطيوُر إلى الشـجيرات 
علـى جانبَي المحجر، وأثارْت الصخور المتسـاقطة انفجارات 
ُمتصاعدة، ونشـأت األنهاُر الصغيرة في الُمسـتنقعات الخلفية 
لدينـا، وأْجَرينا فيها قوارَب مصنوعة من أسـطح ُعلب األحذية، 
وأغلفة كعكـة التوينكي، وورق القصديـر. »الراكون« ألصقْت 

ثـالث طائـرات خشـبية صغيرة معـاً، وصنعـْت منهـا قارباً، 
ووضعـْت فوقـه روَث كلبها سـفينغولي. ومـا إن اختفى روُث 
سـفينغولي في المحجر، بعد أن تجاوز شـاّلالً صغيراً، صْحنا 

. جميعاً

هوامش:

1 - »الراكـون«: حيـوان ثديـي مـن آكلـي اللحوم يسـتوطن أنحـاء متفرِّقة مـن الواليات 

المتَّحـدة وجنـوب كندا، وللراكون ظهر مقوّس، ووجه يشـبه وجه الثعلب، وجسـم يشـبه 

القّط السـمين.

2 - جبـال الكاربـات: سلسـة جبال تمتّد في أوروبا الوسـطى، والشـرقية، بشـكل قوس، 

بطـول 1,500، وهـي أطول سلسـلة جبلية فـي أوروبا.

3 - هـو بطـل روايـة “فرانكنشـتاين” للمؤلِّفة البريطانيـة »ماري شـيلي«، الصادرة عام 

1818، وهـو طالـب ذكي يكتشـف، في جامعة »ركنسـبورك« األلمانية، طريقًة يسـتطيع 

بهـا بعـث الحيـاة في المـاّدة. ويبدأ »فرانكنشـتاين« بخلـق مخلوق هائل الحجـم، وغاية 

فـي القبح.

4 - وسـام القلـب األرجوانـي:  وسـام عسـكري في الواليـات المتَّحـدة األميركيـة، ُيمنح 

للجرحـى أو للذيـن ُقتلـوا فـي أثنـاء خدمتهـم، اتَّخـذ الوسـام شـكل قلب مصنـوع من 

القمـاش األرجوانـي، والقلـب األرجواني هو أقدم جائزة عسـكرية ال تـزال ُتعطى ألعضاء 

األميركي. الجيـش 

ـس الجهـاز السـرّي  5 - هيرمـان غورينـغ )ت 1946(: قائـد عسـكري نـازي، ومؤسِّ

)الجسـتابو(، وقائـد قـوّات الطيـران األلمانيـة، خـالل الحـرب العالميـة الثانيـة.

6 - ليـدي بيـرد جونسـون )ت 2007(: هـي السـيِّدة األولى فـي الواليـات المتَّحدة )من 

1963 إلـى 1969( خـالل فترة رئاسـة زوجهـا »لين دون جونسـون«.

العمل الفني: Gustave Courbet )فرنسا(
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حصل الكاتب الفرنسـي »إيريـك فوييار«، في نوفمبر/
تشـرين الثانـي الماضي، على جائـزة »غونكور« وهي 
األهـّم في فرنسـا، عن روايتـه »جدول األعمـال« التي 
أثـارت العديـد من التسـاؤالت، عبـر صفحاتهـا المئة 
والسـّتين، حول لحظة صعود النازّية، وما ترتَّب عليها، 
فيمـا بعد، مـن أحداث أثَّرت في العالـم، لعقود. الكاتب 
الذي سـيكمل، العام القـادم، عقـَده الخامس، هو من 
مواليد »ليون«، وقد سـافر، ودرس عّدة مجاالت، ونشر 
أّولـى قصصـه عـام 1999، وكانت بعنـوان »الصياد«. 
عمـل، أيضاً، مخرجاً وكاتب سـيناريوهات، أولها لفيلم 
»الرجـل الـذي يمشـي« 2006، بينمـا واصـل إنتاجـه 

األدبـي بروايـة ملحمية تحمل اسـم »الغـزاة«، صدرت 

عام 2009، عن دار »ليو شـير«، وحصد جائزَتْي »فرانز 

هيسـل«، و»فاليري الربود« عاَمْي 2012، و2013، عن 

قّصتيـه: »معركة الغـرب« و»الكونغو«. أّمـا هذا العام 

فقـد حصلت قّصته »14 يوليو« على جائزة »ألكسـندر 

ج روايته »جـدول األعمال« بأهّم  فيـاالت«، قبل أن تتـوَّ

جائزة فرنسـية في مجـال الرواية.

نقـدِّم، هنـا، جانبـاً من حديـث الكاتب قبيـل حصوله 

علـى الجائـزة، وبعـده يلقي الضـوء علـى جوانب من 

وشـخصيَّته. فكره 

إريك فوييار..  

ى أربعة موانع، وحصد »الغونكور« تخطَّ

ترجمة: أسامء مصطفى كامل



65 السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 2017

  تبدأ أحداث »جدول األعمال« قبل يوم من االنتخابات 
األلمانية، عام 1933. هل هذا من قبيل المصادفة، فقط؟

- الحـرب العالميـة الثانية هي- بال شـّك- الحلقة األكثر شـرّاً 
فـي تاريخ العالـم. أطلقت العنـان للميول والنزعـات الرهيبة 
والمفزعة، لكن الرأسـمالية اسـتوعبت ذلك بشـكل جيّـد جّداً، 
ـت المرحلـة بكّل سالسـة، وعملت لـكال الجانبين. وفي  وتخطَّ
عصرنا حيـث تهيمن الرأسـمالية، وحيث هنـاك أيديولوجيات 
انتكاسـية تهدِّدنـا، بدا لي أنه مـن المفيد أن ألقـي نظرة، عن 

كثـب، على هـذه القدرة علـى التكيُّف، المثيـرة للقلق.

  باسـتثناء »14 يوليـو«، تعتمـد جميـع أعمالـك على 
أكثـر فترة مـن الفتـرات ترويعـاً فـي التاريخ.

داً، أن التاريخ مصدر دائـم لنزاعات حول وجهات  - نعلـم جيِـّ
النظـر، والتفسـيرات المتضاربة، حـول الثورات واالسـتعمار 
وغيرهـا، فنحـن ال نتَّفـق أبـداً. هـذه القضايا التزال نشـطة، 
وعلـى قيد الحيـاة. المصالح الحقيقية تتصـادم، هناك، دائماً، 
سياسـي يتحـدَّث، ويثيـر الجماهير؛ لهـذا علينـا أن نعود إلى 
تلـك األحـداث، وأن نعيـد النظـر، مرًّة أخـرى، فـي التحيّزات 

الطبقيـة، ومـا كنّا نسـّميه، فـي األمس، الصواب.

التاريـخ.  مـن  المهّمـة  الفتـرات  قصصـك  تغّطـي   
التاريـخ؟ ينقـذ  أن  لـأدب  كيف يمكـن 

- نحن، جميعاً، ضحايا الرسـالة الضائعة أو المسـلوبة، ونحن 
نبحـث عنها بجنـون، وهي أمام أعيننـا. بالطبع، مـن المفيد، 

يمكننا، فقط، تمّني 
األفضل، والخوف من األسوأ

أحيانـاً، الكشـف عن حلقـة من التاريـخ غير معروفة بشـكل 
جيّـد. ولكن، ال ينبغـي إهمـال التواريخ الكبـرى، إذا أردنا أن 
ل رأياً بشـأن مـا يهّمنـا. في »جـدول األعمـال«، أحكي  نشـكِّ
قّصـة بدايـة الحرب العالميـة الثانية، ونهايتهـا، دون معالجة 
قّصـة الحـرب نفسـها. و فـي النهايـة، نجـد رجـال األعمال 
أنفسـهم كما في البداية؛ إذن، يمكن لبعض أشـكال االستغالل 
راً،  ب علـى كّل شـيء، وتبقى على قيـد الحيـاة. مؤخَّ أن تتغلَـّ
دت عناويـن القضايا الرئيسـية وجهة النظر هـذه؛ فإحدى  أكَّ
الشـركات تعاملـت مع تنظيـم )داعـش(، دون أن يكون لذلك 
أّي ضـرر، أو تأثيـر عليها؛ مـا يثبت- على األقـّل- أن القضية 

ال تـزال مطروحة، موضوعيـاً، للبحث.

ثانوية،  وأدوار  صغيرة،  تقوم بعزل أحداث  ما  غالباً    
لتتناولها. هل يسلِّط األدب الضوء على تفصيالت التاريخ؟

يّة مختلفة، وأحداث ذات  - هي، في الواقع، شـخصيات ذات أهمِّ
ل على هذا النحو. ولتشـكيل  نطـاق مغايـر، لكن فكرنا يتشـكَّ
أفكارنا الرئيسـية، تلك التي توّجه حياتنا في النهاية، نسـتخدم 
العناصـر التـي نجمعهـا مـن قارعـة الطريـق: صـورة هنا، 
ونـّص نظـري هنـاك، وشـهادة أثَّرت فينـا.. جملـة… وعالوة 
علـى ذلـك، هناك، دائماً، مسـتوى غيـر متكافئ مـن المعرفة، 
بيـن العناصر التي يسـتند إليها حكمنا، وحتـى- علمياً- نحن 
نعـرف جانبـاً منها بشـكل أفضل من اآلخـر. ثـّم إن المعرفة 
غير مكتملـة، بطبيعتهـا، وإن صياغتهـا، وتطوُّرها يتحقَّقان 
مـع مـرور الزمـن. وهذا هـو- بالـذات- مـا نسـّميه الذاتية، 
وحبكات كتبـي، وإيقاعاتهـا تدعم هـذه العمليـة. هنـاك في 
لعـدم  الوقائع، طريقـة  لبعـض  المتفاوتـة  المعالجـة  هـذه 
إخفاء المصـدر األصلي وغيـر النقـي، لمعارفنا. وهذا- بدون 
شـّك- مـا يمنـح أعمالـي ذلـك الجانب الغريب، والفوضوي، 
واإلحسـاس بالتقـدُّم، من خالل سلسـلة من االرتـدادات. وفي 

العمـل النهائـي، ال أحّب محـو أثر األداة.

  نحن أمام خرائط، ومحاضر ... من أّي السجاّلت تعمل؟
- فـي البدايـة، هي قـراءات طويلة وممتـّدة. أحـاول أن أفهم 
المشـكلة التـي تهّمنـي بشـكل أفضـل. ال أعـرف، حتـى تلك 
اللحظـة، إن كنـت سـوف أكتـب كتابـاً عـن الموضـوع أم ال. 
ل الفكـرة دائماً،  أعمـل علـى وثائق غيـر متجانسـة، وتتشـكَّ
وفقـاً للظـروف، ومن مواّد متباينـة، و- فجأًة- يشـّد انتباهي 
أمـر مـا، وهكذا. بالنسـبة إلـى جـدول األعمال، فقـراءة نعي 
ألربعـة حاالت انتحار، في 12 مـارس/آذار، 1938، في فيينا، 
أعطى بعداً بشـرياً لعملية »األنشلوس« )ضّم النمسا(، وصرت 
مأخوذاً باألحـداث الدراماتيكية، فلم تعد مسـألة انتحار بحتة، 
زت  فقـد مارسـت الظروف شـكالً مـن أشـكال الضغط، وركَّ
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أكثـر على منـح األولويـة للحظـات الحقيقة تلك.

ص لهذه الوثائق؟   كم من الوقت تخصِّ

- يختلـف الوقـت الذي يسـتغرقه كلٌّ مـن الكتابـة والتوثيق، 
 14« والمراحل؛ ففـي  الكتاب، وتتداخل الخطـوات  بحسـب 
يوليـو«- علـى سـبيل المثـال- عملـت أسـابيع طويلـة فـي 
المحفوظـات الوطنيـة وفي بعـض األحيان، يحـدث أن يتعثَّر 
كتـاب، فأضعـه جانبـاً، وأحياناً أخـرى، يأتي الحـّل من نّص 
آخـر. فـي الواقـع، إن الكتب تتكامـل فيما بينهـا، لكنها، وفي 
النهايـة، عندمـا أبـدأ بالكتابـة، هي التـي تسـيطر، وال أفعل 

غيرها. شـيئاً 

  تقّدم وقائع حقيقية، لكنك تجسد مشاعر الشخصيات، 
كيف يختلط الخيال مع السرد التاريخي؟

- الخيـال ليس جوهر األدب، كما ُيعتقـد في كثير من األحيان. 
ليـس جانـب االختـالق أو الخيال هـو الذي يهيمـن على قّصة 
الرومانسـية، بل هو تجسـيد الشـخصيات، وإعادتهـا للحياة 
مـن جديد، بأسـلوب تخفيـف األسـاطير. فـي هـذا السـياق، 
الروايـة والسـرد يعارضـان الخرافـة. إذا كان ال يـزال لدينـا 
أفـكار صبيانيـة عـن الحـّب، فقـراءات »أوجينـي غرانديت«، 
ريـن. مـا يؤثِّـر فينـا، هو  هنـا، لتكّذبنـا، ولكـي نخرج متطهِّ
مـا نحـدِّده لـدى »أوجيني«، ونصـدِّق مثلها، لبضـع لحظات، 
التفاهات نفسها، ونكون ضحايا النوايا الحسنة نفسها، والرّقة 
الرهيبة نفسـها، وهـذا يتـرك آثـاراً فـي حياتنـا. الخيـال هو 
فـّن، يجعـل أحدنـا نعتقد، لمـّدة سـاعتين، أنه فتـاة صغيرة 
ج، في الصفحـات األخيرة،  مفعمـة  باألوهـام، ثّم يجعلـه يتزوَّ

بـ»كروشـوت« من مدينة »سـومور«!

  تجمـع قصصك بيـن الصور الفوتوغرافيـة، وتأثيرات 
التكبيـر السـينمائية، مشـاهد متزامنة، ما الـذي يجلب 

عيـن المخرج الخاّصـة بك إلـى الكتابة؟

- لكتابـة أعمالي، أشـاهد بقدر مـا أقـرأ، تقريبـاً. لكننـا، في 
الصورة- على سـبيل المثال- نسـتغرق، أحيانـاً، بعض الوقت 
إلدراك مـا هـو أمـام أعيننـا، باألسـاس؛ ألن حالتـه المثبتـة 
تتضاعـف من خالل ازدواجية غريبة. فهو شـيء مرئي ومبين 
للغاية؛ ولهذا اللغة هي وسـيلة لالنفصال عن السـحر. ويحدث 
أن أن نكتـب علـى تلك الصـورة أننـا تمكنّا، أخيـراً، من رؤية 
شـيء، لكننا عندمـا نكتب، نحّس باحتياج آخر: يجب تجسـيد 
القصـص التـي نرويهـا، وال أعتقـد أن األمر مرتبـط بالصور 
السـينمائية إاّل مـن بـاب االسـتعارة. جميعنـا نريـد أن نـرى 
المشـهد الموصوف، يبـدو حيّاً، وكأنـه الحقيقة ذاتهـا، لكننا 

علـى  لحصولـك  اآلن،  بالفخـر،  تشـعر  هـل   
الجائـزة؟

- ال.. أنا سـعيد، فقط، بكّل بساطة.

  أال ُيَعـّد حصولك عليها إنجازاً كبيراً؟

-ال أعتقـد؛ فاإلنجاز، في مجـال الكتب، هو أن نكتب. 
وكـون كتابـي قـد اختيـر للجائـزة، فهـذا يجعلنـي 

. ً ا سعيد

 كان هنـاك- علـى األقـّل- ثالثة أسـباب كفيلة 
بجعـل جائـزة »غونكور« تسـتبعدك؛ فروايتك قد 
ـر من العام )فـي الربيع(،  صـدرت في وقت مبكِّ
ثـم إنهـا ال تتعـدَّى المئة وسـّتين صفحـة، وهذا 
دار  أخيـراً-  و-  تتويجهـا،  ليتـّم  قليـاًل،  يعتبـر 
النشـر »آكـت سـود« هـي ملـك لوزيـرة الثقافة 
»فرانسـواز نيسـين«. هل كنت متفائالً- رغم كّل 

بنيلها؟ هـذا- 

- نعـم لديـك الحّق، وهناك سـبب رابع لكـي ال تفوز، 
هو أنها حكاية سـردية لوقائع، وليسـت رواية. ولكن، 
ل  بخصـوص مـا إذا كنـت متفائـاًل أم ال، فنحـن نتأمَّ

دائماً. الخير 

المصدر:
من حوار على قناة »فرانس 2« بتاريخ 7/2017

سبب رابع 
لكي ال أفوز!



67 السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 2017

نتحـدَّث عـن  انطباع حـول شـعور بالحقيقة. وهـذا ليس كّل 
شـيء، ألن مصيـر األدب يرتبـط ارتباطاً وثيقاً بهذا الشـعور. 
أّما بالنسـبة إلى تجربتي في السـينما- خالفـاً لما يمكن للمرء 
ـر- فإنجـاز فيلم يفرِّغ الصور، ويجعل السـرد ممكناً. أن يفكِّ

ّية لأرقام واألسـماء. هـل الحقيقة مخبَّأة    تمنـح أهمِّ
في هـذه التفاصيل؟

مـن  بالحقيقـة.  عالقة مزدوجـة  واألسماء تنشـئ  األرقـام   -
ناحيـة، يجـب أن نعـرف عـدد المتمرِّديـن الذيـن لقـوا حتفهم 
فـي 14 يوليـو، األرقـام تتحـدَّث بطريقتهـا الخاّصـة، ولديهـا 
وزن، وهي تسـتعرض، لكـن هذا ليس كّل شـيء؛ فـوراء األرقام 
هنـاك أشـخاص، و- مـن َثـمَّ- القائمة هـي نوع من التسـوية 
بين تأكيـدات العـدد والوجود الجسـدي لكّل شـخص. ثّم هناك 
التفاصيل، واألمورالسـخيفة التي تسـتحوذ علـى االهتمام، ومنذ 
فرويـد، ونحـن نعلـم أن التفاصيـل هي إفشـاءات، ويمكـن أن 
ـرات. هذا مأخوذ من الناقـد الفنّـي »موريلـي« الذي  تكون مؤشِّ
ألهم »كونان دويل«، لنسـبة عمل إلى رسـام، كان يشـعر بالقلق 
ل عـزل تفصيـل صغير، ذلك  مـن فكـرة االنطباع العـاّم، ويفضِّ
م، لكنه يكـون غير  الـذي لم يكتسـب في الورشـة خـالل التعلُـّ
مـدرك ضمـن أسـلوبه، على نحـو مـا. وتفكيرنا جـزء من هذه 
اللعبـة البوليسـية، حيث نسـعى، جميعاً، لتخميـن ما يفلت منّا. 
أكتـب أعمالي متتبِّعاً خيط هـذه اللقاءات الصغيرة، وقد يكون ما 
أبحـث عنـه، في الماضي، هو نوع من زلّـة أو هفوة، أو تجديف.

  لغـة حماسـية، ملهمة، عنيفة. فـي أّي مزاج تكـون، 
عندمـا تكتب؟

- عندمـا أكتـب، أكـون بحاجة إلـى الشـعور بأن اإللحاح آخذ 
فـي التصاعد. يجـب أن يكون لديَّ إحسـاس بأنني سـأنتزع، 

من اللغـة، ولو جـزءاً صغيراً مـن الحقيقة.

  نصوصـك، فيهـا صـدى لمـا نعيشـه فـي عصرنـا. 
أخطائنـا؟ مـن  أال نتعلَّم شـيئاً 

م، لكننـا ننظـر إلـى األمـور مـن وجهات  - بالطبـع، نحن نتعلَـّ
نظـر متغيِّرة، باسـتمرار. ليس مـن الممكن إيجاد منهج لشـرح 
التاريـخ مرّة واحـدة، وإلى األبـد. ليس ألن معرفتنـا ال تزال غير 
مكتملـة، أو ألن تحليالتنـا قـد تكـون خاطئة، لكـن ألن األوضاع 
تنجـرف مع األحـداث، وتعيد ترتيب نفسـها، وفق الظروف. غير 
أن هنـاك تركيبـات دائمة؛ فالتفاوتات والالمسـاواة تتبدَّل، لكنها 
تظـّل قائمة. هذا هو ما نعاني منه، ويتكـرَّر- غالباً- في التاريخ، 
ذلـك الفصـل بين عدد قليـل من النـاس الذين يعيشـون رفاهية 

مطلقـة، مقابـل عدد ال يحصى يعيشـون في ظروف بائسـة.

الغزو في صور شتَّى
يوسف توفيق

من غـزو العالـم الجديد، على يـد »فرانسيسـكو بيزاري«، 
فـي القرن السـادس عشـر، إلـى احتـالل النمسـا علي يد 
»أدولف هتلر«، سـنة 1938، مروراً بغـزو العالم األوروبي 
إلفريقيـا، انطالقاً من لقاء برلين، يسـافر بنا »إريك فوييار« 
صاحـب جائـزة »غونكـور« لهذه السـنة، في عالـم الغزو 
ـش اإلنسـان األوروبي إلـى الذهب  والغـزاة، مصـوِّراً تعطُّ

  روايـة »14 يوليو« انتهـت بدعـوة للثـورة، ونهايـة 
»جـدول األعمال« أطلقت إنـذاراً بهـا. هـل فقـدت األمل 

فـي تغيير سياسـي؟

- رواية »األحمر واألسـود«، لـ»ستندال«، تخبرنا كيف استطاع 
ابن قاطع األخشـاب أن ينهي مسـيرته على سـّقالة المشـنقة. 
»ستندال«، عالج المشـاكل االجتماعية من خالل حالة معزولة، 
وهـو شـكل مـن أشـكال الحـذر. اليـوم، نحـن نعيـش، مثل 
ـل، هزَّته  »جوليـان سـوريل«، نوعـاً ما، فـي ظّل نظـام مترهِّ
إغراءات سـلطوية غامضة. إنها مرحلة محيِّرة، أشـكال جديدة 
للتعبئة تـرى النـور، لكن هنـاك قلقـاً غامضـاً يقوّضنا، ومن 
ـن بمـا سـيجلبه المسـتقبل. يمكننـا، فقط،  المسـتحيل التكهُّ

تمنّي األفضـل، والخوف من األسـوأ.

المصدر:
المجلة األدبية الفرنسية، عدد يوليو/ أغسطس، 2017.
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والعـاج والدماء، مبرزاً قسـوة الحداثة وعنفهـا، وضريبتها 
الباهظـة التـي ُدفعت من دماء الشـعوب وسـالمهم.

ل التاريخ خلفيـة »إريك فوييار« الرئيسـة التي تغذَّي  يشـكِّ
متخيَّلـة الروائـي، وتمّده بلحمة سـروده التي يضيف عليها 
من بهارات شـتّى. ففي روايته »الفاتحون« )2009(، صوَّر 
»إريـك فوييـار« انهيـار إمبراطوريـة »اإلنكا« فـي البيرو، 
فـي القرن السـادس عشـر، على يـد حملة »فرانسيسـكو 
بيـزاري« الـذي جـاب- رفقـَة الرجـال والخيـول- الجباَل 
ش كبيـر للذهب والدم، في رحلة ابتدأت  والغابـاِت، في تعطُّ
بالتنكيـل بأهالـي العالـم الجديـد، وانتهت باقتتـال الغزاة 
أنفسـهم فيمـا بينهـم، في صورة مـن صور جنـون العالم 
ـر الـذي يشـيع الخراب أينمـا َحّل وأينمـا ارتحل.  المتحضِّ
إنهـا ملحمة األوروبيين الذيـن لفحت ريُحهم ضّفَة األطلنتي 
األخـرى لتطفـئ جـذوة حضـارة عظيمـة، ُعمِّـرت قرونـا 
طويلـة. وفي الروايـة نقرأ: »مـاذا يفعلون هنـا، برماحهم 
وسـيوفهم، وخوذاتهـم الحاّدة، وخيولهم التي تشـبه خيول 
السـيرك؟ إنهـم يحلمون.. لقد مـأل الرّب دنانهـم بالذهب. 
سـيلتهمون الذهـب، ويتبوَّلونـه، وسـينامون على أفرشـة 
ذهبيـة، وسـيطوِّقهم الذهـب مـن كّل جانب. هنـا، في هذا 
المـكان، فـي ظّل هذه الشـجرة، يوجـد الذهـب، يكفي أن 
تمعـن النظـر، وأن تعـرف كيف تمـّد يديك، فالذهـب يمتّد 
مـع األغصـان، يخترق مسـام الجلد. يحلمون بـأن خضرة 
الغابات سـتتحوَّل إلـى ذهب، وبأن عظامهـم، هي األخرى، 

»الفاتحون«. ذهبية«.  سـتصبح 
أّمـا روايتـه »كونغـو« )2012(، فتعـود بنـا إلـى سـنة 
1884، حيـن َهـبَّ رجـُل السياسـة الشـهير »بيسـمارك« 
ليجمـع ممثِّليـن عـن أربـع عشـرة قوّة مـن قـوى أوروبا 
العظمـى، من أجل تقسـيم كعكة العالم، فيكـون »كونغو« 
مـن نصيـب »ليوبولـد الثانـي« ملك بلجيـكا، الـذي حوَّله 
إلـى ملكيـة خاّصـة، بعد أن أخضعـه بالحديـد والنار. ولم 
تكن بشـارات الرّب سـوى مطية السـتنزاف خيـرات البلد، 
مـن عـاج ومطاط ومـواّد أوَّلية أخـرى. وتعـود القّصة إلى 
الفترة: مابين نوفمبر/تشـرين الثانـي )1884(، وفبراير/

شباط )1885(، حينما عقدت ندوة برلين، ورسمت خارطة 
النفـوذ األوروبي في القـاّرة اإلفريقية، لتنطلـق أكبر حملة 
بحـث عـن الكنز، فـي العالـم، كما جـاء في متـن الرواية: 
»كان الفرنسـيون يشـعرون بالملل. اإلنجليز والبلجيكيون 
واأللمـان والبرتغاليـون وكثيـر من الحكومات فـي أوروبا، 
كلّهم يشـعرون بالملل. وألن التسـلية ضرورة بشرية، وبما 
أننـا طوَّرنا إدماناً يزداد حدَّة، يومـاً بعد آخر، تجاه الحاجة 
م، من أجل تسـلية  ـة فـي التسـلية؛ فإننا سـوف ننظِّ الملحِّ
أوروبـا قاطبة، أكبر حملة بحث عـن الكنز في كّل األزمنة«.

ز »إريــك فوييار« على الشــخصيات التــي كان لها  وقــد ركَّ
دور البطولــة فــي تنشــيط أحــداث تلــك النــدوة المفصيلة 
ــم الحديــث، راســماً لهــا بورتريهــات  ــخ العال فــي تاري
شــخصية تتجــاوز مــا عــرِف عنهــا مــن صرامــة وجدِّية، 
خــالل كتــب التاريــخ، كاشــفاً عن وجــه آخر مــن حياتها، 
ــول  ــيين ذوي أص ــن ديبلوماس ــة. فم ــخرية ومفارق بس
بورجوازيــة صغيــرة كـ»الفونس شــودرون دو كوســيل« 
ــون  ــري مورت ــي »هن الفرنســي، أومكتشــفين كالبريطان
ســتانلي« أو رجــال ميــدان كـ»شــارل لوميــر« و»ليــون 
فييفيــز«، أو مفاوضيــن عــن الحــدود كاإلخــوة »غوفيني« 
ــيين  ــاء الدبلوماس ــن ده ــكا. وبي ــك بلجي ــاري مل مستش
ــم  ــم عال ــدَّد معال ــار، تتح ــن الصغ ــع البورجوازيي وجش

جديــد، بحــدود جديــدة ومالكيــن جــدد.
أّمـا فـي روايتـه األخيرة »جـدول األعمـال« )2017(، التي 
فـازت بجائـزة »غونكـور« لهـذه السـنة، فقد عـاد بنا إلى 
أجـواء احتالل النمسـا مـن طـرف النازية األلمانية، سـنة 
1938 والسـنوات الخمس التي سـبقتها. وحتى هذه المرّة، 
حـاول »إريـك فوييـار«- مجدَّداً- أن يتسـلَّل إلـى كواليس 
التاريـخ ودهاليـزه الخلفيـة، لينقـل إلينـا أجـواء تواطـؤ 
الشـركات الصناعيـة الكبـرى في ألمانيـا ومراكـز النفوذ 
المالـي، في تمويل حملـة النازيين؛ ففي يـوم 20 فبراير/

تشـرين الثاني )1933(، اجتمع، في مقّر البرلمان األلماني، 
أربعـة وعشـرون مديـراً لكبريـات الشـركات الصناعيـة 
األلمانية، كـ»أوبل« و»سـيمونس« و»كـراب« و»بايير«، مع 
»غورينـغ«، و»هتلـر«، مقرِّريـن دعـم الحزب النـازي في 
اسـتحقاقات تلـك السـنة التي وضعـت »هتلـر« على رأس 
السـلطة، محمـوالً على أكتـاف اآللـة الصناعيـة األلمانية. 
إن غـزو النمسـا واحتاللهـا، الـذي ُيَعـّد موضـوع الرواية 
الرئيـس، لـم يكن يخلو من سـخرية ومفارقة؛ فقبل شـهر 
مـن الغـزو، كان »هتلـر« يجتمـع مـع رايخ النمسـا. وفي 
ز لالنتشـار  اليـوم الـذي كانـت فيه دبابـات »هتلـر« تتجهَّ
فـي األراضـي النمسـاوية، كان »خواكيم فـون ديمنتروب« 
يحضـر دعوة عشـاء مع الوزيـر األوَّل البريطانـي. وهناك، 
ن حديثاً، لباقة كبيرة  أظهـر وزير الخارجية األلماني المعيَـّ
وأدبـاً جّمـاً، مسـتعرضاً مهاراته فـي التنـس، وذلك حتى 

ـر الـرّد البريطانـي على غزو النمسـا. يؤخِّ
وسـواء أتعلَّق األمر بفاتحي األرض الجديـدة في أميركا، أم 
ق باسـتعمار إفريقيا، أم باحتـالل أراٍض أوروبية، فإن  تعلَـّ
»إريك فوييار« يسـائل، في معظم رواياته، قسـوة اإلنسـان 
شـه المفرط للمـال والسـلطة وغريزته السـادّية في  وتعطُّ
التنكيـل والبطش، في تواطؤ مكشـوف مـن طرف الهيئات 

السياسـية ومراكز المال واألعمـال والنفوذ.



69 السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 2017

فـي صيـف عـام 1989؛ العـام الّـذي شـهد كارثـة تدافـع 
الجماهيـر في إسـتاد »هيلزبـرا«، في إنجلترا، وسـقوط جدار 
برليـن، واحتجاجات الطـاّلب في ميدان »تيانانمين«، نشـرت 
صحيفـة »نيويورك تايمز« مقاالً قصيراً عـن »ويليام فردريك 
كـودي«، بعنـوان »اِْسـتعادة نـوط بافلو بيـل«. كان »كودي« 
م عـروض فـي القرن  قـد خـدم، قبـل أن يغـدو أشـهر منظِّ
التاسـع عشـر، كجندّي اسـتطالع فـي الحـروب الهندية التي 
اجتاحـت السـهول الكبـرى عقب الحـرب األهليـة األميركية. 
َل، لقـاَء خدماتـه، على نوط الشـرف عـام 1872،  وقـد حصَّ
وهـي الجائزة األرفع التي يقّدمها الجيش األميركي. وبحسـب 
مـا جاء فـي الصحيفـة، نالها بسـبب: »بسـالته، بعـد تولّيه 
قيـادة فرقة خيَّالة ضّد مجموعة من )هنود( السـايوكس؛ ذلك 
أّنـه قتل اثنيـن، واسـترجع عدداً مـن الجياد، وطـارد الهنود 
المنسـحبين«. لكـن الجائـزة أُلغيت عـام 1917؛ ألّن »كودي« 
كان جـوّاالً مدنيّـاً، ثم فنيّـاً، ولم يكن من الجائـز منحه النوط 
العسـكري. شـنّت أسـرة »كودي« حملة السـتعادة النوط إلى 
أن أعلـن السـناتور »مالكولـم والـوب« اّتخاذ قـرار بتصحيح 
األمـور، معبّراً عن سـعادته بقبـول الجيش األميركي مسـألة 

أّن »كودي« »يسـتحّق- بجـالء- تكريم أّمتنا األسـمى«. 
يـروي »إريـك فوييـار«، فـي كتابـه : »ُحـزن األرض: بافلـو 
بيل والثُّـور الجالـس وتراجيديا عالم االسـتعراض« )صدرت 
ترجمتـه اإلنجليزية، العـام الماضي، عن »دار بوشـكين« في 

»ُحزن األرض«.. 
الُفْرَجة أصل العالم!

مجدي عبد املجيد خاطر

Er-« 2014، عـن دار  لنـدن، وطبعته الفرنسـيّة األولـى عام
rata Naturae«(، ِقّصـة »ويليـام فردريك كـودي« أو »بافلو 
بيل«، ومن خالله قّصة نشـأة أميركا. وبقدرة سـردية فريدة، 
ف فـي خفايـا التاريخ القديـم لتقديـم قراءة  يخـوض المؤلِـّ

معروفة.  ألحـداث  ُمختلفة 
يقـع الكتـاب فـي اثنـي عشـر فصـاًل قصيـراً هـي: ُمتحف 
ل؛ بافلـو بيـل فـي األلزاس  البشـرّية؛ ماهيّـة الُفرَْجـة؛ ممثِـّ
واللوريـن؛ مجـزرة ووْنـِدد ِني؛ شـراء طفلة؛ معركـة ووْنِدد 
ِنـي؛ مدينة ُكـودي؛ الواقع ليس كما هي العـادة؛ أمراء الترفيه 

يلقـون حتفهـم مكروبين؛ تواريـخ؛ ثلج.
سـرد مكتوب بشـغف وغضب واضَحيْن، يكشف لنا كيف آلت 
التراجيديـا إلى ِسـيرْك، وكيف غـدا التاريُخ عـاراً، والحقيقة 

ُفرَْجـة، أبلغ مـن الواقع ذاته. 
كان لـ»بافلـو بيـل« أو »ويليـام فردريـك كـودي« )ُولِـد في 
ُشـبَاط عـام 1846، فـي أيوا، ومات فـي كانـون الثاني، عام 
1917، فـي كولـورادو( بنياُن حّطاب وأنامـل فنّان، وقد عمل 
سـاعيّاً في شـركة »بوني إكسـبرس« للخدمات البريدية)وإْن 
لم يظهر اسـمه في السـجاّلت الرسميّة للشـركة(، وجوّاالً في 
الجيـش االتِّحادي، خالل الحرب األهليـة األميركية، بين عامي 
1861 و1865، حيـُث خـدم فـي حمـالت ضّد بعـض قبائل 
الهنـود. تطـّوع بعـد الحـرب جـوّاالً مدنيـاً، حيُث أشـيع أّنه 
ذبـح ما يزيـد على األربعـة آالف رأس من الجامـوس إلطعام 
أطقـم العامليـن فـي بناء سـكك حديـد اليونيون باسـيفيك؛ 
لذلك سـرعان ما اشـتهر بلقـب »قاتل الجامـوس« البطل، في 
منطقـة السـهول الُكبـرى. بدءاً من عـام 1883؛ العـام الّذي 
انتهـى خاللـه العمل في جسـر بروكليـن، ومات فيـه »كارل 
ماركـس«، أنتـج »كـودي« سلسـلة مـن العـروض الفريـدة، 
قـّدم عبرهـا حقائق الحيـاة في الغـرب األميركـي، وتوابلها، 
من خـالل االسـتعراضات والميلودراما. وغدت اسـتعراضاته 
ش، والتي اشـتهرت باسـم  النابضة بالحياة، عن الغرب المتوحِّ
»وايلـد وسـت بافلو بيـل«، منشـأة عالمية جعلت منـه واحداً 
من أبرز المشـاهير عالميّاً، حيُث كان أوَّل عرض عاّم تحُضره 
الملكـة »فيكتوريـا« بعـد وفـاة زوجهـا األمير »ألبـرت«، هو 
ش: صيد جاموسـة  عـرض »بافلـو بيل« عـن الغـرب المتوحِّ
حقيقيـة؛ هنـود حقيقيـون يهاجمـون هندّيـاً؛ ُسـعاة »بوني 
إكسـبرس« يركضـون حـول الّسـاحة، وفي نهايـة المطاف، 
يصطـّف بعض الممثِّلين من محاربي »الكوتا« الّذين شـاركوا 

بالمعركـة الحقيقيـة، لتمثيل معركة »ليتـل بيجهورن«.
يسـتهّل »إريك فوييار« الفصل األوَّل )متحف البشـر(، بعبارة 
دالّـة: الُفرَْجـة أصـُل العالـم. نحـُن، اآلن، داخـل المعـرض 
الكولومبـي العالمي، عام 1893؛ احتفـاالً بالذكرى األربعمئة 
الكتشـاف الرّحالة اإليطالي »كريسـتوفر كولومبـوس« العالم 
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الجديـد، آنـذاك. ثّمة واحـد وعشـرون مليون زائـر يطوفون 
التقانـة  معجـزات  أمـام  خاشـعين  الخشـبيّة  بالشـرفات 
المسـتخدمة فـي العـرض. لكن الحـدث األبرز الّـذي اجتذب 
العـدد األكبـر من المتفرِّجين كان »الوايلد وسـت شـو«: بقايا 
أثريـة داخل مقصـورات تضّم بينها جثّة يابسـة لطفل هندي 
حديـث الـوالدة؛ تذكيـر بحقيقـة ُمـرّة مفادهـا أّن مـا نجده 
اليـوم، علـى أرفـف المتاحـف فـي كّل أرجاء العالـم ليس إال 
غنائـم منهوبة، وأّن جثـث األفارقة والهنود واآلسـيويين التي 

تحظـى بإعجابنا ليسـت إال جثثاً مسـروقة. 
وفـي الفصـل الثانـي، يتعـرَّض المؤلِّف لجوهـر فـّن الُفرَْجة 
عنـد »ويليـام كـودي«، من خـالل إلقاء نظـرة أكثـر قرباً على 
»الوايلد وسـت شـو«، متسـائالً عن ماهيّة القـوّة الجاذبة التي 
تجعـل أربعيـن ألـف شـخص يحضـرون، يوميّـاً، لمشـاهدة 
العـرض الّـذي يجمـع بين هنـود ُحمر ورعـاة بقـر حقيقيين 
فـي مشـهد تمثيلـي واحـد، يختزل ثقافـة الهنـدي األحمر في 
قطيع البقر الوحشـي، ويربط وجوده بوجود اإلنسـان األبيض. 
سـت- الحقـاً- لوجهة نظـر »هوليوود«  وهـي الصورة التي أسَّ
تجـاه الهنـود الحمر. لم تكن النسـخة األولى من االسـتعراض 
تتجاوز سلسـلة مضجرة من مسـابقات رعاة البقر، لكن »بافلو 
بيـل« كان عازماً علـى تثوير فّن الترفيه وصناعة شـيء ُمغاير 
منـه. هكـذا، كان عليـه أن يـروي القّصـة التي يرغـب ماليين 
األميركييـن، ومثلهم من األوروبيين، سـماعها، وقد أدرك أّن قوّة 
عرضـه الُمزمـع، والفكـرة التي تهبـه ماّدته األصيلـة، وتجعله 

عرضـاً ال ُيقـاوم، هو حضـور الهنود، الهنـود الحقيقيِّين. 
بحلـول عام 1893، أي بعد عشـر سـنوات من بـدء العرض، 
كان عـدد المتفرِّجيـن قـد بلغ الثالثـة ماليين متفـرِّج. ُيدرك 
»فوييـاري« أّن مـا شـّد أولئـك المتفرِّجين لسـاحة »بيل« هو 
نفسـه ما يشـّدنا اآلن: رواية قوّية تزعم لنفسها أّنها مستوحاة 
مـن أحـداث حقيقيـة. يكتب فوييـاري: »أهّم ما فـي العرض 

ليـس العـرض نفسـه، بـل الواقـع. بلى، مـا من شـيء آخر 
يفوقـه!« لكن- باألسـفل- تقبع المعرفة بأّن هـذا الواقع الّذي 
ُيعـرض بهـذه الطريقة، متبدِّل، باسـتمرار. يتابـع فويياري: 
»لََكْم هو أمٌر مسـتغرب وعسـير على التفسـير؛ ذلك أّن الواقع 
ال يـزال ماثـاًل، لكن يبدو كأّنـه فقد جوهـره! كّل ما تصّورت 
أّنـه كان يرتكز عليـه، تعّطل وانقلب، وتـأّذى، وانفضح أمره، 

فجأًة«. 
كعادتنـا نحـُن- البشـر- مـع اقتـراب نهايـة ألفيـة، يدهمنا 
الشـعور بقـرب نهاية العالم. لكـن هذه المـرّة، والحديث هنا 
عـام 1870... آنئـذ، بـدا األمر كأّن كّل البائسـين فـي العالم 
قـد قـرَّروا- بغتـًة- الهجـرة إلـى أميـركا، فتضاعـف عـدد 
سـّكان أميـركا مرّتيـن، خـالل ثالثيـن عامـاً، تقريبـاً، ليبلغ 
سـتّة وسـبعين مليونـاً، بحلول عـام 1900. هكـذا، اصطنع 
»بافلـو بيـل« مدينتـه الخاّصة عـام 1895، مسـتثمراً ثروته 
المزدهـرة في مشـروع للمسـتقبل، منحـه اسـمه الحقيقي: 
»كـودي«. كانـت المـدن فـي أميـركا، وقتئذ، تسـطع وتخبو 
كأّنهـا فتائـل داخـل مصبـاح، لكنـه اختـار لهـا بقعـة في 
مقاطعـة »بـارك بوايومنـج«، ترتفـع عن سـطح البحـر ألفاً 
وخمسـمئة متـر، تقريبـاً، وتنخفض فيها درجـة الحرارة إلى 
مـا دون الصفر، نصف العـام. كانت المدينـة، عام 1900، ال 
تـزال عبارة عـن أكواخ متناثـرة. لكن، بعدها بثالث سـنوات، 
شـيّد »كـودي« فندق »إرما« )اسـم ابنته(. وُيقـال إّن الرئيس 
األميركـي »روزفلت«- وكان صديقاً حميماً لـ»كودي«- أعطى 
إشـارة البدء في بناء سـّد »شوشـون«، السـّد األضخم آنذاك، 
والّذي تحّول اسـمه إلى سـّد »بافلو بيل«، عـام 1946؛ كرمى 

لصديقـه ولمدينته.
يـرى »فوييـار« أّن إبـادة شـعٍب مـا تقـع، دائمـاً، بالتدّرج، 
وكّل مرحلـة منهـا بـراٌء مـن سـابقتها، بطريقتهـا الخاّصة. 
لـم يكـن مشـهد الهنـود، باللحظات األخيـرة مـن تاريخهم، 
ينطـوي علـى أكبـر أذى تعرّضـوا له، وهـو يطـرح مباركتنا 
األصليـة كي يبتلعها النسـيان. وفـي كل حالة، ال يـدوم الوَلَُه 
األوَّل أكثـر مـن ُبرْهة، تتلوها، في كل مـرّة، اإلبادة غير القابلة 

لالحتواء نفسـها. 
»ُحـزن األرض« تحقيـق مابعـد حداثـي رشـيق، عـن الُكلَْفة 
الموجعـة لصناعـة الُخرافـة، ومحاولـة إلبصـار ِحّصـة مـن 
الحكايـة الحقيقية لسـّكان أميركا الشـمالية األصليِّين، تمزج 
االْجتـراف المهيـب للتاريـخ بالتفاصيـل اليوميـة، والصـور 
الت الشـخصية بالحقائق القاسية، والشعر  بالنصوص، والتأمُّ
بالنثر؛ كـي تدفعنا إلى إعادة التفكيـر بعالقتنا بالتاريخ، بدالً 
مـن تلك الرواية المتداولة، على مـدى العقود والقرون الفائتة.
يصـوغ »فوييـار« حكاية ُمرهفة أّخاذة، من واحدة من أشـهر 

األميركي. التاريخ  قصص 
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ملف خاص

 إفريقيا في المهجر
أحفاد أتشيبي وسوينكا

والدعــم  الكولونياليــة،  بعــد  مــا  األبحــاث  فــي  ــخة  المترسِّ الحقائــق  بعــض  بيــن  تناقــض  مالحظــة  يمكــن 
عــن  مســؤولة  ســة  مؤسَّ بوصفهــا  اإليطاليــة،  األكاديميــة  صــة.  المتخصِّ ســات  المؤسَّ لهــذه  الحكومــي 
بعــد  مــا  الفكــر  تقييــم  بخصــوص  وواضحــًا  مســتقاّلً  طريقــًا  بعــد،  تســلك،  لــم  كأنهــا  يبــدو  المعرفــة،  إنتــاج 
ّيــة الســلوك األيديولوجــي، والمنهجــي الــذي  الكولونيالــي، ولــم تــِع، علــى مســتوى المناصــب العليــا، أهمِّ
يمكــن أن يســاعد فــي مواجهــة اإلشــكاليات الثقافيــة، والسياســية الناتجــة مــن عبــور المهاجريــن، ومــن الوجــود 

اإليطاليــة… األراضــي  علــى  لهــم  الفعلــي 
تقديم وترجمة: يوسف وقاص
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… العـدد »الهائـل« للمهاجريـن الذيـن وصلـوا علـى متن 
السـفينة »إمبايـر ويندَرش«، في شـهر يونيو/حزيران عام 
1948، مـن جامايـكا، بعـد نهاية الحـرب، أقلـق الحكومة 
البريطانية، وأحدث ضّجة بين أوسـاط الشـعب البريطاني، 
رغـم أن معظـم هـؤالء، كانـوا يخدمـون فـي سـالح الجّو 
الملكـي، ويأملـون الحصول علـى عمل ومأوى فـي الوطن 
األّم. هـذه الحادثة كانـت مقدِّمة لما قال عنه »مايك وتريفور 
فيليبـس«: »النمـّو الـذي اليمكـن كبـح جماحـه لمجتمـع 

األعراق«. متعـدِّد  بريطاني 
فـي إيطاليـا، بعـد أربعيـن عامـاً مـن تلـك الحادثـة، رغم 
اختـالف الظـروف التاريخيـة، والظـروف الثقافيـة، كان 
الوجـود الكثيـف والظاهـر، للمهاجرين اإلفريقيين، يشـير 
إلـى بدايـة تحـوُّل تاريخـي فـي المجتمـع، وفـي الثقافة 

البلد.  الوطنيـة لهـذا 
يجـب التنويه- أيضـاً- إلـى أن إيطاليا نفسـها كانت أرضاً 
تنطلـق منها الهجرة إلى مختلـف أنحاء العالم، باألخّص إلى 
األميركيَّتين. فمنذ الحرب العالمية الثانية وحتى السـتينيات 
من القـرن الماضي، كانـت موجات المهاجريـن اإليطاليين 
تتواصـل نحـو الخـارج. ومـع تزايـد التطـوُّر االقتصادي 
والتطـوُّر الصناعـي، بـدأت هجـرة أخرى، من جنـوب البلد 
إلـى شـماله. باإلضافـة إلـى ذلك، كانـت نسـبة ضئيلة من 
المهاجريـن اإلفريقييـن الذين كانوا يصلـون، بأعداد كبيرة، 
إلـى األراضي اإليطاليـة، في أعـوام الثمانينيـات من القرن 
الماضـي، تأتـي مـن المسـتعمرات اإليطاليـة السـابقة في 
القـرن اإلفريقـي. الموقـع الجغرافـي إليطاليـا كان يجعل 
منهـا نقطـة انطـالق لهجـرات متعـدِّدة، سـواء مـن دول 
ـط، ومـن دول البلقـان. بعد  المغـرب العربـي عبر المتوسِّ
سـقوط جدار برلين عـام 1989، تكاثفت موجـات الهجرة 
عبـر إيطاليـا، وحالة الطـوارئ السـائدة، اآلن، فـي جزيرة 
»المبيـدوزا«، بسـبب اسـتمرار الهجرة من الـدول اإلفريقية 
المختلفـة، باألخـّص مـن دول جنـوب الصحـراء الكبـرى، 
تسـتقطب اهتمـام السياسـة والمجتمـع والحيـاة الثقافية، 

ـراً، فـي االنتخابـات البلدية في  وفـوز تكتُّـل اليميـن، مؤخَّ
جزيـرة صقليـة، الذي يضّم بيـن صفوفه حزبـان يناديان، 
علنـاً، بطـرد المهاجريـن، كان له صدى كبير فـي المجتمع 

اإليطالي. 
مـن جهة أخـرى، مـا يمكن تلمُّسـه بسـهولة فـي موروث 
الدراسـات ما بعد الكولونيالية في إيطاليا، أن االهتمام بهذه 
الدراسـات، مقارنـة بالدول األوربيـة األخرى، لـم يتزايد إاّل 
فـي الفترة األخيرة. فـي هذه األثناء، كانـت النصوص حول 
نظرية مـا بعد الكولونياليـة، مثل »االستشـراق« لـ»إدوارد 
سعيد« )1978(، ودراسات »فرانز فانون« حول االستعمار، 
وحـول هويـة إفريقيا، تصـّب- بدورهـا- في تيّـار ما بعد 
الكولونيالية. »شـينوا أشـيبي«، أصدر كتابـاً في عام 1975 
 Morning yet on creation« يحتـوي على مقاالت فكريـة
day«، وفـي العام نفسـه، واجـه- أيضاً- مسـألة العبودية، 
 The« االسـتعمار ومسـؤوليات النخبة الفرنسـية، في كتابه

 .»west and the rest of us
هـذه اإلصـدارات، كانت فـي معظمها مجهولة فـي إيطاليا. 
إذن، يمكـن القول إن ما بعد الكولونيالية دخل إلى المشـهد 
الثقافـي اإليطالـي فـي النصـف الثانـي مـن الثمانينيات، 
مـن  القادمـة  األدبيـة  الكتابـات  مـن  أفـكاره  مسـتلهماً 
المسـتعمرات البريطانيـة السـابقة، ومـن النقاشـات التي 
منحـت صوتـاً للحـركات الوطنيـة اإلفريقيـة الجديـدة في 
السـتينيات، ومـن الدراسـات النقديـة األنغلوفونيـة التـي 
ازدهرت في تلـك الفترة. على أّي حال، كانت هذه النصوص 
ُتعتبـر جزءاً مـن األدب اإلفريقـي في الجامعـات اإليطالية، 
و- مـن َثّم - كانت ُتدرَّس بحسـب الوسـائل التقليدية للنقد 
األدبـي. فـي هـذه المرحلـة، الدراسـات اإليطاليـة لما بعد 
الكولونياليـة، حـول إفريقيـا وأدب المهاجريـن اإلفريقيين 
المقيميـن فـي إيطاليـا، كانـت تفتقـر إلى منهجيـة طرح 
الثيمـات ومعالجتهـا، وإلـى بنيـة بحثية واضحـة، أو حتى 

إلى مرجـع أكاديمـي معتمد. 
الدارسـون الذين كرَّسـوا أنفسـهم لهذه األصـوات الجديدة 
القادمـة مـن جنـوب الصحـراء الكبـرى، كانـوا يواجهون 
نظماً أدبية قاسـية وجامدة، وشـكوكاً كانـت تعرقل انفتاح 
الجامعـات تجـاه المنتجـات األدبية التـي كان ُينظـر إليها 
كشـيء متعارض مع المعيار الجمالي، والنهج األيديولوجي 

 . لمهيمن ا
بشـكل عـام، إفريقيا المجهولة إلى ذلـك الحين، كانت تبقى 
بنـاًء نمطيـاً لتبريـر سـلوكيات متناقضة ما بيـن الجاذبية 
والنفـور )كما نّظـر لذلك »هومي كيه بابا«(، وإسـباغ صفة 
البدائيـة الغامضة والوضاعة الحضاريـة على اإلرث الثقافي 
اإلفريقـي، وهـذا الموضـوع- باإلضافـة إلى هالـة الغرابة، 
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ونمطية اآلخر، وأرشـيف األدب االسـتعماري- كانت محاور 
كتابـات النقَّـاد اإليطالييـن فـي الفتـرة مـا بعـد منتصف 
السـبعينيات، مثـل: »خيـاالت غربيـة: حكايـات، كوميديـا 
وكتابات«، لـ»جاّني تشـيالتي«، عـام 1975، و»أدب، غرابة 
وكولونياليـة«، لـ»أنيتـا ماّكانيانـي« و»لينـا تسـيّكي« عام 
1978، و»التنيـن وطائـر الفينيـق«: على حـواّف الغرابة« 
لـ»لينا تسـيّكي«، عام 1979. وعندما صـدر كتاب »إدوارد 
سـعيد« حول االستشـراق، عام 1978، فرضت مسألة تمثيل 
اآلخر في الخطاب االسـتعماري، نفسـها كنقطة مركزية في 
الكتابـات العالمية مـا بعد الكولونيالية، كما سـاهم الترابط 
مـا بين الهيمنـة اإلمبريالية والمنتج األدبي في كشـف صلة 

الخطاب األدبي بالممارسـات االسـتعمارية. 
»وولـي سـوينكا«، الحائـز على جائـزة »نوبل« لـألدب عام 
1986، كان قـد وضع الكتابـة اإلفريقية ما بعد الكولونيالية 
في مركز المشـهد األدبي العالمي، واإليطالي أيضاً. دارسون 
ـرون نافـذون، كانـوا قـد طبَّقـوا األنمـوذج مـا بعـد  ومفكِّ
الكولونيالي، باالشـتغال علـى نظرية نقديـة تتمحور حول 
تحليـل المعاصرة، وترّكز جهدها علـى إدراك الخالف حول 
تمثيـل وابتكار اآلخر، حـول الكتابة المضاّدة والممارسـات 
المعاديـة للهيمنـة، وكانـت- فـي الوقت نفسـه- حذرة من 
التبعـات االجتماعية: المادّيـة، وغير الماديـة، التي أنتجتها 
ـعية للدول االسـتعمارية، وسلبها لثروات  الممارسات التوسُّ
الشـعوب، وفـوق كّل شـيء التشـكيك بثقافاتهـا وعاداتها 
وتقاليدهـا، حتـى أن دوالً كثيـرة فـي القاّرة السـمراء، بعد 

أن نالت اسـتقاللها، اعتمدت- رسـمياً- لغة الُمْسـتَْعِمر. 
فـي نهايـة الثمانينيـات، تكويـن رؤيـة واضحـة لمـا بعد 
ل ليس عبر  الكولونياليـة، فـي إيطاليـا، كان يجب أن يتشـكَّ

المقارنـة النقديـة فـي الجامعات، بـل عبر انتشـار وقراءة 
النصـوص األدبيـة القليلـة التي تّمـت ترجمتها، مـن بينها 
 »Piangi terra amata -روايـة »ابِك أيَّتها األرض الحبيبـة
لــ»آالن باتـون - Alan Paton«، التـي صـدرت في جنوب 
إفريقيـا عـام 1948، وترجمت فـي عـام 1950، و»ُمَعاِقْر 
خمـر النخيـل« لـ»عامـوس توتـوال« التـي ترجمـت عـام 
1954. مابيـن 1987 و1996، صدرت روايات كثيرة لكتاب 
إفريقييـن وكاريبيين، ترجمـت بِحرفية كبيرة، واحتوت على 
ـن القرّاء  معلومـات تاريخيـة، وثقافيـة، ولغوية، حتى يتمكَّ
من اسـتيعاب تاريخ العالـم، ورؤاه، وحيوات بعيدة، مختلفة 

عـن تقاليدهم. 
وإذا تسـاءل المـرء: مـاذا يحـدث اآلن؟ ومـاذا يفعلون في 
األكاديميـة اإليطاليـة لإلصغـاء إلـى األصـوات القادمة من 
إفريقيـا؟ يمكـن مالحظـة تناقـض بيـن بعـض الحقائـق 
ـخة فـي األبحـاث مـا بعـد الكولونياليـة، والدعـم  المترسِّ
األكاديميـة  صـة.  المتخصِّ سـات  المؤسَّ لهـذه  الحكومـي 
سـة مسـؤولة عن إنتـاج المعرفة،  اإليطاليـة، بوصفها مؤسَّ
يبـدو كأنهـا لـم تسـلك، بعـد، طريقـاً مسـتقاّلً وواضحـاً 
بخصـوص تقييـم الفكـر مـا بعـد الكولونيالـي، ولـم تِع، 
يّة السـلوك األيديولوجي،  على مسـتوى المناصب العليا، أهمِّ
والمنهجـي الذي يمكن أن يسـاعد في مواجهة اإلشـكاليات 
الثقافيـة، والسياسـية الناتجـة من عبـور المهاجرين، ومن 
الوجـود الفعلـي لهـم علـى األراضـي اإليطالية. المشـروع 
ـل النقـدي الـذي يقّدمـه المنظور ما  االسـتراتيجي والتدخُّ
بعـد الكولونيالـي يمكن أن يسـاهما في خلـق رؤية أفضل، 
سـواء هنـا وهناك. فـي أثناء ذلك، »االشـتغال علـى ما بعد 
الكولونياليـة« يجـب أن يكون كجواب علـى الحاجة الملّحة 
للوجـود التاريخـي، واالجتماعـي، والثقافي إليطاليـا اليوم، 
مـع نظـرة بعيـدة المـدى، و- ربَّمـا- طوباوية، لمسـتقبل 
أفضـل. والنصوص المرفقـة بهذا الملّف، قد تعبِّر- بشـكل 
أو بآخـر- عن هذه العالقة الشـائكة والمعقَّـدة بين الغرب، 

بشـكل عـاّم، و»اآلخـر«، الذي لـم ُيعترف بـه بعد.
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تشينوا أتشيبيوولي سوينكا
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مواقف ُمحِرجة
كوّث كومال-إيربي

 كّل »أسـود« يعيـش فـي إيطاليـا يملـك موسـوعة غنيّة من 
Im- »»المواقـف المحرجة«. هـذا التعبير الناجح )في األصل 

بة من Imbarazzo- إحراج،  barazzismo«، وهـي كلمة مركَّ
وRazzismo- عنصريـة( الـذي ابتدعـه الكاتب، يشـير إلى 
مواقـف تدخـل ضمن نطـاق العنصريـة العدائيـة، العنيفة 
ق بمواقف  والمقصـودة، فـي معظـم الحـاالت، لكنهـا تتعلَـّ
عنصريـة مـن العيـار الخفيـف، حيـث تقـع دون أن يعـي 
الشـخص مـدى الضـرر الـذي تشـّكله المواقـف الحرجة، 
والحماقـات البذيئـة أو غيـر الالئقـة، وزاّلت اللسـان التـي 
تكشـف األحـكام المسـبقة الكامنـة لـدى البشـر. لكن هذه 
المواقـف - رغـم أنها ليسـت خطـرة تماماً - تجرح شـعور 
الضحيـة، بقوّة، ألنها أصبحت يوميـة، وألنها تعكس النمطية 
ـخت فـي عقول بعـض الفئـات، عبـر الزمن، عن  التـي ترسَّ
الكائـن اآلخـر الذي هو، في هـذا الحالة، اإلنسـان اإلفريقي.

تقـول »سيسـيل كيونجـه - Cècile Kyenge«، أوَّل وزيرة 
من أصـول إفريقية في الحكومة اإليطالية )2013 - 2014( 
برئاسـة »إنريكو ليتّـا«، في مقدِّمة كتـاب »مواقف عنصرية 
محرجـة«: كتاب الطبيب - الكاتب اإليطالي التوغولي )نسـبة 
إلـى توغـو(، يذّكرنا بأننـا ال زلنا نملك أمامنـا طريقاً طويلة 
ماً لألقلِّيات ولألشـخاص  لكـي نبني مجتمعـاً، ومواطناً متفهِّ
الذيـن ينحـدرون من أصول مختلفة، لكـن يجب أن نالحظ- 
رت- بالفعل- جزئياً.  أيضـاً- أن العقلية تتغيَّر، وهي قد تغيَـّ
ال شـّك فـي أن المجتمع اإليطالي يتعرَّض لتحوُّالت سـريعة: 

مـن بين أبطـال الحكايـات القصيـرة التي جمعهـا الكاتب 
- باإلضافـة إلـى األشـخاص الذيـن ال زالوا مشوّشـين أمام 
إيطاليـا تبدو أكثـر هجنًة من قبل - هنالـك كثير من األزواج 
المختلطيـن، وعائـالت متبنّـاة، ومجموعـات مـن األصدقاء 
إلـى جنسـيات مختلفـة.  مؤلَّفـة مـن أشـخاص ينتمـون 
لة، بلـد )حيث الرابط العاطفـي والعالقات  هنالـك، بالمحصِّ
االجتماعيـة(، فيه لـون الجلد )بمقياس لون العيون نفسـه( 
دة لصباغ  مـازال متعلِّقـاً بمسـألة الميالنيـن )الخاليا المولِـّ
الجلـد( فقـط، لكنـه- في الوقت نفسـه- بلد حيـث اختالف 

كّل مواطـن فيـه، هو نقطـة قوّة يجب أن نسـتغلَّها. 
الجديـر بالذكـر أن »سيسـيل« نفسـها كانـت قـد تعرَّضت 
إلـى كثيـر مـن المضايقـات في أثنـاء فتـرة عملهـا وزيرًة 
فـي الحكومـة المذكورة، مـن بينهـا العبـارات النابية التي 
أطلقهـا بحّقهـا »ماريو بورغيزيو« عضـو البرلمان األوربي، 
عـن حـزب رابطة الشـمال العنصـري، إذ قـال: »لكي يثبت 
المـرء أن الحضـارة اإلفريقيـة لم تنجـب عبقرّيـات كبيرة، 
وهـو أمـر ال داعـي ألن أقولـه أنـا، يكفـي استشـارة معجم 

مـاوس!«. ميكي 

أيُّها الزنجي الجميل

 أال تريد أن تكسب 500 لري؟
ذات يـوم، كنـت أخـرج مـن السـوبرماركت مـع زوجتـي 
اإليطاليـة، حيـث كنا قد تسـوَّقنا بمـا يكفي لمـلء عربتين. 

كوثّي كومال-إيبري Kossi Komla-Ebri، من مواليد »توغو«، 1954، 
ويعيش في إيطاليا منذ عام 1974. كاتب وطبيب جرّاح. حائز على 

جائزة »إكس & ترا«، عام 1997 عن قّصته »عندما أعبر النهر«، وفي عام 
2009 نال جائزة »غرافيين« من الجمعية التربوية للكتابة. عضو في 

هيئة تحرير مجّلة »القبلي« التي تعنى بأدب المهاجرين في إيطاليا. 
من بين أعماله: رواية »نائلة«، و»حياة وأحالم«، و»على مفترق الطرق« 

و»مواقف عنصرية محرجة«.
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بعـد أن وضعنا كّل مشـترياتنا في صندوق السـيارة، دفعت 
لـي زوجتي بالعربتين ألسـترّد ال 500 لير. بينما كنت أسـير 
بالعربتين، سـمعت صوتاً من الخلف )إإإه(، مصحوباً بفرقعة 
من األصابع. اسـتدرت فرأيت سـيِّدة في الخمسـينيات تشير 
لـي بإبهامهـا أن أقترب، وهي تسـتعّد لدفـع عربتها نحوي. 
نظـرت إليها نظرًة، وَصَفتها زوجتي، فيما بعد، بأنها شـحنة 
مـن البـروق. على أّي حـال، يبـدو أن نظرتي كانـت بليغة، 
ألننـي رأيتها تسـتعيد عربتها وتسـوقها بنفسـها. بال شـّك، 
إن السـيِّدة، برؤيتهـا لون بشـرتي والحركة التـي قامت بها 
زوجتـي إلعـادة العربتين، أجرت هذه العملية الحسـابية في 
ذهنها: زنجي+ العربة= مهاجـر فقير يتدبَّر أموره. بعودتي 
إلـى السـيارة، رأيـت نصفي الحلـو، وبما أنهـا تعرف مدى 
نزقـي، فقـد كانـت تتلوّى مـن الضحـك. بدأت أضحـك أنا، 
أيضـاً. اآلن، فـي كّل مـرّة نذهـب فيها إلـى التسـوُّق، تدفع 
لـي العربـة وهي تغمزنـي قائلة بصوت تشـوبه الدعابة: إيه 

أيُّهـا الزنجـي الجميل، أال تريد أن تكسـب 500 لير؟

درس يف الجغرافيا
ص في  في أحـد األّيام، كنت في طريقي إلى مدرسـة التخصُّ
الجراحـة، على متن أحـد القطارات العائدة لشـركة »نورد« 
للسـكك الحديدية. كنت جالسـاً على أحد تلك المقاعد القاتلة 
ن، بشـكل كبير، خالل الشـتاء؛ لـذا كان علّي أن  التـي ُتسـخَّ
أرفـع ردفاً بعد اآلخـر، بتكتّم، للحصول علـى بعض الراحة. 
الـركاب، كالعادة، كانوا يحتلّـون كّل المقاعد األخرى، عندما 
كانـوا ال يملكـون خيـاراً آخر، كانـوا يأتون يائسـين، رويداً 
رويـداً، لكي يجلسـوا بجـواري. رجل في السـتينيات، جلس 
قبالتـي، وكنـت أراه وهـو يسـتعّد لكـي يتحدَّث معـي، لذا 
التجـأت إلـى كتابـي لكي أتهـرَّب مـن التحقيق البوليسـي 
المعتـاد، مع اسـتعمال ضمير المخاطبة المباشـر، من مثل: 
مـن أّي بلـد أنت؟ مـاذا تعمل؟ مـا هي ديانتك؟ هـذه المرّة، 
وجدت نفسـي أمـام »مهاجم« وقح بدأ حديثـه قائالً: -هالّو! 

أميركا؟ أجبـت بوََجل: كاّل. 
- هـل تفهـم اإليطاليـة؟ هـززت رأسـي بشـرود، لكنني لم 

ـن مـن صّده. أتمكَّ
- إفريقيا؟ أومأت من جديد، بصبر. كان يظّن أن استسـالمي 

الظاهر موافقة صامتة: تابع استجوابه:
مـن أّي بلـد إفريقـي أنت قـادم؟ سـمعت صوتي يـرّد: من 

»توغو«. 
بشـكل عاّم، عند هذا الحّد، هنالك مـن يقول: »توغو«؟، نعم، 
ئ جهله خلف  ولكـن، من أّي بلـد؟ ومن أّيـة دولة؟، أو يخبِـّ
ر- بال شـّك- بماركة  )آه( تنبـئ عـن معرفة عميقة، وهو يفكِّ
البسـكويت الشـهيرة. في النهاية، هم محّقـون: كيف يمكنه 

ر فـي هذه القـاّرة الُمبَلَْقنـة، مع كّل تلـك الدويالت  أاّل يتعثَـّ
التـي تغيِّر أسـماءها مـع كّل عطسـة ديكتاتـور جديد؟ في 
هـذه األثناء، وجـه جاّلدي ثاقـب الفكر، بعد أن حـّك جبينه 
ل عميق، اسـتضاء بابتسامة اشفاق وبمعرفة  في صمت وتأمَّ
ال متناهيـة صعـد على المنبر ليقول: آه، مـن » توغو«! ربَّما، 
فـي لهجتكـم، تقولـون »توغو«، لكننـا نحـن - اإليطاليين- 
نسـّميها »الكونغـو«. هـل فهمـت؟ »كونغو«!! حتمـاً فهمت 

و... شـكراً لدرس الجغرافيا!

ساعة الزحام
كنـت ذاهبـاً، بالحافلة، نحو وسـط المدينة، في أثناء سـاعة 
ـرة، وأمسـكت بمقبض  الزحـام. وجـدت مكانـاً فـي المؤخِّ
المقعـد األخيـر، بالقـرب مـن علبة دمـغ التذاكـر. عند أحد 
المواقـف، مجموعـة من األوالد المشـاغبين كانوا يسـتعّدون 
للنـزول مـن البـاب الخلفـي، وهـم يعرقلـون أولئـك الذين 

يحاولـون الصعـود، ويدفعونهم. 
أحد األشـخاص الذين يصعدون، وّبخهـم، بانزعاج وغضب، 
شـون!  قائالً: بلهـاء! النزول من األمام! أغبياء! حمقى! متوحِّ
بالـو... با! )نسـبة إلـى قبيلة تعيـش في الكونغـو، ويقصد 
ف( بلفظه الكلمة األخيـرة، وقع نظره  بها الشـخص المتخلِـّ
بين  علـّي. في الصمت الجليـدي، َعبََر مـالك بجناحين مخضَّ
بالحيـاء ووجنتيـن ُمْحمرّتيـن مـن الخجل. من يعـرف ماذا 

فعـل أولئك »البالوبـا«؟ وهذا دون أن نتكلَّم عـن »الزولو«!.

النزعة العرقية
ذات يـوم، بينما كنّـا في الحّصة، خـالل لقاء عن تبـادل الثقافات، 
سـألت األوالد أن يشـرحوا لي معنى كلمة العنصرية. أكثرهم نشاطاً 

صرخ، فـوراً: األبيض العنصري الذي اليحّب األسـود!
- حسناً! واألسود الذي ال يحّب األبيض؟

نظـر إلـّي الجميـع بدهشـة واسـتغراب، مـع انطبـاع َمـْن 
يتسـاءل: كيف يسمح شخص أسود لنفسـه أاّل يحّب شخصاً 

؟  بيض أ

الزعيم الكبري »كارلو«
فـي أحد األصيـاف، وجدت عمالً في مزرعة لخيول السـباق. 
شـقيق صاحـب المزرعـة، الرجل الـذي يقوم بـكّل األعمال، 
صحبنـي للقيـام بجولـة في المزرعة، وسـألني فـوراً: -هل 
أنت قـادم من البرازيل؟ )الشـقيق كان يملك أراضَي هناك(.

- كال، أنا قادم من إفريقيا.
- هل لك دراية بالخيول؟

- هـذه هـي تجربتـي األولى، لكـن الخيول أثـارت اهتمامي 
دائماً.

فـي هـذه األثناء، كنـا قد وصلنا إلـى حظيرة فـرس جميلة، 
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كان مالـك المزرعة يقدِّم لها الشـوفان. شـقيقه قـال، ثانيًة، 
هـاً كالمـه إلـّي: أنـت يجـب أن تقـدِّم الطعـام للخيول  موجِّ
مرََّتيْـن فـي اليـوم، و… عند هذا الحـّد، قاطعه اآلخـر قائالً: 
م هكـذا، أّيهـا الزعيـم الكبيـر »كارلـو«، ذو الوجـه  لمـاذا تتكلَـّ
الشـاحب؟ أَلْفـُت نظـرك إلى أنه طالب طـّب في السـنة الرابعة، 
م اإليطاليـة أفضل منك… مّر مالك، بخياشـيم متشـنِّجة،  ويتكلَـّ

علـى ظهـر حصـان، تشـوب وجهه مسـحة مـن الضيق.

ال يوجد أسوأ من أصّم…
فّكرنـا، أنا وزوجتـي، أن نتبنّى طفالً إفريقيـاً، فعرَّجت على 
محكمة األحداث لكي أستفسـر عن اإلجـراءات القانونية التي 
يجـب اتِّباعهـا. بعـد أن صعدت أدراجـاً، ونزلتهـا، وصلت، 
فـي النهايـة، إلـى المكتـب المحـدَّد. متسـلِّحاً بخبرتي مع 
البيروقراطية، جلسـت أنتظر، بصبر، على مقعد في الردهة. 
ف نفسـه بتوجيه نظرة  عندمـا حان دوري، لـم ُيتعب الموظَّ
إلـّي، بل تابـع انهماكه في تقليب الملّفـات. انتظرت، بصبر، 
إلـى أن رفـع نظره نحوي: تفضل! - أريـد معلومات حول… 
لكنـه قـال دون أن يسـتمع إلـّي: يجـب أن تذهب إلى قسـم 

الشرطة.
مـا دخـل قسـم الشـرطة؟ كنـت أريد، فقـط… قلـت، لكنه 
قاطعنـي مجـدَّداً، وهـو ينـادي زميله فـي الغرفـة األخرى: 
ل، وتسـمع ماذا يريد هـذا؟ أنا ال أفهم  جورجيـو، هـل تتفضَّ
شـيئاً مّمـا يقوله! تنفَّسـت، بعمق، ثـالث مـرّات لكي أغرق 

األدريناليـن الـذي كان يغمر كّل جسـدي، وقلـت بهدوء: 
كنت أريد أن استفسر عّما أفعل لتبنّي طفل أجنبي، ألن… 

- يجب أن تتبع الطرق الشرعية، مثل اآلخرين!
- بالضبط، ولهذا السبب…

- لماذا تبحث عن ممرّات تفضيلية لكي يتبنّاك أحد ما؟
بذلـت جهـداً لكي أفهمه أنني لسـت أنـا من يريـد أن يتبنّاه 
اآلخـرون، بل أريـد أن أتبنّى طفـاًل. ال يوجد أسـوأ من أصّم 

ال يريـد أن يصغي.

من يخىش الرجل األبيض؟
طائـرة الخطوط الجويـة اإلفريقيـة »AZ453« القادمة من 
باريـس، والمتَّجهـة نحـو »كوتونـو«، بعـد أن توقَّفـت في 
»أبيدجـان«، كانـت قد أعلنت، لتوّها، اسـتعدادها السـتقبال 
المسـافرين عبـر البوابة رقـم 2. الرّكاب الذيـن صعدوا في 
باريـس، من بينهـم أنا، كنا نملـك األولوية. حملـت حقيبتي 
اليدويـة الثقيلة جّداً، بشـيء من السـهولة، محاوالً أن أعطي 
االنطبـاع بأنهـا خفيفـة. يوجـد أمامـي طالـب مـن »بنين« 
يجـّر، جاهـداً، حقيبًة كبيـرة، وكان يسـتعّد للصعود، بجهد 
واضـح، على متن طائرة الجامبو. في تلك اللحظة، شـاهدت 
مضيفـة إفريقيـة تنزل مـن الطائـرة، وتتَّجه نحـو الطالب 

سـيِّئ الحـّظ لتقـول له إن تلـك الحقيبـة كبيـرة، وال يمكن 
اعتبارهـا حقيبة يد. لكـن صديق السـفر المتغطرس كان ال 
يريـد أن يسـمع أّية حّجـة، و- من َثـمَّ- انفجر نقـاش حاّد 
بيـن االثنيـن، وكنّـا نحن مـن المشـاهدين. الطالـب العنيد 

دافـع عن نفسـه بشراسـة قائالً:
لقـد صعـدت صباح هـذا اليـوم إلى هـذه الطائرة نفسـها، 
مـع هـذه الحقيبة نفسـها، ولم يقـل لي أحد شـيئاً! عند هذا 
الحـّد، قالـت مضيفتنا السـمراء: هل تريد أن أنـادي الكابتن 
األبيض؟ وسـط دهشـة الجميع، مـّر مالك أسـود بجناحين 

مقيَّدين بسالسـل ثقيلـة، وهو يدنـدن أغنية بلوز.

صوت الرباءة
عندمـا ُدعينـا، أنـا وزوجتي، للمشـاركة في حلقـة تليفزيونية 
حول األزواج المختلطين، سـألني ابني الذي يبلغ تسـع سنوات 
مـن العمـر: أبـي، ولمـاذا يريـدون عمـل حلقـة عـن الـزواج 
المختلـط؟ مـاذا يعنـي الـزوج المختلـط؟ أجبت: كمـا ترى؛ 
ل زوجاً مختلطـاً. بما أن  أبوك أسـود وأّمـك بيضاء، نحن نشـكِّ
هـذا الموضوع هو جديد بالنسـبة إلى النـاس، فهم يريدون أن 
ر قليالً، نظر إلّي وقال: - احم، بالنسـبة  م عليه. بعد أن فكَّ نتكلَـّ

ج… )روبوت(.  ، الـزوج المختلط هو الرجـل الذي يتـزوَّ إلـيَّ

ثقافة اآلخرين
هـذه القّصـة حدثـت مع صديـق ألمانـي، ُيدعـى »مايكل«، 
فـي أثناء سـنوات الدراسـة الجامعيـة. كان »مايـكل« يقول 
إنـه متلهِّـف لمعرفـة ثقافة اآلخريـن، وتعلُّم أشـياء جديدة. 
هكـذا، دعوتـه فـي أحد األصيـاف، إلـى بيتي فـي »توغو«. 
فـي البدايـة، كان مسـروراً من كّل شـيء، لكنه بعـد يومين 
انغلـق على نفسـه في صمـت، ال يمكـن اختراقـه. رّداً على 
محاوالتـي المتكرِّرة لمعرفة سـبب هذا الصمـت الثقيل الذي 
كان يهـدِّد صداقتنا، أجـاب بنزق: لكن، لماذا تمشـون بهذه 
الطريقـة، وتعملـون كّل شـيء بهـذا البـطء الشـديد؟ إنكم 
تهـدرون وقتـاً كثيـراً! لماذا تتناولـون، جميعـاً، الطعام من 
الطبق نفسـه؟ هذا األمر ليس صّحيـاً! لماذا فناء الدار يغّص 
دائمـاً بالـزّوار؟ بهـذه الطريقـة، تفتقـدون خصوصيَّتكم! 
لمـاذا ال تفعلـون مثلنـا، مثلنـا… مثلنا… حاولت أن أشـرح 
لـه أن طريقتنـا المختلفة هذه: في األكل، وفي المشـي، وفي 
ز ثقافتنا، وأنك إذا كنـت ترفض كّل هذا،  اللبـاس هو ما يميِـّ
فمعنـى ذلـك أنك ترفـض- بطريقة ما - ثقافتـي، لكنه كان 
ال يسـتوعبني. فقـط، بعـد عودتنا، »مايكل« صـّرح لي وهو 
يعانقنـي فـي المطـار: هـل تعرف يـا كوّثي؟؛ لقـد تعلمت 

شـيئاً مهّماً فـي إفريقيا: أنـا أوروبي. 
نعـم، يا عزيـزي »مايكل«. )وددت أن أقـول له(: أنت تخطئ 

مرّة ثانيـة، أنت ألماني!.
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ميلكام أمالك
غابرييلال غريماندي

أحياناً، أسـتيقظ فـي الصباح، وأتعذَّب مـن كّل اآلالم. أتكّور 
على نفسـي تحت الغطـاء وأنتظر، أمالً فـي أن تخّف، لكنها 

تغمرنـي مثل غمـد ضيِّق جّداً… جـّداً، ال يلين. 
أحيانـاً، أسـتيقظ في الصبـاح، فال تسـعني الغرفة. ال يوجد 
مـكان فـي أرض »الطليان« هـذه، ال يوجد مـكان إاّل لصراخ 

مخنوق، ال يسـمعه أحد سـواي. 
 Aisosh nebsè bie aha،« :أبـدأ الغناء بصـوت منخفـض
عي  milkam wogegn allen«، وتعني »أقول لِك: هيّا تشـجَّ
يـا حياتي، نحن نملك، علـى كّل حال، حليفاً َخيّـراً«. وهكذا، 
أهـدِّئ نفسـي المتألِّمـة. هي تتوقَّـف عن الصـراخ المكتوم، 
 . وترقـد بجانبـي مثل طفل رضيع، وأنـا أداعبها بإحدى يديَّ
»Aisosh nebsè bie aha، milkam wogegn allen«، أتابع 
الغنـاء، وهـي تفتـح ذلك القليل من نفسـها للوصـول إليها. 
ـس أشـكالها. األصابع  أغمـض عينـّي، وأدع أصابعي تتحسَّ
ية  تمـّر بسـرعة، تمّسـها كنفحة، تذهـب هنا وهنـاك، متوخِّ
أن تحّس بخشـونة تلـك األحالم، حيث تبدأ األسـالك الرفيعة 
السـوداء متاهة من آثـار، خيوط عنكبوت غيـر متماثلة. إنها 
خارطتـي التـي تشـبه األحالم علـى طبق من خـزف أبيض 

تحوَّل إلى شـظايا، وأعـاد تشـكيله ُمرّمم مبتدئ. 
أحيانـاً، أسـتيقظ في الصبـاح، وأعرف أن الحـزن ينتظرني 
ألننـي أضعـت الصمت، مـع أنني كنـت أملكه فـي وقت ما. 
أيـن وضعته؟ ربَّمـا انتهى تحت وطأة الشـرخ الكبير! وهي، 
تلـك التي تتخلَّى عنهـا كّل األخريات، أهـي أوجاعي، الصدع 

األوَّل الذي التَأَم بشـكل سيِّئ؟
أصبـُت بالصـدع، ألوَّل مـرّة، في ذلـك اليوم الـذي رحل فيه 

بي.  أ
كنـت أبلـغ الخامسـة من العمـر، صحبنـي أبي إلـى متجر 
حلويـات »إنريكـو« آلخـذ قطعة »ميللـي فوليِْه« بالقشـطة؛ 

حلـواي المفّضلـة. كنـت قد أصـررت كثيـراً، كثيراً. 
هـو تركنـي مـع الُنـُدل. كلّهـم يعرفوننـي، كانـوا يدعوني 
»كونتشـي« - »كوانتشـوتِّْه ميِْي«؛ بسـبب وجهـي الممتلئ. 
كنـت أسـتمتع بقطعـة الحلوى، عندمـا بدأوا بإطـالق النار 
في الشـارع. الواجهة كانت من زجاج، وأنا رأيت كّل شـيء. 
كان هنالـك جنـود مسـلَّحون بالكالشـينكوف يطلقون النار 

علـى أبي. 
كان جسـده يتراقـص، وهـو معلَّق فـي الهواء، من رشـقات 

غابرييلال غيرماندي - Gabriella Ghirmandi: من مواليد أديس أبابا، 
1965. هاجرت إلى إيطاليا عام 1979، تعيش في مدينة بولونيا، وهي 
من أوائل كّتاب أدب المهاجرين في إيطاليا، وعضوة في هيئة تحرير 
مجّلة »القبلي« التي تعنى بهذا األدب. تكتب مسرحّيات تعرض في 

إيطاليا وفي الخارج، وتقوم بتمثيلها، أيضًا، باإلضافة إلى نشاطات أخرى 
ز حول تعّدد الهويّات، وتدير مدرسة للكتابة اإلبداعية. نشرت روايات  تتركَّ

ومجموعات قصصية، من بينها: »16 قصة لهجرة اعتيادية«، و»ملكة 
الورود والآللئ«.
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الرّشاشـات. كّل طلقة كانت تفّجر دفقة دم في جسـده. كان 
يرقـص، ويرقص مـع الدم الـذي كان يخرج مثـل الماء من 
الصنبـور. أنـا كنت أنظـر، في منتصـف متجـر الحلويات، 
من خـالل الواجهة الزجاجيـة، وهو كان يرقـص على إيقاع 

تلـك الموسـيقى الغريبـة، على بعد خطـوات منّي. 
الُنـُدل كانـوا قـد انبطحـوا جميعاً علـى األرض، وأنـا بقيت 
الوحيـدة الواقفـة علـى قدمـّي، فـي منتصف الصالـة، مع 
قطعـة الحلوى بيدي، وضفائري األربـع المربوطة بالمّطاط، 
مـع كرّيـات كبيرة، كانـت تروقني كثيراً. بقيـت واقفة، دون 

أن أفقه شـيئاً. 
أحدهم صرخ: »كونتشـي«، ثم بطحني على األرض. سـقطت 
وهرسـت قطعة الحلوى، فخرجت القشـطة مـن بين الرقائق 

مثـل الدم من جسـد أبي. 
ال أعـرف كم اسـتغرق ذلك، ومتـى توقَّفوا عن إطـالق النار. 
بـدأت أبكـي، وكنت ال أعـرف إن كنت أبكي مـن أجل قطعة 
الحلـوى، التي انهرسـت على األرض، أم من أجـل أبي. كنت 

أشـعر بضيـاع كبيـر، وال أفهم ما الـذي يؤلم أكثر. 
أبـي مـات في ذلك اليـوم. وبعد عّدة سـنوات، فقـط، عرفت 
أنـه ُقتِـل ألنه كان واحداً مـن قادة جبهة التحريـر اإلريترّية. 
عرفـت ذلـك عندما قالـت أّمي إننا سـنغادر »أديـس أبابا«، 
إلى »أسـمرة«، وسـنترك »األمهرة«)1( الذين واسوا أمي عندما 
مـات أبي. »األمهرة« الذين بكوا بجانبهـا، لمّدة أربعين يوماً، 
لكـي يخّففـوا بدموعهـم آالمها. سـنترك أرضنـا لنذهب إلى 
أرض، كان يجـب أن تكـون أكثر لنا. شـيء غريـب لم أفهمه 
داً؛ كنـت أعرف أنـه ال يمكـن أن يكون هنالـك بيت آخر  جيِـّ
غير بيتنا، مع شـجرة المـوز المزّيفة في الفناء، و»هابتامو«، 
صديقـي، مـع كّل عائلتـه، من شـقيقاته الكبـار الالتي كن 

ُيعلّمنني أغانـي »الكوروِغْه«. 
سـافرنا، علـى كّل حـال، حتى لو أننـي لم أكـن أرغب ذلك. 
أنـا »وهابتامـو« بكينا على بـاب البيت، وبينما كنـت أبتعد، 

كان هـو يرّدد أغانـي ألعابنا. 
»إنهـا صغيـرة. ستنسـى بسـرعة« كان األصدقـاء يقولـون 
ألّمـي وإلخوتـي الكبـار. لـم أنـس، لكني، بعـد عـّدة أعوام، 
عـدت ألكون سـعيدة في »إريتريـا«. إنها جميلـة، »إريتريا«: 
أسـمرة، وماّسـاوا، لؤلـؤة بحرنـا، ذات الجـدران البيضـاء، 
تزّينهـا عمـارات قديمـة، وبيـوت ذات قناطـر لكـي تخلـق 
تيّـارات هـواء، لكـي يمكن احتمـال الحـّر والهـواء الكثيف 
مثـل مـاّدة صلبـة تكتم الحلـق عنـد التنفُّـس. »كيرين« مع 
دّوار الورد، ثم »نفاسـيت«، شـّفاط دورة المياه.. هكذا كانت 

تدعـى مدينـة أّمي. 
المـرّة األولـى التـي رأيتهـا فيهـا، فّكـرت بأنها مسـحورة، 
وتسـكنها األشـباح. األشـباح، فقـط، كان يمكنهـا أن تكون 

خفيفـة إلى هذا الحّد، لكيال تسـقط في الـوادي. مدينة تقبع 
علـى حاّفة أحد التالل؛ »نفاسـيت« الجميلة، مع نوافذ البيوت 
التي تشـرف على السـهل الـذي يـؤدِّي إلى »ماّسـاوا«، إلى 
البحـر، مع الريـح التي تضربهـا لتعّدل من مزاج سـّكانها: 

بهيـج، رطب، قـوّي، مع هطـوالت راعدة... 
عندمـا نلنـا اسـتقاللنا، كانـت »إريتريـا« قد أصبحـت بيتاً 
. أنـا- أيضاً- نزلت إلى الشـارع الرئيسـي في  بالنسـبة إلـيَّ
»أسـمرة« لالحتفـاء بالثـوّار، وانفعلـت وأنا أسـمع نسـاءنا 

المسـنّات يـرّددن، وهّن يخبطـن صدورهن:
»Te haguisè«، أي: »نحـن فخـورون بكم. ثـم يقبّلن الثوّار 

كمـا لو أنهـّن أمهاتهّن«. 
لم أعد أفّكر باألوَّل، عندما أصبت بالصدع الثاني. 
أّمي ماتت. ال أعرف حتى لماذا. إنها ماتت وكفى. 

َضَغطـْت علـى يـدّي فـي المستشـفى، كمـا لو أنهـا تقول 
»Ajohi gualè!«، ثـم استسـلمت، ولـم تعـد. 

تكتَّلنـا أنـا وأخوتـي معـاً. لـم يكـن يوجـد جيـران لنا من 
»األمهـرة«، كمـا فـي إثيوبيـا، لكـي يؤازرونا. 

طالمـا »األمهرة« غير موجودين، علينـا أن نفعل ذلك وحدنا، 
كمـا كانـت تقول أّمي، دائمـاً. هم يعرفون كيف يتقاسـمون 
ألـم الناس، ويبقون مع عائالت الموتـى ألربعين يوماً. بينما، 
عندنـا، منـذ أن حلّت هذه الحكومـة اللعينة، العـزاء ال يدوم 
أكثـر من ثالثة أّيـام، وبطريقة مختلفة تمامـاً، بحيث تجعل 

ـش داخلك.  الفراغ يعشِّ
بعـد الصـدع الثانـي، حدث صـدع ثالـث، فرابـع، فخامس 
حتـى تحوَّلـت روحي إلى خارطة من كسـور ُجبّرت بشـكل 
سـيِّئ.. ثـّم حـدث ذلـك الصـدع الـذي جعلني أهـرب وآتي 

إلى هنـا، إلـى إيطاليا. 
كان ذلـك في فجر أحـد أّيام عـام 1999، عندما بدأت تصل 
شـاحنات مـن الشـباب، والعائـالت، واألطفـال والمسـنّين. 
كانـوا إريتريِّيـن من إثيوبيـا، ُطرِدوا ألن بلَدْينـا، اللذين كانا، 
فـي وقـت ما، بلـداً واحـداً، ولهمـا تاريـخ واحـد.. منليك)2( 
واإليطالييـن، أبنـاء أّم واحـدة، كانـا قـد اسـتمتعا بالقتال، 

يسـتعّدان، اآلن، للحرب. 
ذهـب الكثيـرون لاللتحـاق بما يسـمَّى الخدمة العسـكرية، 
حيـث كانوا يرسـلونهم مباشـرًة إلـى الجبهة، بعد شـهرين 
مـن التدريـب، فقـط. وأولئـك الذيـن كانـوا قد وصلـوا من 
إثيوبيـا التحقوا بالجبهـة. كنت أعتقد أنني سـأبقى خارجاً، 
لكنـي، فيمـا بعد، فـي أثنـاء حملة تطويـع، انتهيـت بينهم 
أنـا، أيضـاً، مثل سـمكة ال تملـك أّي مـذاق للفم، لكـن، بما 

أنهـا انتهـت في الشـبكة، ال بـأس مـن التهامها. 
 I hedal i metal inde sew، wustu mai« :تقـول األغنيـة
melles ke mot biccianow« أي: »الحّب يأتي ويذهب، مثل 
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البشـر. ذاك الـذي ال يعود، هـو الحياة فحسـب، في النفس، 
بعـد المـوت«، وأنـا كنـت ال أريـد أن أنتهـي في تلـك التي 
ال تشـي بالعـودة، لكـن ثوّارنـا، أولئـك الذين قاتلـوا ألعوام 
طويلـة لكي يحـرِّروا البلـد، كانـوا يدرِّبوننا لكـي يذّكروننا 
أننـا مدينـون لهم جميعـاً، ولبلدنـا اليافع، وقد حـان الوقت 

الحساب.  نسـّدد  لكي 
َمرَّ شـهران مـن التدريب فـي مخيَّم »سـاوا«، ألنتهي بعدها 
فـي الخنـدق. خنـادق حفـرت فـي األرض، على بعـد بضع 
ن فيها شـبّان  مئـات مـن األمتار مـن خنادق أخـرى، يتحصَّ
إثيوبيـون. هل يمكن أن يكون هنالك شـيء أغـرب من هذا؟

عندمـا وصلت، كانـت هنالك فتـرة هدنة. كان يحـدث ذلك، 
أحيانـاً، لبضعـة أّيـام، دون إطـالق النار. وفي تلـك الفترة، 
كانـت الحيـاة تنغمس في نسـيج الموت، كان يحدث شـيء 
ال يصدَّق: كنّا نتبادل الرسـائل بيـن الخندقين، وكان طبيعياً 
أن نتراسـل: »كم عدد األمـوات عندكم؟ عندنـا اثنان، وثالثة 
جرحـى، حالتهم خطيرة«. »كيف حـال »هيلين«؟ هل نقلوها 
إلـى المستشـفى؟ يا إلهـي، كنّا نقـف، أحدنا مقابـل اآلخر. 
كان يمكـن أن أقتله أو يقتلني هو. تمنَّيت لو أن أهدر أغنيات 
»الكوراِغْه« التي لم أنسها، أبداً، ألرى فيما إذا كان سيجيبني. 

هـو لم يجـب، ألن الظـالم كان قد خيّم. 
هربت في الليلة نفسـها ، وأمامي مالمح كّل أصدقاء طفولتي 
فـي »أديـس أبابـا«. ال توجـد خطيئة أكبـر من القتـال بين 

األخـوة؛ ألم يقل ذلك الـرّب، عندمـا ُقتِل هابيل؟
هربـت مـع أربعة آخريـن، مصّمميـن مثلي علـى أاّل نرتكب 
تلـك الخطيئـة. مشـينا، ألّيـام، نحو البحـر. انضممنـا إلى 
قافلـة من العفـر، ووصلنـا إلى ماّسـاوا، حيـث اختبأنا في 
»أوشـتي باتزي«، عند إحـدى عّماتي. هي اتَّصلت مع عائالت 
الشـبّان، وجمعـت النقود، ثم اسـتلفنا قارباً مـن الصيادين، 
وانتهينـا فـي اليمن، ومـن هناك إلـى الخرطـوم، بالطائرة، 
ومـن الخرطـوم إلى ليبيـا، على متن سـيارة دفـع رباعي. 

كيـف وصلت إلى هنـا؟ أحياناً، أسـمع كبار السـّن، عندكم، 
يـروون كيـف عـادوا من روسـيا. هأنـذا وصلت هكـذا إلى 
هنـا، مثلهم، مدفوعـة بالرغبة في أن أعيـش مثل من انتصر 
علـى الجميـع. كان ذاك أكثـر مـن القدميـن، مـن القوارب، 
من الـزوارق المّطاطية، ومـن الطائرات التـي أوصلتني إلى 
هـذا المـكان، كما حـدث في زمن مـا لمحاربيكـم القدامى. 
أحياناً، أسـتيقظ في الصباح، وال أفتح عينّي. لماذا أفتحهما، 
طالمـا لـم ألتـِق، بعد، أحـداً من بلدكـم، مسـتعّداً كي ينظر 

إلى داخلي، ويكتشـف خارطة شـروخي؟ 
ضفـرت جدائلـي أيضاً. هـي جدائل رفيعة جّداً مثل أسـالك 
خارطتـي. أحيانـاً، أهـّز رأسـي أمالً فـي أن تلـك الضفائر 
سـتثبت فـي الهواء، وترسـم خارطتـي، لعلَّنـي أثير فضول 

أحـد مـا. هـذا لـم يحـدث حتـى اآلن. جميعهـم يتابعـون 
رؤيتـي عبر أفكارهم المسـبقة. السـيِّدة التي أعتنـي بأّمها، 
بينمـا أقلّبها في السـرير، تقول لي ببشاشـة: »حتمـاً، أنكم 
وجدتـم، هنا، شـجرة الكوّكانيـا!)3(«، أنا أبتسـم، وال أجيب. 
ثـم أخرج مـن العمل وأحد الرجال يسـألني كـم أريد. ذكور 
في السـيارة، برفقة نساء، يشـيرون إليَّ بمصابيح السيارة، 
سـيِّدات مسـنّات في طريـق عودتهن مـن التسـوُّق يحملن 
أكياسـاً بأيديهـّن، واألشـخاص الذيـن يحاولـون أن يكونوا 
لطفاء، يسـألونني كيف أعيـش كامرأة مسـلمة. ال يهّم أنني 
أحمـل صليبـاً يتدلّى، بوضـوح، من عنقي. وأجد نفسـي بال 
كلمـات، وال أعـرف لمـاذا يخطـر ببالـي أن أرّدد: »هـا هي 

شـجرة الكوّكانيا!«. 
أحيانـاً، أسـتيقظ فـي الصبـاح، ويـكاد الضحـك ينتابني. 
هـذا مـا يحدث لـي فـي هـذه الصباحـات األخيـرة. قريباً، 
سـيحّل عيـد الميـالد. أحدهم أخبرنـي أن عيـد الميالد هو- 
فـي الحقيقـة- عيـد وثنـّي، حيـث كان يحتفى فيـه بعودة 
الضيـاء، بعـد أْطـَول ليلة خـالل العـام. وأنا أضحـك، لعّل 

الضـوء يعـود إلـّي، أيضاً. 
ولكـن، فيمـا بعـد، ينتابني حزن كبيـر. أعيش عيـد الميالد 
فـي هـذه األرض، حيث الناس فقدوا إحساسـهم بهـا. كلّهم 
يصرخـون: »نحن مسـيحيون«، لكنهـم نبذوا المسـيح منذ 
وقـت طويـل، وال يتبّقـى لي سـوى عـزاء وحيـد؛ أن أدندن 

أغنيتـي القديمة. 
»إذا تحـوَّل انحنـاٌء إلى شـرخ.. إذا كانت المصيبـة الفجائية 
تلقـي بي في أحضان اليأس.. إذا ما وجدت نفسـي عطشـى 
وبـال مـاء.. إذا كان األشـخاص الذين أتوا بي إلـى الحياة لم 
يعـودوا موجوديـن.. إذا حـّل الظـالم الذي ال ينحسـر، أقول 
عي يـا حبيبتي. على كّل حال، سـيتبقى لنا حليف  لِك: تشـجَّ

خيّر. سـيتبقى لنـا، على كل حال، ميلـكام أمالك)4(. 

هوامش:
)1( األمهـرة: مجموعـة عرقيـة تعيـش وسـط مرتفعـات إثيوبيـا. تعدادهم 
حوالـي 23 مليون نسـمة، يتكلمـون اللغة األمهرية، لغة الحبشـة الرسـمية. 
)2( منليـك: أوَّل امبراطـور للحبشـة يديـن باليهوديـة، تولّـى العـرش عام 
ـس  950 قبـل الميـالد. ورد أنـه ابن الملك سـليمان وملكة سـبأ. ُيعتبر مؤسِّ
السـاللة السـليمانية فـي الحبشـة، التـي حكمـت ما يقـرب مـن ثالثة آالف 

سـنة، انتهـت مـع سـقوط اإلمبراطور »هيال سيالسـي«، عـام 1974. 
)3( شـجرة الكوّكانيا - L’albero della Cuccagna: لعبة شـعبية يحاول، 
خاللهـا، المشـتركون الحصـول علـى الجوائـز المعلَّقـة فـي قّمة الشـجرة. 
يكـون الجـذع- عـادة- مطليّـاً بالدهـون، حيـث يزيـد مـن صعوبة تسـلُّق 

الشـجرة مـن ِقبَل المتنافسـين. 
)4( اإلله الَخيِّر.
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كلمات تمأل الروح
كريستينا عيل فرح

شـئت أن أعـرض، هنـا، التجربـة التـي خضناها فـي البرنامج 
اإلذاعـي »فهرنهايـت«، حيـث كنّا نطلـب، كّل أسـبوع، من أحد 
الكتّـاب، أن يختـار كلمـة لـكّل يـوم، على مـدى خمسـة أّيام، 
بحسـب معيار شـخصي، وحّرّية كاملـة في االختيـار. في تلك 
الفتـرة، كنـت أعمل على مشـروع حـول الذاكرة، مـع الالجئين 
الصوماليين؛ شـبّان وشاّبات من مختلف األعمار، كانوا يرتادون 
مدرسـة »أزينيتـاس« اإليطاليـة، فـي رومـا. وكان يصـدف أن 
نتبـادل النقـاش، غالباً، حول ترجمة كلمـات ومفاهيم صومالية 
وإيطاليـة، إلـى لغتهـم. في أثنـاء ذلـك، كنّا نعثر علـى كلمات 
ومصطلحـات، يسـتحيل ترجمتهـا بطريقـة مـا، وكانـت- في 
معظـم األحيـان- تنقلنـا إلـى أبعـاد غيـر متوقَّعة. هـذه هي- 

إذن- قّصـة مجموعـة مـن األفكار، بـدأت من كلمـة واحدة. 

اليوم األوَّل
كلمتنا، اليوم، هي »مغامـرة« »مغامرة« تعني: )موضوع خاّص 
واسـتثنائي، أو حـدث غير متوقَّـع، أو عمل مشـوب بالمخاطر، 
لكنـه جـّذاب(؛ ولهذا السـبب، إن مـن يقوم به يرمي نفسـه في 
المجهـول، ويعيـش خارج المعهود. ويبدو أنـه ال يوجد مرادف 
لها فـي اللغة الصومالية، فبعد البحث فـي القاموس، نجد كلمة 
»Sursuur«، وعبـارة »Sursuur baan galay« التـي تعني: أنا 
تعرَّضـت للخطـر. إذن، هـل كلمـة )خطر( هـي عنصر فطري 
مرتبـط بالمغامـرة؟ وبينمـا نتابع البحـث، هنالك مـن يقترح 
»Dalmar«: اجتيـاز البلـد، أو اجتيـاز البحـر. الشـخص الذي 

ل رمـز المغامـرة، في نظـر الصومالـي، كان »رجل  كان يشـكِّ
البحـر«، مـن اإلنجليزية »Seaman«. في أثنـاء الحرب العالمية 
الثانيـة، كان الكثيـر من الصوماليين يتطوّعـون كبّحارة، للعمل 
علـى ظهر السـفن اإلنجليزية الراسـية في ميناء عـدن. البعض 

منهـم كانـوا يعودون، وآخـرون كانوا يختفـون إلى األبد. 
ـراً، بعنـوان »أُكـُوي«، لفاطمة أحمد؛  هنالـك كتـاب صدر، مؤخَّ
إنهـا قّصـة رائعـة ترويهـا ابنة »رجـل بحر« صومالـي، عاش 
ج من هنديـة- فيتنامية،  فـي »كمبوديا« لمّدة ثالثيـن عاماً، تزوَّ
ثـم عاد إلـى الصومال، فـي سـبعينيات القرن الماضـي؛ هرباً 

مـن الحرب األهليـة الكمبودية. 
بمناسـبة الحديـث عـن »رجـل البحر« عبـد القـادر، حيث كان 
يعمـل صيّاد سـمك في الصومـال، يقول إن »رجـال البحر« لم 
يكونـوا مـن المغامريـن الحقيقيين مثـل صيادي السـمك، ألنه 
لـم تكـن توجد حاجـة لمعرفة البحـر والمخاطـر الناجمة عنه، 
فـي أثنـاء العمل علـى متن البواخـر العمالقة، و- مـن َثمَّ- هذا 

الـرأي يقودنا إلى فكـرة أن ُتَعـّد المغامرة رديفـاً للمخاطرة. 
هنالـك مثـل شـعبي، رواه فرحان، وأنـا ترجمته كاآلتـي: بينما 
تبحث عن السـالم، ال تشـعر بالخوف، ال تحـسّ بالخطر. األمل 

والبحث عـن مراٍع خصبـة، هما الدافـع األوَّل للمغامرة؟
عبـد القـادر يروي أنه، بعـد مغامرته فـي اجتيـاز البحر، كان 
يحلم باالسـترخاء، وأن »يأخذ قسـطاً من الراحة«. أحياناً، يبدو 
العيـش مع السـالم أكثـر صعوبـًة من العيـش مـع المغامرة. 

كريسـتينا علـي فـرح - Cristina Alì Farah: كاتبـة وشـاعرة، مواليـد فيرونـا 
عـام، 1973 مـن أب صومالـي وأّم إيطاليـة. انتقلـت عائلتهـا إلى مقديشـو، 
عندما كانت تبلغ الثالثة من العمر، وبقيت هناك حتى انتهاء الحرب األهلية 
عـام 1991. بعـد أن هربـت مـن الصومـال، قضـت العائلـة عـّدة أعـوام فـي 
هنغاريـا، ثـّم عـادت لتسـتقرّ فـي رومـا. تتعـاون كريسـتينا مـع عـّدة صحـف، 
مـن بينهـا جريـدة »الريبوبليكا«. صدرت روايتها األولى، »األّم الصغيرة«، عام 
2008، وحـازت علـى جائـزة »إليـو فيّتورينـي«. وفي عـام 2014، صدرت روايتها 

الثانيـة بعنـوان »قائـد النهر«.
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هنالـك- أيضاً- من يعتبر اجتيـاز المدينة مغامرة لمن ال يعرف 
اللغة، ويخشـى أن يكـون محّط أنظار الناس، باسـتمرار. روما 
تبـدو مدينـة يحّفها الغمـوض. في هـذه الحالة، تبقـى الكلمة 

المضمون.  الوحيـد  الدليل  هي 
وهنـا، تكريم مـن »جيدّي« لمعلِّمتهـا: معلّمتي كيـارا، الكلمات 
التـي تكتبينهـا، تعلّمـت بعضـاً منهـا، وسـاعدتني كثيـراً في 

المدينة. اجتيـاز 
ختامـاً، أوّد أن أسـرد هنـا مقطعـاً مـن »المغامـرة الغامضة«، 

روايـة كتبَهـا في الخمسـينيات »شـيخ حميـدو كاِنْه«. 
»سـامبا دياللـو«، بطل الروايـة، يقول: »وفيما لـو صدف أن تّم 
إلقـاء القبـض علينا، فـي نهاية الرحلـة، وُهزِْمنا مـن مغامرتنا 
نفسـها، فسنشـعر أننا تعرَّضنـا فجـأًة، عبر الطريـق، لتحوُّل 
مسـتمّر، وأصبحنـا أناسـاً آخريـن. أحيانـاً، التحـّول ال يكتمل 
تمامـاً، يتوقَّـف عند الهجيـن، ويتركنا عند تلـك النقطة. عندئذ، 
نختبـئ، والخجـل يغمرنا«.  إنه قدر األبطـال أن يكونوا جرّافات 
تفتـح الطريق، وتتعّهـد الخالص من أجل المجتمع. سـأترككم 
ل قبل اآلخرين،  مـع الكلمة األخيرة: »Sahan«، التـي تعني التوغُّ

للبحث عـن مراٍع خصبـة للمجموعة. 

اليوم الثاين
الكلمـة التـي اخترناهـا، اليـوم، بمشـاركة المعلّميـن وتالميذ 
مدرسـة »أزينيتـاس« اإليطالية، هـي »انبهار«: تغشـية البصر 
 »Advariare« بسـبب الضـوء الكثيـف جـّداً. مـن الالتينيـة
ق باختـالف األلوان. يوجـد مرادف لهذه الكلمـة، باللغة  المتعلِـّ
الصوماليـة »Cawir«: »هـو مـا يحـدث عندما تكون الشـمس 
حـاّدة جـّداً، ويجـب حجـب العينين«، تقـول الطالبـة »هوى«. 
يقال- أيضاً- »Cawirran« للشـخص الـذي ال ُيبصر، ويضيف 

يوسـف: »ولألعمـى، أيضاً«. 
بالنسـبة إلى مـن ال ُيبصر، أو لَمـن يعاني من انحسـار النظر، 
 Meel il laga la’yahay il aa la« :فرحان يسـرد هـذا المثـل
istiraa« ويعنـي: عندمـا يصل المرء إلى بلـد الُعور، يلغي أحد 
عينيـه.  »نحـن ال نملك جميعاً الفرص نفسـها« يقـول فرحان، 
ثـم يتابـع: »ما أريـد أن أقوله هو: لمـاذا أوصلتنـا الصدفة إلى 
ل طرفاً من هـذه الحياة، من  هنـا؟ ولمـاذا يجـب علينا أن نشـكِّ
هـذا المجتمـع؟«، ويضيـف: »في أحـد الدروس السـابقة، قبل 
عـّدة أّيام، اسـتمعنا إلـى قّصة طالـب يذهب إلى معلّم شـهير، 
ويطلـب منـه أن ُيعلّمه فّن السـحر. كيف يمكننـي أن أتعلّم فّن 
السـحر؟ يسـأل الطالـب. »مكانـك موجـود في هـذه الحديقة، 
 ، وأمامـك ليلة واحـدة للعثور عليه«. يجيب المعلِّم. بالنسـبة إليَّ
تلـك الليلـة تعني حّظـي، وقدري. إذن أنا أسـأل: لمـاذا الكثير 

نوا من العثـور على مكاننـا؟ إذن، متى  ممن سـبقونا، لـم يتمكَّ
سـنملك نحن، ليلتنـا وحّظنا؟

هذا يذّكرني، فوراً، بقصيدة شـعر جميلة جـّداً، لكاظم حيدري، 
الشـاعر الحائـز على جائـزة »مونتالي«، إذ يقول: »نسـافر في 
الليـل/ ننسـى أننا عميـان/ لكي نصل إلـى أرض عارية/ التي 
م/ ونقذف  هـي بحاجة لصوتنـا/ نذهب إلـى البحر لكي نتكلَـّ
حجارة عكس الريح«.  »ماركو كارسـيتّي«، معلّم في المدرسـة، 
يستشـهد بتعبيـر »أن تكون مأخوذاً من االنبهار. عندما يغشـى 
البصـر، ويصبح ضبابياً، غير قادر على الرؤية بشـكل واضح«. 
فجـأًة، يخطـر في بـال األوالد كلمة »سـراب«. من بيـن الطرق 
األخـرى لقـول سـراب. باإلضافـة إلـى »Wirwir«، توجد كلمة 
»Dhaan dabagaalle dhaan«؛ أي المسـار الذي يجب سلوكه 
لجلـب المـاء، و»Dabagalle« تعنـي السـنجاب. السـراب هو 
الطريق الذي يسـلكه السـنجاب لكـي يذهب ويستسـقي. رغم 
غرابـة األمـر، يقول حسـن: من بيـن الحيوانات، السـنجاب هو 
الوحيـد الـذي يتجـوَّل فـي األرجاء، فـي أثنـاء الحّر الشـديد، 
»Dharaar«، كمـا يقال عندما تكون الشـمس في كبد السـماء، 

فـي أثناء القيـظ الملتهب فـي النهار. 
ثّمـة  أن  الطـاّلب  يشـرح   ،»Dharaar« كلمـة  مـن  انطالقـاً 
مصطلحـات كثيـرة فـي اللغـة الصوماليـة، مرتبطـة بالضوء 
وبكاثفتـه: »barqo« للداللة على الخيوط األولـى للنهار، عندما 
تكون الشـمس فاتـرة، و»cadceed« أشـّعة الشـمس في أثناء 

الغـروب، وهـي أجمـل مـن الجميع. 
الكلمـات كالكريسـتال، وهـي بحاجـة إلـى بيئـة مواتيـة لكي 
ل. فـي الصومـال، الضوء يملـك ألوانـاً مختلفـة كثيرة،  تتشـكَّ
لدرجـة أن هناك كلمـات كثيرة لوصفه في أثنـاء النهار، وخالل 
الفصول. هذه الكلمات تحّدد تقسـيم الوقت في النهار، بطريقة 
ر بـه هنا، في أوروبـا. كتب عبد القـادر نّصاً  مختلفـة عّمـا نفكِّ
جميالً، فـي وصف الفجر والغروب: »أنا أشـكر الله عند الفجر، 
وأصلّـي صـالة إسـالمية تدعـى »صـالة الفجر«. هـذه الصالة 
لشـكر الله وحمـده، وتقول إن »النوم هو مـوت صغير«، وأقول 
أنـا: شـكراً لله ألنـه جعلني أحيا بعـد هذا المـوت الصغير، ألن 
نوا من النهوض  هنالـك أشـخاصاً كثيرين ناموا، لكنهم لـم يتمكَّ
ثانيـًة. وعند الغـروب، أصلّي »صـالة المغرب« لكـي أحمد الله 
ألنه تركني أعيش، بعكس أشـخاص كثيرين اسـتيقظوا، لكنهم 
نـوا من العـودة إلى بيوتهم، بسـبب حادث، لـم يكونوا  لـم يتمكَّ
ينتظرونـه، و- ربَّمـا- كانـوا يفّكـرون بالقيام بأعمـال كثيرة، 

لكن حياتهـم انتهت«. 
أنهـي موضوع اليوم باقتبـاس بعض الكلمات من أغنية »جورج 
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بالما« »أنِت لألبد«: »الوقت ال يعي شـيئاً/ الوقت ال يملك حّجة/ 
الوقـت لـم يكن موجـوداً أبـداً/ الوقت مـن ابتكارنا نحـن... يا 

حبيبتـي/ الوقت هو نحن«. 

اليوم الثالث
كمـا فـي اإليطاليـة، اللسـان هـو عضـو، وظيفته نطـق اللغة، 

كذلـك- بالصوماليـة- »af«، تعنـي: )فـم، ولغة(. 
فرحـان وآخـرون مـن الطـالب، فـي الحّصـة، أّكـدوا أكثر من 
مـرّة: »الصعوبـة األولـى التي نواجههـا، بعد وصولنـا إلى هنا، 
هي مسـألة اللغـة، ألننا نبدو كاألطفال الرّضـع الذين يحتاجون 
إلـى أشـياء مختلفة لكي يكبروا، ولهذا السـبب هـم بحاجة إلى 
وقـت«.  قبـل عّدة سـنوات خلت، كنـت أحـاول أن أترجم دندنة 
لألطفـال، كانـت تنقصني كلمـة. هذه الكلمة سـتكون موضوع 
الغـد. كما يحـدث، عـادًة، في هذه الحـاالت، اتَّصلـت بأبي في 
إنجلتـرا، وغنَّيـت لـه المقاطـع التي لـم أفهمها. إنه مـن الرائع 
اإلحسـاس بـرّد فعلـه، في مثل هـذه الحاالت، يمكننـي أن أقرِّر 
تمضيـة النهـار كله فـي البحـث عـن تعبيـرات ال أفهمها لكي 
أسـمع فـي صوتـه، فقـط، ذلك النـوع من الفخـر الذي نـادراً 
م على أبـي. وفي هـذه األّيام،  مـا يجده خـالل أّيامـه. أنا أتكلَـّ
تكلَّمـت علـى طاّلب مدرسـة »أزينيتاس« اإليطاليـة، لكني- في 
ق بإيطاليا.  م على قّصـة جماعية، قّصـة تتعلَـّ الحقيقـة- أتكلَـّ
ومثـل كّل أولئـك الذين ولـدوا خـارج المدن الكبـرى، أبي كان 

يعـرف، جيِّداً، لهجـة الغجر. 
فـي الثقافة الشـفوية، ُتعتبر الذاكرة ميزة كبيرة؛ ولهذا السـبب 
 -luug« :يتـّم تحفيزهـا ودعمها باسـتراتيجيات مختلفة، مثـاًل
نغمـة الغنـاء« التـي يتـّم ترديـد قصائد الشـعر عـن طريقها. 
»Luuq« تختلـف عـن »luqaad« التـي تعنـي )لغـة(، سـواء 

وبالعربية.  بالصوماليـة 
طـالب »أزينيتـاس«، الذين لم يتلّقـوا تربية مدرسـية حقيقية، 
ـرون أكثر األغانـي، واألمثال واألشـعار،  هـم أولئك الذيـن يتذكَّ
وال يتوقَّفـون عـن ترديدهـا. هـذا المـزاج المـرح هـو إبداعي، 
لدرجـة ال ُتصّدق، بينما الرجـال المتعلِّمون، مثـل أبي، فقدوها 
منـذ زمـن طويل. في صغرنـا، كنّـا نسـّميه »Af dabeyl- فم 
الريـح«، أو- ربَّما- لغة الريح، ألنه في »dugsi«، مدرسـة تعليم 
القـرآن، كان واحـداً مـن أولئـك الذيـن يملكـون ذاكـرة قوية، 
كمـا روت لـي عّمتـي. إلى هـذه اللغـة البدائيـة، ذات الطقوس 
الممتعـة، تضـاف معرفتـه العميقـة للُّغـة اإليطاليـة. ال أقصد 
مديحـه، فهنالـك الكثيرون مثله، مـن أجيال مثيلـة أو مختلفة. 
مـا أريـد أن أقولـه إن هنالك قاموسـاً صوماليـاً - إيطاليـاً، تّم 
تأليفه لسـبب معيَّن. أولئك المختّصون، في أعوام السـبعينيات، 

الذيـن ابتدعوا طريقـة كتابة اللغة الصوماليـة التي كانت، حتى 
ذلـك الوقـت، شـفوية، كانوا هـم أنفسـهم الذين قامـوا بتأليف 
قامـوس صومالي- إيطالي. ولكن، ماذا يهـّم اإليطاليين من لغة 
هي واحـدة من اللغات الكثيـرة المحكيّة في القـارة اإلفريقية؟ 

يجـب أن نعثر على جواب لهذا السـؤال سـوّية. 
القتال، فـي اآلونة األخيرة، دفع الكثير مـن الصوماليين للهجرة 
إلـى هـذه األرض. معظمهـم يحاولـون أن يبنوا حياتهـم، وأن 
يذهبـوا إلى البلدان األوروبية الشـمالية، حيـث يتلّقى الالجئون 
معاملـة أفضـل. كان الخبـر قد انتشـر، وهم يعرفـون- بما أن 
السـلطات أخـذت بصماتهـم هنا- أنـه ال مناص أمامهم سـوى 

االسـتقرار في هـذا البلد. 
ما هو الجسـر اللغوي الذي سيسـلكه هؤالء األشـخاص؟، وماذا 
سـيكون مصير الصوماليين من األجيال السـابقة، من المثّقفين 
المبعثريـن في العالم، والذيـن يعتبرون اللغـة اإليطالية لغتهم 
لوا بها ثقافتهم؟ هم موجودون، بشـكل  الخاّصة؛ اللغة التي شـكَّ
رئيسـي في إنجلترا، وكندا، والواليات المتَّحدة، بوصفهم الجئين 

سياسيين. 
زرت لنـدن فـي العام الماضي، وكنت أتمّشـى مـع أبي وبعض 
أصدقائـه. الحظـت أنـه عندمـا يوجـد إيطاليـون فـي الجوار 
)وعددهـم كبيـر فـي لندن( كانـوا يرفعـون- فجأًة- مـن حّدة 
أصواتهـم، ويبـدو أنهـم كانـوا يريـدون، بتلك الطريقـة، بعث 
رسـالة مـا، بالوعـي منهـم. فـي إنجلترا، هـم مـن المهاجرين 
العادييـن، لكـن اللغة التـي تعلّموها في الصغـر، والثقافة التي 
اكتسـبوها، والتي تسـتهويهم بطريقة ما )ألن هذا هو اإلحساس 
الدائم للُمْسـتَْعَمْر، حّب وكراهية تجاه الُمْستَْعِمْر( هي اإليطالية. 
يـوم األحـد، كنـت أتكلَّم مـع صديقـة لي؛ زهـرة عثمـان التي 
تعمـل في مدينة »بـاري« وسـيطًة لغوية. »نحن هنا، نشـاهد، 
عـن كثـب، هـذه الموجـات الجديدة مـن الهجرة« قلـت لها، ثم 
تابعـت: »يجـب أن نجّهز أنفسـنا لكي نسـتخلص شـيئاً جيِّداً 
مـن هـذه اللغة، وعالقتهـا باللغـة اإليطالية. اللغة تعني أشـياء 

كثيرة«. 
»هـوى«، واحـدة من طالبـات المدرسـة، روت لي أمـراً غريباً، 
اليـوم. كانـت قـد تكلّمت مـع ابنتها التـي بقيت في مقديشـو، 
وقـد قالـت لهـا: أن يكون المـرء بـال أّم، يعني أن يكون رأسـاً 

بـال لسـان. مـاذا يعني رأس بال لسـان؟
فـي الختام، سـنصغي سـوّيًة إلـى مقاطع شـعرية لـ»غريس 
نيكولـس« التـي ترجمتها »باوال سـبليندوري« فـي أنطولوجيا 
»العبـور إلـى الغرب«: »عبـرت المحيط/ فقدُت لسـاني/ ومن 

الجـذور القديمـة/ بـزغ لي لسـان جديد«. 
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يعيـد حـدث دخول »فيليـب روث« إلى موسـوعة »البلياد« هذا 
الكاتب إلى الواجهة األدبية، ويسـلِّط عليـه الضوء، بعد أن كان 
قـرَّر التوقُّـف عن الكتابـة بشـكل مفاجئ، في العـام 2012، 
بمحـض إرادته، ولرغبتـه في التحـرُّر مّما سـّماه »العبودية« 
التـي تفرضهـا الكتابـة األدبيـة. كان قـراراً مفاجئاً لعّشـاقه 
الكثيريـن، عبـر العالم. ويعتبـر »فيليب روث«، في سـّن 84، 
ْون )الكالسـيكيين( أي الذين  أحـد آخر كبـار الكتـاب المسـمَّ
كتبـوا الروايـة قبـل ميالد التلفـزة واإلنترنـت، وقبـل أن تؤثِّر 
ثقافة الصـورة على مخيالهم ومرجعيّاتهـم، كما يقول الكاتب 
»مـارك وايتزمان«. اختار »فيليـب روث« الكتابة ألنه كان يحلم 
بالتربُّـع على عـرش الخيـال، مثـل الكثيرين من أبنـاء جيله: 
األميركي »إرنسـت همنغـواي«، واإلنجليزي »جوزيف كونراد«، 

»فيليب روث«
 يدخل موسوعة »البلياد«

والفرنسي »غوسـتاف فلوبير«، وغيرهم من الذين كانوا بمنزلة 
قدِّيسـين بالنسـبة إلى »فيليـب روث«، عندما بـدأ الكتابة.)1( 
ينحـدر »فيليـب روث« من يهـود بولندا، الذيـن هاجروا إلى 
أميـركا فـي بدايـات القـرن الماضـي. وكان ألبيـه المهاجر 
ص له إحدى  تأثيـر كبير في شـخصيَّته، إلى درجة أنـه خصَّ
رواياتـه، وهـي بعنوان »مـوروث« )تحمل عنوانـاً فرعياً هو 
»قّصـة حقيقيـة«(، ويحكـي فيها عـن األشـهر األخيرة من 
حيـاة والـده، وعن الروابـط القويـة التي كانـت تجمعه به، 
كمـا أهـدى روايتـه »الحيـاة المضـاّدة« )2( ألبيـه في عيد 
ميـالده الخامس والثمانين، والتي تـدور أحداثها بين أميركا 
وإسـرائيل، وتحكـي عن عائلة تشـبه كثيـراً عائلـة »فيليب 
روث« ومسـاره الشـخصي وتناقضاتـه وَهلْوسـاته بوصفه 
كاتباً ويهودياً. ويعتبر بعـض النّقاد أن هذه الرواية »تتناول 
النـزاع العربـي اإلسـرائيلي، مـن منظور اسـتعماري« )3(. 
وتحضر إسـرائيل واألراضي المقدَّسـة فـي الكثير من متنها 
الروائـي، كمـا تحضـر- بقـوّة- األجـواء الخاّصة بأوسـاط 
المثقَّفيـن اليهود، والطبقة الوسـطى اليهودية، في نيويورك.

ونتيجـة أصوله العائلية هاتـه، كان له ارتباط قـوّي بأوربا؛ 
بأرضهـا، وبثقافتهـا الروائيـة. وعـاش كثيـراً فـي أوروبا، 
متنقِّـاًل بين لنـدن ومدن أخرى، كما سـاند، في سـبعينيات 
القـرن الماضي، العديد مـن ُكتّاب بولندا وتشيكوسـلوفاكيا 
في نشـر كتبهم، خالل مرحلة الحـرب الباردة وقمع األنظمة 

االشـتراكية آنذاك، وكاد أن يدخل السـجن بسـبب ذلك.
قـد يكـون »فيليـب روث« حقَّق، اليـوم، حلمـه بدخوله إلى 
موسـوعة »البليـاد«، بعد أن مـارس الكتابة طيلة 50 سـنة، 

دخـل الروائـي األميركـي »فيليـب روث« موسـوعة »البليـاد« الفرنسـية التـي تتـّوج مسـار كبـار الُكتَّـاب فـي العالـم. 
نشر »فيليب روث« الجزء األول من أعماله الكاملة التي تشمل رواياته وقصصه الصادرة ما بين )1959 – 1997(. 

وهـو مـا سيسـلِّط الضـوء علـى مبـدع متميَّـز، ويعيد اكتشـاف جوانب غيـر معروفة من مشـواره األدبي الطويل.
د  ل، تقــول »بــول ليفــي« إن »فيليــب روث« صاحــب إبــداع »متعــدِّ مــة النقديــة الخاّصــة بهــذا الجــزء األوَّ فــي المقدِّ

ــز بفيــض إبداعــي يســتعصي علــى أيّــة محاولــة للتصنيــف«.  األشــكال، ومتميِّ

محمد مستعد

تقرير
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ف خاللها حوالـي 30 قّصة ورواية، وحصـل على العديد  ألَـّ
مـن الجوائـز األدبيـة، فـي أميـركا وعبـر العالم، مـن بينها 
جائزة »بوليتزر« األميركية في 1998، وجائزة »ميديسـيس« 
الفرنسـية فـي 2002، وجائـزة مجلّـة »لير« الفرنسـية في 
2002، لكـن جائـزة »نوبـل« مـا زالـت ال تبتسـم لـه، رغم 
أن الكثيريـن يـرون أنـه يسـتحّقها. بيعـت مئـات اآلالف 
مـن رواياتـه فـي مختلـف الترجمـات، وقد ترجـم بعضها 
 The Human - إلـى العربيـة، ومنهـا »الوصمـة البشـرية
Stain«. كمـا ُنِقلت بعـض رواياته إلى السـينما مثل »وداعاً 
كولومبـوس«، و»الرحلـة األميركية«، و»بورطنـاي وعقدته« 
اد  التـي تعتبـر مـن أشـهر مـا َكتـب، وإن كان بعـض النقَّ
يعتبـرون أن نقـل روايـات »فيليـب روث« إلـى السـينما لم 

يكـن موفَّقاً، بشـكل عاّم.

سحر الكتابة لم يعد له مفعول
تتنـوَّع التيمـات التـي اشـتغل عليهـا »فيليب روث«، لتشـمل 
التراجيديا السياسـية، والكوميديا، واليوميات الذاتية الحميمية، 
ومـن الواضح أن سـيرته الذاتية أثَّرت كثيـراً في إبداعاته، رغم 
زة والمتنوِّعـة. كما يطبـع كتاباته  أسـاليبه التعبيريـة المتميِـّ
ـم والدعابة، لكن »فيليـب روث« يعترف بأنه  الكثيـر من التهكُّ
توقَّـف عـن الكتابة فـي الوقت المناسـب، ألنه لم يعـد لديه ما 
يقولـه فـي هذا المجـال: »أعتقـد أن األمر انتهـى. أعتقد أنني 
انتهيـت«. وهـو يقصـد- ربَّمـا- أن معيـن الخيال قـد نضب، 
ولـم يعـد لديه مـا يعطيه أو هـذا- على األقّل- هو اإلحسـاس 
الـذي خالجـه عندما اتَّخذ قـراره، وإن كان ما زال يبدي بعض 
االنزعـاج عنـد الحديث عن هـذا الموضوع. وما يحسـب له هو 
فه عن الكتابة ألن  شـجاعته في إعالنه- رسـمياً وعلناً- عن توقُّ
الكثيريـن ال يعلنون ذلـك، ويفّضلون التوقُّف في صمت ألنهم- 
بحسـب رأيـه- ال يرغبـون فـي أن يعرف اآلخرون أن »سـحر 
كتابتهـم لم يعـد له أّي مفعـول« في قرّائهم. ويبـدو أن هناك 
عوامـل أخـرى خارجيـة أو موضوعيـة أثَّرت في قـراره، ومن 
أهّمهـا أنه الحـظ تراجعاً في عـدد القرّاء الجيِّديـن والجدِّّيين، 
ل، منـذ 2003، تراجعاً  لـألدب، عبر العالم؛ فهو يقول إنه سـجَّ
فـي عدد القـرّاء الجديِّين لألدب، فـي أميركا، بـل تنبَّأ بتراجع 
عددهم أكثر، في المسـتقبل، حيث أشـار إلى أنه بعد 20 سـنة 
سـيصبح عددهم مسـاوياً لعدد من يقرأ اللغـة الالتينية اليوم، 
وهـم قليلون. والسـبب في هـذه الظاهرة- بحسـب رأيه- هو 
مـا يتعـرَّض له األدب من منافسـة من ِقبَل التلفـزة واإلنترنت، 
ومـن عناصـر »الفرجة« التي تسـمح بها هذه الوسـائل، وهذا 

مـا ال يمكن لـألدب أن يمنحه ويوفره.
صـار »فيليـب روث«، اليـوم، يقضي أغلب أوقاتـه في قراءة 
الكتـب التاريخية، وممارسـة رياضـة السـباحة، إلى جانب 

إلقـاء محاضـرات حول تجربتـه اإلبداعية، فـي مكتبة مدينة 
»نوواراك- Newark« مسقط رأسه، القريبة من »نيويورك«. 
يقـوم، حاليّـاً، بكتابـة تعاليـق حول )سـيرة حياتـه( التي 
يكتبهـا أحد المؤلِّفين، بمسـاعدة مباشـرة مـن »روث«، كما 
يلتقي ببعض المخرجين السـينمائيين مثل »دافيد سـيمون« 
الـذي ُيِعّد، حاليّاً، سلسـلة تلفزية مسـتَمّدة من رواية الكاتب 

»مؤامـرة ضّد أميركا« الصـادرة في 2004.

المراجع: 
1 - عدد خاص عن »فيليب روث«، أصدرته مجلّة »لوموند«، في فبراير، 2013.

2 - روايـة »الحيّة المضـاّدة- La contrevie« الصادرة عن »غاليمار«، سلسـلة فوليو، 
.2006 العام 

3 - صديق محمد جوهر، دراسـة بعنوان: »شـايلوك في مـروج الجليل. تزييف التاريخ 
الفلسـطيني في الرواية األميركية المعاصرة«.

»الرّحالة العرب« 
وقصص »ألف ليلة وليلة« في »البلياد«

تختار موسـوعة »البلياد - La Pléiade« نشر أهّم ما تبدعه 
اآلداب، والفلسـفات اإلنسـانية الفرنسـية والعالـم، القديمة 
سـت في 1931، وهـي تابعة لدار  منهـا والحديثة. وقد تأسَّ
النشر الشـهيرة »غاليمار«. يعود اسـم »البلياد« إلى جماعة 
شـعرية فرنسـية ظهرت في عصر النهضة، في القرن 16. 
وتقوم الموسـوعة على فكرة تقديم الكتـب بطريقة ممتعة، 
للقـرّاء، مـن خـالل طبعات راقيـة ذات حجم صغيـر أو ما 
يسـّمى بالفرنسـية »livre de poche - كتاب الجيب«، مع 
غـالف مـن الجلـد المـرن المغطى بذهـب خفيـف، وعلى 
ورق يسـّمى »ورق الكتاب المقدَّس« الذي يستعمل لطباعة 
اإلنجيـل أو الموسـوعات. وعند اختيار الكتـب المتوَّجة، يتّم 
اعتمـاد المخطوطـات أو الطبعـات الموثوقة لتلـك الكتب، 
وُيَكلَّف كبـار األخصائيين بكتابة مقدِّمـات نقدية لتوضيح 
يّـة الكاتـب المحتفـى بـه، ووضـع أعماله في سـياقها  أهمِّ
فوا  التاريخي وسـياقها األدبي. ومن بين الكتَّاب الذين تشـرَّ
بصـدور طبعـات ألعمالهـم فـي »البليـاد«، يمكـن ذكـر 
األميركـي »إدغار آالن بو«، والفرنسـيان: »شـارل بودلير«، 
و»جـون راسـين«، وغيرهـم. كمـا عملـت الموسـوعة على 
االنفتـاح على اآلداب األجنبية، منها اآلداب العربية، وأصدرت 
قصـص »ألـف ليلـة وليلـة« بترجمـة كلٍّ من جمـال الدين 
بن الشـيخ، وأنـدري ميكيل. وكتـاب »الرّحالة العرب« وهي 
مجموعـة مختارة لكتابـات ابن بطوطة، وابـن جبير، وابن 
فضـالن. إلـى جانب إصـدارات خاّصـة بـاآلداب الصينية، 

واآلداب اليابانيـة، وغيرها.
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ثيثيليا دومينغيث:

كيف يمكن الحديث عن أدب ُجزر الكناري؟

حاورتها: مايتي مارتني 

ترجمة: عيل بونوا

لقاء

شـاعرة، كاتبـة، مسـتعّدة دائمـًا للتضامـن مـع القضايـا العادلـة، وخدمـة الثقافـة. ثيثيليـا دومينغيـث لويـس: مـن 
مواليد 1948 بجزيرة تينريفي )جزر الكناري(. ُمجازة في األدب اإلسباني، وهي من أبرز األديبات الكناريات. حصلت 
علـى جائـزة »كناريـاس« لـأدب، فـي دورتهـا األخيرة سـنة 2015. صدر لها قرابة عشـرين كتابًا، بين الشـعر، والسـرد، 
وقصـص األطفـال. تُرجمـت أعمالهـا إلـى عـّدة لغـات كالفرنسـية، واأللمانيـة، والرومانيـة. شـاركت محاضـرًة، فـي 

الّلغـة واآلداب، فـي عـّدة ملتقيـات ولقـاءات شـعرية، في جزر الكنـاري، وخارجها.

قليـاًل،  يقـرأون  النـاس  بـأن  مـراراً،  صرَّحـِت،   
ـًة- يقـرأون أقـّل. كيف حـال األدب  والشـباب- خاصَّ

والثقافـة، عمومـاً، فـي جـزر الكنـاري؟

- منـذ زمـن، أمسـينا نرى الكثيـر ُيكتب، بـل الكثير جّداً. 
و- طبعـاً- الكـّم شـيء والكيـف شـيء آخر، في مـا تتّم 
كتابتـه. وبـكّل تأكيـد، لكّل شـخص الحـّق فـي كتابة ما 
يريـد، ونشـره، لكـّن اإلشـكال يكمن في عدم وجـود نقد، 

أو فـي عـدم تقبُّلـه، وفـي عدم وجـود نقد ذاتـي ألن جّل ما 

ُينشـر دون المسـتوى المقبول.

  هـل تعتقديـن أن الحكومـة ُتولـي الثقافـة واألدب 

ّية التي يسـتحّقانها، أم يجب علينا التأّسي بأدباء  األهمِّ

ـه الفيتاسـي«، في التمرُّد على األدب الرسـمي؟ »التوجُّ

- األدبـاء الفيتاسـيون لم يتمـرَّدوا على األدب الرسـمي، بل 
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علـى نظـام كان يمنعهـم مـن التعبير بـكّل حرِّّيـة، وثاروا 
ضـّد »االبتذال الـذي كان ُيغرق المجتمع الذي عاشـوا فيه« 
علـى َحـّد تعبيـر رفاييل أروثارينـا، أحد هـؤالء األدباء. من 
ناحيـة أخـرى، يبدو أن الثقافة لم تكن، أبـداً، من اهتمامات 
الحكومـة؛ بـل ال يهّمهـا أن يكون الشـعب مثقَّفـاً؛ ألن ذلك 
سـيجعلها فـي مـأزق، ويكفيـك دليـاًل علـى ذلـك انعدام 

ـط ثقافي متماسـك وأصيل.  مخطَّ

  مـاذا عن الشـعر؟ وكيف حاله؟ اليـوم يخرج علينا 
شـعراء مـن كّل حـدب وصـوب.. كيف يمكـن ذلك، إذا 

كان النـاس ال يقرؤون؟

عاً. العديد من الناس يعتقدون  - المشـهد األدبي ليس مشـجِّ
أن الشـعر هـو أن تحكـي عـن حياتـك أو عـن معاناتـك، 
فـي سـطور قصيـرة، أو أن تتحـدَّث عـن غروب الشـمس 
وزقزقـة العصافيـر، وال ينتبهـون إلـى أن الشـعر، قبل كّل 
شـيء، هـو لغة. القصيـدة تسـتوجب، ليس، فقـط، الكثير 
مـن القـراءات، بل جهـداً كبيراً مـن التنقيح، أيضاً. الشـعر 

ليـس مـا تقـول، بل كيـف تقول.

  فـي سـياق متَّصـل، أنـت امـرأة مجتهـدة ال تعرف 
التعـب، هـل تعتقديـن أن النجـاح يمـّر عبـر امتـالك 
الموهبـة، باإلضافـة إلى اإلعـداد والتسـلُّح بالموارد؟

ـد أننـا ُنولـد بمهـارات للقيام بأشـياء  - طبعـاً. مـن المؤكَّ
معيَّنـة )مـن أجل الرسـم، والكتابـة، والموسـيقى..(، لكن 
هـذا ليـس كافيـاً لنصيـر فنّانيـن، أو كتّاباً أوموسـيقيين. 
يجـب اإلعـداد لألمـر، وهذا اإلعـداد يسـتمّر مـدى الحياة.

  هـل عـدد المبيعات يـدّل على الجـودة األدبية؟ أنت 
اخترت النشـر لدى دور نشر مسـتقلّة؛ فهل تظّنين أن 
دور النشـر تسـعى، فقط، إلى تسـويق ما تـراه قابالً 

للبيـع، وال تبحث عـن الجودة في األعمـال األدبية؟ 

- أوافقـك الـرأي. مـن الواضـح أننـا فـي مجتمـع، تطغى 
فيـه قيـم السـوق، ودور النشـر ال تخـرج عـن إطـار هذه 
الظاهـرة. دار النشـر هـي مقاِولـة، ومـا تسـعى إليـه هو 
الربـح الماّدي، واألسـوأ أنهـا تبيـع الجودة األدبيـة مقابل 

أّي ثمـن كان.

  هنـاك العديـد مـن الكاتبات، وهناك حضـور أنثوي 
وازن علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي، لكـن أغلب 
دور النشـر مازالت تنشـر أكثـَر للرجـال، والكثير من 
النسـاء ُيضطرون إلى النشـر الذاتي. أنت من النسـاء 

األكثـر تميُّـزاً في أدبنـا.. هل تريـن أن الكاتبات مازلن  
يعانيـن من الميـز، مقارنًة بالُكّتـاب الذكور؟

- هـذا ليس صحيحاً تماماً. دور النشـر- كمـا ذكرُت آنفاً- 
تنشـر ما يبـاع، وال يخضع ذلك لمعيار الذكـورة أو األنوثة. 
العامـل األكثـر تأثيـراً هـو المبيعـات. وبخصـوص الطبع 
الذاتـي، لألعمـال، فـإن الكتّـاب، نسـاء ورجاالً، علـى َحّد 
سـواء يقومـون بـه. الوضعيـة صعبة جـّداً، ودور النشـر 
ال ُتحـّب المخاطـرة، وهـي ُتراهـن- عمومـاً- علـى ما هو 
مضمون، وهذا يسـري علـى الجميع، ال على النسـاء، فقط.

ـد أن الكاتبـات يكتسـحن الجوائـز    هنـاك مـن ُيؤكِّ
األدبيـة، لكـن الهـّوة مازالت كبيـرة بين عـدد الجوائز 
التـي يحصدهـا الرجـال وتلـك التـي تحصـل عليهـا 
النسـاء، وطنيـاً ودوليـاً. مـاذا يجـب أن نفعـل نحن- 

الكاتبـات؟ وهـل المشـكل فـي مـا تكتبه النسـاء؟

- المعـروف أن كّل جائـزة أدبية تخضـع لمجموعة من 
الشـروط، ومنهـا تقديـم النصـوص في ظـرف مغلق، 
وهوّيـة الكاتب فـي ظرف مغاير؛ وعليـه ال ينبغي على 
لجنة التحكيم أن تعرف اسـم الكاتـب، لكننا ال نعلم إن 
كان هـذا الشـرط يتحقَّق أم ال. لكن هـذه الجوائز- إذا 
صـحَّ مـا يتّم اإلعالن عنـه- ال ُتطلع هيئاتهـا على هوّية 
الكاتـب حتى يصـدر الحكـم النهائي للجنـة التحكيم. 
الغـش موجـود، ال محالـة، وهـو يخـدم مصالـح دور 

. لنشر ا

  قـد يبـدو هـذا الحـوار مائـاًل نحـو نزعة نسـائية، 
لكنـك المـرأة األولـى التـي شـغلت مناصـب ثقافيـة 
عاليـة فـي جـزر الكنـاري، سـواء فـي إدارة »مجمع 
نحـن-  منـا  وكثيـرات  اللغـة.  وأكاديميـة  الالغونـا« 
الكاتبـات- معجبات بك، ونحسـدك، إلى َحّد ما، فبماذا 
تنصحيننـا، إذا أردنـا الوصـول إلى تلك المسـؤوليات؟ 

- لم يسـبق لي، أبداً، أن اقترحت نفسـي لتولّي أّي منصب. 
أنـا، فقط، اشـتغلت واهتممت بكّل ما هـو ثقافي. المناصب 
والتعيينـات جـاءت ألن اآلخريـن اعتبـروا أني أهـل لها، ال 

ألنني سـعيت مـن أجل الحصـول عليها.

  أنت امرأة بسـيطة، يسهل التواصل معك، وتدافعين 
عن خصوصية جـزر الكناري. هل مازالت الخصوصية 
الكنارية عيباً، بالنسـبة إلى الكّتـاب الكناريين؟ أحياناً 
ل  كثيرة، ال يكون التوزيع مالئماً، ودور النشـر ال تتحمَّ
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تكاليـف الترويج للكتاب خـارج الجزر، وال فيما بينها.

- أظـّن أن وصف الخصوصيـة الكناريـة بـ)العيب( مبالغ 
فيـه. بالطبـع، هـذه الخصوصية تحكمنـا جميعـاً، في كّل 
األحـوال، لكنهـا ظـرف آخـر، ضمـن هـذا المشـهد الـذي 
ال ُيلتفـت فيـه إلـى الثقافـة، ومـن مظاهـر ذلـك أن أغلب 
الناشـرين ال يهتّمـون بتوزيـع األعمـال، خـارج الجـزر، 

بأدبنا. للتعريـف 

  أال تعتقديـن أنـه يجـب علينـا أن نخلع ثـوب األدب 
مـن  العديـد  فـي  فقـط؟  أدبـاء،  ونكـون  الكنـاري، 
المكتبـات، يصنِّفوننا كّتابـاً كناريين، بغّض النظر عن 
الجنـس األدبي الذي نشـتغل عليه، ويضعوننا في زوايا 
ل الكتبيون المسـؤولية في  معزولـة وبعيـدة. أال يتحمَّ
التوجيـه نحو قـراءة األدب المكتوب بأقالم الكناريين؟

ال أعتبـره كذلـك؛ فهـل يمكنك- مثـاًل- اعتبار ثـوب األدب 
األميركـي الالتينـي أو الكطالني كثوب المحكـوم عليهم في 
محاكـم التفتيش؟ بخصوص الحديث عن األدب الكناري، أو 
ل  األدب اآلتـي من جزر الكنـاري، أو المكتوب فيها.. أنا أُفضِّ
عـدم الخـوض فيـه، و- كمـا يقـول خورخـي رودريغيث 
بـادرون- يمكننـا، دائمـاً، التحـدُّث عـن األدب الكناري، ما 

لـم يتّم عزلـه عّمـا ُيكتَب في أماكـن أخرى مـن العالم.

  بوصفـك كاتبـة وعالمـة لغوية، هل تريـن أن الذين 

يكتبـون بلغة جـزر الكنـاري، لديهم إشـعاع أكثر من 

الذيـن يكتبـون بطريقـة تعبيريـة خاّصـة؟ هناك من 

يختـار عـدم الكتابـة بالخصوصية اللغويـة الكنارية، 

معتقـداً أن ذلـك أقـرب إلـى العالميـة. سـيكون ذلـك 

محزنـاً لـو فعله- مثالً- غارسـيا ماركيز أو بورخيس، 

أال تريـن ذلك؟

- مـن المحـزن أن ُكتّاباً كناريين- سـعياً منهم إلى إشـعاع 

م، على  وطنـي- يسـتعملون ضميـر الجمع )أنتـم( للمتكلِـّ

منوال اللغة اإلسـبانية الشـمالية، والتي ُتمثل األقلِّيّة، تماماً. 

واألسـوأ أنهم ال يحصلون على ذلك اإلشـعاع الذي يسـعون 

إليـه. مـا يجـب علـى الكاتـب االهتمـام بـه هـو أن يكتب 

داً، باالسـتعمال الصحيـح للغتـه الطبيعية، كمـا يفعل  جيِـّ

الُكتّاب في إسـبانيا، وأميـركا الالتينية، وفـي أماكن أخرى 

ناطقة باإلسـبانية.

العنوان األصلي والمصدر:

Cecilia Domínguez: »De un tiempo a esta parte se publica mucho ‘mate-

rial de derribo’«

مجلة »دراغاريا لألدب الكناري«، 10 إبريل، 2017.

www.dragaria.es
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نهاية الحديث عن »الوصفة الجاهزة«، والقول بالبناء االجتماعي لـ»الشهرة«

كيف تصبح كاتبًا ناجحًا؟
نيكوالس جورنيت - ترجمة: خديجة حلفاوي

إذا كنـت تبحث عن وصفة معيَّنة كـي »تصبح كاتباً ناجحاً«، 
فإننـا ننصحـك بالعـدول عـن األمـر. ال توجد هنـاك وصفة 
جاهـزة: تلعـب الشـهرة علـى نطاقـات مختلفـة ومتنوِّعة، 
بالشـكل الذي يجعل الكاتـب جزءاً أساسـياً ال الجزء الوحيد 
فيهـا. إلـى جانـب ذلـك، هنـاك أوجـه مختلفة للشـهرة. ما 

له؟ الـذي تفضِّ
ليـس بمذيع تلفزيوني شـهير، وال بممثلـة خضعت للعديد 
مـن عمليـات التجميـل، لكنـك تعرفه بسـهولة؛ في سـنة 
واحـدة، بـاع أزيـد مـن مليوَنْي نسـخة من كتـاب صغير 
ال يتعـّدى 30 صفحـة، بسـعر منخفض، في فرنسـا. في 
سـّن 93 سـنة، دخل الدبلوماسـي واإلنسـانوي الفرنسـي 
»ستيفان هيسيل- Stéphane Hessel« بكتاب »استنكروا- 
Indignez-vous«، منشـورات »Indigène«، عام 2010، 
الـذي ترجـم إلـى 34 لغـة، قائمـة أكثـر الكتّـاب مبيعـاً 
علـى المسـتوى العالمـي. رّبمـا ال يكـون هـذا كّل ما في 
د إحدى  األمـر: »أينمـا ذهبت تجدهـم يتحدَّثون عنـه«، تؤكِّ
الصحافيات في جريدة »لوموند« الفرنسـية)1(، ثم تضيف: 
»لقـد نفـدت الطبعات السـابقة، ويتّم توقيـع عقود أخرى 

للترجمة«.
كان مـن الممكـن أن تكـون هـذه الظاهـرة مقّدمـة بصيغـة 

تَُعــّد الكتابــة فعــاًل تعبيريــًا مــن حــّق الــكّل، لكنهــا ليســت فــي متنــاول الجميــع. قــد ينجــح واحــد ويفشــل 
اآلالف. نصــادف هــذا األمــر بيــن الروائييــن، والشــعراء، والفالســفة... كــم مــن ُكّتــاب أصبحــوا حديــث العالــم 
ُكتَّيِّــب  أو حتــى  ثيربانتــس(  روايــة )ميغيــل دي  أو  أو كتــاب )مونتيســكيو(  )إيمانويــل كانــط(  بعــد مقــال 
صغيــر )ســتيفان هيســل(، فــي حيــن أن آخريــن كتبــوا فــي صمــت، وماتــوا فــي صمــت، دون أن يلحظهــم 
ــاب مشــهورين؟ هــل هنــاك وصفــة جاهــزة  أو يهتــّم بهــم أحــد. مــا ســرُّ ذلــك؟ بلغــة أخــرى: كيــف يصيــر الُكّت
للنجــاح؟ أليــس النجــاح، فــي عصرنــا الحالــي، »صناعــة« و»بنــاء« كباقــي مجــاالت الحيــاة واالقتصــاد األخــرى؟ 
قــوا نجاحــًا باهــرًا،  م نيكــوالس جورنيــت، فــي هــذا المقــال، رصــدًا وافيــًا لنمــاذج معاصــرة لُكّتــاب حقَّ يقــدِّ
يــة االنتبــاه إلــى الشــروط الذاتيــة،  ــدًا أهمِّ واســتطاعوا تحطيــم أرقــام قياســية فــي حجــم المبيعــات، مؤكِّ
والشــروط الموضوعيــة الكامنــة وراء فعــل الشــهرة، بوصفهــا بنــاًء جمعيــًا ومشــتركًا، أكثــر منهــا فعــل 

موهبــة فرديــة، يشــارك فيهــا الــكّل، ويســتفيد منهــا الجميــع.

ورشة الكتابة

نيقوال جورنيتفريدريك روفيلويس

ناثالي هاينيتشستيفان هيسيل
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 Une histoire -ًجديـدة لكتـاب »تاريخ الكتـب األكثر مبيعـا
 Frédéric -)2( لـ»فريدريـك روفيلويـس »des best-sellers
Rouvillois«، حيـث تسـاءل الكاتب، بعد اإلشـارة إلى التباين 
الزماني- المكاني لهذه المقولة، حول مصادر الشـهرة األدبية، 
ومنابعهـا، فـي عصرنـا الحالي. من بيـن العديد مـن األفكار 
التـي يشـير إليهـا الكتـاب، نصادف ثالثـة مصادر أساسـية 

ومثيـرة لالهتمام.
هنـاك إشـكاالت مرتبطـة بـ»الوصفـة الجاهزة« التـي يدَّعي 
بعـض الخبـراء مراسـها وإتقانها. ال يتوقَّف األمـر عند مجرَّد 
اختبار المسـألة؛ ألنـه - وفقاً لـ»فريدريـك روفيلويس«- »لو 
كان هنـاك شـخص يعـرف كيفية كتابـة الكتب التـي تحقِّق 
أعلـى المبيعـات، لََكتبهـا لنفسـه!«، بل يتجاوزهـا نحو أمور 
أكثـر تعقيـداً، مـن منطلـق أن القائمـة العاّمة للكتـب األكثر 
تـداوالً علـى المسـتوى العالمـي تتحـدَّد وفقـاً لـ»فريدريك 

روفيلويـس«، كمـا يأتي: 
1 - اإلنجيـل )4 - 6 مليـار نسـخة(، 2 - الكتـاب األحمر 
الصغير للرئيس ماو )مليار نسخة أو أكثر(، 3 - القــرآن 
الـكــريم )800 مليـون نسـخة(، 4 - قاموس شـينخوا 
)يسـتخدمه 400 مليـون من الطلبـة الصينييـن(... 7 - 
حكاية تشـارلز ديكنز )المعمَّمـة في معظم برامج التراب 
األنجلوساكسـوني(، 8 - دليـل الكّشـافة لروبـرت بـادن 
 J. R. R.« بـاول، 9 - سـيد الخواتـم التي كتبت من قبـل

Tolkien - تولكيـن« )150 مليون نسـخة(.
يظـّل الالتجانـس الظاهر في هـذه القائمة كافيـاً إلظهار أن 
ف بعيـدة كّل البعد عـن أن تكون سـبباً كافياً  موهبـة المؤلِـّ

للرفـع من شـعبية كتبه.
مـن أجل جعـل الكتاب شـهيراً وُمدرجـاً ضمن قائمـة أكثر 
الكتـب تـداوالً، ال حاجة من إلـى تزكية هذا الكتـاب من ِقبَل 
سـلطة دينيـة أو سياسـية أو تعليميـة؛ فالعيب أنـه غالباً ما 
تحقـق هذه الشـهرة بعـد وفاة الكاتـب، من غيـر أن يتوافق  
ذلـك مـع أنموذج النجاح المتـداول في عالم الشـهرة، والذي 

نأخذه جميعاً بالحسـبان.
لـم يسـبق للبشـرية أن نشـرت، فـي تاريخهـا، عـدداً مـن 
الكتـب كمـا هـو الحـال اليـوم. علـى مـدى أكثر مـن قرن 
مـن الزمـان، كان الكفـاح مـن أجل االشـتهار وبيـع الكتب 
والمصنَّفـات يحـرِّك إرادة العديد مـن الفاعليـن ورغباتهم، 
بمـن فيهـم الكتّـاب، كمـا يـدرِّس فريدريـك روفيلويـس 
مناهجهم وتقنياتهم: الناشـرون المدرَّبون على أساليب البيع 
والتسـويق، واألوصيـاء علـى النـوادي األدبيـة، والمحلَّفون، 
والنقَّـاد األدبيـون، وبائعـو الكتـب، وأخيـراً )وليـس آخراً( 
وسـائل اإلعـالم السـمعية البصريـة القـادرة علـى إطـالق 

ف والترويـج لـه، في يـوم واحد. المؤلِـّ

طرق الشهرة
ع  د »فريدريك روفيلويـس« على تنوُّ بشـأن هذه المسـألة، أكَّ
مقاليـد النجـاح، وفقـاً الختـالف البلـدان: في فرنسـا، يتّم 
منـح جوائز )الغونكور- رينادو- فيمينا(، سـنوياً، باالعتماد 
علـى حجم مبيعات الكتـب. في الواليات المتَّحـدة األميركية، 
يحصـل العكس، تماماً؛ فلـم تمنح جائـزة »بوليتزر« للكتب 
األكثـر مبيعـاً، منذ عقود. مـع ذلك، أسـهمت برامج الظاهرة 
»أوبـرا وينفـري- Oprah Winfrey« )»المحور« األميركي( 
فـي زيادة مبيعات كتب »ليون تولسـتوي«، فـي يوم واحد... 
واألكثـر مـن ذلـك أن هـذا النجـاح َتـّم بمسـاعدة الجهـات 
المعاديـة للعمـل: يمكـن للرقابـة، والعـدل، والصحافـة أن 
تفعـل الكثيـر من أجـل تحويل كاتـب مقتدر إلى مشـهور. 
 ،»Gustave Flaubert -يدين كّل من: »غوسـتاف فلوبـرت
و»ديفيـد ه. لورانـس- David H. Lawrence«، و»هنـري 
 »Boris Vian -و»بوريـس فيـان ،»Henry Miller -ميلـر
و»فالديميـر نابوكـوف- Vladimir Nabokov«، فـي جزء 
كبيـر مـن شـهرتهم، إلى َمـْن كانوا رقبـاء عليهم. ألـم ُيتَّهم 
»أليكسـاندر دومـاس« بعـدم كتابـة كتبه بنفسـه؟ لـم ُتبَع 
كتبـه بشـكل كبيـر إاّل حينمـا َتـمَّ الكشـف عن هـذا االتِّهام 
 Paul-Loup -أمام الصحافة. ألم يعمل »بول-لوب سوليتزر
Sulitzer« علـى نسـخ مؤلَّفاته، ولصقها؟ كلَّمـا تحدَّثنا عن 
ذلـك، اشـترينا كتبـاً أكثـر... باختصـار- كما يقـول المثل 
الفرنسـي-: »السمعة السـيّئة خير من الغياب الكلّي للسمعة 
 une réputation mauvaise vaut mieux que pas de
réputation du tout«، إلى درجة أنه يتّم، اليوم، في فرنسا، 
د اتِّهام كاتب معروف بالسـرقة واالنتحال كفعٍل يمكن أن  تعمُّ
يعود بالنفع العاّم على كال الطرفين: الناسـخ كما المنسـوخ. 
إن طـرق الشـهرة كثيـرة جـّداً، بحيـث ال يمكـن التنبُّؤ بها، 
خاّصـًة أن اسـتفتاء القـرّاء يمكـن أن يفاجـئ الجميـع في 
بعض األحيان )انظر حالة الديبلوماسـي الفرنسـي »ستيفان 

هيسل«)3((.
مـع ذلـك- وفقـاً لـ»فريدريـك روفيلويـس«- ال يمكن لهذه 
االنتصـارات أن تنجـح أو تسـتمّر دومـاً. هناك مـن الُكتّاب 
مـن نعيـد القـراءة لهـم، دوماً، في حيـن أن آخريـن ال نعيد 
 »Danielle Steel -القـراءة لهم أبـداً: باعت »دانيال سـتيل
مئات الماليين من الكتب، لكن ال أحد عاد لشـرائها، باستثناء 
ق األمر- إذن- بالفرق بين »السـمعة-  العنـوان األخير. يتعلَـّ
la renommée« و»الشـهرة- la célébrité«: واحـدة يتـّم 
ـل عليها مـن خالل مـّدة المبيعات واحتـرام النَخب،  التحصُّ
واألخـرى متقلِّبـة، وتسـتند إلـى اإلنتاجـات التـي يمكـن 

سـريعاً. منها  »التخلُّص« 
إن هـذا التمييز التقليدي بين األنـواع المختلفة للنجاح، الذي 
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كان لـه الفضل في ربـط بعض األنواع بـ»الثقافـة العالية«، 
والبعـض اآلخـر بالترفيه أو الموضة أو الثقافة الشـعبية، لم 
ية اليـوم، كما ذهبت إلـى ذلك الروائيـة »ناثالي  تعـد لـه أهمِّ
هاينيتـش- Nathalie Heinich«، فـي مقـال اسـتعراضي 

حول ثقافات الشـهرة)4(.
صـون بهـذا الموضوع،  قـوالً بالحقيقـة: لم يهتـّم المتخصِّ
ـراً، وبطريقة  ية التـي يسـتحّق إاّل مؤخَّ ولـم يولـوا لـه األهمِّ
تختلـف من بلد إلى آخر. في فرنسـا، تّم االهتمام بالمسـألة 
ع، خالل سـتينيات القرن الماضـي )مع ِكتاب  بشـكل متقطَّ
»النجوم- Les Stars«( لـ»إدغار موران«، و»مجتمع الفرجة- 

La Société du spectacle« لـ»غـي ديبـور«( إلـى حدود 
تسـعينيات القرن الماضـي، حيث هيمنة الرؤيـة المعيارية: 
يتم النظر إلى النجاح الشـعبي بوصفـه نتاج صناعة منفرة، 
وتنتمي إلى ثقافة جماهيرية مسـكونة بالشـرعيَّتها الخاّصة 
)بييـر بورديـو(. أشـارت األعمال والدراسـات التـي أُنجزت 
حول المسلسـالت التلفزيونية أو نوادي المعجبين )دومينيك 
باسـكوير- كريسـتيان لـو بـارت- غابرييل سـيغر(، التي 
تطـوَّرت خـالل العقد األوَّل مـن القرن الحادي والعشـرين، 
إلـى إمكانيـة قبـول فرضية وجود شـكل نشـط للمشـاركة 
الثقافيـة. فـي مقابل ذلـك، كانـت األبحاث والدراسـات في 
السـياق االنجلوساكسـوني، منذ بداياتها األولـى، أكثر وفرة؛ 
ربَّما لكون صناعة الترفيـه مبرَّرة ديموقراطياً، ومقبولة على 
نطاق واسـع فـي الواليات المتحـدة األميركيـة: كيفما كانت 
طبيعـة المؤلّف، ُيَعّد »االسـتفتاء« أساسـاً لنجاحـه وقيمته. 
 ،»cultural studies -ـزت »الدراسـات الثقافيـة حينمـا ركَّ
خـالل ثمانينيـات القـرن الماضـي، اهتمامهـا على مسـألة 
»الشـهرة«، تمَّـت اإلشـارة إلـى كـون التفضيالت الشـعبية 
تظـّل تعبيـرات نشـطة للفئـات االجتماعيـة أو المجتمعات 
ل نوعاً من  المضطهـدة، فـي حيـن أن الثقافـة العالية تشـكِّ

الفنـون »األكاديمية«.
بين هذين النقيضين، تظّل مسـألة »ربع سـاعة من الشهرة- 
»أنـدي  علـى  العزيـزة   »quart d’heure de célébrité
وارهـول- Andy Warhol« غيـر ُمعتـّد بها، لكـون »َهوَس 
النجـاح« غيـر مشـروع، أو إلمكانيـة حجـز العمـل الزائف 
مـن ِقبَـل المراقبيـن. إن صعود الثقافـات المعاصـرة التي 
تتَّسـم بالتهجين واالنتقائية، التي ال تتقلَّص أمام أّي افتراض 
أو خلط، تكشـف عـن مسـألة »الصناعة« كما »االسـتفتاء«. 
قـد يكون من الضـروري أن نعتـاد على فكرة أن الشـهرة- 
مهمـا كانـت مدَّتها، ومهمـا كان الغرض منهـا- هي ظاهرة 

ل، وُتبنـى جمعياً. اجتماعية ُتشـكَّ

المصدر:
Nicolas Journet, Comment devient-on un auteur à succès ?, Men-
suel N° 232 - décembre 2011 Comment être parent aujourd’hui?.

هوامش:
1- Alain Beuve-Méry, »Stéphane Hessel, l’indigné mondialisé«, 
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2011.
3- stéphane hessel, indignez-vous, Indigène éditions, Montpel-
lier, 2010, 32 page.
4- Nathalie Heinich, » La culture de la célébrité en France et 
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ربيعة جلطي:

أقاوم بالكتابة، 
وأؤمُن بالمواجهة الناعمة

حوار: حمزة قناوي

حوار

التــه، فهــي تتَّخــذ مــن قضايــاه المختلفــة  ــف الروائيــة الجزائريــة ربيعــة جلطــي عــن مســاءلة الواقــع وتحوُّ ال تتوقَّ
الشــعر  بيــن  جلطــي  تتنقــل  مســتقبله.  واستشــراف  اإلنســان،  همــوم  علــى  الضــوء  لتســليط  حيَّــة  خلفّيــًة 
والروايــة والنقــد والترجمــة، وفــي كّل هــذه المجــاالت تحــاول صياغــة مضامينهــا وأســئلتها، جماليــًا وتجريبيــًا، 
والتــراث  والتاريــخ  واالجتمــاع  الفلســفة  دوائــر  طرحهــا،  فــي  تالمــس،  كمــا  ومحاورتــه.  اآلخــر  علــى  باالنفتــاح 

الراهنــة. لحظتهــا  فــي  العربيــة،  المــرأة  بقضايــا  ملتحمــًة  الشــعبي، 
في هذا الحوار، نسألها عن تجربة الكتابة، ورؤيتها للعالم.

  أربعـة عقـود من الكتابـة… كيف تنظريـن إلى هذا 
التراكـم، في سـياقه الذاتـي، وسـياقه التاريخي، حتى 

اآلن؟
- ليـس باختيـاري. ُوجـدُت فـي هذا العصـر، وأنـا، لذلك، 
أنتمـي إليـه. عصـر عظيـم جـّداً، وبائس جـّداً، فـي الوقت 
نفسـه؛ عظيـٌم بإبداعاِتـه المدهشـة فـي مختلـف الفنون، 
وباكتشـافاته الخارقة في مجال العلوم والتكنولوجيا وشـتَّى 
المعـاِرف األخـرى، لكنه بائـٌس بالحروب متعدِّدة األسـباب 
وواحديـة المصّب المتمثِّل فـي الهيمنة السياسـية والهيمنة 
االقتصاديـة. بائٌس باألوبئـِة الصحيَّة، والِفكريَّة، والنفسـية، 
واأليديولوجيـة.. بائـٌس بالتلوُّث البيئـي وباألخطار المحدقة 
بكوكب األرض. بائٌس بالكراهيِة والتشـرذم في غياب الحوار 
واالحتـكام إلـى العقل، وقيم التسـامح، بمراجعه اإلنسـانية 
المختلفـة. ُوجـدُت فـي هذا العصـر، وليس من سـالٍح لديَّ 
ل والكتابـة، أدواٍت للمقاومة.  سـوى اللغة وفّن القـول والتأمُّ
أعلـم أن المقاومـة باللغـة والكتابـة، أمـام األدوات الفتَّاَكـة 
التـي يزخـر بهـا عصري، عسـيرٌة وغيـر مضمونـة، لكنني 
أنتمـي إلـى فصيلـة هـؤالء الكتّـاب والفنّانين الذيـن ُوِجدوا 
عبر عصـور التاريخ المتعاقبة؛ هم أجـدادي في الِحبر، وهم 
الذين طالما نادوا بالعدالة وبالتسـامح وبالوجود المشـترك، 

الوجـود الـذي ال تلغي فيه الـذاُت الذاَت األخـرى، وباإليمان 
بـأن كالً منهمـا تدعـم األخـرى و- إلى حـدٍّ ما- تعِكسـها، 
بحسـب تعبير إدوارد سـعيد. فكما غامر أجدادي في الحبر، 
أغامـر أنا أيضـاً، وال أضع ِسـالحي. أقاوم بالِكتابـة، وأؤمُن 
بالمواجهـة الناعمـة، وبحقيقة التغيير البطـيء العميق، في 

صالـح اإلنسـان، كي يكون إنسـاناً. 

ـعر إلـى الروايـة، هل هو تسـليٌم    انتقاُلـِك مـن الشِّ
بخفـوِت صوت هذا الفـّن السـاحر، وفاعليَّته، والبحث 
عـن خطـاب مختلـف يتناسـب مـع طبيعـة عصرنـا 
قضايـا  وتفجيـر  والمباشـرة،  بالواقعيـة  المتَّسـم 
سياسـية، وأخـرى اجتماعيـة، قـد ال يسـتطيع النّص 

الشـعري تجسـيَدها؟ 
ـعر إلى حيّز الرواية.  - ال أعتقد أن هناك انتقاالً من حيِّز الشِّ
الشـعر ليس جغرافيا نتركها لنسـتوطن غيرها. الشعر ُنولَُد 
بـه أو ال نولـُد بـه. أظـّن أننـي ُولِدُت بـه هكذا؛ تمامـاً مثل 
لـون العينيـن، أو مثل حاّسـة من الحـواّس، أو فصيلة الدم. 
ال أحـد يسـتطيع االنتقـال مـن فصيلـة دمـه! ُولِـدُت بهذه 
ل في كّل ما حولي.  الهشاشـة، وبهذه الدهشة للتساؤل والتأمُّ
َقت  ولعـّل مفاجـآت الحيـاة، الحزينة منهـا والسـعيدة، عمَّ
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ذلـك فـيَّ أكثر. الشـعر ال )أشـعره( جلوسـاً على الكرسـي 
أمـام الطاولـة، بـل أعيشـه فـي كّل تفاصيل حياتـي. أكتب 
ـعر نعم.. وأقـرؤه، يومياً، وبلغـاٍت ثالث. أّما فّن السـرد  الشِّ
فليـس جديداً عليَّ بتاتاً، فمنذ سـنوات المدرسـة وأنا أجرِّب 
فنونـه، ولَم أنشـر منه شـيئاً؛ إكرامـاً للقب )الشـاعرة( أوَّالً، 
ل في شـؤون الحياة،  وألنَّ مـن َطبعـي التأنِّـي وعـدم التعجُّ
ومنهـا النشـر، ثانياً. لـم أقرِّر نشـر الرواية إاّل منذ عشـرية 
مـن الزمـن. وعـن »دار اآلداب« اللبنانية، صـدرت لي رواية 
»الـذروة«، فوُلـدْت بالغـًة ومتمرِّدًة، واسـُتقبِلَت مـن َطرَف 
الُقـرّاء والنُّقاد واإلعالم الثقافي اسـتقباالً ممتـازاً وحارَّاً. في 
اعتقادي الشـخصي، ومن خـالل تجربتي، ليس هناك قضايا 
مما تطرحها الرواية، ال يسـتطيع الشـعر قولها، إنما اختلفت 
طبيعـة خطـاب العصر، بينمـا يظّل الخطاب الشـعري، في 
مختلـف اللغـات، يمتـح من عمـق تراثـه المحلّـي اللغوي، 
والرمزي، بشـكل عمـودي؛ األمر الذي يجعله يظـّل محدوداً، 
فإن الخطاب الروائي الذي اسـتمّد سـيولته وانتشاره، أفقياً، 
من انتشـار وسـائط االتِّصال، منذ عشرات السـنين، وعملها 
على شـيوع أشـكال السـرد في الغرب بدايًة، وتسيُّدها على 
ـعر، ثم فـي بقية الثقافـات المختلفة ومنهـا العربية، ما  الشِّ
جعـل فـّن الروايـة يطغـى علـى بقية فنـون القـول، ومنها 

الشـعر. وألننـي قارئـة )ُمزِمنـة، وُمدِمنَـة( أفهـم القـارئ 
المعاصـر للروايـة الـذي تتطـوَّر ذائقتـه بشـكل مدهـش، 
فقـد أصبح يشـترط البراعة في السـرد الروائـي، وينفر من 
اإلطناب والتكرار وعيوب السـرد األخرى. ذائقة قارئ الرواية 
بالعربيـة، أضحـت مثـل ذائقة أّي قـارئ آخـر للرواية، في 
اللغات األخرى، ُيفرِّق بين النّص الشـبيه بالشـجرة المثمرة، 
والنـّص الشـبيه بشـجرة الزينة. بالنسـبة إلـى تجربتي في 
الروايـة، أظـّن أنـه ليس من قبيـل المصادفة وحسـن الحّظ 
أن تنتشـر رواياتي، وُتقرَأ، وَتنَفـد، وتعاد طباعتها، بل يرجع 
الفضـل، في ذلـك، إلى الشـعر. ال أنكر أنني اسـتفدُت كثيراً 
مـن تجربتي فـي كتابة الشـعر، لسـنوات طويلـة، ومازلت 
أسـتفيد منهـا في صياغـة المتـن الروائي بما يتماشـى مع 
أفقيَّته وانسـيابيَّته، من تقنيات فّن التكثيف اللغوي، والجملة 
المفيـدة المبتسـرة، والصياغة المتقنة للفكـرة، دون حواٍش 
وزوائـد، واالقتصاد في القول، وكّل ما يسـتدعيه الشـعر من 
الدّقـة. ومـع ذلـك، إن االختـالَف واضـٌح بيـن المغامرة في 
كتابة الشـعر وكتابة السرد، وال بّد من ضرورة إدراك الحدود 
الفاصلـة بينهمـا، بـل يجـب تأكيـد أن الشـعر ال يطيب في 

السـرد، وال يطيب السـرد في الشعر. 

ربيعة جلطي



السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 942017

  تحتــّل المــرأة حيِّــزاً 
أعمالــك،  فــي  كبيــراً 
كشــخصية )أندلــس( فــي 
و)زليخــة/ »الــذروة«، 

»عــرس  فــي  نجــود( 
معّشــق« التــي تطــرح 
ــار  ــة واالختي ــئة الهوّي أس
والجمــال والقبــح، ومثــل 
فــي  عــذرا(  )الحاّجــة 
ــي  ــر« الت ــادي الصنوب »ن
ــا  ــل حياته ــد تفاصي ترص
وقضاياهــا عالــم الطوارق 
ــى  ــًة إل ــراء، إضاف والصح
ــي  ــاع« الت ــن بالنعن »حني
ــع  ــع )الضاويــة( م تض
ــة  ــي مواجه ــا ف رفيقاته
قلــب  وفــي  الحــرب. 
ــة، ال  ــم كوني ــالث عواص ث
ــية،  تجمعها ظروٌف سياس
ــة واحــدة، هــل  واجتماعي
ــا  ــرأة وقضاياه ــل الم ُتمثِّ
هاجســاً مســتمرّاً لِك حول 
موقعهــا مــن التاريــخ 
ومحــاوالت  والمجتمــع، 
ومقاومتهــا  تهميشــها 
تؤمنيــن-   هــل  لذلــك؟ 
أيضــاً- بمصطلــح الكتابة 

النســوية؟ 
- أنـا إنسـانيٌة، فـي رواياتي 
كما في أشـعاري. واإلنسانيَّة 
أشـمل مـن النسـويَّة.. أؤمن 
الظلـم أعمـى، وكذلـك  بـأن 
ف واإلقصاء، رواياتي ال  التخلُـّ
تفـرِّق بين األجنـاس واأللوان 
وفيهـا  واألصقـاع،  واألديـان 
شـخصيات  حيـوات  تتـوارد 
نسائية، وشـخصيات رجالية 
ال  لكننـي  أيضـاً،  عديـدة، 
وبالضرورِة-  عادًة،  أصطف- 
إلـى جاِنـب النسـاء أو إلـى 
أنصـب  وال  الرجـال،  جانـب 
محكمـًة أترافع فيهـا لصالح 

النسـاء ضّد الرجـال أو العكـس. تضحكني الفكـرة! العدّو 
الحقيقـي للمـرأة والرجل معاً هو التخلُّف وأسـبابه. التخلُّف 
الذي تعيشـه مجتمعاتنا تصنعه الرجال والنسـاء يشتركون 
معـاً فـي مصاِئره. النسـاء ُيِعـدن، عن وعـي، أو عدم وعي- 
ف، وزرع أفـكار التفوُّق الجنسـي للذكور على  إنتـاج التَّخلُـّ
اإلنـاث، والرجال َيَرْون األمر في صالحهم، فال يفعلون شـيئاً 
سـوى إيجـاد الطرق واألطـر القانونية لتطبيقـه، بحذافيره. 
فـي رواياتـي، أترك نهـر الحكاية يجـري مثل نهـر الحياة؛ 

حقيقيـاً وواضحـاً وُحرَّاً. 

فين    فـي ديوانك »النبيَّة تتجلَّى في وضِح الليل«، توظِّ
ـعرّية في التقاط تفاصيل إنسـانية، قد يغّطي  اللَُّغة الشِّ
علـى وجودها الهدير الصاخب للحياة اليومية: الطبيعة 
السـاكنة، والوقت، والظالل، وغير المرئي، كما تمزجين 
الشـعر واإليقاع الشـعري بالنثر وفنِّّياته.. ما الرسـالة 
الفنِّّيـة والمضمونيـة التـي حاولـت بلوغها وإرسـالها 

الديوان؟  عبر 
ة تتجلَّى في وضـِح اللَّيل« تمريٌن  - صحيـح.. فكتاب »النبيَـّ
علـى الحيـاة المعاصـرة، فـي أصعـب امتحاناتهـا. مـزٌج 
ـل الحياة من  بيـن البهجـِة التـي تنتاُبنـا فجأًة، ونحـن نتأمَّ
زاويـٍة ُتفضـي إلى الهاوية. بعض قرّاء الشـعر المتمرِّسـين 
ى فـي وضح  ة تتجلَـّ صيـن صنَّفـوا كتـاب »النبيَـّ والمتخصِّ
الليـل..« فـي باب المسـرحيَّة الشـعرية المعاصـرة؛ لما فيه 
من َحركة، وشـخوص، وحيوات، وأصوات متعـدِّدة، وأزمنة. 
أّمـا أنـا - بـكّل عفوية وبسـاطة- فكنت، من خـالل الكتاب 

قارئ  ذائقة 
الروايــة العربية 

مع  رت  تطوَّ
تواصــل تلّقي 

الروايات 
المتواترة

اإلنســانية أشمل 
من النســويَّة، 

والمرأة  والرجل 
شــريكا مصير، 

قضايا  أمام 
مجتمعاتهــم
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ـل العالم من حولي بجزئيّاتـه الدقيقة، حتى غير المرئية  أتأمَّ
منها، في كلٍّ من قطبه السياسـي، وقطبه االجتماعي، وقطبه 
النفسـي، وأحاول أن أرسمه باأللوان التي بحوزتي، وأحرص 
علـى الكثافـة اللغوية، والرمزية. أسـعدني أن بعـض القرّاء 
اقترحوا تحويل النّص إلى مسـرحية علـى الركح، لما يحقِّقه 

من شـروط فّن المسـرح. 

  تنتصريـن للحّب، في عالٍم ُمتأَزٍِّم، في روايتك »حنين 
بالنعناع«، مسـتحضرًة التاريخ وأبطاله »سـيرفانتس« 
و»الـواّلدة بنـت المسـتكفي«، و»زريـاب« و»ألفونـس 
دوديه« و»أبوليوس« و»إدوارد سـعيد«، وغيرهم.. وهم 
يتحرَّكـون بيـن بطلـي الحـّب المجنََّحْيـن: )إبراهيم(، 
و)الضاويـة(، اللذيـن يقفان علـى حاّفة عالـٍم ينهار، 
ويواجهـان هـالك األرض بحبِّهمـا.. هـل الحـّب، فـي 
رواياتـك، هو »أتالنتـس المفقودة«؟، وهل اسـتحضار 
التاريخ وشـخصّياته المنسـجمة، إنسـانياً، يدعم هذا 
ـه فـي البحـث عن خـالص البشـرية، وانعتاقها،  التوجُّ

عبـر الحّب؟
ـه أضواَءَهـا  - روايـة »حنيـن بالنعنـاع«، تحـاول أن توجِّ
الكاِشـفة، وُتلقـي بِشـباِكها نحو المسـتقبل البعيـد لكوكب 
األرض هـذا ، وتتصـوَّره بعد باليين السـنين، من زمن قادم. 
مسـتقبل ترسمه المعادالت السياسـية، واالقتصادية، والبنى 
الفوقيـة السـائدة، اآلن، فـي الزمن الحاضر، وتحـدِّده عالقة 
اإلنسـان باإلنسـان، وما تخلِّفه األحقاد القاِئمـة من اختالف 
العقائـد مـن جهـة، وعالقتـه- من جهـة أخـرى- بالطبيعة 
وبقيـة الكائنـات المختلفة، وما يسـبِّبه جشـعه مـن خراب، 
فـي الطبيعة والمنـاخ، وما تخلِّفه الحروب والتسـلُّح النووي 
والتلـوُّث؛ األمر الذي يحـدث »االنفجار العظيـم«، من جديد. 
فـي روايـة »حنين بالنعنـاع«، ألجأ إلـى الفانتاسـتيك وإلى 
العلمـاء، فـي حسـاب الزمـن وتفسـير الظواهـر الطبيعية، 
لتصويـر كّل ذلـك الهـول الـذي ينتظـر الكوكـب، ثـم إنني 
أعتقـد أنه، في هذا العصر العسـير، والمعقَّـد، والذاهب نحو 
حتفـه، ال شـيء ينتصر عليه وفيه شـيء سـوى الحـّب؛ هذا 
الحـّب الهادئ الطاغـي )المختلف( بين مخلوقين بشـريين، 

إاّل أنهمـا ُمجنّحان! 

ـراً، ترجـم الشـاعر عبد اللطيـف اللعبي ديوانك    مؤخَّ
ـر«، كمـا ترَجَم لـِك رشـيد بوجدرة  »وحديـٌث فـي السِّ
مجموعتك الشـعرية »من التي فـي المرآة«.. هل تعّدين 
الترجمـة مسـاراً موازياً لنقـل قضايا المبـدع وُمنجزه 
اإلبداعـي، إلى اآلخـر، وإن كان يحيا في ظرٍف حضارٍي 
ال يشـابهه، أم ُتعّدينها وسيلة التقاٍء، وجسراً ال ينتقص 
منـه المضمـون الفكـري الُمقدَّم إلـى هـذا اآلخر، في 

عالمه المختلف وتراتبيات أولوّياته، التي ال تمّت بصلة، 
إلـى مجتمعاتنا، فـي نضالها من أجـل الترّقي والتحرُّر 

ع من حركـة التاريخ؟  والتموقُّ
، ُيفتح على مصراعيـه أمام القارئ.  - الترجمـة باٌب ِسـحريٌّ
ـب الِمخيال لديِه، وُيفتح على عالم كان مجهوالً. بديهيٌّ  يخصِّ
أن أْسـَعد بترجمـة أعمالـي إلى اللغـات األخرى، الفرنسـية 
منهـا، واإلنجليزيـة، والنيدرالنديـة، واإلسـبانية، واأللمانية، 
وغيرهـا.. وألننـي أومن بـأن الترجمـة من الحلـول الناجعة 
لتضييـق المسـافات البـاردة بيـن أبنـاء األرض، سـاهمُت، 
بدوري، بترجمة شـعراء من كوبا، ومن إسـبانيا، ومن أميركا 
الالتينيـة، من اإلسـبانية إلـى العربية، وترجمـات أخرى من 
الفرنسـية إلـى العربيـة، وآخرها مجموعة شـعرية للشـاعر 
سـميح شـقير، ترجمتها من العربيـة إلى الفرنسـية. نعم.. 
الترجمة مسـؤولية ولعبة مثيرة، في الوقت نفسـه. المترجم 
مثـل سـاحر يرفع سـتار اللغـة عن عالـم مجهـول فيتجلَّى 
مدهشـاً، وُتفتح أبواب أمام القارئ ليكتشـف كنوزاً إنسـانيًة 
وحضاريـًة، فيـرى نفسـه فـي اآلخـر، ويكتشـف اآلخر في 
نفسـه. هما يتشـابهان في الجوهر، حتى لـو فصلت بينهما 

اللغـات والبحار والمحيطـات والقاّرات.
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نجاة المريني..

نظرات في منهج تحقيق 
النصوص التراثية

أسامة الزكاري

نظــرًا لغــزارة مــا اســتطاعت األســتاذة نجــاة المرينــي تحقيقــه؛ تأّطيــرًا وتحقيقــًا ونشــرًا وإشــرافًا، اكتســبت مــن 
نــات التراثيــة األدبيــة المغربيــة المعاصــرة، وواضعــة  ل إلــى خبيــرة فــي مجــال المدوَّ لهــا للتحــوُّ الريــادة مــا أهَّ
جانــب  إلــى  بتصنيفهــا  يســمح  الــذي  األمــر  الدفينــة؛  المتــون  مجاهــل  فــي  البحــث  لطــرق  اإلجرائيــة  للقواعــد 
ــد  ومحمَّ الجــراري،  وعبــاس  كنــون،  اهلل  وعبــد  المنونــي،  محمــد  أمثــال  مــن  المجــال،  هــذا  فــي  الكبــار  األعــالم 

بنشــريفة... 

ــاة  ــة د. نج ــة األكاديمي ــّد الباحث ُتَع
المرينــي، أســتاذة التعليــم العالي في 
ــد الخامس، فــي الرباط،  جامعــة محمَّ
مرجعــاً أساســياً فــي الدراســات 
المخطوطــات  وعلــم  التراثيــة، 
الشــعرية، فــي المغرب. وقد اكتســبت 
ــة،  ــذه الصف ــة، به ــهرتها العلمي ش
ــد أن  ــة، بع ــة المغربي ــل الجامع داخ
كان لهــا قصــب الســبق فــي اقتحــام 
مجاهــل علــم المخطوطــات الدفينــة، 
ووضــع الضوابــط األكاديميــة لفعــل 
»التحقيــق«، باعتبــاره أداة علميــة 
ــن  ــي مضامي ــروح ف ــّث ال ــادة ب إلع
ــه  ــالع علي ــير االطِّ ــوط، وتيس المخط
مــن ِقبَل الباحثيــن والمهتّمين. ونتيجة 
ــي  ــّد ف ــد والممت ــد الفري ــذا الجه له
الزمــن، اســتطاعت األســتاذة المريني 
تحقيــق تراكــم علمــي غزيــر، جعلها 
تتحــوَّل إلــى مرجــع زماننــا الراهــن، 
فــي كّل مــا يتعلَّــق بخبايــا االشــتغال 
ــة  ــات األدبي ــر المخطوط ــى ذخائ عل
المغربيــة الدفينــة. وقــد بلــورت ذلك 
مــن خــالل سلســلة مــن المبــادرات 
الرائــدة، علــى رأســها إســهامها 
فــي تطويــر الــدرس الجامعــي 

ــا فــي إنشــاء  ــص، ونجاحه المتخصِّ
وحــدة لتحقيــق المخطــوط العربــي، 
داخــل شــعبة اللغــة العربيــة وآدابها، 
ــة  ــة لجامع ــة اآلداب التابع ــي كلِّيّ ف
ــم  ــاط، ث ــد الخامــس، فــي الرب محمَّ
ــر سلســلة مــن  االنخــراط فــي تأطي
صــة  األطاريــح الجامعيــة المتخصِّ
ــار  ــز المس ــوع، وتعزي ــي الموض ف
ــة  ــدارات العلمي ــن اإلص ــة م بمجموع
الرائــدة والمؤّسســة، مــن قبيــل كتاب 
»شــعر عبد العزيــز الفشــتالي- جمع 
وتحقيــق دراســة« )1986(، وكتــاب 
ــة  ــات المكتب ــوادر مخطوط ــن ن »م
المغربيــة« )2001(، وكتــاب »شــعر 
أبــي العبــاس أحمــد بــن القاضــي- 
ــة« )2004(،  ــق دراس ــع وتحقي جم
وكتــاب »مــا تبّقــى مــن رحلــة ابــن 
ــة«  ــق دراس ــع وتحقي ــه- جم حموي
ــن  ــي ب ــعر عل ــاب »ش )2012(، وكت
منصــور الشــيظمي- جمــع وتحقيــق 
ــعر  ــاب »ش ــة« )2013(، وكت دراس
ــى الفشــتالي- جمــع  محمــد بــن عل
وتحقيــق دراســة« )2016(،... أضف 
إلــى ذلــك أن األســتاذة المرينــي 
تجربتهــا  ترســيخ  اســتطاعت 

األكاديميــة، تأصيليــاً ومنهجيــاً، مــن 
خــالل اإليقــاع المرتفــع إلســهاماتها 
الغزيــرة في نــدوات علميــة ومنتديات 
مة،  صيــة محكَّ أكاديميــة ومنابر تخصُّ
ــه؛  ــرب أو خارج ــل المغ ــواء داخ س
ولعــل هــذا مــا أضفــى بعــداً متميِّــزاً 
علــى رصيــد منجزهــا العلمــي الــذي 
ــل  ــل وللتأمُّ ــدراً للنه ــى مص أضح
ــال  ــى أجي ــبة إل ــتثمار بالنس ولالس
الباحثيــن الذيــن ارتبطــوا بها، ســواء 
ــًة أو  ــم )طلب ــم، بوصفه ــن موقعه م
باحثيــن(، ومــن موقعهــم، بوصفهــم 
ــوا -  ــن انفتح صي ــن ومتخصِّ ي مهتمِّ
ــم  ــى عوال ــم- عل ــل تنقيباته بفض
المخطوطــات التراثيــة المغربيــة، 

ــة. والعربي
ونظراً لغزارة ما اسـتطاعت األسـتاذة 
المرينـي تحقيقـه، تأطيـراً وتحقيقـاً 
ونشراً وإشـرافاً، اكتسـبت من الريادة 
ل إلى خبيرة في مجال  لها للتحـوُّ ما أهَّ
المدوَّنـات التراثيـة األدبيـة المغربيـة 
المعاصـرة، وواضعة للقواعد اإلجرائية 
لطـرق البحـث فـي مجاهـل المتـون 
الدفينـة؛ األمر الذي يسـمح بتصنيفها 
إلـى جانـب األعـالم الكبـار فـي هـذا 

كتب
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المجـال، مـن أمثـال محمـد المنوني، 
وعبـد اللـه كنـون، وعباس الجـراري، 

بنشـريفة...  ومحمد 
ونظـراً لهذه القيمـة االعتبارية الراقية، 
انتبهت األسـتاذة المريني إلى ضرورة 
مـع  العلميـة  لتجربتهـا  »التوثيـق« 
العربي وطالسـمه  عوالـم المخطـوط 
المتداخلـة؛ تجميعاً لنتائج أعمالها ذات 
الصلـة، واسـتثماراً لجهدها التأطيري، 
والتنقيـب  البحـث  ألدوات  وتعميمـاً 
باسـمها،  ارتبطـت  التـي  والتدقيـق 
رًة  عالمًة مجـدِّدة، وباحثًة منقِّبة، ومفكِّ
رصينـة، ومحقِّقة صارمـة، ال والء لها 
إاّل للبحـث العلمـي وألدواتـه اإلجرائية 
التأصيليـة. وقـد أجملـت نتائـج هـذا 
المنحـى فـي كتـاب تجميعـي، صدر 
خـالل مطلع السـنة الجارية )2017(، 
منهـج  فـي  »نظـرات  عنـوان  تحـت 
تحقيـق النصـوص التراثيـة«، فـي ما 
مجموعـه )161( مـن الصفحات ذات 
الحجـم الكبيـر. إنه كتاب يسـتحضر 
ويقـدِّم  المرينـي،  األسـتاذة  مسـار 
خالصـة تعب السـنين الماضيـة، بين 
غبـار المخطوطـات الدفينـة ورطوبة 
صة. المكتبات ودور األرشـيف المتخصِّ

كرونولوجـي  بتتبُّـع  األمـر  ق  يتعلَـّ ال 
داخـل  المرينـي،  األسـتاذة  لمهـاّم 
مجـال  فـي  وخارجهـا،  الجامعـة 
االنفتـاح علـى المخطوطـات الدفينة، 
بقـدر مـا هـو رصـد لمعالـم النبـوغ 
المنهجـي والتفكيكي فـي أدوات فعل 
التحقيق وسـبل التدقيق في المضامين 
ـالع عليها،  ومعالجتهـا، وتيسـير االطِّ
ثـم اسـتثمارها. ولعـّل هذا مـا أدركه 
األسـتاذ عبـاس الجـراري، عندما قال 
فـي كلمته التقديميـة: »وعلى عكس ما 
كان يظّن بعـض الراغبين في التحقيق 
مـن أن األمر يقتضي، بعد جمع نسـخ 
النّص، مجـرَّد المقارنة السـريعة بين 
يمكـن  مـا  لتحديـد  األخـرى  نسـخه 
أن يكـون األصـل، مـع كتابـة مقدِّمـة 
دراسـية، وإضافـة بعـض التعليقـات 

فـي الهامـش، فـإن األسـتاذة نجـاة 
كانـت تلّح علـى تعميق قـراءة المتن، 
بصبـر وأناة، مـن خالل كّل مـا يكوِّنه 
على مسـتويات كلٍّ مـن اللغة، والنحو، 
والمقوّمـات  والعـروض،  والصـرف، 
مـن  وغيرهـا  واألسـلوبية،  البالغيـة 
األساسـيات التـي كان قد بـدأ إهمالها 
أو التهـاون في تدريسـها...« )ص9(. 
ـه  وبخصـوص السـقف العـاّم الموجِّ
لمضاميـن الكتاب، تقـول المؤلِّفة في 
كلمتهـا التقديمية: »إن ما يسـعى إليه 
هـذا الكتـاب، الـذي أضعه اليـوم بين 
أيـدي الطلبـة الباحثيـن، هـو تقديـم 
تصـوُّر إيجابـي - بنـاًء علـى تجربتي 
المتواضعـة- لما يجـب أن يكون عليه 
واقـع التعامـل مـع التـراث العربـي 
المخطـوط، وما يجب أن يتوفَّر للباحث 
الـذي يرغـب فـي التعامـل مـع هـذا 
التـراث المخطـوط، مـن مـواّد وآليّات 
وزاد معرفـي وقـدرات، وكلّهـا عوامل 
أساسـية تسـاعده علـى النجـاح فـي 
تـه، مـع حسـن امتالكه لوسـائل  مهمَّ
العمل وأدواتـه المختلفة، وأهّمها علوم 
اآللة والخـّط والتاريخ، إضافـًة إلى ما 
للُّغـة العربية من دور فـي اإلبحار في 
هـذا العالـم المتعب والمفيـد، في اآلن 

نفسـه...« )ص. 13 - 14(.
وبالنسـبة إلى اآلفـاق العلميـة الرحبة 

ـرة لمنطلقـات االشـتغال علـى  المؤطِّ
َصتهـا  لخَّ فقـد  التراثيـة،  النصـوص 
األسـتاذة المريني بشـكل دقيق، عندما 
قالـت: »الحديـث عـن التـراث شـائك 
ومربـك، لذيذ ومفيد في اآلن نفسـه، ال 
يمكـن أن يتحدَّث عنه إاّل من أَحبَّه وملك 
عليـه جوارحـه، فاشـتغل بـه ليعكف 
على فّك طالسـمه واستخالص مكنونه، 
ـر وروّيـة، و- مـن ثـمَّ-  بحـذر وتبصُّ
يكون الباحث في التراث قارئاً مسـتَفزّاً 
يجتهـد فـي تحليلـه وتفكيكـه وإعادة 
تركيبـه، ليمنحـه حياة جديـدة تغري 
باإلقبـال عليـه والتمتُّـع بجماليَّته... إن 
يـاً وضبطاً  البحـث فـي التـراث، تقصِّ
وتحقيقـاً وتوثيقـاً، يدعـو إلـى وقفات 
متأنِّيـة عند النـّص التراثـي، باعتباره 
ذخيـرة وأمانة، في اآلن نفسـه. فكيف 
ننجـح فـي التعامـل معـه، وفـي لفت 
النظـر إليـه، بإعـادة الحياة إليـه؛ أي 
أن كان دفيـن رفـوف  بإحيائـه بعـد 
مكتبـة عاّمـة أو خزانـة خاّصـة؟ إن 
التعامـل مع التـراث بالبحـث والدرس 
يعنـي متابعة التطـوُّر الحضاري لألّمة 
التـي أنتجته، بناًء علـى موقف إيجابي 
يهدف إلى تحليله ونقاشـه، لالستفادة 

)ص15(. مسـتقبالً...«  منه 
يبـدو أن العـودة المتجـدِّدة لتقليـب 
صفحـات النصوص التراثيـة الخاّصة 
بالمجـال اإلبداعي، والمجال الشـعري 
ل قاعدة إلعادة تجميع  )تحديداً(، تشـكَّ
يات الهوّية الثقافية، والحضارية،  تشظِّ
لمغاربة العقـود والقرون الماضية. وال 
شـّك فـي أن تأطير هذا االنفتـاح بعّدة 
منهجيـة ومعرفيـة مجـّددة، وبرؤيـة 
نقديـة صارمـة، سيسـاهم فـي نفض 
الغبـار عّمـا ظـّل منسـيّاً. وغنـيٌّ عن 
التذكيـر أن هذه النصـوص تمتلك، من 
القـوّة، مـا يضمـن تحييـن مضامينها 
وتحويلهـا إلى ماّدة خـام مركزية، في 

االشـتغال وفي االسـتثمار العلميَّيْن.

نجاة المريني
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أنا أحكي.. إذن أنت موجود
محمود فرغيل

فـي روايـة إسـماعيل فهـد إسـماعيل 
العيـن،  )دار  حنظلـة«  عهـدة  »علـى 
2017(، تبـرز رؤيـة سـردية للوعـي 
المنبثـق مـن خـالل شـخصية ناجي 
لهـذا  المحفِّـزة  والشـخصية  العلـي 
الوعـي المتمثِّلة في كائنـه االفتراضي 
حنظلـة، ويقع فعل الحكـي في صلب 
وبنائـه  الوعـي  هـذا  تفعيـل  عمليـة 
عـة، وفقاً لحالـة ناجي  بصـورة متقطِّ
سـريرياً،  ت،  الميِـّ وهـو  الَمرَضيـة، 
فـي إحـدى مستشـفيات لنـدن، لمّدة 
سـبعة وثالثيـن يومـاً، ومـن خاللـه، 
ل الوعـي، بوصفه ماّدة سـردّية  يتشـكَّ
تحفِّـز الشـخصيات، وتفتح مسـارب 
التواصـل بيـن ناجـي العلـي وكائـن 
شـخصية  هـو  افتراضـي  سـردي 
حنظلـة الشـهيرة، فـي خلطـة بديعة 
من التاريخـي والمتخيَّل؛ حيث يتحوَّل 
الحكـي إلـى رهـان حيـاة، ومحاولـة 
لبعـث ناجي من موته السـريري؛ ومن 
َثمَّ ينبثق الوعي، ويتالشـى عبر مراحل 
الروايـة المختلفـة، وقـد جـاء تبـادل 
الحكـي بين ناجـي وحنظلـة، بوصفه 
فعـل وجود وتحقيق لهوّية كليهما، وبه 
ـد كينونتهما في كوجيتو سـردي،  تتأكَّ
مفـاده: أنا أحكـي؛ إذن أنـت موجود، 
فالروايـة هي شـهادة بين شـخصين، 
ويسـعى حنظلة، وهو مـن بنات فكره 
وضميـره، إلى أن ينتشـل صاحبه، من 
خـالل تواصـل يوقـظ عطب جسـمه 
ويـأس نفسـه، بالحكـي عـن فجيعته 

التـي هـي فجيعـة حنظلـة ذاته.                                 

تنقسـم الروايـة إلـى ثمانيـة فصول، 
لتقابـل األّيـام الثمانيـة األخيـرة مـن 
حيـاة ناجي، فتبـدأ الرواية مـن اليوم 
وتبـرز  السـريري،  لموتـه  الثالثيـن 
)أنـا(  بوصفهـا  حنظلـة  شـخصية 
ثانيـة لناجي، أو كائنـاً افتراضياً يقوم 
بإيقـاظ الوعي، من خـالل حكي يأتي 
لعطـب  كعـالج  أو  تحفيـزي  كفعـل 
الذاكـرة، وهـو أداة تنشـيط، ال لذاكرة 
ناجـي فـي فراشـه، فقط، بـل للوعي 
الجمعـي العربي كلّـه؛ ألن قضايا مثل 
قضايا االغتيال للشـخصيات واألوطان 
ال تسـقط بالتقـادم، لذا فقـد ُفتِح منذ 
عامين )أي عـام 2015( التحقيق، من 
جديـد، في قضيـة اغتيـال ناجي. وقد 
عهـد الكاتـب لحنظلـة أن يقـوم بهذه 
فيهـا  نجـح  التـي  الصعبـة  المهّمـة 
إلـى حيـن، من خـالل القـول والفعل 

المسـتمرَّْين، والتحفيز المباشر لناجي 
النتشـاله مـن براثـن اليـأس، ليعـود 
إلـى آلـه وصحبـه، وليكشـف هوّيـة 
قاتليـه، ورغـم أن القاتـل مجهول في 
الواقعيـن: الحقيقـي، والسـردي، فإن 
عمليـة التحفيـز أتت أكلهـا، من خالل 
فعل الحكـي ذاته وقدرتـه على تقديم 
شـهادة دامغـة الينمحـي أثرهـا، وإن 

غابت شـخصياتها الرئيسـة.
عاتقـه  علـى  حنظلـة  يحمـل  وكمـا 
مهّمـة الحكـي األسـاس إليقـاظ وعي 
ناجـي، ومحاولـة انتشـاله مـن هـوّة 
اليـأس، وهـو مـا يحـدث مـن خـالل 
تفاعـل ناجـي وارتباطـه مـع حنظلة 
وافتقـاده له؛ فـإن الحكـي والتواصل 
بيـن الوعيَيْـن المتخيَّلَيْن- مـن ناحية 
أخـرى- يسـهمان فـي بناء شـخصية 
حنظلـة ورقيـاً، بوصفـه ذاتـاً ثانيـة 
لناجـي، فنتعرَّف إلى مالمح شـخصية 
إنسـانية تعتمل في داخلها كّل مشاعر 
البشـر، وتنـّد عنهـا عواطـف متباينة، 
ويسـخر،  ويجـادل،  يحتـّج،  فهـو 
ويحفـز، ويعتـرض، ويحـّب ويشـعر 
باالنتمـاء، لكنه في الوقـت ذاته- عالق 
بنفـس ناجي، يعتمـل داخلها، ويرتبط 
بهـا برابط رحيمي ال ينفصـم، إنه من 
بنات أفـكاره أو ضميره الداخلي، فكال 
الشـخصيَّتَيْن يتّم تمظهرهما من خالل 
فعـل الحكـي والتواصل، الـذي يحفر 
فـي ذاكرة ناجي، فيوقـظ حنظلة وعي 
ناجـي، كذا يعيـد ناجي، فـي لحظات 
وعيـه، تخليـق شـخصية حنظلـة منذ 

»على ُعهدة حنظلة«
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فه عند العاشـرة، أو  الميالد، وسـّر توقُّ
مغـزى ظهـوره بالصورة التـي اعتاد 
أن يظهـر عليهـا في لوحـات صاحبه. 
وإلـى جـوار قيـام حنظلـة بالسـرد 
ونقـل الحمـوالت المعرفيـة المختلفة 
الغائبة عـن وعي ناجـي، بفعل الموت 
السـريري وتوقُّف حواّسـه وأعضائه- 
باسـتثناء القلـب- عـن العمـل.. إلـى 
جـوار تلـك الوظيفـة، يقـوم حنظلة، 
بوصفـه قنـاة الوعـي الناقلـة لناجي 
ـل الحواس، بـكّل مـا يصدر عن  معطَّ
جـاءت  التـي  األخـرى  الشـخصيات 
لالطمئنـان علـى ناجـي في فراشـه، 
سـواء أكانـت وداد زوجتـه، أم كانـت 
حنيـن صديقتـه الكويتيـة، أم كانـت 
شـخصيات تاريخيـة أخـرى، من مثل 
إميـل حبيبي، ونور الشـريف، وسـعد 
اللـه ونـوس، وغانـم النجار....إلـخ ، 
فـي كّل تلك المقابـالت، يظهر حنظلة 
واعيـاً- علـى األقـّل- بمـا يصـدر عن 
تلك الشـخصيات مـن أفعـال ال يراها 
ناجي، إنما تعمل لديه حاّسـة السـمع، 
بوصفهـا وسـيلة اتِّصاله بالعالـم أّما 
الرؤيـة فمـن خـالل حنظلـة، فناجي 
هـو األذن وحنظلـة هـو العيـن، فـي 
تكامـل سـردي منسـجم يكشـف عن 
دور السـرد في بناء كلتا الشخصيَّتَيْن، 
ومـن ناحية أخـرى يسـهم تنبيه وعي 
ناجـي فـي التعرُّف إلـى مراحل تخلُّق 
د هويَّته  شـخصية حنظلة ذاتـه، وتتأكَّ
منـذ أن كان فكـرة انبثقـت فـي ذهن 
ناجـي، مع التقاطه لحبّـة حنظل، قيل 
إن المـرارة فيهـا تنتقل مـن اليد التي 
تلتقطهـا إلى الفـم. إننا أمـام محاولة 
لبعث الحياة لـكّل من الراوي والمروي 
عليـه، مـع اختـالف حركـة الحكـي 
المتبادلـة. مـن هنـا، تتأّسـس هوّيـة 
األنـا في مرايـا اآلخر، حضـوراً وغياباً 
واتِّصاالً وانفصاالً، فـي حركة بندولية 

الطرفين.                                       بيـن 
فـي  ناجـي،  بلسـان  الحكـي  وفـي 
فتـرات الوعي وخروجه مـن الغيبوبة، 

مـا يحقِّق كينونتـه، ويعبِّر عـن تيقُّظ 
وعيه، وانتعاش ذاكرته التي هي شـرط 
ضـروري لبنـاء وعـي فاعل يسـتطيع 
ل ماضيـه، ويتمثَّل مسـتقبله،  أن يحلِـّ
لكنه- مـن جهة أخـرى- يحقِّق وجود 
مسـتمع آخر متابع، يتّم إنعاش ذاكرته 
وتجديـد وعيه من خالل القـراءة، رغم 
اعتمـاد الروايـة على السـمع، بوصفه 
الحاّسة األساسـية للتواصل بين ناجي 
والعالـم المحيـط، إذ كّل الشـخصيات 
ت الحكي الشـفاهي علـى آذانه إالَّ  تولَـّ
مـا تقـرؤه عليـه )حنيـن( مـن أعمال 
إميـل حبيبـي، وهي تقرأ بصـوت عاٍل 
إلنعـاش ذاكـرة هذا المسـّجى، سـواء 
أكان شـخصاً أم كان وطناً أم كان أّمة؛ 
وذلك ألن ضمير المخاطب المسـتخدم 
مـن ِقبَل ناجي )الـراوي( يضع القارئ 
فـي قلب التجربـة ذاتها التي عاشـها، 
ويمكن إسـقاطها علـى الوعي الجمعي 
العربـي، والفلسـطيني فـي عموميَّته. 
فـال يفتـرض فـي السـامع أن يكـون 
في المشـهد، ولكنه يوجـد- بالتأكيد- 
خارجـه من خـالل القـرّاء المحتملين 
الذيـن ال يقصد أن يمّدهم بالمعلومات، 
إنمـا ينبِّه وعيهـم ويحفِّزه باألسـاس، 

وهـذه هـي الوظيفـة الباقيـة، خاّصة 
أن المخاطـب فـي داخـل الحكي ميِّت 

.ً سريرّيا
تضافـرت لعبـة الضمائـر، إضافة إلى 
ـد الخالـي  االنسـياب الكتابـي المتعمَّ
من مؤّشـرات كتابيـة مميَّزة لألصوات، 
إلبراز الهدف، هـدف الكاتب الحقيقي؛ 
وهـو تجديد الوعـي الجمعـي العربي 
تتـآكل  ال  لكـي  ذاكرتـه،  وإنعـاش 
وتصدأ بفعل عوامـل التعرية والطمس 
المسـتمرّة، كمـا يحمـل حنظلـة، في 
حكيه المتبادل مع ناجي، كّل محفزات 
القراءة، ذلك أنه ال يسـتطيع أن يحكي 
إال من خـالل آَخر يسـتمع إليه، و-من 
د بدونه،  د هويَّته بمـن ال تتأكَّ َثـمَّ- تتأكَّ
ل،  المتخيَـّ اآلخـر  هـذا  اآلخـر،  وهـو 
سـواء أكان ناجيـاً، الميِّت سـريرياً، أم 
ب االنتباه  كانـوا القرّاء؛ وهـو ما يتطلَـّ
لمـا يتـّم حكيـه، و- مـن َثـمَّ- تكون 
وظيفتـه األسـاس إيقـاظ الوعي داخل 
الخطـاب وخارجه، حتى يتجاوز تخوم 
الشـخصية الرئيسة إلى الوعي الجمعي 
الفلسـطيني، والعربي، فتتحوَّل الرواية 
إلـى ترنيمـة حّب، من أجـل بعث وعي 

سـريرياً. ماتت  أّمة 

إسماعيل فهد إسماعيل



السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 1002017

ِشعريّته مثل أفالمه
عامد الدين موىس

»برفقـة  الِشـعرّية  مجموعتـِه  فـي 
الريح«، الصادرة، حديثـاً، في طبعتها 
 ،)2017( »أثـر«،  دار  عـن  العربيّـة، 
يقّدم الشـاعر والمصـّور الفوتوغرافي 
العالمـي عبّاس  والمخرج السـينمائي 
مـن  ُمختلفـة،  »كتابـًة  كيارسـتمي 
حيُث الشـكل والمضمون، عـن الكتابة 
الِشـعرّية السـائدة فـي إيـران، اليوم، 
فكتابتـه مثل أفالمه، مزيـٌج من الُعمق 
الفلسـفّي والبسـاطة، وهي تجعل من 
همـوم الكائنات هّماً شـخصيّاً صادقاً، 
كمـا أنها تقّدم أسـئلًة كبيرًة من خالل 
كلمـات قليلـة موجـزة منتقـاة بعناية 
ورؤيـة مصقولـة، من خالل البسـاطة 
اللغويـة، تارًة، واللعـب بالمصطلحات 

اللغويـة، والمفارقـات، تـارًة أخرى«.
طهـران،  فـي  )المولـود  كيارسـتمي 
22 يونيـو، سـنة 1940(، نشـط فـي 
أكثـر مـن مجـال إبداعـّي، بـدءاً مـن 
اإلخراج السـينمائي، مـروراً بالتصوير 
الفوتوغرافي، وصوالً إلى كتابة الِشعر. 
حيُث كانـت الخصوصيّة جليّـًة، وكان 
اإلبـداع هو القاسـم المشـترك بين كّل 
هـذه المجـاالت. فيما المبـدع كالطائر 
الغنّـاء فـي تنّقلِه من ُغصـٍن إلى آخر، 

ومن شـجرٍة إلى أخرى أو من غابٍة إلى 
أُخـرى، طالمـا أّن من ُيبـدع في مجال 
مـا قد يتجـاوزه إلـى مجـاالت أُخرى 
عديـدة، وإن كان األوَّل احترافيـاً، فيما 
األخرى ال تعدو كونها أشـبه باستراحة 
»المحـارب بيـن معركتيـن« أو أكثـر 

. قليالً

قصيدة الفوتوغراف
كيارسـتمي  عبـاس  قصيـدة  تنهـل 
ِشـعريَّتها من الطبيعة الريفيّة، وهو ما 
يمنحها المزيد من السالسـة وسـهولة 
التلّقـي؛ حيـُث تأخذ شـكل المشـاهد 

المؤّطـرة فـي الصـور الفوتوغرافيّـة، 
حميمـة،  أماكـن  مـن  القادمـة  تلـك 
»الفزّاعـة«  معـاً.  اآلن  فـي  وقصيّـة، 
و»القريـة«  و»الحقـل«  و»الحصـان« 
و»نبـاح الكلـب« والثلـج« و»النحـل« 
و»الطائر« و»أزهـار الكرز«.. مفردات 
نجدها، بكثرة، لدى كيارسـتمي؛ حيُث 
يقول في أحـد المقاطع: »دويُّ الرّعد/ 
يقطـُع/ ُنبـاَح الكلب/ فـوق القرية«، 
وفـي مقطـع آخـر، نقـرأ: »الحصـاُن 
الُمحّمـُل/ يتريَُّث/ لدى عبوره/ بحقل 

لبرسيم«. ا
إلـى  جنبـاً  التعبيـر،  فـي  البسـاطة 
جنـب مـع العمـق فـي الرؤيـة، هـي 
االسـتراتيجية الوحيدة لِشعرّية عباس 
كيارسـتمي. مفرداته شـفيفٌة أكثر مّما 
ينبغـي، تبـدو كأنهـا ال مرئيّـة، فيمـا 

جملتـه قصيـرة وشـديدة التكثيـف.

تقنية المقطع
يعتمد كيارسـتمي، في تشييد قصيدته، 
على تقنيـة المقطع، القريبـة- إلى حّد 
ما- من األنمـوذج العالمي لـ»الهايكو« 
اليابانـي، حيُث الِشـعرّية الوامضة في 
التقـاط المشـاهد الجّذابـة و»األفـكار 
البسـيطة«، ثّم تدويرها ِشـعراً: »عندما 

علــى  احتــوت  قــد  العربّيــة  المكتبــة  تكــون  الريــح«،  »برفقــة  البكــر  لمجموعتــه  العربّيــة  الترجمــة  بصــدور 
المجموعــات الِشــعرية الثــالث لإليرانــي عّبــاس كيارســتمي، إذ صــدرت الترجمــة العربّيــة لمجموعتــه الثانيــة 
»ذئــب متربّــص« فــي دمشــق، ســنة 2006، فيمــا صــدرت ترجمــة مجموعتــه الثالثــة واألخيــرة »ريــح وأوراق« بدايــة 

ميالنــو. فــي  ــط«،  »المتوسِّ منشــورات  عــن  الحالــي  العــام 

»برفقة الريح« لعّباس كيارستمي
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هببـُت مـن النّـوم/ كاَن الوقـُت بداية 
أكثـر«،  أقـّل/ وال  ال  تمامـاً/  الربيـع 
»يئنُّ القطاُر/ ويتوّقف،/ فراشٌة نائمٌة 
علـى سـّكة الحديد«، »ضائـٌع أنا/ منُذ 

ـٍة/ بين الفصول«. سـنواٍت/ كَقشَّ
ثّمـة لغـة سـينمائيّة جليّـة، نتلّمسـها 
فـي قصائـد عبّـاس كيارسـتمي؛ بدءاً 
من حركة العدسـة )الـزوم(، ببعديها: 
بالجانـب  مـروراً  والبعيـد،  القريـب، 
التأّملـي الـذي يضفـي جماليّـًة علـى 
النـّص المدّون، وينقلـه من كونه »نّصاً 
مكتوبـاً« إلـى »نـّص بصـري« أشـبه 

التشـكيليّة. باللوحة 
ولعلّـه بإمكاننـا أن نعتبـر كّل نّص أو 
مقطع مـن المجموعة فيلماً سـينمائياً 
قصيراً، أحياناً، أو صـورة فوتوغرافيّة، 
أحيانـاً أخـرى. إْذ ثّمـة تداخـل حميم 
مـا بيـن العوالـم الثـالث: »الِشـعر«، 
حيُث،  و»الفوتوغـراف«،  و»السـينما«، 
في الحالة األولى، ثّمة حركة ديناميكيّة 
مذهلة، فيما ال شـيء، في الثانية، سوى 
الصمـت؛ »الحركة« و»الصمـت«، هنا، 
ألسـئلة  إشـكاليّاً  طرحـاً  بوصفهمـا 
وجودّيـة ذكيّـة، تحاكـي الواقـع الذي 

. نعيشه
من أبـرز المقاطع التـي تأتي في هذا 
االتِّجـاه، نقـرأ: »مائُة شـجرٍة قوّية/ 
انكسـرت فـي الّريـح/ ومن شـجيرٍة 
الّريـُح/ ورقتيـن  أخـذت  صغيـرة/ 
فقـط«، »داخل المـزار/ بألف شـيٍء 
فّكرُت،/ وعندما خرجُت/ كان الثلُج/ 
قد غطى األنحـاء«، »دفتران من المائة 
/ ُجعبٌة  صفحـة/ قلُم رصاٍص مبـريٌّ
مـن الوصايا/ طفـٌل علـى الطريق«، 
»ظلّـي/ يرافقني/ في ليلـٍة ُمقمرة«.

ثنائيّة الحياة والموت
كيارسـتمي  عبـاس  قصيـدة  تزخـر 
باالنزياحـات اللغوّيـة المحبّبة، وكذلك 
بالمفارقـات اللفظيّـة؛ وهـو ما يضفي 
المزيـد مـن اإلدهـاش علـى ِشـعريَّته 
البسـيطة والسلسـة. الصـور، بدورها، 
تنسـاب كشـريط ال نهائي من المشاهد 
الجماليّـة الخاّلبة؛ »مهٌر أبيض/ يخرج 
باب/ ويختفي/ في الضباب«،  مـن الضَّ
»الّريـُح الرّبيعيّـة/ تقلّـُب أوراق دفتر 
،/ طفـٌل غـاٍف/ علـى يديـه  مدرسـيٍّ

الّصغيرتين«.

 ،)1999( الريـح«  »برفقـة  مجموعـة 
)نقلهـا إلى العربيّة الشـاعر السـوري 
ماهـر جّمو، وجاءت في )124( صفحة 
ـط(، هـو اإلصدار  مـن القطـع المتوسِّ
عبّـاس  رصيـد  فـي  األوَّل  الِشـعرّي 
الماضـي،  العـام  كيارسـتمي )توفِّـي 
فـي باريس عـن 76 عاماً( إلـى جانب 
مجموعتيـن ِشـعريَّتَيْن الحقتَيْـن لهـا، 
هما: »ذئب مترّبـص« )2004(، و»ريٌح 

.)2010( وأوراق« 
)بحسـب  المجموعـة  هـذه  قصائـد 
المترجم( »هي احتفاٌء بالحياة، وتمجيٌد 
لتفاصيلهـا الدقيقـة السـاحرة، تمجيٌد 
لفرحها وحزنها، لهنائها وشقائها، على 
حـّد سـواء، فكمـا أّن الحيـاة حاضرة، 
بقـوٍّة، فـي هـذه القصائـد، كذلـك هو 
المـوُت، القريـن األبـدّي لهـذه الحياة، 
هـو دائـم الحضور، بـل يتعـدّى األمر، 
أحيانـاً، إلـى اجتماع هذيـن النقيضين 
الكبيريـن، جنبـاً إلـى جنب، فـي نصٍّ 

واحد«. صغيـر 
»عندمـا أُمعُن فـي التفكيـر/ ال أفهُم/ 
سـبَب كّل هذا الخوف من الموت« يقول 

كيارستمي.

 عبّاس كيارستمي
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عرّافة 
فليحة حسن )العراق(

يـوم أمـس، وبعد أن َسـمعْت جارتنا ببؤس حالـي، أخذتني 
إلـى إحدى العرّافات التي قالْت إّنها سـتخلِّصني من زوجي، 
مقابـل مبلغ مـن المال، واشـترطْت عليَّ أن آتي لها بسـبع 

حفنات من تراب سـبعة قبـور مهدَّمة. 
صّدقتهـا، وبعـُت خاتماً ذهبيـاً كان عندي، ثـم ذهبُت اليوم 
إلى المقبرة، دخلُت.. »بسـم الله الرحمن الرحيم«، وبشـفاه 
لَّ يوم لما  ترتعـد خوفـاً قلتها، ولـوال الموت الـذي أحيـاه كَّ
ولجـت هذا المـكان المرعب، حتـى في أوقـات النهار، كنُت 
س في جلدي خوفاً. كيف سـأمّد يدّي  خائفـة، بل كّدُت أتيبَـّ

إلى هذا التراب؟ تسـاءلُت. 
لكـّن الصفعـات الدائمـة التـي أتلّقاهـا منّه، كّل يـوم، هي 
التـي جعلتني أرضى بـأن أقوم بما طلبته منـي تلك المرأة. 
قالـْت: سـأخلّصِك منّه بمجرَّد أن تأتي لي بتراب من سـبعة 
قبـور مهدَّمة. أجل، بعدها سـأجعله يدخـل منادياً بطالقِك 
منـه، وعتّقـِك مـن عبوديتـه، تـراب القبور وحده سـيكون 
معجزتِك للخـالص منه، اجلبيه واطمئنّي، سـيتركِك بعدها، 

إلى غيـر رجعة.
عي  ثـالث سـنوات مـن المـوت تكفي.. أليـس كذلك؟ تشـجَّ
وادخلـي المقبـرة. إنهـا الظهيرة ادخلـي قبـل أن ينتبه لك 

اآلخرون،
قلـُت لها، في بادئ األمر: ال أسـتطيع.. صّدقيني، فأجابتني: 

كيف ال تستطيعين؟ 
َمـن الـذي يسـتطيع، إذن؟ َمـن يسـعى إلى خالصـِك بدالً 

عنـِك، وأنـِت الفاقـدة ألهلك؟ 
عي! هيّا، اتركي عنِك الجبن جانباً.. تشجَّ

عة: ادخلـي ومـدّي يديـِك إلـى هـذه   قلـُت لنفسـي مشـجِّ
القبـور المهدَّمـة.. هيّـا، خـذي مـن كّل واحد حفنـة تراب، 
ر؟  ولنذهـب.. هيّا.. ألم تسـمعيها وهي توصيِك بعـدم التأخُّ

أسـرعي.  هيّا، 
 تقدَّمـُت إلـى القبـور، واحداً تلـو اآلخر، وأخـذُت من ظهر 
كلَّ قبـر حفنـة تـراب، ووضعتهـا فـي كيس من البالسـتك 
األسـود، جلبتـه معـي لهـذه المهّمـة، وأنـا أعّدهـا: واحد- 

اثنـان- ثالثـة- أربعة- خمسـة- سـتة..
مـاذا تفعلين؟ صاح بـي رجل، كان يحمل صندوقاً خشـبياً 
يـة ومسـابح وقنانـي عطر  صغيـراً يبيـع فيـه خواتـم فضِّ

صغيـرة، وهو يقتـرب مني. 
بسـرعة كبيـرة حاولُت إخفـاء الكيس في حقيبتـي، وأجبته 
وأنـا أحاول التماّسـك: ال شـيء.. إّنهـا قبور عائلتـي، جئُت 
لزيارتهـا اليوم.. وأخذُت أسـوّي تـراب أحد القبـور بكّفي، 

ناظرًة إلى األسـفل، ثم سـألته:
- أيـن أجـد َمـْن يبيـع البخور ومـاء الورد؟ سـألته بصوت 

يكاد ُيسـَمع. 
- هناك.

أشـار الرجـل بيده إلـى باب المقبـرة، فأسـرعُت، وركضُت 
إلـى أحـد الباعة الجالسـين عند البـاب، وابتعـُت قنّينة ماء 
ورد، وبعـض أعـواد البخور، وعلبـة كبريت، ثـم عدُت، من 

مكاني. إلـى  جديد، 
رششـُت مـاء الـورد على القبـور، وغرسـُت أعـواد البخور 
فـي ظهورهـا المهدَّمة، ثم أشـعلتها، وجلسـُت إلـى جانب 
أحدهـا، تحـت مراقبـة الرجـل الـذي لـم يتركنـي إال حين 

سـمع أحدهـم يناديه.
ـكُت برباطة جأشـي، ومـددُت يدي إلى القبر السـابع،  تمسَّ
وبسـرعة كبيرة غرفـُت منه حفنة تراب، وأسـرعُت بوضعها 
فـي الكيـس، ولففتـه ووضعتـه فـي حقيبتي، ثـم خرجُت 
راكضـة، وأنا أحـاول التخلُّص من التراب العالـق بعباءتي،
وبسـرعة، أيضـاً، أشـرُت إلى سـيارة أجرة كانت مـاّرة من 
أمـام باب المقبرة.. اسـتوقفتها وصعدُت إليهـا. بعد مداولة 
بسـيطة بيني وبين سـائقها، أخبرته فيها عـن المكان الذي 

أقصـده، واألجرة التي سـأدفعها له.
بعـد مّدة قصيرة، وصلت السـيّارة إلى بيـت العرّافة.. نزلُت 
مسـرعًة، وطرقُت البـاب، ففتحته بنت صغيـرة. دخلُت إلى 
البيت، وأسـرعُت إلـى حنفية ماء كانت موجـودة في مدخل 
الـدار، فتحتها وغسـلُت وجهـي، فخرجْت العرّافـة متبرِّمة، 

بي: وصاحْت 
- لماذا أدخلته معك ؟ لماذا لم تتركيه عند باب البيت؟ 

- لـم تخبرينـي بذلـك! أجبتها وأنا مضطربة، أحاول مسـح 
الماء العالـق بعباءتي. 

- أعطنـي إّيـاه، وادخلـي الغرفة. قالتهـا بغضب واضح في 
صوتها.

أخـذْت كيـس التراب منـي، واختفـْت، بينما دخلـُت أنا إلى 

نصوص
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الغرفـة التـي أشـارْت إليها وبقيـُت أنظر إلى ما هـو معلَّق 
فيهـا من أشـياء تنتمـي إلى الخـوف وعوالمه. 

بعد مّدة ليست طويلة، رجعْت لتقول: 
- إذا خرجِت سـتجدين مكنسـة قّش.. ارفعيها تجدي التراب 
الـذي أحضرتـه تحتهـا، مصـروراً بقطعـة قمـاش.. خذيه 
واقرائـي عليـه ما في هـذه الورقة من كلمات، سـبع مرّات، 
وأنـِت تفرِّقيـن بأصابعـِك بيـن ذّراتـه، ثم اذهبي وسـيري 
خلـف أّية جنـازة، وذّري جزءاً من هذا التـراب وراءها وأنِت 
تقوليـن: »اللهـّم، مثلمـا فرَّقـَت بيـن صاحب هـذه الجنازة 
وأهلـه، فـّرق بينـي وبين فـالن ابن فالنـة«، واذكري اسـم 
زوجـك واسـم أّمـه. أعيـدي ذلـك ثـالث مـرّات. أّمـا الجزء 
المتبّقـي مـن التـراب فرّشـيه على عتبـة بيتـِك. حينها، لن 

يقتـرب مـن البيت الذي تعيشـين فيـه، أبداً.

هيّـا، اذهبـي. سـتجدين جنائـز كثيـرة منتظـرة عنـد باب 
الولـي، ال تخافـي أبـداً، فقد دفنـُت لزوجِك أثراً بين سـبعة 
قبـور، سـيجعلُه ذلك كارهـاً لِك، وسـتتخلّصين مـن عذابه 

صدِّقيني! اليومـي، 
أخـذُت الورقـة مـن يدهـا، وأعطيتهـا النقـود، ثـم خرجُت 
ألجد المكنسـة علـى الحال الـذي وصفته لي.. مـددُت يدي 
إليهـا، وأخرجـُت صرّة التـراب من تحتها، ثم أعـْدُت الّصرة 
إلـى حقيبتي وأسـرعُت إلى سـيارة أجرة ثانية، اسـتوقفتها 

وطلبـُت من سـائقها أن يوصلنـي إلى قبر الولـي، ففعَل. 
لـم أؤدِّ مراسـيم الزيـارة لقبـر الولـي هـذا اليـوم، كما هو 
معتـاد فـي كّل مرّة آتي بها لزيارته، واكتفيُت بالسـالم عليه 
مـن بعيـد. بعدها، فتحـُت حقيبتـي وأخرجـُت الورقة التي 
دّسـتها فـي يـدي العرّافة، ثم جلسـُت فـي إحـدى الزوايا، 

وشـرعُت بالقراءة.
شـعرُت بتعب شـديد ينتاب جسـدي الذي بدأ يتصبَّب عرقاً 
مـن حـرارة ظهيرة قائضـة. وحيـن تكاثرت الجنائـز التي 
جـاء أصحابها للطـواف بها حول القبر، قبـل دفنها،اخترُت 

جنـازة واحدة، َكُثَر مشـيِّعوها، وسـرُْت خلفها.
يَّ المشـيِّعون، أخـذُت القليـل مـن ذلك   ودون أن ينتبـه إلَـّ
التـراب، وهمسـُت: »اللهـمَّ مثلمـا فرَّقَت بيـن صاحب هذه 

الجنـازة وأهلـه، فـرِّق بينـي وبيـن صالح بـن حليمة«. 
أعـدُت قـول ذلـك ثـالث مـرات، ثـم ذررُت التـراب خلـف 

الجنـازة، وعـدُت راجعـة.
قبـل دخولي إلى البيت، رششـُت التـراب المتبّقي فوق عتبة 

دارنا، بسـرعة، محاولًة أاّل أجلب انتبـاه الماّرة إلّي.َ
بعدهـا، فتحُت البـاب، ودخلُت راكضًة إلـى الحّمام.. فتحُت 
الحنفية المعلَّقة في سـقفه، وجلسـُت تحتهـا، دون أن أخلع 

عباءتي.
صـرُّت أراقـب التراب وهـو يختلط مع الماء، و ينسـاب إلى 
البالوعة، فأحسّسـُت بأنني أتخلّص، اآلن، من أجسـاد موتى، 
كنـُت أحملهم على كاهلـي طيلة نهار كامـل، فانتابني قليل 

الهدوء. من 
بعـد برهة قصيرة، ارتسـمْت على شـفاهي ابتسـامة زهو، 
ثـم اسـتطالْت لتتحّول إلـى ضحكة فرح تـكاد تخرج لتّعج 
بالمكان كلّه، وتّكشـَف سـرّي، فتمالكُت نفسـي، ثم أفرغُت 
الحقيبة مـن محتوياتها، وأخذُت أْدعكهـا بالماء والصابون، 

وأنا منتشـية بـكّل ما حدث. 
، وتخيّلتنـي أقـف على ظهر سـحابة تحلّق  أغمضـُت عينـيَّ
بـيَّ بعيداً بعيـداً، لكن قدمـاي تعثَّرتا فسـقطُت على أرض 
الحّمام، حين سـمعُت َطرْقه المريع للبـاب، وصوته األجّش، 

يقول: وهو 
رين دوماً في فتح الباب؟ هيّا افتحي الباب. - لماذا تتأخَّ يا(
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المجنون والسحاب
سمري األسعد )فلسطني(

للمـرّة األولـى، في حياتي، أتـوه عن وجهتي داخـل المدينة 
القديمـة. األزّقة الضيِّقة تحوَّلت إلى سـراديب مليئة باألتربة 
والقـاذورات ومخلَّفات بضائع التجـار. في كّل مكان تضيق 
ت عـّدة خيـوط من أشـَعة شـمس ظهيرة  المسـاحات. تدلَـّ
أحد أّيام شـهر شـباط، من أحـد ثقوب الغطاء البالسـتيكي 
المعـرّش، لتصنـع انعكاسـات تـألألت بلون ذهبـي كزغب 
خيـوط العنكبوت. وهنـاك، رأيته يقف قـرب دّكان العطارة 
المغلـق، فـي زاويـة مكشـوفة، مـن ناحيـة سـوق التوابل 

الشرقية. 
كان واقفـاً وعيناه إلـى األعلى، ويداه تتقاطعان فوق رأسـه 
بإشـارات دون مغزى، يعتمر قبعة مهرِّجين، ويرتدي بنطاالً 
ممزَّقـاً عنـد الركبتين؛ مـا يوحي بأنه غير طبيعـي. اقتربت 
منـه متـردِّداً كي أسـأله عن الطريـق، وتنحنحت.. اسـتدار 

برأسـه، وأشـار إليَّ كي أقترب منـه، وقال:
- هل ترى ذلك األسد هناك، في األعلى؟ 

مسحت بنظري السماء، دون أن أتكلَّم، فأعاد سؤاله.
كان لدّي الوقت الكافي ألجاريه، فقلت له، وقد اسـتحضرتني 
فكـرة تجربـة جديـدة قـد تضيـف شـيئاً مـا إلى رسـالة 

د: رها عن حـاالت التوحُّ الماجسـتير التـي أحضِّ
أظّن أنه أقرب إلى وحيد القرن منه إلى األسد.

اشـرأبَّ برأسـه إلى األعلـى، وقد ضاقت عينـاه وهو يتفرَّس 
لة فـي أثناء سـيرها البطـيء، ثم أخذ  فـي الغيـوم المتشـكِّ
بقيـاس أشـياء وهميـة، بكلتـا يديـه، كأنـه يحمل متـراً أو 

مسـطرة، إلى أن هـّز رأسـه بالموافقة، وهـو يقول:
نعم، إنه وحيد القرن.

لم أتوقَّع هذه النتيجة السـريعة، واحترت بكيفية االسـتفادة 
القصـوى مـن هـذه التجربـة، بعـد أن فتـح أمامـي منفذاً 

للدخـول إلى سـاحة تفكيره.
- أنـا لسـت مجنوناً كما يقولـون. وأنت.. مـا رأيك؟ أال ترى 
معـي المشـاهد السـماوية التي تعكـس ما يحـدث في كّل 
بقـاع األرض؟ كّل ما تراه هو انعكاس حقيقي ألرض الواقع؛ 
فهناك سـرب مـن طيور البجـع تتَّجـه إلى أماكـن الدفء، 
وهنـاك خنزيـرة برِّيـة مع أطفالهـا، وهناك شـخص يطلق 

النـار علـى قطيع مـن الغـزالن، وفوقنـا- تماماً- ما يشـبه 
الطائـرة. أنـا أرى كّل شـيء.. ال نحتاج إلى معـّدات الرصد 
والتتبُّـع، إذا مـا قرأنـا حركة الغيـوم لنعرف مـاذا يحصل 
فـي العالـم، لكن المشـكلة هي تحديـد مكان الحـدث. أنت 
أوَّل شـخص يـرى مـا أراه؛ لـذا أبـَق معي، وسـاعدني في 

السماء. أسـرار  َحّل 
باغتتنـي الفكـرة، إاّل أنهـا كانت فرصـة طيِّبة كي اسـتثير 
عقلـه، وأسـبر أغوار مداخله النفسـية. قطع حبـل أفكاري، 
وهـو يطلـب منّي أن أقـف مقابلـه، وأراقب الغيـوم بعد أن 

ت رياح َحَملتهـا على زيادة سـرعتها. هبَـّ
قلـت إنه البـّد من متابعـة التجربة. وقبل أن أتحـرَّك، أخرَج 
مـن كيس كان يضعه في الزاوية وراءه، عّدة أوراق للرسـم، 

سـلَّمني إحداها، وقال بعد أن مسـح شـفته العليا بسبّابته:
ارسم ما تراه بكّل صدق، وإاّل فلن تخرج من هنا سالماً.

ج في حَدَقتيْه، وشـعرت برعشـة  رأيـت جحيماً احمـر يتوهَّ
، كأنهـا رصاصـة َخَدشـته، إاّل أنني  خفيفة سـاطت خـدّيَّ

صمَّمـت علـى التجربـة، تدفعني رغبـة جامحة. 
لم أعهد بنفسـي تلـك الجرأة التي واتتني فجأًة، وأنا أمسـك 

بيده، وأشـّده ناحيتي بقـوّة، وأنا أقول:
لماذا نرسم، ما دامت المشاهد تتنقل وال تثبت؟

بـكّل بسـاطة، ودون تفكيـر، أجابنـي وكأنـه كان يتوقَّـع 
ل: لسؤا ا

ألنهـا تنتقل إلـى أماكن أخرى من العالـم، وتدور مع دوران 
األرض، إلى األبد. 

- هل تعود، هنا، إلى المكان نفسه؟
- نعم.. نعم. هيّا، ارسم ذلك الَعلَم الذي يرفرف هناك. 

- وماذا نستفيد؟ 
- لحظة االقتران. هناك الحّل.. والمعركة الفاصلة.

- ماذا تقصد؟ هل ..
تجاهلنـي وهـو مسـتغرق، تماماً، فـي الوقت الـذي َمرَّ فيه 
بقربنا شـخصان يتحدَّثان، لم يعيرانـا أّي اهتمام. كان أحد 
المحـاّلت يفتح، وصوت قرقعة األقفـال يمأل المكان الخالي. 
أ لـي أنه شـخص يقـود قطيعاً  حاولـت أن أرسـم مـا تهيَـّ
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ر في نهايـة منطقية لهـذا اللقاء غير  مـن الجمال، وأنـا أفكِّ
المتوقَّـع، إاّل أن هبّـة هـواء قوّيـة أفلتـت الورقة مـن يدي، 
فركضت وراءها كي ألتقطهـا، فاصطدمت به، وأوقعته على 
األرض، فطـارت األوراق مـن يـده، هنـا، رأيت تلـك النظرة 
القاسـية فـي عينيه، وهـو يالحـق أوراقه التـي تناثرت في 

كاّفـة االتِّجاهات.
لـم يمِض وقت طويل حتـى صار بقربي، وهـو يتفوَّه بعّدة 

شـتائم، وأشـار إليَّ بعصبية، وهو يقول:
- لقد أضعت ثمرة جهدي بحماقتك.

لـم أفهم سـّر تلـك االبتسـامة التي العبت شـعاع الشـمس 
الـذي غمر وجهه، وهو يسـتدير مواجهاً السـماء، ثم انطلق 

اتِّجاه السـوق المغلق، وتركنـي وحيداً.
حاولـت اللحـاق به إاّل أنـه كان قـد اختفى، وعنـد وصولي 
بـاب الحانـوت المفتـوح، خـرج منـه شـخص اعترضنـي 
وهـو يبتسـم. وقفـت وأنـا مندهـش، وزادت دهشـتي عند 
رؤيتـي مسـنَّيْن يجلسـان علـى مقعديـن من القـش داخل 
الحانـوت، يحمل أحدهما كاميرا كبيـرة الحجم. دخال، دون 
أن ألحظهمـا، فـي أثناء انشـغالي بمراقبة السـحاب. يا لي 

مـن أبلـه! أضعـت وقتي مـع جنون. 

خاطبني الشخص الجالس بجانب حامل الكاميرا، قائالً:
ه؟ لقد كنت كفأر تجارب. هل أوقعك في فخِّ

تلعثمت، وأنا أسأل حامل الكاميرا: 
هـل كنـت تصـوِّر؟ مـا الـذي دفعك لذلـك؟، ومن هـو ذلك 

األبله؟ الشـخص 
حـدَّق بـي ثالثتهم باسـتغراب، ثـم انفجـروا بنوبة ضحك، 
لـم تنقطـع إال بعـد أن بـدأت بالمسـير داخل الزقـاق الذي 

اخترقـه ذلك العالـم الزائف.
- هـو أمهر طبيب نفسـي في المنطقة، يقيـس رّدات الفعل 
التلقائيـة ألّي عابـر سـبيل، عنـد مقابلـة مريـض نفسـي 
لها بالصوت والصورة. يعمـل على تقديم  مفتـرَض، ويسـجَّ

رسـالة دكتـوراه، من نـوع خاّص.
لـم أعد أسـمع إاّل صـوت قهقهاتهم، فأسـرعت في خطوي 
ألداري إحراجي متمنِّياً أن تنشـّق األرض، وتبتلعني. وجاءت 
منّـة الله ورحمته بأسـرع مّمـا توقَّعت، حينما بـدأت حبّات 
مطـر ثقيلـة بالهطـول.. تلقَّفهـا جسـدي برعشـة، قبل أن 
تلمع السـماء، وترتـّج بقصف رعدّي، تكرِّر صـداه طويالً.. 
لقـد نشـبت حرب السـحاب فـي األعالـي.. لكن، هـل تنهي 

معارك األشـكال السـحابية جنون األرض؟

العمل الفني: Mikhail Vrubel )روسيا(
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أبو الكرافيت
خطيب بدلة )سورية(

قبـل ربع قرن مـن الزمان، في ربيع سـنة 1994، بالتحديد، 
حينما نزل السـيِّد عبدالحميد بن حسـين الفـارط، من قريته 
ـح نفسـه لعضوية  الصغيـرة الوادعـة إلى مدينة إدلب، ورشَّ
يّة، هي مشكلة  مجلس الشـعب؛ اعترضتُْه مشـكلٌة بالغة األهمِّ
يها أهـل إدلب »الكرافيـت«، تحريفاً  ربطـة العنق التي يسـمِّ

 .»Cravate« ألصلها في الفرنسـية
ـح  يدرُك عبد الحميد- بالفطرة والالشـعور- أن صورة ُمرَشَّ
مجلـس الشـعب بالطقـم الرسـمي و»الكرافيـت« تؤثِّر في 
الناخبيـن أيَّمـا تأثيـر، ألنها توحـي، منذ الوهلـة األولى، بأن 
ك،.. وحينما  هذا الشـخص سياسـي بارع، ومخضرم، ومحنَـّ
ـب حاجبيـه، ويرفـع يمناه في الهـواء، ويصيـح: »أيُّها  يقطِّ
اإلخـوة المواطنون«، فإن أبصـار الناظرين تزحـل، تلقائياً، 
نحـو ربطـة العنق، فكأنها كلمُة السـّر السـحرية التي كانت 
ُتسـتخدم لفتـح أبـواب المغائـر المرصودة، فـي الحكايات 

الشـعبية القديمة.  
ال يوجـد ضمن أفراد مجموعة عبدالحميـد، التي ُعرفْت، فيما 
بعُد، باسـم »شـلّة الفارط«، نفـٌر واحد يرتـدي »الكرافيت«؛ 
ذلك أنهـم، جميعاً، من العّمال المياوميـن، وبائعي الخضار، 
اع الفؤوس  والكسـيب والحـالوة، ومـن اإلسـكافيين، وُصنَـّ
والقواديـس، والفاّلحيـن الذيـن يعملـون ثالثـة أشـهر في 
السـنة، ثـم يرتاحـون تسـعة، والعاطليـن عـن العمـل من 
رّواد البوازيـر )األسـواق الشـعبية( والمقاهي وأسـواق بيع 
الَحَمـام... وَمـن كان يحّب ارتـداء »الكرافيت«، وقـادراً على 
شـرائها، كالسـيِّد )علي أبو البَرْمة( الذي يعمل في الوساطة 
رَه أصحابُه بأنه  العقاريـة، ال يجـرؤ على ارتدائهـا، لئاّل ُيَعيِـّ
فين واألسـاتذة والرفاق أعضـاء فرع الحزب  يتشـبَّه بالموظَّ

ـَعب الحزبية.  والشُّ
فـي لحظـة تاريخية، مصيرية، أوشـكْت هـذه المجموعة أن 
تسـبِّب لعبد الحميد الفارط إحراجـاً عظيماً، مع أنه ال يعرف 
سـواهم فـي هـذه المدينـة أصـاًل، وال بـّد له مـن االعتراف 
لهـم بالفضـل واأليـادي البيضاء؛ فمـا إن قال لهـم: »بوّدي 
ـح نفسـي«، حتـى قالـوا له: أَْبِشـْر. نحـن معك، بال  أن أرشِّ

قيد أو شـرط. 
كان واقفـاً، ذات مـرّة، على سـطح عربـة ذات ثالث عجالت، 

صـة لبيـع الخضـار والفواكـه، يجـرِّب نفسـه فـي  مخصَّ
إلقـاء أوَّل ُخطبـة جماهيريـة، وكان حولـه لفيٌف مـن أفراد 
المجموعـة. بعُضهـم كانـوا يسـندون عجـالت العربـة لئاّل 
تنزلـق وتمشـي بـه نـزوالً باتِّجـاه »سـاحة المحريـب«)1(، 
وبعضهـم اآلخـر يسـندونه بأيديهم لئـاّل يختـّل توازُنه، من 

فـرط الحماس، ويسـقط علـى األرض.
فجـأًة، قاطعـه أحـُد الحاضريـن، ويدعـى )أبـو عبـد الله( 

الحّميضـة، قائـاًل لـه بلهجـة ال تخلـو مـن حنان:
- َكبّـْر عقلـك، يـا أخي )أبو حسـين(، واذهب إلـى البيت. ال 
َتـدَع الناس يضحكـون عليـك.. واعلم أنك، بهـذه المجموعة 
التـي حولـك، لـن تكـون أهـاًل لعضويـة مجلـس الشـعب، 
حيـث يتطلَُّب األمر منـك مخالطَة الرفاق أعضـاء القيادتين: 
القوميـة، والقطريـة، والـوزراء، والضبـاط، وأعضـاء غرف 

الصناعـة والتجـارة والزراعة ورجـال األعمال!.
احمـرَّ وجـه عبـد الحميـد، وازدرد ريقـه بصعوبـة، وَهـمَّ 
بالنـزول عـن سـطح العربـة مهزومـاً، لكن صديقـه )علي 
أبـو البَرْمـة( سـرعان مـا قفـز إلى جـواره، برشـاقة العب 
الجمبـاز، وّقـرََّب فمـه مـن أذنـه، وهمـس له بـكالم جعله 

يسـترّد زمـام المبـادرة، فقال:
- اسـمع أنت يا أخي، يا )أبو عبد اللـه الحّميضة(، ياحبيبي، 
يـا ابن بلدي الكريـم، وأنتم يا إخوتـي األكارم، ياأحفاد خالد 
بـن الوليـد وطـارق بن زيـاد وَعْمـرو موسـى..!!! ليكن في 
معلومكـم أننـي أفتخر بأن يكـون هؤالء الفقـراء الكادحون 

المسـحوقون حولي، فأنا منهم، وهـم منّي، و..
والتفـت نحو علـّي أبـو البرمة مسـتنجداً به، ليعطيـه تتّمة 
الـكالم، فهمـس لـه علّي بـكالم آخر، فابتسـم، وقـال بنبرة 

صـوت أعلى من سـابقتها: 
ولتعش سـورية حرّة أبيـة، وعاش محافظ إدلـب الدائم زيد 
حسـون، عاش وزيـر النفط الحالي، عـاش الرفيق مصطفى 
دي وحبيبي  العايـد رئيس اتِّحاد الفالحين، وكلّنا فداك، ياسـيِّ

وقائـدي ومعلِّمي الفريق الركن الرفيق حافظ األسـد! 
ـُحهم أبو  ُسـرَّ أفرد الشـلّة بهذه الطالقة التي واجه فيها مرشَّ
َل مؤامرة تفـوح منها رائحة االسـتعمار،  حسـين الفـارط أوَّ
واإلمبرياليـة العالميـة، والصهيونيـة، والرجعيـة المحلِّيـة، 
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فصفَّقوا لـه، وهيَّصوا، ودّقوا بأيديهـم وأرجلهم على أطراف 
العربـات وأبـواب الدكاكيـن المعدنيـة، وهتفـوا علـى هيئة 
جوقـة: بالـروح.. بالـدم.. نفديـك يا بو حسـين! ال شـرقية 

وال غربيـة، بدنا وحـدة عربية!
وفـي غمـرة الفـرح و)الهيصـة( و)الزنبريطة(، أقـدم )أبو 
سـلمو العتّـال( علـى فعلـة غريبـة للغايـة؛ إذ ركـض نحو 
العربـة، وأدخـل رأسـه بين سـاَقْي عبد الحميد مـن الخلف، 
وَحَملَـه وركـض به شـماالً، من تحـت )سـيباط()2( الحارة 
الشـمالية، وأخذ أفـراد الشـلّة يركضون خلفـه، ويصيحون 
بـه: أن اترْكـه!، فـردَّ عليهم بعبـارة واحدة هـي: الحقوا بي 

إلـى »دار المخلَّل«! 
ـطها  ل مـن بضـع غـرف صغيـرة، تتوسَّ ف دار المخلَـّ تتألَـّ
سـاحة ترابية كبيرة، يسـتخدم صاحُبها »أبو ربيع« غرفتين 
ل، في خواٍب بالسـتيكية كبيـرة، وفي  منهـا لصناعـة المخلَـّ
الغرفـة الثالثـة يضـع أكواماً مـن الباذنجان والقثّـاء واللوز 
األخضـر والخيار والفليفلة الخضـراء، وفي زاوية منها يضع 
)بيدونـات()3( مملـوءة بحمض الخّل.. ومن أهـّم ميزات هذه 

الـدار أن بابهـا ال قفَل له.
َغ العتّال أبو سـلمو تصرَُّفه قائالً إن المـكان الذي ألقى  َسـوَّ
فيـه أبـو حسـين الفـارط خطبتـه كان مكتّظـاً بالخصوم، 
واألعـداء، والمناوئيـن، والعواينيـة، وأن الوضـع لو اسـتمرَّ 
أكثـر فلربَّمـا خـرج األمُر من يدنـا، ودخلنا فـي مماحكات- 
ربَّمـا- أوصلتنـا إلى أحد أقبيـة المخابـرات!... وأّما هنا، في 
ل، فنحن سـنكون )أهلية ِبَمَحلّيّـة(!.. وطالما أننا  دار المخلَـّ
ـحنا أخانا أبا حسـين الفـارط، فلماذا  لنـا على الله، ورشَّ توكَّ

ال نشـتغل بهدوء، وعلى المسـتور؟!
تقدَّم أبو حسـين من وسـط السـاحة، ببطء وصعوبة، إذ بدا 
أنـه يعانـي من ألـم فـي المنطقة التـي بين فخذيه بسـبب 
الركـوب غيـر المريـح على كتَفْي أبي سـلمو العتـال، ورفع 
يده لُيسـكتهم، ثم قال إن قضية الترشـيح أصبحْت، بالنسبة 
إليـه، مصيريـة، ال سـيما بعـد الذي حصـل في أثنـاء إلقاء 
الخطبة في سـاحة الخضار، وأقسـم على أنه سـيمضي في 
هـذا األمـر، حتى ولـو من بـاب النكايـة! واختصـاراً لألخذ 
والرّد، والقال والقيل، يجدر بنا أن نحّل مشـكلة »الكرافيت«، 

ونمضي. 
فجأًة، طلب أبو مراد اإلذن بالكالم، فقال: الحّل عندي.

وروى ألفراد »الشـلّة« الذين صمتوا فجأًة، واتَّجهوا بأنظارهم 
إليـه، حكايـَة والـده المرحوم الحـاج مراد الـذي كان مولعاً 
باللبـاس الرسـمي، فـكان ال يخـرج مـن البيت، حتـى ولو 
لشـراء بضعـة أرغفة خبز مـن فرن الحـارة، دون أن يرتدي 
الطقـم الرسـمي الذي توضـع في جيبـه العلـوي وردة، أو 
منديـٌل أحمر، إضافـًة إلى القميص األبيـض و»الكرافيت«!.. 

سـة العاّمة  وذات يـوم، كان واقفاً بالطابور، أمام باب المؤسَّ
االسـتهالكية، التـي تبيـع األرز والسـكر للمواطنين، بسـعر 
مخفَّـض. ومن كثرة االزدحـام، والَحر، والتدافـع، والصياح، 
والغبـار، ارتفعـْت الحالـة العصبيـة لديـه، وَفَقَد السـيطرة 
علـى نفسـه، وقـال كالماً ينتمـي إلـى جنس السـباب على 
األوضـاع السياسـية... ومن شـّدة اضطرابه وتهـوُّره انزلق، 
فقـال: إننـا نتحمَّل هذا كلّه إكراماً لحافظ األسـد الـذي أَْفَقَر 
سـورية، وجعـل شـعبَها العزيز يقـف سـاعتين تحت جنح 
شـمس تمـوز الحارقـة، ليحصل علـى بضعـة كيلوجرامات 

من األرّز، والسـكر، و...
سـكت أبو مـراد فجأًة، إذ الحَظ أن أجسـام الحاضرين بدأت 
تهبـط إلى األسـفل، ورقابهـم تكّش وتلتصـق بأكتافهم، من 
شـّدة الخـوف، وقد شـرع كّل واحد منهم يمـرِّر بصره على 
ـد مـن أنه ال يوجـد بينهـم ُمخبر، أو  وجـوه اآلخريـن، ليتأكَّ
د  عواينـي... ولكـن، يبدو أنه دخل في حالة مـن الخدر، فتنهَّ

وقال:  بحرقة، 
ن والدي من إكمال كالمـه، إذ جاءه عنصر مخابرات  لـم يتمكَّ
مـن أمامـه، ولَبَطـه فـي وسـطه، وأمسـك بـه عنصـٌر آخر 
مـن »الكرافيـت«، وأخـذ يشـّدها حـول عنقـه حتـى كادت 
تخنقـه، ثم تكاثر عليـه العناصر، وسـحبوه، بـ»الكرافيت«، 
وكأنها- حاشـاكم- رسـُن داّبـة، إلى فرع األمن العسـكري. 
وهنـاك، أدخلـوه، مـع مجموعة مـن المعتقلين، إلى سـاحة 
مليئـة ببقـع دمـاء تتفاوت في القـدم، وبـدأت حفلة ضرب، 
ال يمكن لبشـر يعيشـون خارَج ذلك المكان أن يتخيَّلوا مدى 
شراسـتِها ولؤِمهـا.. وكان والـدي، مـع هذا كلّـه، قد تخلَّص 
مـن »الكرافيـت«، ورماها أرضـاً، لكّن أحد العناصـر لَمَحها 
فجـأة، فأمـر بإيقـاف الضرب، وصـرخ بأعلى صوتـه: أين 

»أبوالكرافيت«؟! 
لـم يرّد أحـد، فصرخ ثانيـة: أين الحيوان ابـن الحيوان الذي 

شحطناه من باب المؤسسة االسـتهالكية بكرافيتته؟
قال أبي بصوت ممعوس: أنا، يا ولدي، أنا هنا. 

قذفهـا لـه، عـن بعد، آمـراً إيـاه أن يتلقَّفهـا. ولّما أمسـكها 
أبـي، أمـره العنصـر بارتدائهـا، ففعـل مرغماً، ومـن وقتها 

صار ُيعـرف بلقـب »أبـو الكرافيت«. 
أمضـى والـدي، في ذلك المعتقـل الرهيب، مئـة وثالثة أّيام، 
كان عنوانها األساسـي »الكرافيت«. أخبرنا الحاّج سليم الذي 
كان معـه فـي المعتقـل أن المختّصيـن بتعذيب السـجناء، 
كانـوا يتهانفـون، ويتبايخون، في سـاحة التنفُّـس، فيقول 

أحدهـم لآلخر: 
عندك »أبوالكرافيت«!.

ويرفسـه، ويدفعـه إلـى األمـام بكلتا قدميـه، فيتلّقـاه آخر، 
ويركلـه، وهو يقـول له: 
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ما بدنا توصاية.. »أبوالكرافيت« غالي علينا! 
ثـم يبطحـه أرضاً، وينزل بجسـمه الشـبيه بأجسـام البغال 
فوقـه، ويقوم وينـزل وهو يعجـق عليه.. وهكـذا، يتناوبون 
عليـه حتى يمسـحوا األرض به وبثيابـه وبكرافيتته. وحينما 
ُع على السـجناء، يتعمّد العنصـُر المكلَّف  كان الطعـام يـوزَّ
صـة ألبـي، ويقول  يـة الطعـام المخصَّ بتوزيعـه زيـادَة كمِّ
للسـجناء: هذا صاحبكـم »أبوالكرافيت« حبيـب قلبنا، يجب 
زه عـن غيره، ولو بلقمتين أو ثـالث، ثم يتركه ويتابع  أن نميِـّ
عملـه، حتـى يصل إلـى آخر المهجـع. وقتها، يقـرع صوُته 
سـمَع أبـي، وهو يخاطـب أحَد السـجناء قائالً: هـذا الحقير 
»أبـو الكرافيـت« أخـذ حّصتـك، ثـم يرجـع إليه، ويرفسـه، 

ويأخـذ الطعـام من أمامـه، قائالً: 
تأخـذ حصـص زمالئك، يا عكـروت؟ الله يلعن ناموسـك!... 
وحينمـا وقـف، بعـد مئة وثالثـة أّيـام، أمام رئيـس الفرع، 

وعينـاه معصوبتـان، قال لـه أحد أولئك السـّجانين:
يخرب بيتك شـو حيوان! رايح تشـتري سـّكر ورز وشـاي، 
لمـاذا تضـع »الكرافيـت«؟! واللـه لـو أنك ذهبـت من دون 

ثيـاب، وبالسـيقان )يقصـد: بال ثيـاب(، كان أحسـن لك! 
وأضاف: 

- سـنطلق سـراحك، اآلن، رغم أننا تسـلَّينا معـك خالل هذه 
المـّدة. لكـن، ماذا بيدنـا أن نفعل، وقد شـملك العفـُو الذي 
أصدره سـيُِّد رأسـك الرئيـس القائـد التاريخي االسـتثنائي 
المفدّى حافظ األسـد؟ بالمناسـبة، يا حمار، تبيَّن أن السـيِّد 
الرئيـس أحسـن منك ومن »كرافيتـك«.. تصوَّر؛ أنت تسـبّه، 

وهو يعفـو عنك!

بلـع عبد الحميد الفارط ريقه، وحّك رأسـه، وقال: يا سـاتر. 
كّل هـذا الذي تقوله صار؟ طيِّب، وبعـد؟ إيش الكمالة؟ 

ماً  قـال أبو مـراد: حينما عاد أبي إلى البيـت، كان رجالً محطَّ
مكسـوراً حزيناً. فتح خزانة مالبسـه، سـحب ربطات العنق 
»الكرافيتـات« الكثيـرة التي كان يعلِّقها علـى نحو أنيق، من 

مكانهـا، وقال ألّمي: 
- هـذه.. ارموها فـي الزبالة. يحـرم عليَّ لبـس »الكرافيت« 

بعـد اليوم! 
أّمـي، مـع أنها، في تلـك اللحظة، لـم تكن تعرف شـيئاً عن 
تفاصيـل ما جـرى ألبي فـي ذلـك المعتقل الرهيـب، نفَّذت 
نصيحـة والدي، وأخذت »الكرافيتات«، ووضعتها في الزبالة، 

وحينمـا عادت إلـى الغرفة، كان أبـي قد مات!
تمتم الحاضرون بخشوع: دايم الله!

قـال أبـو مـراد: ولكـن أّمـي، بعدما رمـت الكرافيتـات في 
الزبالـة، خطر لها خاطر: كان ذلك فـي فصل الربيع، وكانت 
قـد درجْت السـّجادة الممـدودة على أرض غرفـة الجلوس، 
وأخـذت تبحـث عن خيـط لتحزمهـا بـه، فذهبت إلى سـلّة 
الزبالـة، واسـترّدت )كرافيـت( لوُنهـا زيتـي، وحزمـت بها 
ـحنا الجريء،  السـّجادة! أنـا، اآلن، وإكراماً لخاطرك، يا مرشَّ

بها. وآتيك  سـأفّكها 
وهذا ما كان.

هوامش:
)1( هـي- فـي األصل )المحـراب(، تحوَّلت األلف- بحكـم اإلمالة في اللهجـة المحلِّية- 

ياء. إلى 
)2( قوس حجري.

)3( أواٍن بالستيكية توضع فيها السوائل، كالماء والزيت، وغير ذلك..

العمل الفني: Mikhail Vrubel )روسيا(
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عن كتابة السيرة

وأنـا أقـرأ كتبـاً فـي السـيرة الذاتية، أحـّس كثيراً بـأن ثّمة 
أشـياء ناقصة، أشـياء لم تكتب، وكان مـن الممكن أن تكون 
دة، أو إضافـات مهّمة، لـو أنها كتبـت، بالفعل،  زيـادات جيِـّ

للقـرّاء معرفتها. وأتيح 
ليـس فـي كّل السـير بالطبع، بل فـي بعضهـا، خاّصة تلك 
التـي كتبهـا زعمـاء أو ُكتّـاب عرب؛ ذلـك أن كتابة السـيرة 
العربيـة، تبـدو غيـر متقبَّلة مـن المجتمـع، تماماً، لـو أنها 
ُكتبـت كاملـة. أو كتبت بـكّل نواقصها وعيوبهـا التي حدثت 
بالفعل. وقد أدهشـتني سـيرة عربية ُكتبت في القرن التاسع 
عشـر، للشـيخ بابكـر بـدري )1861 - 1954م(، وكانـت 
تحتـوي أشـياء كثيـرة، ممنوع التعـرُّض لهـا أو ذكرها في 
الكتـب. لكـن، يبـدو أن الشـيخ كان يكتب يوميّاتـه في ذلك 
الً كّل دقائقها، ولم يخطر بباله أنها قد ُتنشـر  الوقـت، مسـجِّ
ذات يـوم، والمثيـر أنهـا نشـرت، وبذلـك اإليقـاع الحقيقي 

األّخاذ.
أيضـاً، أجـد بعـض المبالغـة، أحيانـاً؛ أي أن يكتب صاحب 
فاً سـابقاً  السـيرة )خاّصـة إذا كان زعيمـاً سياسـياً أو موظَّ
فـي الدولـة، أو قائداً في الجيـش( صفحـات مطوَّلة، يكون 
فيهـا بطـاًل كبيـراً، انتصـر على خصومـه بمهـارة، وقضى 
علـى شـرِّهم، أو يكـون ضحيّة للظلـم الذي حاق بـه، وكان 
علـى وشـك أن يموت بسـبب ذلك الظلم، ولـن يكتب أحد من 
هـؤالء، أبـداً، أنه كان جاّلداً أو سـّفاحاً، أو أنـه بنى عدداً من 
السـجون، وكـوَّن فصائل لتصفيـة الخصوم. وأسـتطيع أن 
ل سـيراً كثيرة مغسـولة، لزعماء عرب، كانت سـتكتب  أتخيَـّ
بهذه األبجدّيات التي ذكرتها، سـتتحدَّث عن األوالد الشجعان، 
فـي الطفولـة وفـي المدرسـة، وعـن العسـكريين األقويـاء 
المتميّزيـن فـي الجيـش، وعن الرؤسـاء الذين سـهروا على 
ه ورفعته،  راحـة الشـعب، وأفنـوا أعمارهـم في سـبيل رقيِـّ
وسـتذكر كّل تلـك العبـارات الرّنانـة التـي نسـمعها كثيراً، 

ـخ  ونصدِّقهـا أيضـاً، ألن مـا يتـّم تكراره، باسـتمرار، يترسَّ
فـي الذهـن؛ بوصفه حقائـق غير قابلـة للنقض.

السياسـية،  الجوانـب  ببعـض  الملـّم  الكاتـب  أن  أعتقـد 
واالجتماعيـة، واالقتصادية، مـع قليل من التخيُّل، يسـتطيع 
كتابة سـيرة ذاتية مفترضة، لزعيم مـن زعماء العالم الثالث، 
خاّصـة إفريقيـا. وقـد راودتني منذ سـنة، تقريبـاً، فكرة أن 
أكتـب سـيرة متخيَّلة لـ»روبـرت موغابي«، التسـعيني الذي 
يحكـم موزمبيـق منذ عقـود، وتبدو فـي  مسـيرته المعلنة، 
أحيانـاً، مواقف كثيـرة تصلح للكتابة، أو تصلـح لبناء رواية 
ب بخيال المؤلِّف، وسيكون من الطرافة،  تنطلق منه، وتتشـعَّ
مثالً، أن ينشـئ الرئيس )يانصيب( كبيراً، بجائزة يسـيل لها 
اللعـاب، ويعلن عـن الفائز ليكـون هو الرئيس نفسـه. على 
هـذا القيـاس، سـتكون ثّمة مواقـف أخرى مشـابهة، وأكثر 
طرافـة، لـن تكـون تجنِّيـاً عليـه، بل إضافـة، أو تخيُّـاًل لما 

يمكـن أن يكون.
بـدأت، بالفعـل، كتابة تلـك الرواية- السـيرة، وأظنّني كتبت 
فصـاًل، لكنـي توقَّفت؛ فليـس األمر وجود شـخصية طريفة 
تسـتدعي الكتابة، فحسـب، بـل ال بّد من اإللمـام بتضاريس 
البـالد التي نكتـب عنها، وبطبيعة شـعبها، وأهـّم مواردها، 
ومعرفـة مـا إذا كان اقتصادهـا غافيـاً أو مزدهراً. سـيمنح 
البحـث فـي اإلنترنـت بعـض التفاصيـل، لكـن ال غنـى عن 
دة، وقريبة من  زيـارة البـالد، من أجل أن تكـون الكتابة جيِـّ
القـرّاء. حتـى ديكتاتورّياتنـا المحلِّيّة، وفي سـبيل أن تكتب 
عنهـا أعمـاالً روائيـة أو سـيرية، تحتـاج لبحـث فـي األزّقة 
دة، التـي يرصفها  والحـواري، والقصـور والشـوارع المعبَـّ

. لحصى ا
هكـذا هـي الكتابـة: شـقاء، ونبش، وأشـياء كثيـرة ال تأتي 

العدم. مـن 

أمير تاج السر

ضغط الكتابة
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تسع بصمات من شهر مارس
شعر: خويس لويس بويرتو - ترجمة وتقديم: إبراهيم الخطيب

فـي ربيـع سـنة 2009، زار مدينـة الربـاط، الشـاعر اإلسـباني »خوسـي لويـس بويرتـو«، بدعـوة من معهد 
سيربانتيس، لقراءة مقتطفات من شعره، بمناسبة اليوم العالمي للشعر. وكان المعهد المذكور 
ن قصائد للشـاعر اإلسـباني، مصحوبة بترجمتي لها، تَمَّ  قد أصدر، بالمناسـبة نفسـها، كرّاسـًا يتضمَّ
انـًا، علـى الحضـور فـي جلسـة القـراءة. مقـام »خوسـي لويـس بويرتـو« فـي المغـرب، لم  توزيعـه، مجَّ
يقتصـر علـى مدينـة الربـاط، بـل تَـمَّ تنظيـم رحلـة لـه إلـى مدينَتـْي فـاس، ومكنـاس، وكـذا إلـى موقـع 
»وليلـي« األثـري الرومانـي، وهـي الرحلـة التـي اسـتوحى منهـا الشـاعر القصائـد التسـع التـي نقّدمها 

للقـارئ العربي، هنا.

ترجمات

ُولِـد »خوسـي لويـس بويرتـو« عـام )1953(، فـي قريـة 
»ألبِْركـة - Al Berca« الصغيـرة التـي توجـد فـي أقصـى 
جنوب إقليم »سـالمانكا«، شـرِقي إسـبانيا، قريبـاً من حدود 
البرتغال، وسـبق للعرب واليهـود أن أقاموا بها، قبل طردهم؛ 
ومـن هنـا أصل تسـميتها. عمل الشـاعر أسـتاذاً مبـرِّزاً للُّغة 
واآلداب اإلسـبانية، قبل تقاعده. ُنِشـرت مقاالته وقصائده في 
مجـاّلت أدبيّـة وأخـرى بيبليوغرافية. حصـل ديوانه »حديقة 
»أدونايـس-  Jardin al olvido« علـى جائـزة  للنسـيان- 

Adonais«، وهـي أرقـى جوائز الشـعر في إسـبانيا.
يتميَّز شـعر بويرتو ببسـاطة مبناه، وبعـده عن االلتباس، 
واعتمـاده علـى ذاكـرة العيـن والحـواس، حيـث يغـدو 
المرئـي ودالالتـه الفلسـفية عنصرين بارزيـن في صياغة 
عالمه الشـعري: عالـم يحتفي بالقرب والتَّماس، ويشـحن 
رؤيته بمحكّي الحياة اليومية، وناسـها وأشـيائها. أحياناً، 

الً مباشـراً فـي الواقع، ثم يغـدو، أحياناً  يكون شـعره تأمُّ
ـاًل فـي النفـس، وهي تقـارب هـذا الواقع أو  أخـرى، توغُّ
تحـاول اكتشـاف مغاليقـه. مـن أبـرز دواوينـه: »الزمن 
الـذي ينسـجنا« )1982(، و»مشـهد شـتوي« )1993(، 
و»ذاكـرة الحديقـة« )أنطولوجيـا شـعرية، صدرت سـنة 
2006(، و»عالمات« )1997(، وهو الديوان الحاصل على 
 Gil جائـزة الشـاعر الكطالني الشـهير »خيـل دي بييدما
Di Biedma«، أّمـا ديوانـه األخير الصادر سـنة 2009 ، 

فيحمـل عنـوان »تسـع بصمات من شـهر مارس«.
والجديـر بالذكـر أن عائلـة )البويرتـو( ُوجـدت- أيضـاً- فـي 
خ محمـد داود، مؤلِّف  تطـوان )شـمال المغـرب(، ويرى المـؤرِّ
كتـاب »عائالت تطوان« )الصادر سـنة 2017، في ثالثة أجزاء( 
أنهـا عائلـة أندلسـية موريسـكية، هاجـرت إثر طرد المسـلمين 

مـن إسـبانيا، في أوائـل القرن السـابع عشـر الميالدي.



111 السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 2017

مدينة فاس العتيقة
هنا متاهة،

تتوالد يومًا بعد يوم..
ترسم وجهها

بواسطة خطوط غير مرئية
عبر دروب

وبازارات وأقوام
ومهن وأشغال

واشتياقات خفّية.
ف تلتهم الحياة نفَسها دون توقُّ

هنا
ل وتلتهم أيضًا من يتوغَّ

في هذا الفضاء القديم الذي يمتزج فيه
األلم بالفرح، 

والبطء بالسرعة،
والبقاء بالمكابدة.

ر وهو عيُنه.. وكّل ما هنا متغّيِ
يتعايش السوق مع المسجد

والمساومة مع الصالة
والخّفة مع السكينة

فأين مكانك
هنا، هذا الصباح،

أنت الذي تعبر هذه الفضاءات مرتبكًا حائرًا؟
لعّل مصيرك التيه،

وأّلا يكون لك مكان
حيث تمكث متنقاًل

من بزار إلى بزار
ومن درب إلى درب

في هذه المتاهة التي ال تستكين.

روح األخّوة
كّل ما يوجد هنا عرضة للبيع.

رّبما كانت روحنا،
كثر ما يباع هذا الصباح هي أ

لكن من يقتنيها، يا ُترى؟
وفي أي سوق نحن؟

وفي أّية مدينة عتيقة يزايدون؟
ال جدال بإمكانه تحديد سعرها؛

لكونها بدون ثمن.
هي- باألحرى- هبة

ِسْجٌف مصبوغ
مهدى لألخّوة، وهذه هي العملة

بل العملة الوحيدة
التي يمكن أن نقتني بها

نسيجًا في َنْول الزمن
مصبوغًا في جفان

األلوان الرائعة
لصّناع َمَهرة متواضعين

من يريد روحنا، يا ترى؟
بما أنها، اآلن، على أهبة لذلك
فمن الضروري أن يعلم الجميع

أنها مستعّدة
ألجمل لحظة؛
لحظة األخّوة

سلوكات قديمة
من، تراه، يباركني،

يني؟ ل يده حين يحّيِ ويقّبِ
ومن، تراه، يمنحني
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رة على الصدر، ضربات متكّرِ
براحة يده الممدودة،

فيما كان ينحني انحناءات متتابعة،
ويعطف رأسه الورع أمامي؟

إيماءات قديمة
معناها احترام قادم من بعيد..

واختارتني أنا
لتعّبر عن لباقة

رباٍط وثيٍق يكاد يكون مقّدسًا
هو كنه هذا الطقس.
من، تراه، يباركني؟

ومن السّقاء الذي يدّق ناقوسه الصغير
إكرامًا لي

كي أدخل، دون رهبة،
إلى هذه المملكة التي تتقاسم

البطَء ُعملة رائعة؟

سوق
م النحُل يتشمَّ

متنقاًل بين أقراص الحلوى، 
وتكتسي العذوبة أشكااًل بالغة الصغر

تبهج العين.
كل ما هنا ملّذات

نقشت في ورشات
تراعي ما هو غّض ضئيل

يتحوَّل عالم الحواس
هناك،

كشاك التوابل، في أ
إلى أهرامات وأكواز

ج األلوان الدافئة. لها توهُّ
ولـ )موندريان( موقع فيها

مؤلَّف من مربعات متناوبة،
تتوالى بألوانها

المختلفة البهية.
يجد اإلتقان مكانه هنا
في منضدات متتالية،

شأن التأّني
الذي يثوي في الوجوه واإليماءات

وفي نسق وجود
أولئك الذين أدركوا

ميراثًا
أتى من ُبعٍد سحيق،

وهم يمنحوننا إّياه
لّذًة وأشكااًل هندسية.

»ولييل«- 1 -
أشرع في الصعود

عبر هذا السلَّم الذي يحملني
إلى موقع األعمدة

ل اللقالق، تكّلِ
بأعشاشها، التيجان البيضاء.

مشهد خراب.
امتالء السماء

يخضع، بدوره، مثلنا،
لكن كّل ما هنا سكينة.

خلود هذه اللحظة
يشدو بنشيد أخرس

نشارك فيه
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كما يشارك الرخام،
بعروقه المنحوتة، في البياض.

وهذا السموق
الذي نوجد فيه اللحظة

مثل أعمدة عالية
ُينجينا من الموت

رنا لحنًا وُيصّيِ
في أنشودة، يستحيل سبر معانيها

وسيغّنيها إله ما،
فيما نحن نحيا.

»ولييل«- 2 -
يرفعني هذا اليوم

إلى ذرى المنازل السامقة.
ثني أزهار البعث والنشور. تحّدِ
وهذه األحجار المقدودة بذوٌر

لزمن قادم،
سوف لن نكون فيه،

بل سنكون قد رحلنا 
إلى أّي فردوس، يا ترى، أو أّية حديقة؟

سكينة الخرائب

عطاٌء
في منتصف النهار السمتي

لسماوات بالغة الصفاء.
يغدو الرخام نورًا، ويغدو شكاًل

ويعّبر الفسيفساء المرصوص عن أساطير قديمة.
بات ترسم وجه أّية مكعَّ

القلب الذي يحّس،
والروح التي تنبض في صوت واحد

رفقة فضاء »وليلي« السامق؟
ق الطيور نحو السماوات العال تحّلِ

ونحن على األرض،
نرفع أبصارنا صوب النور

بحثًا عن أجوبة
لكّل هذه األسرار الغامضة.

موالي إدريس
شيخان يصعدان على الرصيف؛

كالهما ممسك بيد اآلخر،
وعليهما جلباب سابغ الطول.
يسيران منصرَفْين عّما حولهما

نظراتهما ضائعة
بحيث يبدوان كما لو كانا يقيمان

في أرض أخرى
بعيدة جّدًا عن تلك التي يدوسان أديمها.

مان رويدًا رويدًا، يتقدَّ
ببطء واثق مكين.
ْين ال يبدوان مهتمَّ

بشيء آخر غير الصلة التي يعّبران عنها،
بهذا العناق األخوّي

الذي يجمع يدأ بأخرى.
هذان الشيخان أشبه بإلَهْين
يسيران متَّحَدْين عبر شارع

سة. في الحارة المقدَّ
لعّل النبض المتواصل

لنسغ يديهما المنصهرَتْين
يكون، في هذا المساء من شهر مارس،

وحده القادر
على أن يقهر الموت.
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ذبائح
رؤوس الماعز مصطّفة 

وعليها، ما زالت جلوُدها،
وعيونها الزجاجية التي ال تستطيع أن ترى

وآذانها التي لم تعد تسمع....
وكّلها مصفوفة على طاولة القّصاب

كمذبح نذرّي.
مت هذه القرابين؟ فألّي إله ُقّدِ

حيوانات شمسية مكانها الجبال
لكنها، اآلن، فقط

تة طبيعة مّيِ
جاهزة في المدينة القديمة كأطعمة

لمآدب زهيدة.
وأنت تلمح فيها، دومًا،

أثر الجرح الذي يرافقك.
إنها ال تستطيع النظر
إلى زرقة السماوات

وجالل الخضرة بعد المطر،
وخرائب المعابد
كبذور خصيبة،

كما لم تعد تستطيع سماع
صوت الرعاة

الذين حموها ورعوها
والذي هو أكثر صفاًء من أّي ترتيل قدسّي.

ها هنا فردوٌس ذبيح
قادم من ُبْعد سحيق،
طية عبر همهمة متوّسِ

رة في جمال بعض المقاطع اللفظية مشفَّ
التي وصلت إلينا.

جئت يك أصغي
لكن، أعود ألصغي

رة لهذه الهمهمة الُمطّهِ
الصادرة عن األكثر مّنا تواضعًا،

همهمة ذلك السّقاء الذي في المدينة العتيقة
يقف عند باب الولوج، وهو يرتدي لباسًا قديمًا،

ك الجرس مناديًا الجميع ويحّرِ
إلى فضاء مفقود

ممغنطًا بالموسيقى.
همهمة الدّباغين
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في حلقات )دانتية( بالغة الروعة
دة النتنة، صحبة ألوانهم المتعّدِ

وهم غائصون في سوائل لدبغ الجلود واألجواخ..
غائصون في حلقات

ليتمّكنوا في البقاء أحياء.
همهمة الحرفيين التقليديين وهم مشدودون

للضجيج، والنار،
ونثار النجارة، والنفايات

سون. التي تدين الهواء الذي يتنفَّ
همهمة أولئك الشيوخ الذين كانوا في الساحة

ثون، وال يهتّمون بمن جاء، يتحدَّ
ويخيطون المساء بالغ القرب من خرائب

المدينة القديمة
بوجوههم األبوية البديعة.

جئت كي أصغي

كثر تواضعًا مّنا. دومًا، لمن هم أ

أعرف الجمال من األدنى،

وأعرف أنه رهين، أبدًا،

لقلب اإلنسان.

العمل الفني: Delacroix- Carnet Voyage )فرنسا(
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م األصالة بع أو توهُّ انجذاب الطَّ
عقيل يوسف عيدان

إلـى ذلـك، بـدا لـي أن باإلمـكان اْمتـداد تطبيـق هـذه 
القاعـدة ليـس في مجـال اللغة فحسـب، وإنمـا في َصدد 
الفلسـفة أيضـاً، فيمكـن أن أُطبّق قاعدة )توّهـم األصالة(، 
أو )انجـذاب الطبـع( فيمـا قـد يقع مـع بعـض الباحثين 
والكتّاب والقرّاء بالتبعيّة، في ِنْسـبَة عـدد من الَمقوالت، أو 
العبارات... لفالسـفة لم ينشـئوها، أو يقولوهـا قْط، وإنما 
»اْنجـذاب الطبـع« جعلهم يظنّـون أن هذا الفيلسـوف، أو 
ذاك الُمتفلسـف هـو من فـاَه بهـذه الَمقولة، أو أْنَشـأ تلك 
العبـارة. إّن كثيراً مّمن يقعون تحـت طائلة توّهم األصالة، 
أو انجـذاب الطبـع، ُتغريهم هـذه العبارة، أو تلـك المقولة 
بمـا فيهـا من منطق، أو أسـلوب، أو َسالَسـة مـا، بحيث ال 
ُيداخلهـم شـّك أبداً فـي أنها ألحد تلك األسـماء الفلسـفية 

الكبـرى وهي ليسـت كذلـك أبدا.
وقـد تتبّعت ِقْسـماً من تلـك المقـوالت، أو العبـارات التي 
جـرى ِنْسـبتها ألحـد الفالسـفة بخـالف الصـواب والِدقَّة 
واإلْحـكام َمراعـاة لقاعـدة »توّهـم األصالـة«، أو »انجذاب 
الطبـع«، فوجـدت أنه إذا سـأل سـائل، مثالً، حـول ُهوية 
صاحـب مقولـة: »إننـي ال أوافـق علـى ما تقـول، ولكنني 
سـوف أدافع حتى الموت عن حّقك في أن تقوله«، فسـوف 
يكـون جواب أكثرية الناس، مـن باحثين وكتّاب وقرّاء على 
 - Voltaire« حّد سـواء، أنها للفيلسوف الفرنسـي الشهير

فولتير« )1694 - 1778(، غير أن هذا الجواب قد ال َيْصمد 
أمام »الحقيقـة« التاريخية؛ ذلك أن هذه العبارة بالذَّات، لم 
تصـدر عن ذلـك الفيلسـوف التنويرّي العظيـم، وإنما هي 
ألحـد الكتّاب الذين دّونوا سـيرَته. وقـد كان المقصود منها 
صاً لتفكيـره الُمعاِضد لقضايـا حرية الضمير  تمثيـاًل ُملخِّ
والتعبيـر، وبعبـارة أخـرى، إّن ما ُكتب وانتشـر الحقاً، من 
أن فولتيـر هـو صاحـب تلـك المقولـة الطنّانـة وأنه كان 
قـد اسـتخدم هذه الكلمـات َحرْفيّـاً، هو أمـر خاطئ وغير 
دقيـق؛ فالعبـارة ال تتجـاوز أن ُتلّخص كفاحـه على مدى 

سـنوات عمره مـن أجل حريـة الفكر. 
إن العبـارة سـالفة الذكر، قد ذاعت واشـُتهرت حول العالم 
بسـبب السـيرة الذاتية التي َحملت عنوان )أصدقاء فولتير( 
 Evelyn Beatrice Hall« التي دوَّنتها الكاتبـة اإلنجليزية
إيفليـن بياتريـس هـول« )1868 - 1956(، والتـي كانت 
S. G. Tal-  تكتب باسـم مسـتعار هـو )س. ج. تالينتـري

.1906 lentyre( ونشرتها عام 
وقـد انبرى كتاب إيفليـن بياتريس هـول لوصف تفاصيل 
تلـك الحادثـة التي وقعت للفيلسـوف التنويري الفرنسـي 
»Claude Adrien Helvétius كلـود أدريـان هلفتيوس« 
 De 1715 - 1771( ولكتابـه المثيـر للجـدل )عن الروح(
l’esprit( الذي نشـر عام 1758، فقـد ُجرِّم الكتاب وأُدين 

معناها ومبناها

أو  األصالة  توّهم  »قاعدة  عنوانه  بدمشق«  العربية  اللغة  »مجمع  مجلة  في  عًا  ُموسَّ مقااًل  قرأُت 
1956( قاعدة لغوية   -  1867( المغربي  القادر  الشيخ عبد  األستاذ  قرَّر فيها كاتبها  بع«،  الطَّ انجذاب 
أطلق عليها اسم )توّهم األصالة(، أو )انِْجذاب الطبع(، وبناها على ما روي من أن الشاعر العباسي 
239هـ(، وهو أحد الذين تُؤَخذ عنه اللغة في القرن الثالث للهجرة، استعمل  عمارة بن عقيل )ت: 
أُه أبو حاتم السجستاني )ت: 250هـ( قائاًل: إن هذا ال يجوز،  في شعره كلمة )أرياح( جمع )ريح(، فَخطَّ
وإنما هي )أرواح( بالواو، ألن الياء في مفرده مقلوبة عن واو، فاعتذر ابن عقيل بقوله: لقد َجَذبني 
م الياء أْصلية، فقاس  إليها طبعي، يعني بذلك، أنه يسمعهم يقولون رياح في جمع ريح، فتوهَّ

عليها أرياح. 
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الكاتـب مـن لدن كلية السـوربون وبرلمـان باريس اللذين 
اعتبـراه كتاباً خطراً وطافحـاً بالهرطقة والكفر! أما فولتير 
فقـد كان مـن الُمتفائلين بالكتاب، واعتبـر أن الهجوم على 
ف غيـر ُمبـرَّر. فيمـا بعد، عـرف فولتير بـأن كتاب  المؤلَـّ
هلفتيـوس قـد تّم إحراقه علنـاً في باريس، فـكان رّد فعله 
علـى ذلك العمل الَمشـين، طبقـاً للكاتبة إيفليـن بياتريس 
هـول، مـا نّصـه وترجمته: ما هـذا الَهـَرج والَمـَرج حول 
ـة )بيض(! لقـد َصـَرخ الرجل عندما َسـمع أن  هـذه الُعجَّ
هنـاك حريقاً ُمْشـتِعالً. أيُّ عمـل ظالم هذا الـذي ُيضطهد 
فيه إنسـان لمثل تلـك الكعكة الَهّشـة! إننـي ال أوافق على 
مـا تقـول، ولكننـي سـوف أدافع حتـى الموت عـن حّقك 

فـي أن تقوله. 
لـم تكن فـي العبارة السـابقة أيـة َمثْلبَة أو سـوء، غير أن 
التشـوّش وااللْتِبـاس والنَّقيصـة؛ كّل ذلـك قـد بـدأ عندما 
لـم تْعِمد الكاتبـة اإلنجليزيـة، عندما ذكرت الفقـرة أعاله، 
إلـى إغـالق أقـواس عالمـة االقتبـاس، وهو الخطـأ - غير 
المقصـود - الـذي جعـل العالـم كلّـه الحقاً، يظـن أن تلك 
المقولـة الرائعـة، التـي ُتصـّور الموقف العقلـي لفولتير، 

هي مـن أقوالـه الِفعليّة. 
وإذا أردُت أن أُعّمـق المسـألة أكثـر، فقـد أكـدت إيفليـن 
بياتريـس هـول أن تلك العبارة الشـهيرة هي من إنشـاِئها 

وليـس مـن إبـداع فولتيـر، وذلك عبـر رسـالة كتبتها في 
عام 1939 وُنشـرت فـي مجلة بعنـوان )مالحظات لغوية 
حديثـة Modern Language Notes(. وعلـى الرغـم من 
ذلك، فقد اسـتمّر سـوء الفهم، الذي َدَعمه »توّهم األصالة«، 

أو »انجـذاب الطبـع«، حتى وقتنـا الراهن!)1(
وقـد زعم بعـض الباحثين والكتّاب في هذا الشـأن، أن تلك 
المقولـة المعروفة هي إعادة صياغة إلحدى الرسـائل التي 
كتبهـا فولتير نفسـه عـام 1770، قـال فيها مـا ترجمته: 
»أنـا أْمُقـت ما تكتـب، ولكننـي مسـتعّد أن أُقـدِّم حياتي 
لتتمّكـن مـن مواصلـة كتابتك«. ولكـن يبدو لـي أن عبارة 
إيفلين بياتريس هول المنسـوبة خطأ للفيلسوف الفرنسي، 
تختبـئ وراء االقتبـاس أعاله؛ فقد كانت قـوة عبارة إيفلين 
قـد ألَهَمـت آخرين إلـى محاولـة العثور على تلـك المقولة 
الشـهيرة فـي أعمـال فولتيـر، غير أنهـا لم تكـن موجودة 

يغة البـارزة قْط.  بتلـك الصِّ
ومن المعلوم أن فولتير هو االسـم المسـتعار لـ»فرانسـوا 
مـاري آرويـهFrancois - Marie Arouet« الذي لم يكن 
فيلسـوفاً عاديـاً، أو ناقـداً أو أديبـاً أو شـاعراً أو كاتبـاً أو 
ُمجـاِدالً فحسـب، وإنمـا كان اْنِعطافـة فـي تاريـخ الفكر 
األوروبي/العالمـي كله، فالقضايا التـي طرحها والقذائف 
التـي أطلقهـا في سـماء الفكر اإلنسـاني بدءاً مـن قضية 

العمل الفني: Alfonso X )إسبانيا(
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التسـامح والمسـاواة مروراً بنقـد الكنيسـة والالهوت إلى 
رفـض السـلطة القديمة وأصنـام عصره، تشـهد له بهذه 

الريادة.
وال يفوتنـي؛ إن حريـة كّل مـن الضميـر والتعبيـر كانتـا 
النقطـة األبـرز الّداِرجة خالل عصـر »األنوار« فـي القرن 
الثامن عشـر، والـذي كان فولتير وجَهـه المرموق وصوَته 
المرتفـع، لذلـك فقـد كان معقـوالً، بحسـب قاعـدة توّهم 
األصالة/انجـذاب الطبـع، أن ُتنَْسـَب هـذه الَمقولـة إلـى 
كاتبهـا االعتبارّي فولتير وليس إلـى كاتبتها الفعلية إيفلين 

بياتريـس هول.

ِديُن ماركس وُعّماُل العالم
كذلك من المقوالت الُمترّسـبة الراِسـخة في الفلسـفة على 
قاعدة »توّهم األصالة« أو »انجذاب الطبع«، الُجملة الشائعة 

»الديـن أفيون الشـعوب«، والنـداء البارز »يا عّمـال العالم 
اتَّحـدوا« المنسـوبتان إلى الفيلسـوف والُمنّظر االقتصادي 
والثـوري األلمانـي »Karl Marx كارل ماركـس« )1818 
- 1883(، وهمـا ليسـتا كذلـك تمامـاً؛ فبعـض الباحثين 
والكتّـاب وأكثريـة القـرّاء يعتقـدون أن هاتيـن العبارتين 
الشـهيرتين عالمياً قـد ُكتبتا بقلم ماركس الـذي كان َحرّياً 
بـه أن ُينِشـئَهما؛ فُهما وغيرهما من عبارات ُمشـابهة كانتا 
ترجمة صادقة ألطروحاتـه وأفكاره وآرائه، غير أن األصالة 

والحـق، أنهمـا قيلتا من لـدن غيره. 
 فالجملـة التـي تتحّدث عـن الدين، ترجع فـي أصلها إلى 
»Novalis نوفاليس« )1772 - 1801( الشـاعر والكاتب 
وأحـد  روَّاد األدب األلمانـي في العصر الرومانسـي، وقد 
وردت فـي أحـد أعماله الفلسـفية، الذي ُنشـر فـي نهاية 
القـرن الثامـن عشـر، وتحديـداً فـي عـام 1798 وكان 
بعنـوان)Blüthenstaub)2، وهـو عبـارة عـن مجموعـة 
وتلـك  القصيـرة،  والمقـاالت  والمأثـورات  الِحكـم  مـن 
الجملة الشـهيرة كانـت نّصـاً ُمكثّفاً يذكر فيـه نوفاليس 
مـا ترجمتـه: »ذلك الـذي يطلق عليـه ]اسـم[ الدين، هو 
ببسـاطة، مثـل األفيـون، يعمل علـى تخدير وقمـع األلم 

عبـر معاني الضعـف«)3(.
وفيمـا يبـدو، فـإن كارل ماركـس كان قد اّطلـع على هذا 
العمـل الذي يعّد خالفـاً ألعمال نوفاليس األخـرى من أكثر 
المؤلّفات التي كرّست نفسـها للقضايا والمسائل اإلنسانية 
الواقعيّـة، مثل: الدين، الميتافيزيقا، نظرية المعرفة، نظرية 
الفـن، الشـعر، فلسـفة العلم وغيرهـا، وتأّثر بـه على نحو 
أْن تبنّـى معناه وداللتـه وذكره في مقال بعنـوان )مقدمة 
لنقـد فلسـفة الحق عند هيغـل(، فقد ورد فيـه ما ترجمته: 
»إن الديـن َزفـرة المخلـوق الُمضطهد وضميـر عالم ليس 
لـه ضمير، كمـا هـو روح األوضاع التـي ليس لهـا روح.. 

إنه أفيون الشـعب«)4(.
وعلـى الرغم مـن أن ماركس لم يترك مؤلَّفـاً واحداً في نقد 
الدين بشـكٍل خاص، إالّ أن الناس بمـرور الوقت والتاريخ، 
وجـدوا أْن ُيضيفـوا بجانب كّل إبداعات ُمنشـئ الشـيوعية 
وفيلسـوفها األكبـر، عبـارة أخـرى إلـى رصيـده اإلبداعي 

بوَْهم انتسـاب الَمقولـة أصالة إليه. 
أمـا النـداء ذائع الصيـت »يا عّمـال العالم اّتحـدوا«، الذي 
أضحـى أحد أهـم وأبرز الشـعارات السياسـية والتاريخية 
للشـيوعية واالشـتراكية حـول العالم، فقد ذهـب كثير من 
النـاس - كتّابـاً وقـرّاء - إلـى أن ذلـك النـداء مأخـوذ من 
»البيـان الشـيوعي« الذي كتبـه كارل ماركـس وفريدريك 
ـه الحرفّي  إنجلـز عـام 1848، مـع العلم بأن النـداء بنصِّ
غيـر موجود فـي البيان الشـيوعي؛ إذ يعود فـي »حقيقة« 

العمل الفني: Francesco Guardi )إيطاليا(
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األمر، إلى رجل اسمه »K. Schapper كارل شاّبر« )1817 
- 1870( وهـو رفيق كفاح كان معاصـراً لماركس، ولكنه 
ال يـكاد ُيعـرف اآلن)5(. ويبـدو أن ماركس عندما اسـتخدم 
هـذا النـداء الحقـاً، وإْن لـم يكـن ُمبدعـه َحرْفيّـاً، كان قد 
حصل علـى ِرَضى الحشـود العريضة واعترافهـا المتوّهم 

بأصالـة العبـارة لصاحب كتـاب »رأس المال«.
وأعـود إلـى التذكير اسـتطراداً، أن كارل ماركـس، كان قد 
اشـتهر على نطـاق عالمّي بأنه صاحب مشـروع المجتمع 
اإلنسـاني االشـتراكي الخالـي مـن الفـوارق الطبقية ومن 

االسـتغالل الطبقي.
إّن انسـجام قاعـدة توّهـم األصالـة أو انجـذاب الطبع مع 
نمـط التفكيـر السـائد، جعـل الناس - مـن كتّـاب وقرّاء 
على حّد سـواء- يضعـون هذين النّصين فـي رصيد كارل 
ماركـس الـذي لم يكـن لـه منهمـا إالّ االسـتخدام النوعي 
وإعـادة التحريـر فقط، بينمـا أصبح منشـئوها األصليون 

النسـيان. طّي 

شجاعة العقل وكانْت 
لعـل ممـا يتـواَرد على ذهنـي في مسـألة قاعـدة »توّهم 
الشـعار  ذلـك  أيضـاً،  الطبـع«  »انجـذاب  أو  األصالـة« 
المعـروف: »تَجـرّأ على اسـتخدام عقلك«، المنسـوب إلى 
الفيلسـوف التنويـري األلمانـي »I. Kant إمانويل كانْت« 
)1724 - 1804( والـذي قـد ُيجـادل بعـض الباحثيـن 
الشـعار ورد فـي  القـرّاء، بـأن هـذا  والكتّـاب وحتـى 
مقـال شـهير لكانـْت بعنـوان )ما هـي األنوار؟( نشـره 
فـي مجلـة )برليـن الشـهرية( عـام 1784، سـعى فيـه 
الفيلسـوف األلماني إلى تعريف »األنـوار« )التنوير( على 
النحـو اآلتـي: »األنـوار هو خروج اإلنسـان مـن الُقُصور 
الذاتـّي الـذي هو مسـئول عنه، والـذي يعنـي َعْجزه عن 
اسـتعمال عقلـه من دون إْرشـاد الَغيْر، وإن المرء نفسـه 
مسـئول عـن حالـة الُقُصـور هـذه عندما يكون السـبب 
فـي ذلـك ليس َنْقصـاً فـي العقل، بـل نقصاً فـي الَحزِْم 
ـجاعة فـي اسـتعماله من دون إرشـاد الَغيْـر. َتجرَّأْ  والشَّ
علـى أن َتْعـرِف، وُكـْن َجريئاً فـي اسـتعمال َعْقلِك أنت، 

األنوار«)6(.  ِشـَعار  ذاك 
غيـر أن الصـواب وفـي كلمـاٍت غيـر رْخـوة، هـو أن ذلك 
الشـعار التنويـرّي لـم يكن سـوى ِحكمة رومانيـة قديمة 
هـي »سـاِبرا أودا Sapereaude« والتـي تعنـي باللغـة 
العربيـة »تجـرّأ علـى المعرفـة«، كمـا ُتترجم بشـكل عام 
أيضـاً بأنها »تجـرّأ على أن تكون َحكيماً«، أو حتى بشـكل 
عـام أكثر بأنها »تجرّأ علـى التفكير لنَْفِسـك«. وقد ُوجدت 
 Horace «تلـك الحكمة مذكورة، على سـبيل المثال، لـدى

هـوراس« )65 - 8 ق.م( أحـد أبـرز الشـعراء الغنائييـن 
الالَّتيـن)7(، الذين هيَمنوا بكتاباتهـم على الثقافة في الغرب 

منـذ عصـر النهضة وحتى القرن التاسـع عشـر. 
ولما كان إمانويل كانْت من الشـخصيات الرئيسـة والرموز 
الرفيعة في فلسـفة األنـوار والعقالنية والفكـر الحر حول 
العالم، فقد َبـدا للناس - من الباحثين والكتّاب والقرّاء- أن 
ياغة والتعبير هو نفسـه صاحب  صاحـب هذه الفكرة والصِّ
كتـاب »نقد العقـل الخالص«، ولكـن الحقيقـة التاريخية 
والعلمية السـليمة تنفي عن كانْت أن يكون هو ُمنشـئ هذا 
القـول أصـاًل، وإنما اسـتخدمه لما فيـه من َنْفـع يتقاطع 

مع إبداعه العقلي الذي ال تشـوبه شـائبة. 
إّن وقـوع الباحثيـن والكتّاب والقـرّاء في الَخلْـط والتَّواتر 
الخاطـئ، يمكـن أن أجـد عـذره فـي أن منطق وأسـلوب 
العبـارات أعـاله تتَّفـق وتشـبه إلـى حـّد كبيـر مـا ُعرف 
واشـُتهرعن الَمنْسـوب إليهم هذه االقتباسـات، من ناحية، 
باإلضافـة إلـى أنهـا لـم تكـن َمْمهـورة باسـم ُمنِشـئيها 
األصليّيـن، والسـيما فـي حالة فولتيـر وإيفليـن بياتريس 

هـول، مـن ناحيـة ثانية.
لـذا، فـي المـرّة القادمـة التي قد نقـرأ أو نرى فيهـا أحداً 
ما يسـتخدم هذا االقتباس الُمحّدد، أو ذاك التعبير الشهير، 
ة خالصـة، بـأن كالًّ مـن: فولتيـر،  ُيرجـى تذكيـره بمحبَـّ
ماركـس وكانـْت، كانـوا قـد أْنَشـؤوا وكتبـوا عـدداً هائالً 
وعظيمـاً والفتـاً مـن األطروحـات والمؤلَّفـات والنصوص 
الُمؤثِّـرة  اإلبداعيـة  والشـعارات  والعبـارات  والَمقـوالت 
والسـديدة والسـاِئرَة بيـن النـاس، ولكن، ليس مـن بينها 

تلـك االقتباسـات سـالِفة الذِّكـر، بالتأكيد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:

1 - راجع الموقع اإللكتروني )Quote Investigator( على العنوان اآلتي:
 http://quoteinvestigator.com/tag/s-g-tallentyre/

2 - كلمة ألمانية يمكن ترجمتها بـ»حبوب اللقاح«. 
3 - انظر في ذلك الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Opium_of_the_people.
4 - نقـاًل عـن: الخويلـدي، زهيـر. العامل الديني عنـد ماركس.. واقعـا النعكاس ونقدا 

.http://www.anfasse.org .الغتـراب. موقع »أنفاس نت« اإللكترونـي
5 - زونتجـن، ينسـن. )2006(. فكـر بنفسـك - عشـرون تطبيقـاً للفلسـفة. )ط1(. 
)عبـد السـالم حيدر، مترجم(. القاهرة: مركز المحروسـة للنشـر والخدمـات الصحفية 

والمعلومـات. ص 65.
6 - كانـط، إمانويـل. )2005(. ثالثـة نصـوص: تأمالت فـي التربية - ما هـي األنوار؟ 
- مـا التوجـه في التفكيـر؟ )ط1(. )محمـود بن جماعـة، مترجم(. تونـس: دار محمد 

علي للنشـر. ص 85.

7 - انظر: زونتجن، ينسن. فّكر بنفسك - عشرون تطبيقاً للفلسفة. مرجع سابق. ص 72.
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األخوان جريم

ة الُمعجم األلمانّي ِقصَّ

في مطلـع الرُّبع األخير من القرن الثَّامن عشـر، ُولَِد األخوان 
يعقـوب جريـم )1785 - 1863( وِفيلِهلـم جريم )1786 - 
1859(. وكاَن لألَخَويـن أثٌر كبيٌر في تاريخ الثَّقافة األلمانيَّة 
من خالل أعماٍل ودراسـاٍت رائدة فـي اللُّغة والثَّقافة واألدب.
رة بجمع القصص  انَشـَغَل األخوان جريم في حياِتهمـا الُمبكِّ
ـدا بذلـَك لمـا ُيعـرَُف  ة وتنقيِحهـا؛ ومهَّ ـعبيَّة األلمانيَـّ الشَّ
بالدِّراسـات الفلكلوريَّـة. وقـد تجـاَوَزت ُشـهرُة القصـص 
والحاكايات الَّتي َكتَباها ُشـهرََتهما، خُصوصاً بعدما ُترِجَمت 
إلـى أكثر مـن 100 ُلغـة، وأيضاً بعَد اقتباِسـها فـي العديد 
ـينمائيَّة. ولعلَّ أبرَز هذه القصص: سـندريال،  من األعمال السِّ
ـبعة، وغيرها  ذات الـرِّداء األحمـر، بيـاض الثَّلج واألقزام السَّ

مـن الُخرافات واألسـاطير الَّتي تجـاَوَزت المدى.
ولـم يُكن األخوان جريم أديبَين فحسـب؛ فقد دَرسـا القانوَن 
والتَّاريـخ واألدَب واللُّغة، وقاَدهما العمُل في تدوين القصص 
ـعبيَّة إلى العناية بتاريـخ ألمانيا، ُثمَّ العنايـة بفقه اللُّغة  الشَّ
ة وتاريخهـا، حتَّى صارا  األلمانيَـّ
اللَُّغويِّيَن  الباحثيـَن  أبـرز  من 
فـي ألمانيـا. ولعلَّ أبـرَز آثار 
األَخَويـن جريـم هـو ُمعجم 
 Deutsches ة  األلمانيَـّ اللُّغة 
َل  Wörterbuch، الَّذي كاَن أوَّ

ُخ لُمفـردات اللُّغـة في تاريـخ اإلنسـانيَّة، ومع  ُمعجـٍم ُيـؤرِّ
أنَّ األجـَل وافاُهمـا قبَل أن يشـهدا ثمرَة هذا الُمعجـم، إالَّ أنَّ 
ناعة  فكـرَة الُمعجم ومنهَجـه قد أحدثا طفرًة هائلـة في الصَّ

ة في ألمانيـا وأوروبا والعالم بأسـرِه. الُمعجميَـّ
في الدِّراسـات اللَُّغويَّة الغربيَّة، ظهَر منهـُج التَّحليل اللَُّغوّي 
التَّاريخـّي خـالَل النِّصـف األوَّل من القرن التَّاسـع عشـر. 
وأرسـى دعائَم هذا المنهج عدٌد من اللُّغويِّيَن الرُّوَّاد، أبرزهم: 
الدَّانماركي رازموس راسـك، واأللمانّي فرانز بوب، باإلضافة 
إلـى األخَويـن جريم. وقاَمت فكـرُة هذا المنهج علـى نظريٍَّة 
َع هذا  مفاُدهـا أنَّ اللُّغـات اإلنسـانيَّة لها أصـٌل واحد؛ وتفـرَّ
األصـُل إلى مجموعـٍة من الفصائل اللُّغويَّة، ُثـمَّ إلى مجموعٍة 
مـن اللُّغات الَّتي تطوََّرت وتماَيزَت بعوامـل الزَّمان والمكان.

وانطالقـاً من هـذه النَّظريَّة، فقد ارَتَكزَت الدِّراسـاُت اللُّغويَّة 
ة، عنـَد نشـأِتها، على إعـادة بناء )اللُّغـة األّم( في  التَّاريخيَـّ
ـمات  الفصيلـة اللَُّغويَّـة الواحـدة، مـن خـالل دراسـة السِّ
الُمشـتَرَكة فـي ُلغـات الفصيلـة. واهتمَّـت هذه الدِّراسـاُت 
أيضـاً بالبحـث فـي تاريـخ الُمفـرَدات ودراسـة التَّغيُّـرات 
ة فـي ألفـاظ اللُّغـة. وأوَحى هـذا المنهـُج لألَخَوين  وتيَـّ الصَّ
َتُه من  جريـم بفكرة بنـاء ُمعجٍم للُّغـة األلمانيَّة، يسـتمدُّ مادَّ
ُخ لُمفـردات اللُّغة ومعانيها،  التُّـراث األلمانّي المكتوب، وُيؤرِّ

ويعـرُض للتَّغيُّـرات الحادثة فيها.
ة لألَخَويـن جريـم كفيلـًة بدعِمهما  ـمعة العلميَـّ كاَنـت السُّ
موح؛  للُحُصـول على تمويٍل لمشـروع الُمعجم األلمانـّي الطَّ
ويسـري سـالمون  وقـد اسـتطاعا بالفعل إقناَع النَّاِشـر السِّ
ِهرتِسـل )1877-1804( برعايـة الفكـرة وتمويلِهـا. وُتَعدُّ 
ة للعمل فـي بناء ُمعجم اللُّغـة األلمانيَّة في  البدايـُة الحقيقيَـّ
عـام 1838؛ حيُث أعلَـَن األخوان جريم عن فكرة المشـروع 

حيفـة الرَّسـميَّة لمدينة ليبـزج بألمانيا. فـي الصَّ
فـي البداية عكـَف األخوان جريـم على وضع منهـٍج للُمعجم؛ 
وقامـا خالَل ذلك بجمع مصـادر الُمعجم من التُّـراث األلمانّي 
المكتوب، بدءاً بآثار الُمصلح الَكنَسـّي مارتن ُلوثر )-1483

عيد د. امُلعتّز بالله السَّ
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1546( وانتهـاًء بأعمال شـاعر ألمانيا يوهـان غوته )-1749
ذي كاَن ُمعاصـراً لهما. وتعاوَن مـع األخَوين جريم  1832( الَـّ
فـي جمع هـذه المصـادر أكثُر من ثمانيـَن باحثـاً. وقد أحسَّ 
األخوان بُصُعوبة العمل الَّذي يقومان به؛ واستشـَعرا أنَّ التُّراَث 
ا كانا يُظنَّان؛ ففي إطار  األلمانـيَّ الَّذي يجمعانه أكبُر كثيـراً ممَّ
اإلعـداد األوَّلّي اعتقَد األخـوان أنَّ بناَء هذا الُمعجم سيسـتغرُق 
ُحُدوَد عشـر سـنوات، لكنَّهمـا أدَركا عنَد وضـع المنهج وجمع 

نين. ة أنَّ العمَل قد يسـتغرُق عشـرات السِّ المادَّ
اكتملَت المصـادُر واتََّضَحت الرُّؤيُة لألخَوين جريم. وفي عام 
1849 شـرعا في تحرير مواّد الُمعجم الَّذي أرادا له أن يُضمَّ 
ة. وبعَد خمس  جميـَع الُمفـردات الُمدوَّنة فـي اللُّغة األلمانيَـّ
سـنواٍت كاملة، فـي عام 1854 اسـتطاعا أن ينُشـرا الُمجلََّد 
َل مـع ُمقدِّمٍة طويلٍة كتَبَها يعُقوب جريم.  وقد اسـَتقبَلَت  األوَّ
د بحفاوٍة بالغة؛  األوسـاُط العلميَُّة والثَّقافيَُّة نشـَر هذا الُمجلَـّ
ناعـة الُمعجميَّة آَنـذاك، وألقى  حيـُث أحـَدَث طفرًة فـي الصَّ

بظاللـه على الدِّراسـات اللُّغويَّة التَّاريخيَّة.
كاَن األخـوان قـد اتَّفقـا علـى توزيـع العمـل بينهمـا. ولـم 
ُيمهلُهمـا الَقـَدُر كثيـراً، فُتوفِّـَي فيلهلـم عـاَم 1859، بعـَد 
َي  أن قـاَم بتحريـر المـواّد الَّتـي تتبُع الحـرف )D(، ُثـمَّ ُتوفِّ
يعقـوب عـاَم 1863، بعَد أن قـاَم بتحرير المـواّد الَّتي تتبُع 
الُحُروف )A, B, C, E( وشـطراً من مـواّد حرف )F(. وعقب 
وفـاة األَخَويـن جريم اسـتكمَل تحريـَر الُمعجم واإلشـراَف 
علـى نشـرِِه مجموعـٌة مـن ُمسـاعديهما، منهـم: َهيْنريـش 
هيلدبرانـد )1894-1824( وفريدريـش َفيَْجانـد )-1804
1878( وموريـس َهينِـه )1906-1837( وماتياس لِكِسـر 
)1892-1830(. وقـد تضاَفـرت جهـود هـؤالء الُمَحرِّريـن 
وسـاَدت بينَُهـم ُروح الفريـق، فتعاونـوا علـى تحريـر مواّد 
نوا  الُمعَجـم ُمنتِهجيـَن في ذلـك منَهج األخوين جريـم؛ وَتَمكَّ
– خـالَل الُمـدَّة ِمـن 1863 إلـى 1908 – ِمن إنجـاز الُجزء 

األكبر ِمـن ُمعَجـم اللُّغـة األلماِنيَّة.
للُعلُـوم  البروِسـيَّة  ة  األكاِديِميَـّ ت  َتوَلَـّ 1908م  وفـي عـام 
والدِّراسـات اإلنسـاِنيَّة فـي برلين مسـؤولِيَّة إكمـال األجزاء 
الُمتَبَقِّيـة ِمن الُمعجم، وَعِهَدت بذلك إلـى أعضاِئها وباِحثِيها، 
ُثـمَّ انَضمَّـت إليها أكاِديِميَّة الُعلُوم فـي جوتنِجن عام 1947. 
ت ِبها ألمانيـا في هذه  ة الَّتـي َمـرَّ ياِسـيَّ ـروف السِّ وكاَن للظُّ
الفتـرة أَثـٌر بالٌِغ فـي َتوَقُّف الَعمـل بين الحيـن واآلَخر، كما 
كاَن لهـا أَثـٌر في عـدم التَّجاُنس بيـَن ِفَرق الَعَمـل الُمتعاِقبة 
مـن الُمَحرِّريـن. واسـتََمرَّ الَعَمُل فـي ُمعَجم اللُّغـة األلماِنيَّة 
سـات والهيئات  بَدعٍم مـن الُحُكومة األلماِنيَّة وعدٍد ِمن الُمؤَسَّ
ى أُعلَِن عـن اكتِمال  ة داِخـل ألمانيـا وخارجهـا، حتَـّ الِعلِميَـّ
جميـع أجزاِئـه عـام 1961، بعـد أكثـر ِمن مائة وعشـرين 
ناً ما َيقـُرب من 350 ألف  عامـاً ِمـن بداية المشـروع، ُمتََضمِّ

مدخـٍل ُمعَجِمـّي. وُطبِـَع الُمعَجم كاِمـاًل فـي 32 ُمَجلَّداً من 
الحجـم الكبيـر، أِضيـَف إليها – فـي عـام 1971م – ُملَحٌق 

ة الُمعجم. بالمصـادر الَّتـي اعُتِمـَد عليها فـي بناء مـادَّ
ة مصدَر إلهـاٍم لكثيٍر من  كاَنـت فكرُة ُمعجـم اللُّغة األلمانيَـّ
الُمعجميِّيَن حوَل العالَم. فقد تناَمت تجارُب األمم وُمحاوالُتها 
ألجـل بناء ذلـك النَّوع من المعاجم الَّتـي ُعرَِفت بـ »المعاجم 
ة«، رغبـًة في حفـظ اللُّغـات الَّتي تعكـُس ُصورًة  التَّاريخيَـّ
للحضارة اإلنسـانيَّة. وانطلََقت المعاجـُم التَّاريخيَُّة من خالل 
ساٌت  مشروعاٍت قوِميَّة ترعاها ُدَوٌل وُحُكومات، وتدعُمها مؤسَّ
ة ومجاِمـُع ُلَغِويَّـة وُدوُر َنشـر. وكاَن مـن أبـرز هـذه  ِعلِميَـّ
المعاجـم: ُمعجم اللُّغـة الهولنديَّـة، الَّذي اسـتغَرَق بناُؤه ما 
يقـُرُب من مائة وخمسـيَن عاماً، حيُث اسـتمرَّ العمُل فيه من 
عـام 1849 إلى عـام 1998، وُمعجم أكسـفورد لإلنجليزيَّة، 
ذي اسـتغَرَق بنـاُؤه ُحدود سـبعيَن عاماً، مـن عام 1859  الَـّ
إلى 1928 – وُيَعدُّ األشـهَر بيَن المعاجـم اللُّغويَّة التَّاريخيَّة، 
ذي بدأ العمـُل فيِه  ـويديَّة الَـّ ة السِّ وكذلـك ُمعجـم األكاديميَـّ
ُة على االنتهاء منه. عاَم 1884 حتَّى اآلن، وُتوِشـُك األكاديميَـّ
ة، فقـد ظهـرَت عـدَُّة ُمحاوالٍت  وعلـى صعيـد اللُّغـة العربيَـّ
لبنـاء ُمعجـم تاريخيٍّ ُيحاكـي ُمعجَم األخَويـن جريم؛ منها: 
ُمحاولة الُمستشـرق األلماني أوجسـت فيشر، الَّتي بدأت عاَم 
1914 ُثـمَّ توقََّفـت نتيجَة االنهيار المالـّي أللمانيا في أعقاب 
ة األولـى، حتَّى أحياها فيَشـر ثانيـًة برعاية  الحـرب العالميَـّ
مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة عاَم 1936، وتوقََّف المشـروُع 
مـرًَّة أخـرى في أعقـاب الحـرب العالميَّة الثَّانيـة. ومن هذه 
ة األلمانيَّة لالستشـراق  الُمحـاوالت كذلـك: ُمحاولُة الجمعيَـّ
ة الُمعَجِميَّة الَعرَِبيَّة بُتوُنس  فـي عام 1957، وُمحاولة جمِعيَـّ
فـي عـام 1990، وُمحاولـة اتِّحاد المجامـع العربيَّة في عام 
2004، وأخيـراً ُمحاولة المركز العربـّي لألبحاث في الدَّوحة 
لبناء » ُمعجـم الدَّوحة التَّاريخّي للُّغـة العربيَّة«، والتي بدأت 
عـاَم 2013 وال تـزاُل تخطـو خطواتهـا األولى. ولعـلَّ هذه 
الُمحاولـَة األخيـرَة ُتحيـي آمالَنا في صناعة ُمعجـٍم تاريخيٍّ 

ة وأربابها. ُيلبِّي حاجـَة أبناء العربيَـّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببليوغرافيا مرجعيَّة:

- Brundin, G. )2004(. Kleine deutsche Sprachgeschichte  . Fink.

- Dückert, J. & Braun, W. )1987(. Das Grimmsche Wörterbuch: Untersuchungen 

zur lexikographischen Methodologie  . S.Hirzel.

- Jacob, G. & Wilhelm, G. )1854(. Deutsche Wörterbuch. Leipzig. verlag von: 

Salomon Hirzel. Bd.1.

- Kirkness, A. & Denecke, L. & Jacob, G. )1980(. Geschichte des Deutschen 

Wörterbuchs. S.Hirzel.

- Kluge, M. & Radler, R. )1974(. Hauptwerke der deutschen Literatur: 

Darstellungen u. Interpretationen . Kindler. s.224.
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»الماركـة« مـن الناحيـة القانونيـة واالقتصادية كمـا يعرفها 
كوتلـر »اسـم أو مصطلـح أو عالمـة أو رمـز أو رسـمة أو 
مزيـج مؤلَّف مـن كّل هذه العناصـر، ويهدف إلـى التعريف 
بمحاسـن وخيـرات ما يملكـه البائـع وتفريقه عن مـا يملكه 
اآلخـرون«)4(، ويرّكـز هـذا التعريـف علـى البعـد الوظيفـي 
وهـذا  لهـا،  واللسـانية  البصريـة  الهوّيـة  وعلـى  للماركـة 
تعريـف تقليدي للماركـة. فهو قريـب من التعريـف اللّغوي 

كمـا ترصـده مختلـف المعاجم.
 ورغـم ذلـك فـإن التعريـف السـابق هـو التعريف الشـائع 
القانونيـة  الدراسـات  جـّل  اعتمدتـه  والـذي  للماركـة، 
العـالق  عبـاس  فبشـير  الماركـة،  لمفهـوم  واالقتصاديـة 
مثـاًل يعـرف الماركـة انطالقـاً مـن وظيفتهـا االقتصاديـة 
فـي معجمـه الشـامل لمصطلحـات العلـوم اإلداريـة. يقول 
»الماركـة هـي اسـم الصنـف لسـلعة أو خدمـة. وغالبـاً ما 
يكون هذا االسـم مسـجالً لـدى الجهـات المختصـة، وتخدم 
الماركـة في تعريف المسـتهلك أو المسـتفيد بالسـلعة، وهي 
وسـيلة فاعلـة مـن وسـائل ترويـج المبيعـات، وقـد تكـون 
الماركـة على شـكل رمـز أو صـوت أو صـورة«)5(، كما نجد 
هـذا التعريف حاضـراً فـي الرؤيـة القانونيـة للماركة حيث 
يعرفهـا موريـس نخلـة ورومـي البعلبكـي وصـالح مطـر 

فـي القامـوس القانونـي الثالثـي باعتبارها »عالمـة تتصف 
بموجبهـا إنتاجات وسـلع، وهذه العالمة تحمـي المصنوعات 

مـن أي مضاربـة خصوصـاً بحصـر االسـتثمار لهـا«)6(.
وبعبـارة أخـرى، تنتمـي نظـرة كوتلـر ومـا شـابهها إلـى 
السـياق القانونـي االقتصـادي للماركـة، فتعريـف الماركـة 
مسـتمد مـن وضعهـا كهوّيـة بصريـة ولسـانية، كمـا أنـه 
مسـتمد من وضعها الوظيفـي القانوني واالقتصـادي لتمييز 

المنتـوج وحمايتـه مـن االستنسـاخ والتقليـد.
يمثلهـا  والتـي  الماركـة  لمفهـوم  األخـرى  المقاربـة  أمـا 
جـان نويـل كابفيـرار فتنطلـق مـن التركيـز علـى الجانب 
الثقافـي للماركـة. ويـرى كابفيـرار أن »الماركة هـي ماركة 
المالـك  فهـي  سـة  المؤسَّ أمـا  زبائنهـا«)7(،  إلـى  بالنسـبة 
القانونـي للماركـة«)8(. ويعـود هـذا التمييـز الـذي يقدمـه 
القائمـة  العالقـة  تثميـن  ينـدرج ضمـن  كابفيـرار والـذي 
بيـن الماركـة والزبـون إلى كـون اهتمـام كابفيـرار ينصب 
علـى طبيعة العالقـة القائمـة بين الماركـة باعتبارهـا قيمة 
ثقافيـة والزبـون باعتبـاره عالماً مـن الصور والمسـكوكات 
السوسـيو-ثقافية. فكما يقـال: »المعامل تصنـع المنتوجات 

أمـا الزبائـن فيشـترون المـاركات«)9(.
ثقافيـة  لذاكـرة  »بنـاء  بأنهـا  الماركـة  كابفيـرار  ويعـرف 

»الماركة«.. 
تاريخها وهويَّتها

سليامن عيل شيخ*

تنطلـق مقاربـة مفهـوم »الماركـة« عنـد جـان نويـل كابفيـرار مـن التركيز علـى الجانب الثقافـي للماركة؛ إذ 
سـة فهـي المالـك القانونـي للماركة«)2(.  يـرى أن »الماركـة هـي ماركـة بالنسـبة إلـى زبائنهـا«)1(، أمـا المؤسَّ
وينـدرج هـذا التميـز ضمـن تثميـن العالقـة القائمـة بين الماركـة والزبون إلى كون اهتمـام كابفيرار ينصب 
علـى طبيعـة العالقـة القائمـة بيـن الماركـة باعتبارهـا قيمـة ثقافيـة والزبـون باعتبـاره عالمـًا مـن الصـور 
والمسـكوكات السوسـيو - ثقافية، يمكن تلخيصها في قوله: »المعامل تصنع المنتوجات أما الزبائن 

فيشـترون الماركات«)3(.

دراسة
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سـة مـا«)10(، ذلك  ولسـمعة متميزة ودائمة لمنتوج ما ولمؤسَّ
أن الماركـة كمـا يتصـور كابفيرار هـي هوّية ثقافيـة قيمية 
فـي المقام األول تسـعى إلى اختـراق بنية األجيال وتشـكيل 
صـورة إيجابية عن الماركـة داخل الخطاب اليومـي لألفراد، 
»فهـي ذاكرة المنتوج ومسـتقبله«)11(، »فالمنتوجات خرسـاء 

أما الماركـة فتجعلـه يخاطب«)12(.
وهـو األمـر الـذي دعـا كابفيـرار إلـى التمييـز بـذكاء بيـن 
مفهوميـن، وهمـا: الماركـة والماركـة الدولـة )صنـع فـي(. 
فكابفيـرار يشـدِّد علـى أن النظـر إلـى الماركـة ال يمكن أن 
يتـم بمعـزل عـن الحاضـن الرمـزي لهـا، بمعنـى أن القوة 
الرمزيـة للدولـة المصنعـة تهب خطـاب الماركة قـوة داللية 
ق  »تتعلَـّ الدولـة  الماركـة  أن  ذلـك  وإنسـانية.  واجتماعيـة 
بمختلـف الـدالالت المرتبطة بالدولـة التي تحتضـن صناعة 
ـب على الـدول المصنعـة أن تقوم  المنتـوج«)13(، ولـذا يتوجَّ
بحمـالت إشـهارية كبـرى من أجـل الرفع من حجـم التمثيل 
الذيـن  الداللـي لماركـة دولتهـا فـي أذهـان المسـتهلكين 

إليهم.  تتوجـه 
وكمـا يذكـر كابفيـرار فـي حديثه عـن ماركـة فرنسـا »إن 
االختبـار الحقيقـي لماركتنا هو كيف يفكر الشـباب الصيني 
فينـا، فهـو يحتفـظ بصـورة عنا علـى امتـداد حياتـه«)14(. 

ال  الفرنسـيين  نحـن  إننـا  كابفيـرار  يقـول  ذلـك  ولتأكيـد 
يمكننـا أن نفصـل بيـن ماركـة مرسـيدس وبيـن صـورة 
صناعـة الحديـد األلماني، وال بيـن العطر وصـورة الصناعة 
الفرنسـية وال بين اليابان وصورة الصناعـة اإللكترونية«)15(، 
فـكّل دولـة يتوجب عليهـا أن تبنـي ماركة لدولتها تتناسـب 
وصـورة الماركة التـي تملكهـا الدولة في نظر المسـتهلكين 

. لميين لعا ا
ويمكننا أن نسـوق مثاالً على ما سـبق بالقول: إن المنتوجات 
الصينيـة لهـا أسـماء ومميزات خاصـة بها غير أننـا ال ننظر 
إليهـا باعتبارهـا ماركات حلميـة بينما ننظر إلـى المنتوجات 
ذلـك  كذلـك.  باعتبارهـا  واألوروبيـة  واليابانيـة  األمريكيـة 
مـاركات  إلـى  النظـر  فـي  دوراً  تلعـب  الدولـة  ماركـة  أن 
سـاتها باعتبارهـا مـاركات تبشـر بأحـالم أو مـاركات  مؤسَّ
تسـتجيب إلـى حاجات نفعيـة. فمـاركات الصيـن ال يمكنها 
منافسـة المـاركات اليابانيـة فهي من هـذه الزاويـة ال تملك 
ماركـة للدولـة الحاضنـة لها لكـي تحظـى بنظـرة إيجابية 
عالميـة، ولـذا فقـد لجـأت الصين إلى بيـع المنتوجـات التي 
ال تتضمـن جزيئيـات حلمية بـل تتضمن اسـتجابة لحاجات 
نفعيـة. وشـتان بيـن الحالتيـن ففـي الحالـة األولـى تحقق 
سـات أرباحـاً ال يمكـن التقليـل مـن حجمهـا، أما في  المؤسَّ
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سـات أرباحـاً تذكـر. فما  الحالـة الثانيـة فـال تحقـق المؤسَّ
هو مهم بالنسـبة للمسـتهلك هو صـورة الماركـة وما يرتبط 
بها مـن دالالت اجتماعية ونفسـية وجمالية، فسـماعات األذن 
الصينيـة مثالً ال يتجاوز ثمنها عشـرة دراهم بينما سـماعات 

األذن اليابانيـة صونـي يتجـاوز ثمنهـا األربعمائة.
خطـاب  إلـى  تفتقـر  الصينيـة  األذن  سـماعات  أن  ذلـك 
ماركـة قـوي مقارنـة بخطـاب الماركـة الـذي تتمتـع بـه 
صونـي. فسـماعات األذن الصينيـة ال تملـك ماركـة للدولـة 
الحاضنـة لهـا بينمـا تمتلـك صوني ذلـك، كما أن سـماعات 
األذن اليابانيـة تمتلـك اسـماً خاصـاً بهـا ومميزاً وشـعاراً ذا 
صيـت قـوي بينمـا ال تمتلـك السـماعات الصينية ذلـك، كما 
أن سـماعات األذن اليابانيـة تمتلـك بـراءات اختـراع خاصة 
بهـا بينمـا ال تمتلـك السـماعات الصينيـة ذلك، فالمـاركات 
اليابانيـة مدرجـة ضمن خطـاب ثقافي قوي بينمـا الخطاب 

الثقافـي للمـاركات الصينيـة هـو خطـاب ضعيف.

تاريخ الماركة
يتفـق مختلـف الباحثين علـى أن مفهوم الماركـة هو مفهوم 
ضـارب فـي عمقـه التاريخـي ويرتبـط بالبدايـات األولـى 
للنشـاط التجاري لإلنسـان، غير أنهـم يختلفون فـي تحديد 
شـكل هـذا النشـاط. وهـو األمـر الـذي جعلنـا نعثـر علـى 

خمـس بدايـات لمفهـوم الماركة.
يـرى بعـض الباحثيـن أن تقسـيم األراضي وتعييـن الحدود 
قـد كان النشـاط التجـاري األول لإلنسـان، وترتبـط الماركة 
فـي أحـد معانيهـا مـن هـذا الجانـب بثالثـة مفاهيـم وهي 
الملكيـة والحـد والتعييـن؛ حيـث إن تقسـيم األراضـي بيـن 
القبائـل قـد جعـل لـكّل قبيلـة حدودهـا ورقعتهـا وحجـم 
تمثيلهـا، أي ماركتهـا الخاصـة بهـا. »فأن أضـع ماركة فهذا 
يعنـي أننـي هنـا وأن هذا الشـيء يخصنـي وأنني سـأدافع 

عـن حـدودي إذا اقتربت منهـا«)16(. 
و بعبـارة أخـرى، إن اكتشـاف الزراعـة وتعيين الحـدود قد 
جعـل اإلنسـان منتجـاً للمـرة األولـى فـي تاريخـه، فتعيين 
الحـدود هـو الـذي سـمح بالحديـث عـن ماركـة المجموعة 
االجتماعيـة باعتبـار مجمـوع مـا تملكـه مـن أراضـي، وما 
تتمتـع بـه تلـك األراضـي مـن مزايـا، فهنـاك أراض خصبة 
وهنـاك أراض صخريـة وهنـاك أراض صحراويـة. وبعبـارة 
أخـرى هنـاك أراض تصلـح للزراعـة وأخرى للرعـي وأخرى 
ُن مسـاحة وال تصلح لشـيء. فامتالك قطعـة من األرض  ُتَعيَـّ

وتحديـد حدودهـا قـد كان الماركـة األولى لإلنسـان.
ويشـير قسـم مـن الباحثيـن إلـى أن الماركـة كانـت ترتبط 
فـي البـدء بالطقـوس االجتماعيـة للتعامـل مـع الحيوانـات 
األليفـة)17(، فقـد كانـت ُتْكوَى بهـا البهائم لتمييزهـا وتعيين 

ملكيتهـا، كمـا أن بعـض القبائـل المكسـيكية القديمة كانت 
تكـوي البهائـم كقرابين لآللهـة قبل ذبحهـا، أي بصم ماركة 
علـى القربـان داللة علـى اجتيـازه عتبـة القبـول، فالقربان 
المعـد للنحـر يتمتـع بأفضـل المزايـا. وبهـذا فـإن الماركة 
من هـذه الزاويـة تقيم عالقـة مع مفهـوم آخر وهـو مفهوم 
الوشـم، ونجـد ذلـك بشـكل جلـي علـى وجـوه الكثيـر من 
العبيـد في العصـور القديمة حيـث كانت تطبـع كلمات على 

جباههـم لمنعهـم مـن الفرار.
ومـن هـذه الزاويـة يقيم مفهـوم الماركـة في بعـده اللّغوي 
عالقـة مع كّل من مفهوم السـمة والوشـم في اللّغـة العربية، 
فوسـم الشـيء كما يقـول ابـن منظـور: أي جعل لـه عالمة 

يتعـرف بها، والوشـم هو الوسـم، والسـمة هي أثـر الكي.
ومـع النمـو المتسـارع للوعـي اإلنسـاني أصبحـت الزراعة 
وتربيـة الحيوانـات تتراجع شـيئاً فشـيئاً أمـام الصناعة من 
حيـث هـي مركـز الهتمـام المـالك، فقـد أضحـى اإلنسـان 
بمـرور الوقت قـادراً على صناعـة األدوات )صناعـة الفخار، 
المالبـس، السـيوف وغيرهـا(. ولم تعـد عملية اإلنتـاج حكراً 
علـى القطاع الزراعـي وتربيـة البهائم، وهو مـا جعل بعض 
الباحثيـن يربط البدايـات األولـى للماركة بـاألدوات التي بدأ 

يصنعها)18(. اإلنسـان 
وعلـى هـذا األسـاس فقـد تـم النظـر إلـى البدايـات األولى 
كان  التـي  األولـى  بالنقـوش  ترتبـط  باعتبارهـا  للماركـة 
الحرفيـون يطبعـون بهـا منتوجاتهـم لتمييزهـا عـن غيرها 

مـن المنتوجـات ولتحديـد ملكيتهـا وضمانهـا.
ولـم يكـن الصانعـون في البدايـة يعيـرون اهتمامـاً لألبعاد 
الدالليـة للنقـوش التـي كانـوا يطبعونهـا علـى منتوجاتهم، 
ذلـك أن تلـك النقـوش كانت تهدف إلـى إرجـاع المنتوج إلى 

مصـدر واضـح وإلى إثبـات جـودة المنتوج.
الماركـة  نشـوء  تاريـخ  بيـن  فيربـط  بنكـراد  سـعيد  أمـا 
والتسـمية اللفظية فـي المقام األول وتاريـخ المميز البصري 
فـي المقـام الثانـي. وهـو األمـر الـذي جعلـه يربـط ظهور 
الماركـة ببعض الطقـوس االجتماعيـة التي كانت تمارسـها 
الكثيـر مـن القبائـل اإلفريقيـة القديمـة. فقد كانـت تحدث 
»النـدوب علـى وجـه المنتميـن إليهـا، فيكون الوضـع بذلك 
مشـتمالً علـى سلسـلة مـن الهوّيات: االسـم دال علـى الفرد 
فـي ذاتـه، أمـا اللقـب فتحديـد للعائلة التـي ينحـدر منها، 
أمـا الندبة فهـي تحديـد لهوّية القبيلـة. وهكذا يبـدو المميز 
الثالـث منصباً على الجسـد. أي من طبيعة بصرية. فالجسـد 
يوَسـم ويمـس فـي جوهـره، فالندوب سـتظل تالحـق الفرد 

وتحـد مـن انطالقـه والتحليق خـارج القبيلـة«)19(. 
عالـم  فيمثلهـا  الماركـة  لتاريـخ  الخامسـة  الرؤيـة  أمـا 
أن  يـرى  فهـو  سـير)20(؛  ميشـيل  الشـهير  األنثروبولوجيـا 
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البدايـات األولى لمفهـوم الماركـة بالمعنى التجـاري يرتبط 
بتاريـخ البغـاء. فالبغـاء كان المهنـة اإلنسـانية األولـى في 
التاريـخ، ولقـد كانـت العاهرات فـي مدينة اإلسـكندرية في 
العصـور القديمـة ينتعلـن صنـدالً ذا كعـب عـال ثـم يقمن 
بالتمشـي على رمـال الشـاطئ، ليظهـر أثر الصنـدل عالمة 
خاصـة بمهنتهـن وسـيقوم الرجـال مـن خـالل تتبـع تلـك 
الخطـى بالوصـول إلـى المآوي الخاصـة بتلـك العاهرات أو 

سـاتهن.  مؤسَّ إلى 
مشـى  بالفعـل  يرتبـط  الماركـة  مفهـوم  أن  سـير  ويـرى 
السـوق  الـذي جـاء منـه مفهـوم  الفعـل  marcher وهـو 
marche والـذي يعـود إلـى األصـل الالتينـي الـذي يجمـع 

.marchier والسـوق  الماركـة  الكلمتيـن 
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الماركـة بالمعنـى الحديـث للكلمة 
ترتبـط بعصـر الثـورة الصناعيـة حيـث ظهرت المـاركات 
األولـى فـي القرن التاسـع عشـر كليفايـس 1850 ونسـتله 
1866، وإذا كانـت المـاركات بالمعنـى التاريخـي للكلمـة 
أو  الحيوانـات  ووشـم  الزراعـة  كحالـة  بالطبيعـة  ترتبـط 
الجسـد اإلنسـاني كحالـة بعـض القبائـل فإنها منـذ الثورة 

الصناعيـة أضحـت ترتبـط باسـم ومميـز خاصيـن بها. 

الماركة والهويّة اللسانية والبصرية
اللسـانية  المكونـات  انتقـاء  علـى  سـات  المؤسَّ تحـرص 
والبصريـة لماركتهـا وذلـك نظراً لكـون إيقاعاتهـا الداللية 
إليهـا  النفـس  فـي جـذب  فعـاالً  دوراً  تلعـب  والجماليـة 
واالسـتئناس بهـا. فهنـاك مـاركات لـم تنجـح فـي جـذب 
الزبائـن إليها نظـراً للصعوبة التـي تواجههـا عملية النطق 
الخاصة بالماركـة كماركة هيوغارديـن )hoegarden( وما 
شـابهها، علـى النقيـض من المـاركات التـي تملـك إيقاعاً 
موسـيقاً في حـال لفظهـا كهوليـود ومارلبورو فقد أسـهم 
اإليقـاع الموسـيقى للتسـمية فـي إنجاحهـا. وهو ما أشـار 
إليـه سـومبريني بالقـول »إن الماركـة بالمفهـوم المعاصر 
للكلمـة ال تنتمي إلـى التجارة بل إلى الكـون التواصلي«)21(.

وتتكـون الهوّيـة اللسـانية والبصريـة للماركـة مـن ثالثـة 
والشـعار.  البصـري  والمميـز  التسـمية  وهـي  عناصـر 
المميـز  أمـا  للماركـة،  اللسـاني  الوجـه  هـي  فالتسـمية 
البصـري فهـو الوجه البصـري للماركة بينما يمثل الشـعار 

حكايـة موجـزة للماركـة.

التسمية 
فـي  أهميـة  األكثـر  التواصلـي  المدخـل  التسـمية  تعتبـر 
خطـاب الماركـة، ذلـك أنها هـي المدخـل اللّغـوي للذاكرة 
الـذي يمكننـا مـن اسـتحضار ماركة مـا، والحديـث عنها، 
ال  »فمـن  بهـا.  ق  يتعلَـّ مـا  كّل  وعـن  خصائصهـا،  وعـن 

يملـك اسـماً ال وجـود لـه. وعليـه فتقديـم منتج إلى سـوق 
االسـتهالك معنـاه تسـمية شـيء لم يوضـع له اسـم، وهذا 
االسـم يوضـع مما توفـره أصوات اللّغـة، وبمراعـاة الفكرة 
المناسـبة للفلسـفة التسـويقية التي يسـتند إليهـا المنتج، 
فهـو يعمل على اسـتحضار شـبكة من الذكريـات المرتبطة 

السوسـيو-ثقافي«)22(. بالسـياق 
سـات إلـى اقتـراح قائمة من األسـماء  وتلجـأ غالبيـة المؤسَّ
لماركتهـا.  قبـل الرسـو علـى اسـم بعينـه يكـون اسـماً 
و»تتضمـن عمليـة اختيـار االسـم تجـارب علـى عينات من 
ز  الفئـات االسـتهالكية التي سـتتوجه إليهـا الماركـة. وتركِّ

التجـارب فـي الغالـب علـى قضيتيـن وهما:
- العالقـة القائمـة بين االسـم والخلفية اللسـانية والثقافية 

للمسـتهلك ومـدى تأثير االسـم في تلـك الخلفية.
- الخصائـص األسـلوبية لالسـم وهـل هـو سـهل النطـق 

للتذكـر«)23(. وقابـل 
وقـد تكـون أسـماء الماركات أسـماء أشـخاص كالكوسـت 
)Lacost( ومرسـيدس )Mercedes(، وقـد تكـون أسـماء 
مقترحـة مشـتقة من طبيعـة الموضـوع الذي تحيـل عليه 
 )Cote Sport( أو كوت سـبور )Bein Sport( كبين سـبور
. وقـد تكـون منتقـاة انطالقـاً مـن خصائصهـا الدالليـة 
السياسـية كالجزيـرة التي تشـير إلـى الطبيعـة الجغرافية 
لدولـة قطر، وقـد تكون منتقاة بحسـب طبيعتهـا الجمالية 
كجاكـوار )Jaguar( التـي تشـير إلـى عنـف هـذا الكائـن 
الوحشـي ورغبتـه بالمقاومـة والمطـاردة واالفتـراس. وقد 
تكـون منتقـاة انطالقـاً من طبيعتهـا ودالالتها األسـطورية 
كنايـك )Nike( الذي يحيـل على إله العمل لـدى اليونانيين، 

وكذلـك الموقـع اإللكتروني الشـهير علـي بابا.
وتلعـب التسـمية أدواراً تواصليـة متعـدِّدة، فهـي تتواجـد 
ضمـن موقـع يجعلهـا مؤشـراً باتجاه جلـب المسـتهلكين 
باتجـاه المنتوجـات التي ُتعـرف بها، وااللتصـاق بذاكرتهم 
بحيـث ال يتمكنون من نسـيانها. »فمـا تحتاج إليـه الذاكرة 
مـن أجـل اسـتحضار ما مضـى هو هوّيـة لن تكـون بادية 
إال مـن خالل اسـم«)24(، فالمـاركات التي تخاطـب األطفال 
تنتقي تسـميات سلسـة النطق لتناسـب ذاكرتهـم وقدرتهم 
اللّغويـة كبامبـا )pampa( القريبـة مـن بابـا. فحين يقول 
طفـل مـا لوالديـه إنـه يرغـب فـي تنـاول رقائـق البطاطا 
فإنـه سـيقول بامبـا قبـل أي اسـم آخـر ألن هـذا االسـم 
يتناسـب والذاكـرة الثقافيـة لذلـك الطفـل فهنـاك عالقـة 

لفظيـة تناظريـة بيـن بابـا وبامبا.
أمـا المـاركات التـي تتوجـه إلـى األغنيـاء والباحثيـن عن 
السـلطة والثـراء فإنه يتوجـب عليهـا أن تنتقي أسـماء لها 
إيقاعـات موسـيقية تتناسـب والحالة النفسـية واالجتماعية 
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لهـم كرينـج روفـر )Rang Rover(، كذلك فـإن الماركات 
التـي تتوجـه إلى النسـاء يتوجـب عليها أن تنتقـي إيقاعات 
موسـيقية ألسـمائها تتناسـب وطبيعـة الفئة األنثويـة التي 

 .)Allure( تتوجـه إليهـا كالعطر الفرنسـي آلـور
تتضمـن  إنهـا  مجانيـة.  وال  عفويـة  ليسـت  »فالتسـمية 
رؤى ومنـازع أيديولوجيـة يتضمـن االختيـار فيها حسـب 
االسـتظهار والتغييـب رهانات اجتماعية وسياسـية وثقافية 

ترتبـط بسـياق المراحـل التاريخيـة التـي أنتجتهـا«)25(. 
وبفعـل الزمـن والتداول داخـل الخطـاب االجتماعي تصبح 
األسـماء »جـزءاً مـن نسـيج الخطـاب اليومـي إلـى درجة 
تنسـى  أو  فتفقـد  تنـزاح عـن معانيهـا،  األسـماء  تجعـل 
أحيانـاً داللتهـا االسـمية األصلية وتبـرز الداللـة االجتماعية 
التـي أنتجهـا االسـتعمال االجتماعـي لهـا«)26(. وهـذا مـا 
 la( يتعـارف عليه فـي أدبيـات الماركيتنغ بمفهـوم الصيت

.)notriété
فمفهـوم الصيـت هو مفهـوم مركـزي يرتكز في األسـاس 
علـى أهميـة التسـمية ذلـك أنه يشـير إلـى األلفـة الثقافية 
بيـن المسـتهلك وخطـاب الماركـة بحيث ينسـى التسـمية 
الحقيقيـة للمنتـوج الموضـوع ويسـتبدل باسـم الماركـة. 
فحينما نقول مشـروبات غازيـة فإن ما يتبـادر إلى أذهاننا 
هـو كوكا كـوال، وحين نقـول السـجائر فإن أول مـا يتبادر 
إلـى أذهاننا هـو مارلبـورو. ولذا تحظـى التسـمية بجميع 
المقاييـس بمكانـة فريـدة فهـي قـوة تنافسـية ودالليـة 
واجتماعيـة وجماليـة ال مثيـل لها. فصيت األسـماء الخاصة 
ببعـض المـاركات يجعلنا نعتقـد أن هاتـه المنتوجات التي 

تحيـل عليهـا هـي األفضـل وترتبط بجـودة ال مثيـل لها.
سـات تبحـث عـن فئاتهـا  وهـو األمـر الـذي يجعـل المؤسَّ
االسـتهالكية مـن خـالل األبعـاد الجماليـة للثقافـات التي 
تنتمـي إليهـا تلـك الفئات. وهو مـا نالحظه بشـكل ملموس 
فـي تجنب الماركات لألسـماء المسـتفزة كاألسـماء الدينية 

والعرقيـة لصالـح األسـماء الجماليـة المحضة.

المميز البصري
يعتبـر المميـز البصـري عالمـة بصريـة طباعيـة توضـع 
علـى المنتـوج بهـدف تفريقـه عـن المنتوجـات األخـرى، 
وبهـدف تعريـف المسـتهلكين علـى المنتـوج مـن خـالل 
ل  النسـق التواصلـي البصـري، فهـو كاالسـم تمامـاً يشـكِّ
بـؤرة تسـتعيدها مختلـف الخطابات اإلشـهارية، فـال تخلو 
إرسـالية إشـهارية من التركيز علـى مميز الماركـة البصري 
الـذي تحتفـي بـه »فهـو المدلـول المعـادل لكلمـة صورة، 
سـة التـي يحيل  نظـراً لكونـه يمثـل الهوّيـة البصرية للمؤسَّ

عليهـا«)27(.

ويعـرف فيليـب كينيتـون المميـز البصـري بأنـه »نظـام 
تعريـف يهـدف إلـى تواصـل كونـي فعـال، وإلـى تعييـن 
سـة، شـخص، فكـرة... إلـى غيـر  مرجـع )موضـوع، مؤسَّ
ذلـك( وتميـزه عـن غيـره مـن المنافسـين ضمـن زحمـة 

الصوريـة«)28(. األسـواق 
وتعتبـر لغـة المميـز البصري لغـة كونية ذلك أنهـا تخاطب 
العيـن. وهنـا تظهر مفارقـة البد مـن االلتفات إليهـا. يتعلَّق 
التسـمية والمميـز  لـكّل مـن  التواصليـة  بالفعاليـة  األمـر 
البصـري للماركـة. فالتسـمية لن تكـون فعالة ما لـم تنبثق 
من عناصر النسـق الخـاص بالمتلقي، أمـا البصري فكوني. 
سـات علـى هاتـه المفارقة لجـأت إلى  ولكـي تتغلـب المؤسَّ
األسـماء اإلنجليزيـة حتى تمكـن العالم مـن االلتفـات إليها 
والتعـرف عليهـا. فاللّغـة اإلنجليزيـة قـد تمكنـت مـن أن 

سـات والشـركات العالمية. تصبـح إنجيـل المؤسَّ
وينحـو المميـز البصري باتجـاه العالمات البصريـة الرمزية 
نظـراً لمـا تتمتـع بـه الرمـوز مـن إيحـاءات ومعـان كونية 
والتفاحـة  والهـرم  والنجمـة  والمربـع  والدائـرة  فالمثلـث 
هـي رمـوز ذات ثقـل داللـي فـي جميـع الثقافـات. وعليـه 
فهـي قـادرة علـى لفـت االنتبـاه إليها وقـادرة علـى ترغيب 
المسـتهلكين بالتقـرب منهـا. فمارلبـورو اعتمـدت المثلـث 
كمميـز بصري لهـا، و»أبـل« اعتمـدت التفاحـة المقضومة. 
فالمثلـث قـوة وتصـادم وعنـف وهو يناسـب قيمـة الفحولة 
التـي اعتمدتهـا مارلبـورو. أمـا التفاحـة فهـي تحيـل على 
العلـم )نيوتـن( وعلى حكايـة الخلق »آدم وحـواء«، ولذا فهي 
تناسـب الدرجة العلمية المميـزة التي أرادت أبل أن تسـوقها 

عـن نفسـها وتناسـب المتعـة التـي يوفرها االسـتخدام.
كمـا أن المميـز البصـري يعتبر جامعـاً ومفتاحـاً لمختلف 
فيكفـي  وتاريخهـا،  مـا  بماركـة  المرتبطـة  الحكايـات 
مختلـف  أذهاننـا  فـي  تثـار  لكـي  مـا  مميـزاً  نـرى  أن 
الحكايـات االجتماعيـة واألبعـاد النفسـية المرتبطـة بتلـك 
الماركـة. فالمميـز البصـري يرنـو إلـى »تكثيـف المعنـى 
الـذي يشـمل علـى فلسـفة الماركـة وقيمهـا فـي عالقتها 

.)29 بالمسـتهلكين«)

الشعار
يندرج الشـعار التجـاري ضمـن خطابنا اليومـي، فالراديو 
يسـمعنا الشـعارات، والتلفـاز كذلـك، كمـا نقـرأ الشـعار 
علـى الملصقـات اإلشـهارية في الصحـف والشـارع. فهو 
يختـرق كوننـا اإلنسـاني المعاصـر وفـي الغالـب يحافظ 
المنتـوج«)30(.  ديمومـة  يفـوق  بشـكل  ديمومتـه  علـى 
فالشـعار يرتبـط بالهوّيـة اللسـانية والبصريـة للمنتـوج 
والـذي يحافـظ في جـّل األوقـات علـى ثباته مهمـا تغيرت 
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خصائـص المنتوجـات فـي عالقتهـا بمتغيرات العلـم. ذلك 
أن الشـعار يوجـز تاريخـاً ثقافيـاً.

ولقـد أضحـى الشـعار منـذ زمن قريـب مكونـاً ثالثـاً من 
سـات إلى قوانيـن الملكية  مكونـات الماركـة، وتلجـأ المؤسَّ
الفكريـة من أجل الحفاظ على شـعاراتها ومنع اسـتخدامها 
سـات األخـرى، فهو يقـع كوصلة لسـانية  مـن قبـل المؤسَّ
بيـن الخطاب اإلشـهاري وخطـاب الماركة. »وعلـى العموم 
اإلفهـام  وظيفـة  يـؤدي  خطابيـاً  مكونـاً  اعتبـاره  يمكـن 

المتلقـي«)31(. واالنتبـاه لدى 
ويمتـاز الشـعار التجـاري بكونه خطابـاً لفظياً موجـزاً ذا 
كثافـة دالليـة وافـرة، كما أنـه يمتـاز بإقامتـه لعالقات مع 
كّل مـن المثـل والحكمة. فهو يطرح نفسـه باعتبـاره نتاجاً 
للخبـرة االجتماعيـة »علـى نحو ينحـرف بها عـن صيغتها 
األصليـة، حيـث يجري صانـع اإلعالن خرقـاً واسـتبداالً؛ إذ 
يحـذف جـزءاً مـن المثـل أو القـول المأثـور ويسـتبدل به 
ق بالسـلعة المعلـن عنهـا ومزاياهـا«)32(.  جـزءاً آخـر يتعلَـّ
وهـو األمـر الـذي يجعلـه قريبـاً مـن الذاكـرة اإلنسـانية 
فهـو يحـاول جاهـداً أن يوجـز ويلخـص المعنى فـي أكثر 
ثيابـه شـعرية وإيجـازاً، »وغالبـاً ما تكـون كلماتـه خفيفة 

مصحوبـة بإيقاع موسـيقي راقـص«)33(.

الخصائـص  مـن  التجـاري  الشـعار  اسـتفادة  وتتمثـل 
المثـل  كّل مـن  بهـا  يتحلـى  التـي  واألسـلوبية  الجماليـة 

فـي: والحكمـة 
- يطـرح نفسـه باعتبـاره »يتضمـن كنـزاً مـن النصائـح 
التجريبيـة التـي راكمتهـا زمنيـة الحكمـة الشـعبية«)34(.

- »يتبنى اآلثـار الجمالية التي تبرزها الخصائص األسـلوبية 
واإليقاعيـة للمثـل والحكمـة كالسـجع والـوزن والكلمـات 
الخفيفـة والرنانـة » فهـو وجيز ومؤثـر وقابل للتذكـر«)35(.

- يقـدم نفسـه باعتبـاره يتضمـن »حقائـق عامـة تنتمـي 
إلـى الالشـعور الجمعي«)36(.ويلخـص أوليفيـه روبـول)37( 
خصائص الشـعار اإلشهاري في: الشـعار اإلشهاري يهدف 
إلـى البيـع. ويخـدم مصالـح الفرد، الفـرد المجهـول الذي 
تتحـدث عنـه اإلحصائيـات ولكنه فـرد رغم ذلك، فالشـعار 
ال يتـردَّد فـي خلـق وضع تنافسـي بينـه وبيـن أمثاله )كن 
أكثـر غنى، أكثـر حظوة، أكثـر سـعادة، كن محبوبـاً أكثر، 
أبيـض أكثـر، كن أحسـن مـن أي كان(. باإلضافـة إلى ذلك 
فهـو يميـز بيـن األفراد ويضـع المتلقـي في وضع سـلبي.
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أوسكار أفضل فيلم أجنبي.. 

كواليس عربيّة

أمجد جامل

عشـرات المشـاركات، وصـول َمـرّة واحـدة للقائمـة 
القصيـرة، ثمانيـة ترشـيحات رسـمّية، وفـوز وحيـد. 
تلـك هـي محصلة التواجـد العربـي بمنافسـات جائزة 
األوسـكار فئة الفيلم األجنبي. ولَعّل العرب ليسوا األسوأ 
حظاً بين َمْن شاركوا، فاإلحصائيات تقول إن 82 % من 
التتويجـات ذهبـت ألفالم أوروبية، أي أن هناك سـيطرة 
شـبه احتكارية ألفالم القارة العجـوز على تلك الجائزة.

األكاديميـة  أعضـاء  ـه  يتوجَّ القادمـة  األسـابيع  فـي 
للتصويـت ألفالمهم األجنبية المفضلـة، 92 فيلماً ُتمثِّل 
كّل دولة، وهو رقم قياسـي جديد في نسـب المشاركة. 
ثمانـي دول عربية دخلت السـباق هـي: الجزائر ومصر 
والمغرب والعراق ولبنان وفلسـطين وسـورية وتونس. 
اللبنانـي  الفيلـم  التأهـل هـو  أكثرهـم حظوظـاً فـي 
»القضيـة رقـم 23« للمخـرج زياد دويـري، الفيلم الذي 
وقع عليه االختيار للمشـاركة في المسـابقة الرسـمّية 
من مهرجان فينيسـيا في أغسطس/آب الماضي، ونال 
جائـزة النجمة الفضية من مهرجان الجونة. أما الجزائر 

فتراهـن على فيلـم »الطريـق إلى إسـطنبول« للمخرج 
»رشـيد بوشـارب«، بينمـا يعتمـد الفيلمـان المصـري 
والمغربـي على عنصـر المغازلة لأميركييـن من خالل 
الموضـوع. ففيلم »شـيخ جاكسـون« للمخـرج عمرو 
سـالمة يتعـرَّض فـي أحداثـه أليقونة موسـيقى البوب 
األميركي »مايكل جاكسـون«، وهو عن شـخص ُيعاني 
مـن أزمـة هوّية تـدور بين ُحّبـه لموسـيقى ورقصات 
وتقليعات جاكسـون وبين التزامـه الديني.على المنوال 

نفسه 
يأتـي فيلم »غزيـة« للمخـرج نبيل عيوش، فـال يكتفي 
بمدينـة »الـدار البيضـاء« كتيمـة لأحـداث، بـل يعـود 
 )1942( »casablanca« بصفة ُمستمرِّة لمناقشة فيلـم
جوهـرة سـينما هوليـوود الكالسـيكية، والتـي وقعت 
أحداثهـا فـي المدينـة المغربيـة، ويعتمد فيلـم عيوش 
علـى عقـد مقارنات بيـن الرؤيـة الرومانسـية للمدينة 
في الماضي بعدسـة هوليوود، وبين الواقع بمشـكالته 

ب. كالتعصُّ االجتماعيـة 

سينما
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لـم يكـْن للعـرب أي تمثيـل ُيذَكـر في 
الدورتيـن األولييـن مـن تأسـيس تلـك 
الجائـزة. قبل أن تقرِّر مصر المشـاركة 
بهذا المحفل لتكـون هي الدولة العربية 
األولى التي تشـارك في المنافسـة على 
تلـك الجائـزة. وكان ذلك من خالل فيلم 
»باب الحديد« للمخرج يوسـف شاهين، 
حيـث أرسـلته لجنة االختيـار المصرية 
ليشـارك فـي التصفيـات األولـى مـن 
العام الثالث على تأسـيس الجائزة التي 
ُوزَِّعت في العام 1959. الفيلم المصري 
اد  الـذي ُيصنِّفه كثير من الخبـراء والُنقَّ
العرب كواحد من ُدرر السـينما العربيّة 
تنافس مع تسـعة أفالم من تسـع دول، 
لكنه فشـل في اجتيـاز التصفية األولى، 
أي لم ينْل ترشـيح ُمصوِّتي األكاديمية، 
Mon Un- »فيمـا فاز الفيلم الفرنسـي 

cle« للمخـرج »جـاك تاتـي« بالجائزة 
فـي ذلك العـام. مصير »بـاب الحديد« 
نفسـه القتـه كّل األفـالم المصرية التي 
أُرسـلت بغرض المنافسة على الجائزة، 

جميعهـا خرجت من التصفيـة األولى.
هناك أقاويل ذائعة الصيت تتردَّد حول 
للمخرج  الدين«  صالح  »الناصر  فيلم 
بأن  شائع  واعتقاد  شاهين،  يوسف 
ى التصفية األولى، وكان على  الفيلم تخطَّ

ــا أُنتجــت فــي وقــت  المتحــدة«، ألنه
الوحــدة بيــن مصــر وســورية. وبعــد 
ــن  ــن البلدي ــي بي ــال السياس االنفص
اســتمرَّت مصر فــي المشــاركة بأفالم 
العصــر الذهبــي لســينماها، فأرســلت 
ــال  ــرج كم ــكالب« للمخ ــص وال »الل
ــتحيل«  ــيخ )دورة 1963(، »المس الش
للمخرج حســين كمــال )دورة 1966(، 
ــو  »القاهــرة 30« للمخــرج صــالح أب
ســيف )دورة 1967(. ثــّم تغيبــت 
ــّدة أعــوام عــن المشــاركة،  مصــر لِع
ــط  ــى خ ــا عل ــر بعده ــل الجزائ لتدخ

ــوة. ــة بق المنافس
العربيّـة  الـدول  ثانـي  هـي  الجزائـر 
فـي الترتيـب التزامنـي للمشـاركة في 
منافسـات األوسـكار عـن فئـة أفضـل 
 »Z« فيلـم أجنبـي، حيـث أرسـلت فيلم
لينافس في دورة العـام 1970، وحقَّق 
عربـي  أوسـكاري  نجـاح  أول  الفيلـم 
باجتيـازه التصفيـة األولـى والدخـول 
بين المرشـحين الخمسـة األساسـيين، 
ثـّم يفعلهـا ويقتنص جائزة األوسـكار 
العربيّـة األولـى واألخيـرة فـي تاريـخ 
الفئـة، لكنـه انتصـار منقـوص  تلـك 
بعـض الشـيء، وذلـك بسـبب هجيـن 
الهوّية الخاصة بالفيلـم، فهو من إنتاج 

العرب ليسوا األسوأ حظًا !

أعتاب الفوز بالجائزة، لكنه خسرها في 
اللحظة األخيرة بسبب ارتداء أحد الممثلين 
ال  يد عصرية.  التاريخي لساعة  بالفيلم 
يثبت  ولم  األقاويل،  تلك  لصحة  أساس 
شارك  الفيلم  أن  األوسكار  سجالت  في 
بالتصفية األولى من األساس، كما أنه ال 
توجد قواعد للجائزة تنص على منع األفالم 
التي تقع في أخطاء »الراكور« المزعومة 
من المشاركة، بل واألكثر طرافة أنه في 
عام إنتاج الفيلم نفسه )1964(، أرسلت 
مصر فيلماً آخر للمنافسة في دورة عام 
1965، وكان فيلم »أم العروسة« للمخرج 
عاطف سالم. مازالت هناك دورة ضائعة 
)1964( لم تشارك فيها مصر بأي فيلم!

أمــا عــن األفالم األخــرى التي أرســلتها 
ــت  ــرة، فكان ــك الفت ــي تل ــر ف مص
ــري  ــرج هن ــروان« للمخ ــاء الك »دع
ــات«  ــركات )دورة 1960(، »المراهق ب
ــاء الديــن )دورة  للمخــرج أحمــد ضي
للُمخرَجيْــن  إســالماه«  »وا   ،)1961
ــن«  ــدرو مارت ــا« و»أن ــو بومب »إنريك
أن  هنــا  والمفارقــة   .)1962 )دورة 
األفــالم الثالثــة الســابقة إضافــة إلــى 
»بــاب الحديــد«، وبالرغــم مــن هوّيتها 
ــاً  ــاركت جميع ــا ش ــة، لكنه المصري
ــة  ــة العربيّ تحــت ُمســمَّى »الجمهوري

رشيد بوشاربيوسف شاهين نبيل عيوشمحمد لخضر حمينه
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جزائري/فرنسـي، وتّم تصوير أحداثه 
بالجزائـر علـى اعتبارهـا اليونان، وهو 
من إخراج اليوناني »كوسـتا غرافاس«، 
ويدور موضوعه حول التوتُّر السياسـي 
الـذي سـبق الحكـم العسـكري داخـل 
اليونـان فـي سـتينيات القـرن، وهـو 
فيلم ناطـق بالفرنسـية الخالصة، ومن 
بطولـة النجـم الفرنسـي »جـان لـوي 
ترنتنيـان« ومعظـم الكاسـت التمثيلي 
من األوروبيين. في النهاية سـاد الُعرف 
بأن جنسـية الفيلم من جنسـية منتجه، 
وقـد ُحِفَر بالفعـل اسـم »الجزائر« في 
قعـر التمثـال الذهبـي للجائـزة، كمـا 
جرت العادة مع كافـة الفائزين، لكن ال 
يزال هناك بعـض النقاش حول اكتمال 

هوّيـة هـذا الفيلم.
وواصلت الجزائر أفضل مسـيرة عربيّة 
مـع الجائـزة، فأرسـلت بعـد خمسـة 
أعـوام فيلـم »وقائـع سـنين الجمـر« 
للمخرج محمـد لخضر حمينـة )دورة 
علـى  الحائـز  الفيلـم  وهـو   ،)1975
السـعفة الذهبية من مهرجـان )كان(، 
اجتيـاز  فـي  بغرابـة  يفشـل  لكنـه 
التصفيـات األولى لألوسـكار، المصير 
نفسـه الذي القـاه فيلمه التالـي »رياح 
رمليـة« )دورة عـام 1982(، لكـن في 
العـام التالـي )1983( ينجـح الفيلـم 
الجزائري الفرنسي »Le Bal« للمخرج 
اإليطالـي »إيتوري سـكوال« في تخطي 
التصفية األولى ويحصل على ترشـيح، 
لكنه ال يفـوز بالجائزة. ويحصد بعدها 
المخـرج الجزائري »رشـيد بوشـارب« 
ثالثة ترشـيحات متعاقبة ألفالمه، أولها 
»تراب الحياة« )دورة 1995(، »بلديون« 
)دورة 2006(، »خارجون عن القانون« 
)دورة 2010(. تأتي الترشيحات الثالثة 
مـن أصل المشـاركات السـت للمخرج 
بذلـك  ليكـون  الجائـزة،  بتصفيـات 
ـحاً  هـو المخـرج العربـي األكثر ترشُّ
للجائـزة، واألكثر مشـاركة بتصفياتها.
الترتيـب  فـي  العربيـة  الـدول  ثالـث 
التزامني للمشـاركة كانت دولة الكويت، 

حيـث تقدَّمـت بفيلـم »بـس يـا بحر« 
للمخرج خالـد الصديق )دورة 1972(، 
وكرَّرت المشـاركة بتقديـم فيلم »عرس 
الزين« للمخرج نفسـه )دورة 1978(، 
وفشـل الفيلمان فـي اجتيـاز التصفية 

األولى.
المغـرب هي رابـع الـدول العربيّة في 
الترتيب التزامني للمشاركة، وكان ذلك 
بفيلـم »عـرس الـدم« للمخرج سـهيل 
بـن بركـة )دورة 1977(، لكـن الفيلم 
فشـل في اجتياز التصفيـة األولى مثل 
معظـم األفـالم المغربيـة التـي ُقدِّمت 
للمشـاركة. وُيعّد المخرج نبيل عيوش 
أكثـر  هـو  للجـدل  المثيـرة  بأفالمـه 

فـي  مشـاركًة  المغاربـة  المخرجيـن 
التصفيات برصيد أربع مشـاركات هي 
»مكتـوب« )دورة 1998(، »علي زاوا« 
)دورة 2000(، »يـا خيـل الله« )دورة 
2013(، وفيلـم »غزية« المشـارك في 
الـدورة الحاليـة، والتي سـتعلن نتائج 
تصفياتهـا األولـى مـع نهايات شـهر 
ديسـمبر الحالـي. ُيذكـر أن للمغـرب 
ثالث عشـرة مشـاركة أنجحها باسـم 
المخـرج »رشـدي زم« عن فيلـم »ُعَمر 
قتلنـي«، وهـو الفيلـم المغربـي الذي 
األولـى  التصفيـة  اجتيـاز  اسـتطاع 
والوصـول للقائمـة القصيـرة كواحـد 
مـن ضمـن أفضـل تسـعة أفـالم من 

63 فيلماً. أصـل 
شـاركت لبنان للَمـرّة األولى عام 1978 
بفيلـم »Promise of Love«، وهو فيلم 
ناطـق باألرمينيـة للمخـرج »سـاركي 
موراديـان«، ولم ينجـح الفيلم باجتياز 
التصفيـة األولـى، المصير نفسـه الذي 
القـاه أربعـة عشـر فيلمـاً هـي مجمل 
مشـاركات لبنـان فـي المسـابقة، لَعّل 
للمخـرج  الغربيـة«  »بيـروت  أبرزهـا 
زياد دويري )دورة 1998(، »بوسـطة« 
للمخـرج فيليـب عرقتنجـي )2006(، 
»سـكر بنـات« و»هأل لويـن« للمخرجة 
نادين لبكـي )دورات 2007 و2011(، 
»فيلـم كتير كبيـر« للمخـرج »ميرجان 
2016(. أمـا تونـس  بوشـعيا« )دورة 
فقـد بـدأت مشـاركاتها فـي دورة عام 
1995 بفيلـم »Le Magique« للمخرج 
»عزالدين مليطي«، وأعقبته بثالثة أفالم 
هـي: »صندوق السـحر« للمخرج رضا 
بهـي )دورة 2002(، »على حلة عيني« 
للمخرجـة ليلى بوزيـد )دورة 2016(، 
ولـم ُيقبَـل دخـول الفيلـم بالتصفيـة 
األولـى ألسـباٍب مجهولـة، »آخـر واحد 
فينـا« للمخرج عالء الدين سـليم )دورة 

هـذا العام(.
تأتـي فلسـطين فـي المرتبـة الثانيـة 
بعـد الجزائـر كأكثـر الـدول العربيّـة 
ـحاً للجائـزة، بوصولهـا التصفية  ترشُّ
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النهائيـة مرَّتيـن، األولى بفيلـم »الجنة 
اآلن« للمخـرج هانـي أبوأسـعد )دورة 
نفسـه  للمخـرج  و»ُعَمـر«   ،)2005
الفيلميـن  بجانـب   .)2013 )دورة 
أرسـلت فلسـطين ثمانية أفـالم أخرى 
للمشـاركة فشـل جميعها فـي اجتياز 
فيلـم »يـد  أبرزهـا  األولـى  التصفيـة 
إلهيـة« للمخـرج إليـا سـليمان )دورة 
2003(. أمـا العـراق فلم تشـارك على 
َمـّر تاريخهـا إاّل بعد الغـزو األميركي، 
وكانـت البدايـة بفيلـم »مرثيـة الثلج« 
أن خمسـة  الُمالَحـظ   ،)2005 )دورة 
أفـالم من أصل ثمانية أرسـلتها العراق 
للمشـاركة كانت ناطقة باللّغة الكردية 
ال العربيّة، وفشـلت جميعها في اجتياز 
التصفيـة األولى. أمـا األردن فلها ثالث 
مشـاركات بدأت بفيلم »كابتن أبورائد« 
للمخرج أميـن مطالقة )دورة 2008(، 
ولم ينجح في اجتيـاز التصفية األولى، 
حاله حال فيلم »3000 ليلة« للمخرجة 
»مـي مصري« )دورة 2016(، أما فيلم 
»ذيـب« للمخرج »ناجي أبو نوّار« فُيعّد 
أول فيلـم أردنـي ينجح فـي الوصول 

للتصفية النهائيـة )دورة 2015(.
وللسـعودية مشـاركتان في السـنوات 
هيفـاء  للمخرجـة  »وجـدة«  األخيـرة، 
المنصور )دورة 2013(، و»بركة يقابل 
بركـة« للمخرج محمـود الصباغ )دورة 
2016(، فشـل الفيلمـان فـي اجتيـاز 
التصفيـة األولى، نفـس مصير فيلم »أنا 
نجوم بنت العاشـرة ومطلقة«، وهو أول 
فيلـم ترسـله اليمـن للمشـاركة )دورة 
2016(. ورغم أن موريتانيا لم تشـارك 
فـي التصفيات سـوى مـرّة وحيدة في 
دورة 2014، بفيلـم »تيمبكتو« للمخرج 
عبـد الرحمـن سيسـاكو، لكنهـا كانت 
نجحت في الوصـول للتصفية النهائية. 
وتشـارك سـورية للمـرّة األولـى فـي 
تاريخهـا بـدورة هـذا العـام من خالل 
فيلـم »غانـدي الصغير« للمخرج سـام 

. ضي قا

لماذا أوسكار لفيلم أجنبي؟
فـي عـام 1927 اجتمعـت ُنخبـة من 
اع السـينما فـي هوليـوود، مـن  ُصنَـّ
مختلف الفروع، بغرض تأسـيس كيان 
شـبه نقابي يحفظ للصناعة صورتها، 
أطلقـوا عليـه أكاديميـة فنـون وعلوم 
الصـور الُمتحرِّكـة )AMPAS(، وهـو 
الكيـان الـذي ابتدع فكرة منـح جوائز 
العـام  بدايـًة مـن  األوسـكار سـنوياً 
1929 وحتى يومنا. ولم تكْن السـينما 
العالميـة )غيـر األميركيـة(- حينهـا- 
محـّط اهتمـام لمانحي تلـك الجوائز، 
بـل كان الهدف محلياً انغماسـياً بحتاً، 
وتجسـيداً للصورة الذهنية النمطية عن 
المواطـن األميركي العـادي، الذي يرى 
أن الواليات المتحدة هي العالم نفسـه. 
ـص أّية جوائـز لألفالم  لـذا فلـم ُتخصَّ

األجنبيـة أو غير الناطقـة باإلنجليزية.
لم تنتبـه األكاديمية للسـينما العالمية 
إاّل في النصـف األخير من األربعينيات، 
وكان لذلك أسـبابه؛ فهو انتباه يتزامن 
مـع انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة 
بتأثيرهـا الدولـي الكبيـر، سـواء فـي 
علـى  األوروبـي  األميركـي  التقـارب 
المستوى السياسـي، أو بإلهام الحرب 
للمبدعيـن حـول العالم، ومـا نتج عنه 
من ظهـور مدارس سـينمائية ُمتمرِّدة 
أثـارت اإلعجـاب مثـل تيـار »الواقعية 
الجديـدة« فـي إيطاليـا. وسـبب آخر، 
ل في صعـود مهرجانات السـينما  تمثَـّ
الدولية على سـواحل المـدن األوروبية 
مثـل »فينيسـيا« في إيطاليـا، و»كان« 
في فرنسـا، وتحوّلهما إلـى ِقبلة يحلم 
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اع األفـالم حول  بوصولهـا كافـة ُصنَـّ
العالـم، ما أدى لسـحب البسـاط، ولو 
بشـكٍل رمزي، مـن الواليـات المتحدة 
المنغلقـة علـى ذاتهـا سـينمائياً. أمـا 
التـي  السـبب األخيـر فـكان الجـرأة 
تمتَّعت بها األفـالم األوروبية بالمقارنة 
مع نظيرتها األميركيـة في تلك الفترة، 
فاألخيرة كانت ال تزال سـينما محافظة 
بخضوعهـا للرقابة بقواعدها الصارمة، 
بينمـا كانـت األفـالم األوروبيـة تتمتَّع 
بحرِّّية نسـبية، وتتفـوَّق بجرأتها على 
والموضوعـي،  المرئـي  المسـتويين 
فجذبـت الُمتفـرِّج األميركـي، وخاصة 
ـش لَفّن أكثر  من جيل الشـباب الُمتعطِّ

.ً را تحرُّ
فـي حفـل األوسـكار الـذي أُقيـم عام 
1947 كانـت البدايـة، حيـث قـرَّرت 
تكريـم  جائـزة  منـح  األكاديميـة 

اسـتثنائية لفيلـم الواقعيـة اإليطاليـة 
Shoeshine من إخـراج »فيتوريو دي 
سـيكا«، وتبعها في السـنوات الالحقة 
ِعّدة تكريمـات ألفالم أجنبيـة ُمتنوِّعة، 
The Bi- »مـن بينهـا الفيلم اإليطالـي 
cycle Thief«، وأربعـة أفـالم يابانية، 
Rashomon للمخـرج »أكيرا  أبرزهـا 
كوروسـاوا«، وفيلمـان فرنسـيان هما 
 Monsieur«و »Forbidden Games«
Vincent«، لكـن كّل تلـك التكريمـات 
ظلَّت فـي إطـار الجوائز االسـتثنائية، 
واالختيار كان يتم دون الرجوع لمنهج 
ُمعلَـن أو شـروط مفهومـة علـى ِغرار 

بقيـة الفئـات مـن جوائز األوسـكار.
ـص األكاديمية جائـزة بفئة  لـم ُتخصِّ
األفـالم األجنبيـة إاّل فـي عـام 1956 
لتمنـح في العام التالـي 1957، بحيث 
يتـم االتفـاق مـع لجنة محلِّيـة من كّل 

دولـة، تقـوم تلـك اللجنـة باالجتمـاع 
سـنوياً الختيـار فيلم محلِّي مـن إنتاج 
العـام تـراه األفضـل ليمثـل بلدها في 
األوسـكار. وفـي العـام األول تنافـس 
علـى الجائـزة ثمانية أفالم مـن ثماني 
دول مختلفـة هـي: السـويد وإيطاليا 
وإسـبانيا والفلبيـن واليابـان وألمانيا 
الغربيـة وفرنسـا والدنمارك. خمسـة 
أفـالم- فقـط- نجحـت فـي الوصول 
ـحة  ُمرشَّ لتكـون  النهائيـة  للتصفيـة 
للفوز بالجائـزة، ثّم يفوز فـي النهاية 
الفيلم اإليطالـي »La Strada« بجائزة 
األوسـكار األولـى مـن نوعها عـن فئة 
إخـراج  مـن  وهـو  األجنبـي،  الفيلـم 
فيللينـي«.  »فيدريكـو  األسـطورة 
واكتسـبت الجائـزة أهميتهـا مـن أنها 
ُتمنَـح مـن هوليـوود، معقـل صناعة 
السـينما في العالم بأفالمها التي تغزو 

ُكّل بقـاع األرض.
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»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي
تحدِّيَّات الخارج وارتباكات الداخل

نديم جرجوره

الشـائع بيـن السـينمائيين العرب؛ أن 
هوليـوود تكتـرث بأفـالم عربيّة »ذات 
ل فـي مواضيع:  نكهـة خاّصـة« تتمثَـّ
الهجـرة، الحروب، الثـورات، اإلرهاب، 
المرأة، إلخ. لكـن القيمة المعنوّية التي 
تتيحهـا جائزة »أوسـكار« أفضل فيلم 
ـر سبب انشغال المخرجين  أجنبي ُتفسِّ
السـينمائّي  الحقـل  فـي  والعامليـن 
)تمثيـل، كتابـة، تقنيات، إنتـاج، إلخ( 
بجوائز »أوسـكار« فـي الفئـات ُكلّها، 
وهـي الجوائز األهّم دوليـاً، رغم وجود 
ما ُيشـبهها فـي دول معنيـة بصناعة 
السـينما، كفرنسا )سـيزار( وبريطانيا 
)بافتا( وإسـبانيا )غويا( وغيرها، علماً 
بأن »سـيزار« الفرنسـية، مثـاًل، تمنح 

جائـزة ألفضـل فيلم أجنبـي أيضاً.
يحتاجـون،  العـرب  السـينما  اع  ُصنَـّ
كمعظم ُمخرجي دول أوروبا الشـرقية 
وآسـيا وإفريقيـا وأميـركا الالتينيـة، 
إلـى سياسـات إنتاجيـة، ُتخفِّف عنهم 
يمنـع  كبيـراً  وجهـداً  كثيـرة،  أعبـاء 
عنهـم »التفرُّغ« المطلـق آلليات تنفيذ 

مشاريعهم. وإْذ تبدو دول عديدة كتلك 
أكثـر اهتمامـاً بخطـط إنتاجيـة مـن 
سات رسمية أو  غيرها، عبر إنشـاء مؤسَّ
خاّصة ُتعنَى باإلنتاج المحلِّّي، وتساعد 
علـى تأميـن إنتاجات غربيـة مختلفة؛ 
فـإن غالبيـة الـدول العربيّـة تفتقـد 
العمليـة  والخطـط  السياسـات  هـذه 
المتكاملـة، رغـم وجـود صناديق دعم 
ومنـح، تهتـّم بالسـينما العربيّة عامة، 
وبأفـالم مختلفـة وُمغايـرة للمألـوف 

التجـارّي البحـت خاّصًة.
وتونـس  كالمغـرب  عربيّـة،  فـدول 
صناعـًة  تمتلـك  تحديـداً-،  ومصـر- 
سـينمائية ُتتيح للمخرجين والمنتجين 
حركة أوسـع من تلك المتاحة لزمالئهم 
في دول أخـرى. مع هذا، فإن التجارب 
المختلفـة والمجـدَّدة في هـذه الدول، 
كما في غيرها، تواجـه تحدِّيَّات كثيرة، 
إْذ تنفـّض عنهمـا السياسـات وخطط 
ي رغبات  الدعـم، التـي عـادًة مـا ُتلبِـّ
منتجيـن تقليدييـن. علمـاً بـأن أفالماً 
عربيّة كثيـرة تخطـو، وإْن بصعوبات 

ُمتنوِّعـة، خطـوات دائمـة فـي طريق 
االختالف والتجديد، وتفرض حضورها 
في المشهد السـينمائي، عربيّاً ودولياً، 
وتلفـت انتبـاه مهرجانـات وشـبكات 
إنتـاج وتوزيـع، لمـا فيهـا مـن لغـة 

معاصرة. سـينمائية 
ـد واقع الحال أهميـة اإلضافة التي  ُيؤكِّ
ُيمكـن لترشـيٍح رسـمّي أن ُيحقِّقهـا ، 
فكيف بالفوز بجائزة تمنحها أكاديمية 
فنـون الصـورة الُمتحرِّكـة وعلومهـا. 
لكـن »ترشـيحاً رسـميّاً« كهـذا دونـه 
عقبة أساسـية، تكمن فـي وفرة األفالم 
الُمرَسـلة إلـى األكاديمية، قبـل الموعد 
األخيـر )نهايـة أكتوبر/تشـرين األول 
مـن كّل عام(، وفي االختـالف الواضح 
على مسـتوى القيـم الجماليـة والَفنّيّة 
والدرامية والتقنية، بيـن أفالٍم ُينجزها 
أجانب، وتلك التـي ُيحقِّقها عرٌب. ومع 
ـد أهميـة أفالٍم  أن قـراءات نقدّيـة تؤكِّ
عربيّـة عديدة، خصوصاً تلـك الُمنتَجة 
في األعـوام الـ20 األخيـرة على األَقّل، 
إاّل أن بلـوغ الالئحة القصيرة )خمسـة 

في خريف كّل عاٍم، ينشغل مخرجون وصحافيون سينمائيون عرب بجائزة »أوسكار« أفضل فيلم أجنبي، 
ـة،  فـي ِظـّل تنافـٍس محلِّـّي يخوضـه عديـدون فـي بلدانهـم، للحصـول علـى »اختيـار« السـلطات الُمختصَّ
تجعلهـم علـى مسـافٍة مـا مـن »الالئحـة القصيـرة«. غيـر أن بلـوغ مرحلـة »الترشـيح الرسـمّي« دونه مصاعب 

ات، يكشـف بعضهـا اختـالالت المشـهد السـينمائّي العربي. يَـّ وتحدِّ
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ـح رسـمّي في  أفـالم تمنح صفة ُمرشَّ
فئـة أفضـل فيلـم أجنبـي( لـن يكون 

. سهالً

كواليس واختيارات
قبل إعـالن نتائج الدورة الــ90، التي 
د  ُتقام في 4 مـارس/ آذار 2018، ُتؤكِّ
»أكاديميـة فنـون الصـورة الُمتحرِّكة 
وعلومهـا بلـوس أنجلـوس، اسـتالمها 
أفـالم   8 بينهـا  أجنبيـاً،  فيلمـاً   92
عربيـة، ُمختـارة مـن ِقبَـل سـلطات 
رسـميّة فـي بلدانهـا. ُصنَّاع السـينما 
فـي العالـم ينتظـرون موعـد إعـالن 
األكاديميـة الترشـيحات الرسـميّة في 
الفئـات كلّها، فـي 23 ينايـر/ كانون 
الثاني 2018. وهذه ُتعرَف بـ»الالئحة 
القصيـرة«، التي تضـّم 5 أفالم في كّل 
فئة، باسـتثناء فئـة أفضل فيلـم، التي 
تضّم بين 5 و10 ترشيحات، وهذا رقم 

ُمعتََمـد منذ عـام 2012. 
فـي األشـهر الــ 3 األخيـرة مـن كّل 
عـام، يقـع العالـم العربي فـي مآزق 
بتسـاؤالٍت  اختزالهـا  ُيمكـن  شـتّى، 
تتعلَّق بكيفية تشـكيل لجـان االختيار؛ 
وماهيـة العالقـات القائمـة بين بعض 
أعضـاء لجـان االختيـار تلـك بأفـالٍم 

أحدهـا؛  الختيـار  مناقشـتها  تتـّم 
اللجـان  ُمؤلِّفـي  مصداقيـة  وبمـدى 
وأعضائهـا علـى َحـدٍّ سـواء. ذلـك أن 
لعيـن علـى خفايا األمـور يقولون،  ُمطَّ
ِمـراراً، بوجـود خلـل فـي هـذا كلّـه، 
إلـى درجـة أن بعضهـم ال يتـردَّد عن 
اسـتخدام تعبيـر »فضائـح«، وانتقاد 
آليـة العمـل واالختيار، وهـذا ما يدفع 
كثيرين إلـى إعالء الصوت االحتجاجّي، 
ويجعـل مخرجيـن ُمتنوِّعي األسـاليب 
بالمعاييـر  كون  ُيشـكِّ واالشـتغاالت 
واحـٍد  فيلـٍم  اختيـار  فـي  الُمعتَمـدة 
إلرسـاله إلـى األكاديميـة فـي الموعد 

 . د لُمحدَّ ا
كما يرى مراقبون أن بعض االختيارات 
سابٌق لموعِد انعقاد اجتماعات اللجان، 
ألن غالبيـة أعضائها متّفقون، مسـبقاً، 
علـى الفيلـم »المطلـوب«. هـؤالء غير 
مكترثيـن بالجـودة السـينمائية ألفالٍم 
غير ُمختَارة، ألنهم يعتقدون أن الشرط 
األساسـي لالختيار مرتبٌط بضرورة أن 
يكون الفيلـم المطلـوب »تجارياً«، أي 
قابالً للتسـويق في الصاالت األميركية، 
قبل موعد إعالن الترشـيحات الرسميّة. 
في حيـن يقول ُموزِّعون عرب عديدون 
الواليـات  فـي  التوزيـع«  »شـبكة  إن 

المتحدة األميركيـة »محكومة بعوامل، 
ـن فيلـٌم عربيٌّ مـن تجاوزها  لـن يتمكَّ
بسهولة، خصوصاً أن تجاوزها محتاٌج 
والترويـج  للتسـويق  ميزانيـات  إلـى 

واإلعالن«.

ثمانية أفالم في التصفيات
ثمانيـة أفـالم عربيـة حديثـة اإلنتاج، 
ُمرَسـلة إلى »أكاديمية فنـون الصورة 
الُمتحرِّكة وعلومها« في لوس أنجلوس، 
األولـى  التصفيـات  فـي  للمشـاركة 
ينايـر/   23( القصيـرة«  لـ»الالئحـة 
كانـون الثانـي 2018(، مـن أصل 92 
فيلماً أجنبياً، لجوائز »أوسـكار« أفضل 
فيلـم أجنبي. علمـاً بأن النتائـج ُتعلن 
فـي 4 مارس/ آذار 2018، في الحفلة 
الـ92 لتوزيـع تماثيل »أوسـكار« في 

ُكلّها. الفئـات 
- »آخـر واحـد فينا« )تونـس، 2016( 
إخـراج عـالء الدين سـليم: رحلة رجٍل 
)جوهـر سـوداني( من أعمـاق إفريقيا 
إلى القارة العجـوز، بحثاً عن الخالٍص 
مـن واقع بلـده. يعتمد الفيلـُم الصمَت 
كلغـة سـينمائية فـي مرافقـة الرجل 
فـي رحلته األشـبه بمسـار سـوريالي 
د، يمزج واقعية العيش  متشـابك وُمعقَّ

 مشهد من فيلم »الطريق إلى إسطنبول« للجزائري رشيد بوشارب »واجب« للفلسطينية آن ماري جاسر

 »آخر واحد فينا« للتونسي عالء الدين سليم »شيخ جاكسون« للمصري عمرو سالمة
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علـى حوافـي الخطر بحلـم الخالص. 
- »شـيخ جاكسـون« )مصر، 2017( 
إخـراج عمـرو سـالمة: عندما يسـتمع 
الشـيخ خالد هانـي عبد الحـّي )أحمد 
الفيشـاوي(، من راديو سيارة مجاورة 
لسـيارته، نبـأ وفـاة مغنـي الـ»بوب« 
 25( جاكسـون  مايـكل  األميركـي 
يونيـو/ حزيران 2009(، يجد نفسـه 
فـي رحلة العـودة إلى ماضيـه، عندما 
)أحمـد مالـك( شـغوفاً  كان مراهقـاً 
األبـواب  فاتحـاً  بأغنيـات جاكسـون، 
ُكلّهـا على حكايـات ُمخبَّأة عـن والده 
)خالد الكدواني( وأّمـه المتوفاة باكراً، 
وحبّـه األول، وتفاصيـل بلوغه المرحلة 

الراهنة.
- »واجـب« )فلسـطين، 2017( إخراج 
آن ماري جاسـر: بمناسـبة حفلة عقد 
قـران شـقيقته آمـال )ماريـا زريق(، 
يعـود شـادي )صالـح بكـري( إلـى 
الناصـرة، بعـد غربـة أعـوام طويلـة، 
)محمـد  أبوشـادي  والـده  وُيرافـق 
بكـري( فـي رحلـة توزيـع بطاقـات 
الدعـوة، حيـث تنفتـح أحـوال الراهن 
والملتبـس  والغامـض  ق  المعلَـّ علـى 
فـي الذاكـرة والماضي، داخـل العائلة 
والبيئة الفلسـطينية، كما على مستوى 

العالقـة باإلسـرائيلي الُمحتـّل.
- »غزيـة« )المغـرب، 2016( إخـراج 
شـخصيات  أربـع  عيـوش:  نبيـل 
ببعـض  بعضهـا  مصائرهـا  ترتبـط 
مـن دون أن يـدري أحـٌد بهـذا، فـي 
مدينـة »كازبالنـكا«. وجـوه مختلفـة، 
ـة  ومسـارات عديـدة، وصراعـات َجمَّ
ل حكاياتهـم في بيئـة اجتماعية  ُتشـكِّ

والمـآالت. المسـالك  ُمعقَّـدة 
- »الطريـق إلى إسـطنبول« )الجزائر، 
2016( إخراج رشـيد بوشارب: تنقلب 
وينتـال(  )أسـتريد  عزبـاء  أم  حيـاة 
رأسـاً على عقب، فـي بلدتهـا الريفية 
الصغيـرة فـي بلجيـكا، بعـد اختفـاء 
ابنتهـا إلـودي )بوليـن برليـت(، ابنة 
األعوام الـ18، فتبـدأ رحلة بحث عنها، 
سـتقودها إلـى مفاجـأة غيـر متوّقعة 
البتّـة، إِْذ تكتشـف أن االبنة قد التحقت 

بصفـوف »داعـش« في سـورية.
- »قضيـة رقم 23« )لبنـان، 2017( 
مناصـٌر  دويـري:  زيـاد  إخـراج 
لـ»القـوات اللبنانيـة«، يجـد طونـي 
حنا )عادل كرم( نفسـه فـي مواجهة 
ـال فلسـطيني ُيدَعى  مـع رئيـس ُعمَّ
ياسر سـالمة )كامل الباشـا(، سببها 
المباشـر تصليحات يقـوم بها العّمال 

فـي الشـارع، حيـث يسـكن طوني، 
قديـم  صـراع  الخفيّـة  وأسـبابها 
يفتـح ملف الحـرب األهليـة اللبنانية 
)1990 - 1995(، والعالقة الملتبسة 

الطرفين. بيـن  والُمعقَّـدة 
- »غاندي الصغير« )سـورية، 2016( 
إخـراج سـام قاضـي: يسـرد الفيلـم 
سـيرة غياث مطر، المشـهور بسـلميّة 
تحرُّكاتـه المطالبـة بالحّرّيـة والعدالة 
والكرامـة، والمعـروف بتقديمـه الماء 
الُمكلَّفيـن  النظـام،  لجنـود  والـورود 
بقمـع التظاهرات. ُيلقـى القبض على 
غيـاث مطـر، ويتوفَّـى فـي السـجن، 

وُيرسـل جثمانـه إلـى أهله.
)العـراق،  السـوداء«  »العاصفـة   -
2016( إخـراج حسـين حسـن: ريكو 
)عمـاد لزجين( وبيـرو )ديمن زنكي( 
شـابان إيزيديـان يسـتعدان لزفافهما 
)محافظـة  »سـنجار«  بلدتهمـا  فـي 
نينوى، شـمال العراق(. لكن مسـلَّحين 
يهاجمـون البلـدة، فيتعـرَّض بناتهـا 
وأبناؤهـا لالعتداءات والقتـل، فُيصاب 
ريكو بانهيار جـرّاء التعذيب المماَرس 
علـى الجميع، لكـن عليـه أن يتصرَّف 

بـأي طريقـة إلنقـاذ بيرو.

  »غزية« للمغربي نبيل عيوش

  »العاصفة السوداء« لحسين حسن

 »قضية رقم 23« لّلبناني زياد دويري
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مهرجان مونتريال لأفالم الوثائقية
حضور عربي الفت.. ولكن!

مونرتيال: ربيع شامي

وحصـد فيلـم »غرفة لرجـل« للمخرج 
اللبناني الشاب أنطوني شدياق الجائزة 
الكبـرى للمهرجـان، فيمـا حـاز فيلم 
»رائحـة اإلسـمنت« للمخرج السـوري 
زيـاد كلثـوم جائـزة لجنـة التحكيـم. 
وضمـن باقـي التتويجـات ُمنـح فيلم 
»الحصـان« لتـا جـو الجائـزة الكبرى 
ألفضـل فيلـم وطنـي/ كنـدي، بينمـا 
ذهبـت جائـزة التحكيـم الخاصة إلى 
فيلـم »النهـر المخفي« لجان فرنسـوا 
السـاج، باإلضافة إلى جوائـز تقديرية 
وتشـجيعية ألفالم أولى، وأفالم طالبية، 

وجائـزة اختيـار الجمهور. 
فـي فيلم »غرفـة لرجل« قـدَّم أنطوني 
شـدياق شـريطاً إنسـانياً مـن داخـل 
العالـم  أو سـجن يطـّل علـى  غرفـة 
مـن داخلها بواسـطة نافـذة وكاميرا، 
خمـس  مـدى  علـى  الفيلـم  ُصـوَِّر 
سـنوات، ويحكي حياة عائلة ُمتشـدِّدة 
وُمتأثِّرة بالحـرب والخوف من اآلخر... 

اسـتخدم الشـدياق في فيلمه الكاميرا 
كنقطـة انطالق للتفكيـر وكأداة للبقاء 
والمواجهـة والدعوة إلـى االنفتاح ونبذ 
التمييـز، مـن خـالل تصويـر يوميات 
شـاب مراهق وأسئلته المشـروعة لكّل 
ما يجـري حولـه، وهي أسـئلة جعلت 
من هـذا الفيلم شـريطاً آسـراً وصفته 
لجنـة تحكيـم المهرجـان مثـل فتـح 
األبـواب والنوافـذ إلى العالـم الداخلي، 
الـذي يحتـوي علـى العالـم الحميـم 
والمغـزى اإلنسـاني، ومواجهة قضايا 
إنسـانية حساسـة وخطيـرة، بحـس 
الفكاهـة والسـخرية، وبـروح متمرِّدة 

ُتقاوَم.  ال 
بعـد فوزه بِعّدة جوائـز دولية نال فيلم 
»رائحـة اإلسـمنت« للمخرج السـوري 
زيـاد كلثوم جائزة لجنـة التحكيم التي 
نوَّهـت برؤيتـه الفنّيّـة الجريئـة فـي 
تنـاول الواقـع االجتماعي والسياسـي، 
ونهجه اإلبداعي في استكشـاف الزوايا 

المظلمـة فـي المنفـى. يـروي الفيلم 
تداعيـات الدمـار والقتال في سـورية 
على حيـاة عّمال البناء السـوريين في 
لبنـان. كما ُيقارب طبيعـة العالقة بين 
العّمال السـوريين ومحيطهم اللبناني، 
وظـروف حياتهم اليومية فـي األماكن 
المختلفة. وتجدر اإلشـارة إلى أن فيلم 
»رائحـة اإلسـمنت« أُعلـن عـن فـوزه 
حديثـاً بثـالث جوائـز عالميـة جديدة 
هـي: جائـزة )المفتـاح الذهبـي( من 
الوثائقيّـة  لألفـالم  كاسـلر  مهرجـان 
فـي ألمانيـا، وجائـزة )دون كيخوت( 
فـي مهرجـان األفـالم الُمسـتقلّة فـي 
برشـلونة، وجائزة )العيون المفتوحة( 
فـي  ـط  المتوسِّ فيلـم  مهرجـان  فـي 

 . ليا إيطا
كان  واللجـوء  السـوري  الموضـوع 
حاضـراً- أيضاً- في فيلـم »على حافة 
الحيـاة« للمخرج ياسـر كسـاب، الذي 
تنـاول تفاصيـل هروبه مـع صديقته 

تميَّـز مهرجـان مونتريـال لأفـالم الوثائقيـة الـذي أُقيمـت دورتـه العشـرون- مؤخـرًا- فـي مقاطعـة كيبيـك 
الكندية بين 9 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، بحضور عربي الفت، تمثل في مشاركة ستة أفالم عربّية أُنتجت 
سة )الدوحة لأفالم(، وهي: »اوروبوروس« للمخرجة الفلسطينية بسمة الشريف، و»سكون  بدعم من مؤسَّ
السلحفاة« للبنانية روان ناصيف، و»رجال وخرفان« للمخرج الجزائري كريم صياد، و»كل هذا يجري عبر نافذة 

ال تغلق« لمارتن ديسيك، و»مدينة الشمس« لراتي أونيلي، و»قلعة المجانين« للجزائرية ناريمان ماري.
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ريمـا إلى اليونـان وإقامته فـي مكان 
مهجور على الطريق السـريع، والفيلم 
تفاصيـل  بأسـلوٍب شـاعري  يعكـس 
اللجـوء القسـري والنفي بعيـداً. فيما 
عكـس فيلم »جـن زعتـري« للمخرجة 
الهولنديـة كاتريـن فـان كامـب، واقع 
األطفـال فـي المخيم من خـالل أربعة 
أطفـال يحلمـون ويتخيَّلون مسـتقبالً 
بيـن  متراوحـة  أجـواء  وسـط  آخـر 

ـك بحـّق الحياة. المعانـاة والتمسُّ
ناصيـف  روان  اللبنانيـة  وتنقلنـا 
»سـكون  فيلـم  فـي  بكاميراتهـا 
السـلحفاة«، الذي تّم تصويره بمنطقة 
)اللؤلؤة( في الدوحة، لتسـتنطق مكاناً 
مأهـوالً بالحركـة والنـاس واليوميات 
ـل تفاصيـل  أثنـاء عيشـها فيـه وتأمُّ
تحوُّالتـه. وتحـاول روان ناصيـف في 
فيلمهـا، التحـرُّر مـن ذاكـرة الـوالدة 
الطفولـة،  وذاكـرة  الـرأس  ومسـقط 
ـة إنثروبولوجيـة عن  لتبحـث كُمختصَّ
كيفيـة إقامـة عالقـة انتماء مـع مكاٍن 
حديث الوالدة ذاهـب بعد عقود ليصير 
فـي الذاكرة راسـخاً كمـكان وتاريخ.

الموت والدة، والتاريخ حاضر، والنهاية 
بدايـة. دييغـو ماركـن رجل منكسـر 
القلـب، يهيـم فـي رحلـة داخـل قلب 
الحالة البشـرية تسـتغرق يوماً واحداً. 
تبـدأ الرحلـة بزيارة إلـى أرض أميركا 
األصليـة، ومنهـا إلـى مدينـة ماتيـرا 
القديمـة، ثـم إلـى قلعة فـي بريتاني، 
وأخيـراً إلى أطـالل قطاع َغـزّة. ُيقدِّم 
فيلـم »اوروبـوروس« التحيـة والثنـاء 
لَغـزّة، وهـو دعوة إلـى األمـل وتبديد 

ليأس. ا
المخرجـة  قدَّمـت  فلسـطين  مـن 
فـي  الشـريف  بسـمة  الفلسـطينية 
فيلمهـا »اوروبـوروس« تجربـة تمزج 
فكـرة  ضـوء  علـى  بالواقـع  الخيـال 
فلسـفية تنطلـق مـن اعتبـار المـوت 
والنهايـة  حاضـر،  والتاريـخ  والدة، 
بدايـة. ولتأكيـد هذه الثنائيات تسـافر 
المخرجـة عبـر الزمـن، مـن أميـركا، 

ومنهـا إلـى ماتيـرا القديمـة، ثـّم إلى 
قلعة فـي بريتاني، وأخيـراً إلى أطالل 

َغـزّة. قطاع 
فـي فيلم الفرنسـية من أصل تونسـي 
ديان سـارة بوزغـار »ال أتذكر شـيئاً« 
يمتـزج العـام بالخـاص. ينفجر ربيع 
تونـس فتعيـش معـه حالـة متماهية 
أنهـا  ونعـرف  تعـرف  أن  دون  مـن 
دخلت فـي المراحل األولـى من مرض 
الهـوس االكتئابي. تصوِّر المخرجة من 
ر شـيئاً نوبـات من األرق  دون أن تتذكَّ

اإلبداعـي وحـاالت الفـرح واالكتئـاب 
القصوى. وعلى مدى عامين، تكتشـف 
بالصدفـة شـريطاً كانت قـد صوَّرته، 
فتبـدأ ببحثهـا عن كّل مـا وثَّقته خالل 
هذه الفترة عبـر الهاتف والقصاصات.
المخرجـة  شـاركت  الجزائـر  ومـن 
»قلعـة  بفيلمهـا  مـاري  ناريمـان 
الجنـون«، الـذي تـدور أحداثـه مـع 
بداية االسـتعمار الفرنسي. تسكتشف 
المخرجـة مـن خـالل الفيلـم حقيقة 

االسـتعمار… إرث  خـارج  الواقـع 

مشهد من »رائحة اإلسمنت« للمخرج السوري زياد كلثوم

 »غرفة لرجل« للمخرج اللبناني أنطوني شدياق
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ليث عبد األمري

لـم يكـن المخـرج الفرنسـي جـان لـوك غـودار يتجاوز عمر الثامنـة والثالثين عندما اندلعـت انتفاضة الطلبة 
في فرنسا صيف العام 1968. لكنه كان وقتها اسمًا المعًا وواحدًا من أعالم السينما الكبار الذي سيراكم 
أكثـر مـن مائـة وأربعيـن فيلمـًا، جعلتـه مـن بيـن األكثـر إنتاجـًا وإثـارة للجدل في تاريخ السـينما على مسـتوى 

العالم.

»اإلكستريم« في أفالم غودار 

الخروج عن النظام السينمائي

كاإلمسـاك  غـودار  عـن  الحديـث 
قلقـة  شـخصية  فهـو  بالضبـاب؛ 
السياسـية  آراؤه  رسـمت  ومتقلبـة. 
ومواقفـه الفكرية الحادة صورة معتمة 
عـن شـخصية فريدة ومشاكسـة. لكن 
يبقى هو )دافينشـي القرن العشـرين 
كما ُيسـمَّى( واحداً مـن أكبر مخرجي 
السـينما فـي العالـم ثقافـًة وموقفـاً.

ولفهـم أعمـال هـذا المخـرج المثيـر 
خارطـة  رسـم  مـن  البـد  للجـدل، 
»اإلكسـتريم«، وهـو مصطلـح جديـد 
علـى دفاتر النقـد السـينمائي، يجمع 
بيـن طيّاتـه الكثيـر مـن األفـالم التي 
ُتْعنَـى بالحـاالت القصـوى، أي كّل ما 
يتعدَّى الحـدود المألوفة ويتجاوز على 
قدسـيتها، )وتعنـي كلمـة إكسـتريم: 
البعيـد، واألبعـد، أو الـذي يقـع تماماً 
فـي النهايـة أو فـي الطـرف األقصى. 
أي عـدم الثبـات واالبتعاد عن الوسـط 
والخروج عن المألـوف ومجاوَزة الَحّد 
والبعـد، بمعنـى الخروج عـن التفكير 

المعتاد(.  الجماعـي 
لعبت السياسـة في أفالم غـودار دوراً 
محوريـاً، منـذ فتـرة حكـم الرئيـس 
أن  كمـا  ديغـول،  شـارل  الفرنسـي 

فاصلـة  مرحلـة  كانـت  الديغوليـة 
فـي حيـاة المخـرج الفنِّيّة. فقـد أراد 
الدخـول من بابهـا إلى قضايا فرنسـا 
حـادة،  عالميـة  ومواضيـع  الملتهبـة 
عابـرة للحـدود: كالحـرب األميركيـة 
علـى فيتنـام، والحصـار علـى كوبـا 
والقضيـة الفلسـطينية، وذلـك بمعية 
»عيـن الكاميـرا«، وهي سلسـلة أفالم 

أخرجهـا المخـرج السـوفياتي دزيغا 
فيرتـوف تحـت هـذا العنـوان. 

فـي الفترة ما بيـن )1969 - 1972(، 
صنع غـودار أفالماً ذات نتائج تدميرية 
السـينمائية.  وفلسـفته  عملـه  علـى 
وهي فتـرة ما أطلـق عليهـا بالمرحلة 
المخـرج  إلـى  نسـبة  الفيرتوفيـة، 
السـوفياتي فيرتوف، ُوسّمي بـ»فريق 
ع سـينمائي  دزيغا فيرتوف« )وهو تجمُّ
سـه غودار مـع صديقه جـان بيير  أسَّ
غوران العـام 1969، الهدف من ورائه 
صناعـة أفالم جماعية وثورية(. غير أن 
األفالم التـي أراد لها أن تكون »صادقة 
سياسـياً«، تعبـئ الجماهيـر وتدفعها 
والظلـم،  »اإلمبرياليـة«  ضـد  للثـورة 
كانـت أفالماً صادمة سياسـياً وبعيدة، 
الفكـري  المسـتوى  عـن  البعـد،  كّل 

 . هير للجما
الحداثويـة  غـودار  نزعـة  تذكرنـا 
رامبـو،  آرثـور  الفرنسـي  بالشـاعر 
الـذي أطلق صرخـة الحداثة في القرن 
التاسـع عشـر، وثـار ضـد التراكيـب 
األدب  فـي  الجاهـزة  والصياغـات 
والشـعر، ال في فرنسـا وحدهـا، وإنما 
فـي العالم بأسـره، فكالهمـا ثارا ضد 
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القيم الكالسـيكية في الشـكل واللغة، 
وتصديـا لجمـود الفكـر. 

ذكـر أنطـوان دو بيـك، وهـو كاتـب 
أراد  األخيـر  هـذ  أن  غـودار،  سـيرة 
تثويـر السـينما: بـ»اقتـالع الكلمـات 
والصـور مـن اسـتبداد المعنـى، ومن 
ف ونرجسـيته«.. وعليه،  سـلطة المؤلِـّ
وهـذه مفارقة، فقد وجد غودار نفسـه 
خـارج النظام السـينمائي الذي ناضل 

مـن أجلـه، ومطـروداً منه.

اغتيال الصورة
الُبـّد مـن القـول بأن غـودار قـد دّمر 
أراد  عندمـا  مـرّة  مرتيـن،  الصـورة 
تبسـيطها: »يجـب أاّل نعطـي صـورة 
معقـدة عـن العالـم«، ومـرّة أخـرى، 
عندمـا أضـاع بوصلـة التـوازن بيـن 
ُملغيـاً حضورها  الصـورة والصـوت، 
وأهميتهـا الجماليـة، بناء علـى تصّور 
بأنهـا ُتلهـي الجماهير عـن المضامين 

الثوريـة ورسـالة الفيلـم الفكريـة. 
حقاً! أراد غودار تحقيق انتصار للكلمة 
على حسـاب الصورة، واإلعالء من شأن 
الكلمـة ودورهـا الريـادي، باعتبار أن 
الصـورة »محايـدة« ومنتقـاة من قبل 
صانـع الفيلـم، حيـث تمـر الصـورة 
وحـذف  وتنظيـم  اختيـار  بعمليـات 
وإعـادة تركيب من وجهـة نظر صانع 
الفيلـم، وهي وجهة نظر ذاتية، حسـب 

غودار. 
لقد وضعتنا أفـالم المرحلة الفيرتوفية 
فـي وهم، بأن مـا نراه ليـس إاّل الواقع 
بعينـه. وهنا يمكن أن نسـجل مالحظة 
ليسـت فـي صالح هـذا الطـرح وهي: 
وتنويهاتـه  )الثوريـة(  الكلمـات  أن 
الحـادة، التـي يجيـد غـودار ببراعـة 
فـي  ُتحقـن  كانـت  كتابتهـا،  فريـدة 
أوردة شـريط الصور حقناً. وهي جمل 
صادمـة تفوق سـلطتها بكثيـر مكانة 
الصورة وتهُز عرشـها. فجاءت أفكاره 
فـي »المرحلـة الفيرتوفيـة« عبارة عن 
مفاهيم سـينمائية على حساب السينما 

نفسـها، بل وعلى حسـاب الفّن نفسه. 
لقـد حلّل الناقـد المعاصر بـول آردن 
الصـورة وقدراتهـا التعبيريـة، معتبراً 
أنهـا ال تقـدر أن تعبّـر عـن الحقيقـة 
دائماً، وذكـر مقارنة لصورتين؛ واحدة 
ألم صربيـة تبكـي ابنهـا الـذي أخذته 
الحـرب، وأخرى مـن البوسـنة فقدت 
أيضاً ِفلْـَذَة كبدها في الحرب نفسـها، 
مسـتخلصاً أن هاتين المرأتين تعيشان 
نفـس القدر من المعانـاة، لكن ضاعت 
حقيقـة الصـورة بيـن دمـوع هاتيـن 
المرأتيـن المنكوبتيـن. فـي المقابـل، 
ُتضلـل الصـورُة الُمشـاهَد، فليس كّل 
البشـر بحسـب بول آردن يستطيعون 
قـراءة معانـي الصـور بسـهولة. أّمـا 
الكلمة فهي مباشـرة وقويـة، كما أنها 

وصادقة.  ثوريـة 
مـن الطريـف ان نتوقـف قليـاًل عنـد 
مكانـة الكلمـة، وموقـف غـودار مـن 
دورهـا السـينمائي، لمـا يحويـه هـذا 
الموقـف من مفارقة قويـة. فهذا الدور 
ُيعلـي من شـأن الكلمـة، ويتطابق مع 
المفهوم الذي كانت تتبناه دول شمولية 
كألمانيـا النازيـة واالتحاد السـوفياتي 

والصيـن الماوية )مع فـوارق في البناء 
السياسـي لـكّل نظام(.

تنازلـت الصورة في أفالم هـذه الدول 
الدعائيـة )البروباغنـدا( عـن موقعهـا 
الريـادي لجهـة الكلمـة، فضاعـت في 
أفـالم تلـك المرحلـة العالقـة الجدلية 
مـا بيـن الصـوت والصـورة. أصبحت 
الصـورة تعني أّي شـيء متحرك كأن 
يكون شـارعاً أو معمالً، اجتماعاً حزبياً 
أو تجمعـاً جماهيرياً في سـاحة عامة، 
لكن ليس هـذا حال الكلمـة المقروءة، 
التـي تملك سـلطة مطلقـة على جميع 
اختيارهـا  ويمـّر  الفيلـم،  عناصـر 
بعمليتـي غربلـة وتدقيـق كبيرتين من 
قبـل جهـاز رقابـة صـارم، ال يسـمح 

للصدفـة أن يكون لهـا أي دور. 
وبهـذا الصـدد، ليـس صدفـة مـن أّن 
سـتالين كان ال ُيحاسـب صنّاع األفالم، 
بـل كتَّاب السـيناريو على كّل شـاردة 
يأتـي  المخرجيـن  حسـاب  وواردة. 
اب هم من  بالدرجـة الثانيـة، ألن الكتَـّ
يصنـع األفـكار. ولهـذا أُعـدم بعـض 
اب السـيناريو على يـد أجهزة  من كتَـّ

األمنية. سـتالين 
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نعـم، للكلمة فـي أفـالم »البروباغندا« 
مفعولهـا  يسـري  مطلقـة،  سـلطة 
كالسـحر على الُمشـاهد، بعـد تركيب 
صـوت فحولـي مهيمـن على شـريط 
الصـوت، دائمـاً ثمـة صـوت رجالـي 
صـارم ال نسـائي رقيـق، ينـزل وقعه 
الجماهيـر،  مسـامع  علـى  كالسـيف 
التي تسـمع تعليقـاً حماسـياً وثورياً، 
عمليـة  فتحـدث  وموجهـاً،  مدروسـاً 
الخداع والتخدير. ويتلقى الُمشـاهدون 
شـحنات من الُجمل المكـرَّرة والُمهيئة 
وأرواحهـم  أدمغتهـم  لغسـل  سـلفاً 
الثوريـة  المفاهيـم  مـن  »بـدوش« 
األنظمـة  تقـذف  وهكـذا  والفارغـة. 
أيديولوجياتهـا فـي رحـم  الشـمولية 
المستسـلمة والمتعطشـة. الجماهيـر 

إنها مجرَّد صورة
أعـادت غـودار التفكيـر فـي العالقـة 
الثنائيـة - الكالسـيكية بيـن الصـورة 
والصـوت. وصـرف، كمخـرج، كثيـراً 
مـن وقته لمعالجة هـذه الثنائية، وذلك 
للدفع باتجاه أن ُترى وُتسـمع الصورة 
والصـوت بطـرق مختلفة، أن ُنشـاهد 

أفالمـاً تحطـم الفهـم القديـم المبني 
علـى عالقة الصورة بالصـوت. وجرّب 
كّل مـا يملـك مـن أسـلحة راديكالية، 
فتاكـة، مسـتعمالً كّل مـا لديـه مـن 
أسـاليب جذريـة ضـد فكـرة تقديـم 
الواقع مجرَّداً كمـا هو. بمعنى محاكاة 
الفيلـم الوثائقي، الذي هو الواقع بعينه 
من دون رتوش، فاهتم بمعنى الصورة 
ودورهـا السياسـي. ولم يكتـف بفيلم 
أو فيلميـن فـي عملـه لهـدم المفاهيم 
البرجوازيـة المتوارثـة عـن الصـورة. 
وعليـه، واسـتمراراً على النهج نفسـه، 
فقـد تنـاول في فيلـم »حتـى النصر- 
Jusqu’ a la victoire« عام )1970(، 
)وهو أهم مشـاريع »فريق فيرتوف«(، 
قضية الصراع الفلسطيني - اإلسرائلي، 
وألجله سافر المخرج إلى األردن، وكان 
مدافعاً عن القضية الفلسـطينية، وقف 
ضد االحتـالل اإلسـرائلي لفلسـطين، 
وزار مـن هنـاك معسـكرات الالجئين 
الفلسـطينيين، قبـل أن تداهمه أحداث 
أيلـول األسـود عـام 1970، فاضطـر 
إلـى العودة إلى باريـس دون أن يكمل 
التصويـر. لكـن الفيلـم خـرج تحـت 
 Ici et -عنـوان آخـر هو»هنـا وهنـاك
ailleurs« عام )1976(، مستعمالً فيه 
أسـلوب الكتابـة على ألـواح الكارتون، 

كما فـي السـينما الصامتة. 
مـدى  عـن  مشـروعاً  السـؤال  يبقـى 
نجـاح غـودار فعـاًل فـي حـل معادلة 
معقـدة مكونة مـن الصـورة والصوت، 
خاصـة أنـه انتصر للكلمة على حسـاب 
الصـورة في المرحلة الفيرتوفية مدفوعاً 
بقناعاتـه الراديكاليـة التـي عبـر عنها 
بطريقـة  األفـالم  »تصـور  بالقـول: 
سياسـية«، ولعـّل هذا ما جعلـه متنازالً 
عـن صـرح السـينما )مؤقتـاً( لصالـح 
الثـورة والمبـادئ المثاليـة. ورغم أنها 
رفدت السـينما بفيض من االكتشـافات 
والثـورة والغضب والكراهيـة والتحدي 
والسـوداوية ورفض كّل األعراف البائدة 
والبحـث عـن كّل مـا هو جديـد وثوري 

وغير تقليدي، ورغم أنها رفدت السـينما 
األوروبيـة بأفـكار جديدة، لكنهـا )ويا 
للغرابـة( سـينما قـد رفضـت السـينما 
نفسـها، وهي عن حق، سـينما تدميرية، 
دمرت نفسـها قبـل أن تدمـر أعداءها. 
من هذا المنطلق جسـدت سينما غودار 
انتصـار الفكر على المشـاعر، الحداثة 
علـى التخلـف، الكلمة علـى الصورة، 
أن  إاّل  االعتـدال.  علـى  واإلكسـتريم 
أفالمه، بحسـب آموس فوغـل، برهنت 
السياسـية  السـينما  فـرض  أن  علـى 
»إحبـاط  هـو  الفـّن  وسـاطة  بـدون 
شـيء  تحقيـق  يمكـن  ال  إذ  ذاتـي«؛ 
كهذا خـارج اللغة الحاضنـة. فبالرغم 
مـن المشـاهد الرائعـة )التـي تذكرنا 
بأفالمـه األولـى( نجد أن هـذه األعمال 
غيـر فّعالة بصريـاً وسـطحية فكرياً، 
إنهـا تعليميـة ومتحذلقـة ودوغماتية، 
إنهـا أفـالم إكسـتريم بـكّل مـا تعنيه 

الكلمـة مـن معاني.
لكـن ال بـد من قـول كلمة فـي مخرج 
الموجة الفرنسـية: إن السينما أصبحت 
مع غودار تحـت مجهر النقد، وتحولت 
إلـى معمل تجريبي. إنهـا ميدان ثوري 
خضعـت فيـه كّل القـدرات والرغبات 
إلـى روح التجربـة. ولكـن، وهنا بيت 
القصيد، أفالمه السياسية، وخاصة في 
السنوات )1969 - 1972(، ليست سوى 
تجـارب إكسـتريم، شـكالً ومضموناً. 
وهـي تجـارب فنِّيّة غنية هـزت عرش 
السـينما الكالسيكية ودفعت باتجاه أن 
تقتـرب أكثر من الفكـر وكما ذكر جيل 
دولـوز في حديثـه عن سـينما غودار: 
»كّل فيلـم مـن أفالم غـودار عبارة عن 
خلق مشـاكل جديـدة«. فأفـالم غودار 
تنتمـي ربمـا إلـى تلـك األفـالم التـي 
يعتبـر مخرجوها من أكثـر المخرجين 
العالمييـن نخبوية وثقافويـة. وغودار 
نفسـه هو، تركيـب معقد مـن األفكار 
والمعـادالت السـينمائية غيـر القابلـة 
للتحقـق، ولكنها مع ذلـك هزت عرش 

الكالسيكي. السينما 
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لـم يكـْن الَفـّن اإلسـالمي مكوّنـاً هامشـيّاً فـي الحضـارة 
اإلسـالميّة، بقـدر ما مثَّلـت تعبيراتـه عبر القرون رأسـماالً 
رمزّيـاً ُممتـدَّاً في الزّمـان والمـكان، ليتيح لهـذه الحضارة 
بأن تمتلك أشـكاالً تدواليّـة رفيعة الحّس والـّروح، فيعاضد 
سـائر المعارف والعلوم اإلسـالميّة التي سـاهمت في عمران 
الحضارة اإلنسـانيّة. ولئن عبّر هذا الَفّن عن مغامرة اإلنسـان 
المسـلم فـي نحـت وجـوده وصياغـة مقوِّمـات حضارتـه، 
فـإّن مقاربتـه مـن خـالل المنظور االستشـراقي لم تسـلم 

ي عليـه أحيانـاً، كمـا لـم تسـلم مقاربـة بعض  مـن التَّجنِـّ
المشـتغلين المسـلمين من ِظالل االستشـراق مّمـا أّثر على 
جوهـر التّصـوُّر لمفهوم الَفّن اإلسـالمي وخصوصيته ومدى 
قدرتـه علـى التفاعل مع فنـون أخرى في زمنيّـات مختلفة، 
وخاّصـة منها فـي الحقبة المعاصـرة، حيُث يتراكـم النّتاج 
الَفنّـي في الدول اإلسـالميّة دون أن ُيعبّـر عن تجربة جماليّة 
لهـا عمقهـا الحضـاري بل بـدت الممارسـات الَفنّيّـة تائهة 
فـي زحام المشـهد الَفنّي العالمـي لغياب الّرؤية الفلسـفيّة 

جماليّة الَفّن اإلسالمي
 في الخطاب االستشراقي

د.نزار شقرون

ال يُمكن ألّي باحث موضوعي أن يُنكر فضل األُسس الفلسفّية للَفّن العربي اإلسالمي على المقترحات 
الّنظريّة لكبار معّلمي الَفّن الّتجريدي في الغرب، مثل ماليفيتش، كاندنسكي، كلي وموندريان، الذين 
فـة  الغنوصّيـة للُمتصوِّ الّتجربـة  الّتجريـد فـي  إلـى مقاربـات مقارنّيـة مـع أطروحـات  نحتـاج فـي دراسـتهم 

المسلمين…

HOROSCOPE OF ISKANDAR ñ Timurid

فنون
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األصيلـة وانبتات الَفنّانين عـن بيئاتهم األصليّة، وضياع األفق 
الحضـاري رغـم محاوالت بعـض الَفنّانين صياغة مشـاريع 
ذات خصوصيّة تحت مبحث هوّياتي وتأصيلي)1(. وإذ يتّسـع 
الَفّن اإلسـالمي لممارسـات عديدة فإّننا سنقتصر على فنون 
التّصويـر، باعتبارها األكثـر جدالً قديماً وحديثـاً، وهي التي 
أثـارت اهتمـام الخطاب االستشـراقي والمشـتغلين بالفنون 
اإلسـالميّة مـن الباحثيـن الغربيّيـن، فمثّلـت فـي كتاباتهم 
فصـاًل خالفيّاً. وبـدا التذبذب فـي أطروحات المستشـرقين 
وحتّـى الباحثين المسـلمين بين أن يكـون الدين عامل تقييد 
للتجربـة الجماليّـة وبيـن كونه عامـل انعتاق لهـا وعنصراً 
عمرانيّاً للحضارة، فطّفـت في ثنايا هذه األطروحات عمليّات 
اسـتقراء النصوص الدينيّـة دون تبلور النظـرة المقاصدّية 
للدين ودون فهم »تاريخانيّة« الممارسـات الَفنّيّة اإلسـالميّة 
التـي تفاعـل فيهـا المقصـد الدينـي مـع مجـرى الحيـاة 

وُمتغيّراتهـا تبعاً لمتطلّبـات كّل عصر. 
ال يمكننـا أن نتعـرَّض لـكّل الكتابـات االستشـراقيّة التـي 
انشـغلت بالَفـّن اإلسـالمي، ولكنّنا سـنقف عنـد أهّمها، تلك 
التـي المسـت الجوانـب الفلسـفيّة لهـذا الَفـّن، وحاولت أن 
تقف عند بناه الحضارّية، وسـنبتعد عـن الكتابات التاريخيّة 
التـي لم يكـن غرضها غير تحقيـب الَفّن اإلسـالمي وعرض 
منتخبـات منه فـي العصور اإلسـالميّة المختلفة فانشـغلت 
بالتاريـخ الَفنّـي أكثر من انشـغالها باألُسـس الفلسـفيّة له. 
لقـد ُعّد أوليغ غرابـار )1929-2011( من أهّم المشـتغلين 
بالفنـون اإلسـالميّة)2(، وآلرائـه صداهـا فـي أغلـب كتابات 
المستشـرقين أو الباحثيـن المسـلمين عـن سـائر الفنـون 
اإلسـالميّة، وقـد واجـه مثل غيـره مشـكليّة المصطلح الذي 
يعـود تقريبـاً إلـى منتصـف القـرن التاسـع عشـر، وظـّل 
يقلّـب تعريفاتـه في سـياق ما يسـتوعبه من تعبيـرات فنّيّة 
ممتـدَّة فـي التاريـخ اإلسـالمي وفي مناطـق امتـداد الدين 
اإلسـالمي شـرقاً وغرباً، وقد حاول أن يخـرج عن مدار رؤية 
المستشـرقين الذيـن نظـروا إلى الَفـّن اإلسـالمي باعتباره 
فنّـاً تيولوجيـاً غيـر دنيوي، ومأتـى ذلك أنهم ينظـرون إليه 
مـن نفـس زاوية نظرهـم إلى المسـيحيّة، فلم يكن اإلسـالم 
دينـاً متعلِّقـاً بالّشـعائر التعبدّية فحسـب أو بمعنى اإليمان 
البعيـد عـن الحياة االجتماعيّـة، وهو ما أقّر بـه أوليغ غرابار 
نفسـه في قولـه: »ال يتعلَّق األمـر بَفّن تيولوجـي، ينبغي أن 
نعـرف ألسـباب معظمهـا غيـر جوهرّيـة، أّننا نمتلـك كثيراً 
مـن المعلومـات حـول الَفّن الدنيـوي للعالم اإلسـالمي أكثر 
مـن الَفّن الّدينـي«)3( غير أّن هذا الفصل بيـن دنيوي وديني 
هـو فـي أساسـه فصـٌل متولِّد عـن رؤيـة مسـيحيّة، لذلك 
توّسـع غرابـار فـي البحث عن فويـرق بين الَفّن المسـيحي 
والَفّن اإلسـالمي، في قوله: »ُيحيط أحياناً بعبارة »إسـالمي« 

عندمـا ترتبـط بالَفـّن كثيـر من الغمـوض والجفـاء ويعود 
أصـل المفـردة بوضوح إلى العقيدة اإلسـالميّة التي سـوف 
نتناولهـا بإسـهاب في هـذا المقام أّمـا عندمـا نطبّقها على 
الَفّن فـ»اإلسـالمي« ُيشـير إلى كّل المنشـآت وآثـار الثقافة 
الماديـة التـي أنتجهـا المسـلمون، أو أنتجت للنـاس الذين 
عاشـوا في ِظـّل حّكام مسـلمين، أو فـي كيانـات اجتماعيّة 
وثقافيّـة تأّثـرت بقـوّة بأنمـاط الحيـاة والفكر التـي ُتميّز 
اإلسـالم، سـواء كان الناس في الحالة الثانية مسـلمين أم ال، 
وعلى عكس المسـيحي ال تعرّف عبارة »اإلسـالمي« العقيدة 
ـر ذلك نظرّيـاً بأّن الفصل  فحسـب، بل ثقافة بأكملها، ويفسِّ
اإلنجيلـي بين مملكة قيصر ومملكـة الرب غير قابل للتطبيق 

في اإلسـالم«)4(.
وُيعـّد اهتـداء غرابـار إلى هـذا الفهـم خطوة أساسـيّة في 
الفكر االستشـراقي بشـكٍل عام، فقد اسـتبعد أن يكون الَفّن 
اإلسـالمي مجرَّد فّن ديني يعمـل على تبليغ الّدعوة المحّمدّية 
أو نشـر التعاليـم التعبُّدّية، كأّنـه تلمَّس فهمـا ُمغايراً للدين 
ق األمر باإلسـالم، فهو ليس مجـرَّد نهج  نفسـه حينمـا يتعلَـّ
عقائـدي، بـل هـو أوسـع من ذلـك، فهـو منهج حيـاة، ولم 
ع هـذه الحياة في  يكـن الَفـّن اإلسـالمي إاّل تعبيـراً عن تنـوُّ
مجاالتها المختلفة، وفي مسـالك الماّدة والّروح في آٍن واحد. 
لكـّن هـذا االهتـداء لـم يتبلـور بشـكٍل كاٍف، إذ كان يتطلَّب 
وقوفـاً علـى أبعـاد الفكر اإلسـالمي، لذلك ذهـب غرابار إلى 
تسـميات جديدة للَفّن اإلسـالمي تضع ضمن مكوّناته عقائد 
أخـرى، إذ ينتبـه الباحـث عفيف بهنسـي إلى هـذه الناحية 
بقولـه: »إّن غرابـار يعتقـد بـأّن لقب هـذا الَفّن باإلسـالمي 
يأخـذ مفهومـاً خارجاً عـن اإلطار الدينـي، ذلـك أّن ثّمة فنّاً 
يهودّياً إسـالميّاً، مارسـته على أرض اإلسـالم أقلّية يهودّية، 
وثّمة فّن مسـيحي إسالمي أو قبطي إسـالمي نراه في الّشام 
أو فـي مصـر وعلى هذا فإّن ما يقصد بتسـمية فّن إسـالمي 
هـو غيـر ما يقصد بتسـمية فّن بـوذي أو فّن مسـيحي)5(«. 
وتسـتحّق هـذه المالحظـة االهتمـام، ولكـن رغـم أهميتها 
ل هامشـاً داخل جملـة الفنون التـي كانت تمتّد  فإّنهـا ُتشـكِّ
علـى رقعـة العالـم اإلسـالمي وتشـمل أقلّيات دينيّـة داخل 
المجتمعـات اإلسـالميّة، تأّثـرت بمقوّمـات الَفـّن اإلسـالمي 
ومزجـت بينهـا وبيـن تصوُّرهـا للحيـاة، وهـي بالّضرورة 
تنويعـات فنّيّـة ال يمكنهـا أن تعكـس إاّل جـزءاً مـن طبيعة 

الَفـّن اإلسـالمي الذي يضمـن قيـم التّسـامح والتعايش. 
وقـد زاد الخلـط الموجـود لدى المستشـرقين فـي تصنيف 
الفنـون التصويرّيـة وتسـميتها فـي إربـاك مفهـوم الَفـّن 
اإلسـالمي وتحويلـه إلـى مفهـوم عائـم، ويرجـع ذلـك إلى 
ب الفنـون فـي مناطق نفوذ اإلسـالم  عـدم اسـتيعاب تشـعُّ
فـي فتـرات زمنيّة مختلفـة وقدرته علـى التأقلم مـع بيئات 
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متنوِّعـة لهـا تقاليدهـا الَفنّيّـة السـابقة فأثَّـر فيهـا وتأثَّر، 
حيـُث لـم ينظـر إلـى الَفـّن اإلسـالمي كتعبير عـن التفاعل 
الحضـاري، فهـو ليس فنّـاً ُمتعاليـاً عن الواقـع الحضاري، 
بـل لم تمنعـه البنية العقائدّيـة التي ينطلق منها مـن التّأثُّر 
والتأثيـر في التقاليد الَفنّيّة للّشـعوب التـي انفتح عليها. وقد 
أدرك الباحث ألكسـندر بابادوبولو )1919-1996()6( وجود 
تضارب فـي كتابـات الباحثين المستشـرقين: »من الواضح 
أّن الُكتّاب الذين ينعتون الرسـم باإلسـالمي أو المسـلم قلّما 
طرحوا بدّقة مسـألة العالقات المحتملة بين الفقه والفلسـفة 
اإلسـالميين وبين طريقة مـا، في تصوُّر األشـكال والتكوين 
والمنظـور تتـالءم معهـا، وقد بلـغ اختيـار العناوين درجة 
من عـدم التحـري أّن ِكتاباً كبيـراً ككتاب بنيـون وويلنكس 
وجراي »المنمنمات الفارسـيّة« يحتوي على منمنمات عراقيّة 
ومغوليّـة وتركيّـة وهندّيـة، ولنشـر فـي الطريق إلـى عادة 
عـدم الدقة فـي عبـارة »المنمنمات الفارسـية« التـي ُتطلق 
كذلـك علـى تصاويـر مخطوطـات عربيّة في سـورية وبالد 
مـا بين النهرين ومصر أو على منمنمـات مغوليّة وتركيّة«)7( 
ويعكـس هذا التشـوُّش نوعـاً من االضطراب ال في مسـتوى 
التّصنيـف، فحسـب، وإّنمـا في النظـرة إلـى الطريقة التي 
تعامـل بهـا الَفنّانون المسـلمون مع الخطـاب الفقهي الذي 

همَّـش »التّصوير« ونشـر محاذيـر اعتماده.
ثّمـة في الخطاب االستشـراقي نوع من اإلدانـة إلى الخطاب 
الفقهـي الـذي سـوَّغ »تحريم التّصويـر« انطالقـاً من عمل 

انتقائـي لبعـض األحاديث وتخليصها من السـياق التاريخي 
الـذي تناولتـه وأشـارت إليه، في فتـرة كان فيهـا كّل ما هو 
صـورة قـد ُيعيـد إلـى األذهـان المجـال الرّمـزي لمـا قبل 
ظهور اإلسـالم، ولئن كان هذا التّشـخيص صائبـاً من زاوية 
انكمـاش الفقه اإلسـالمي في عصـور بكاملها وتقييـد الَفّن 
التصويـري بأغالل قـراءات فقهيّة وّظفـت نصوص الحديث 
لمصلحتهـا فإّنه ال يمكننا التّعامل مع الخطاب االستشـراقي 
باعتبـاره خطاباً بريئـاً، ال يحتمل غيـر الموضوعيّة العلميّة، 
فـ»الدراسـات االستشـراقيّة بغزارتهـا، وتعـدُّد مجاالتهـا، 
وتناولهـا لـكّل القضايـا التـي تخّصنـا قـد قام بهـا أناس 
ـب والهـوى، والميل إلى  ليسـوا جميعـاً بمنجاة عـن التّعصُّ
تصيُّـد أخطائنـا وإبراز المسـاوئ التي تلـّم بنـا«)8(، ورّبما 
مـن المسـاوئ الكبـرى أّننـا أصبحنـا ننظـر إلـى موضوع 
التّصويـر في الَفّن اإلسـالمي من زاوية أطروحـات وأبحاث 
المستشـرقين، فقيَّدنـا تفكيرنا في »التصويـر« وجعلنا من 
كّل فعـل تصويـري عمـاًل دخيـاًل ال يمتُّ بصلة إلى فلسـفة 
فنّنا اإلسـالمي، بـل ذهبنا إلى تصنيـف كّل صيغة تصويرّية 
ظهـرت فـي منشـآت حضارتنـا على أّنهـا أثر اّتبـاع وليس 

إبداعاً…
حـاول بابادوبولـو أن يعثـر علـى معادلـة تسـتوعب هـذا 
التبايـن فقـال بـأّن »التّصويـر اإلسـالمي« يقوم علـى مبدأ 
»االسـتحالة« بـدل »المحاكاة«… وتبدو مشـكليّة بابادوبولو 
كسـائر الباحثيـن المستشـرقين فـي مقاربتهم لنتـاج الَفّن 
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اإلسـالمي من زاويـة الَفّن الغربـي، وتخصيصاً مـن نظرّية 
المحـاكاة« األفالطونيّـة… لقـد أقـّر بضرورة الرجـوع إلى 
المنظومـة العقائدّيـة والروحيّة لفهم الَفّن اإلسـالمي، ولكنّه 
ـلطة العليا لتوجيـه الَفّن  جعـل، مثـل غيره، مـن الفقـه السُّ
عبـر التاريخ اإلسـالمي، حين ذكر بأّن: »الجماليّة اإلسـالميّة 
لـم تكتـِف بمالءمة الفقـه اإلسـالمي، واإلعراض عـن النقل 
الواقعـي للعالم، بل إّنها تجاوزت ذلـك إلى التعبير )إيجابيّاً( 
عـن الّروح اإلسـالميّة عندمـا ارتبطـت وثيق االرتبـاط بكّل 
إبداعـات الّذهنيّـة العربيّة اإلسـالميّة في العصور الوسـطى 
إلى درجة أصبح فيها الرسـم اإلسـالمي صالة حقيقيّة ترفع 
الـروح إلـى اللّـه«)9( ولئن بـدا هذا الموقـف »إيجابيّـاً« فإّن 
عمـوم الكتابـات االستشـراقيّة لـم تسـتطع أن تتخلَّص من 
منظورهـا الغربـي، ولم تقف عنـد مقاصد الدين اإلسـالمي 

بقـدر ما زادت فـي تغذية فكـرة »التحريم«…
اّتجهت األطروحات االستشـراقيّة التي تناولت الَفّن اإلسالمي 
إلـى مقاربة الَكـّم الهائل مـن الفنون اإلسـالميّة قبل دخول 
»اللّوحـة المسـندّية« إلى العالم اإلسـالمي، وكأّنها ال تصنّف 
مجمـل أعمال الَفنّانين المسـلمين في هذا النّوع من الرسـم 
ضمن »الَفّن اإلسـالمي« باعتبار »اللوحة المسـندّية« مفهوماً 
ط الفعاليّـة الَفنّيّة اإلسـالميّة في  غربيـاً، وهـي بذلـك تحنِـّ
قوالـب وأشـكال نشـأت فـي ظـروف معـاش قبـل القـرن 
العشـرين، وهـو مأخـذ يناقـش، ويطرح أسـئلة عـن قدرة 
الُنقَّـاد ومفكري الجماليـات الَفنّيّة الحديثة على فهم التجربة 
الجماليّـة للفنّانيـن المسـلمين المعاصريـن، فاالستشـراق 

يتوقَّـف في حـدود تجربـة الَفنّـان الجزائري محّمد راسـم 
)1896-1975()10( ألّنـه أحيـا فـّن المنمنمـات رغم إدخاله 
لبعض تقنيات الرّسـم المسندي، وكأّن الخطاب االستشراقي 
سلّم بأّن الممارسـة الَفنّيّة في مجال التّصوير خرجت نهائيّاً 
من إطار الفلسـفة اإلسـالميّة وتبنَّت اإلطار الفلسفي الغربي 
باعتباره مصدر األشـكال الَفنّيّـة الحديثة، وهو حكم ضمني 
بقطـع الّصلـة بين الَفنّـان المسـلم، في مسـتوى تعبيراته، 
وبين أصوله الفكرّية، وتصنيف للتجربة الجماليّة »اإلسـالميّة 
المعاصـرة« فـي خانة االنتماء الجغرافـي الثقافي إلى الحيّز 
اإلسـالمي الواسـع دون ارتبـاط بالمحتـوى العقائـدي أو 

المناطق.  الفلسفي لشـعوب هذه 
ت الّرؤيـة االستشـراقيّة تـرى في الَفـّن اإلسـالمي فنّاً  وظلَـّ
تزويقيّـاً )بمـا فيهـا التعبيـرات التّصويرّيـة(، ال يرقى إلى 
مصـاف الفنون األكاديميّة. وهذا مـا يجعل رؤية هذا الفريق 
تنـدرج ضمن القـراءة األيديولوجيّـة، ورغم مـا انتبهت إليه 
بعـض الكتابـات إلى سـمة التّجريد في األعمـال التصويرّية 
القديمـة والحديثـة أيضاً وربـط القديم منها بـ»االسـتجابة 
لتحريـم التشـبيه« وربـط الحديث منهـا بالمغامـرة الَفنّيّة 
الغربيّة أساسـاً، فإّن دراسـة »التجريد« في الحالتين أهملت 
أصالً أساسـّياً منتجـاً لهذه المعالجـة الَفنّيّة، وهـو التجربة 

الّروحيّـة للفنّان. 
لقـد جـاء مفهـوم »التّجريـد« متأّخـراً عـن الَفّن اإلسـالمي 
ومتحيّـزاً إلـى القـراءات الغربيّة التـي لم تنظر إليـه إاّل من 
خـالل مرتكـزات »التّجريدّيـة« الغربيّـة، حتّـى إّن القراءات 
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العربيّـة الحديثـة مثـاًل اّتخـذت الوجهة نفسـها دون انتباه 
لألصـول الفكرّيـة الغربيّـة فـي التجريـد التي تشـبّعت من 
»التجريـد اإلسـالمي«. ولذلك تكرَّسـت مقولة معرفـة الّذات 
مـن خـالل زاوية اآلخـر وهو مطـّب استشـراقي في أخلص 
مظاهـره. ورغـم أّن التّجريـد فـي الَفّن اإلسـالمي ال ينطلق 
من األُسـس الجماليّة نفسـها التي ينطلق منهـا التّجريد في 
الَفـّن الغربـي، فإّن هـذا اإلقـرار بالتّخالف ال يمنـع الباحث 
من دراسـة إمكانات وجـود تنافذ بين الخّطيـن التّجريدّيين 
دون أن يكـون الواحـد أصالً للثّاني فمنطـق »األصل« يرّجح 

خطـاب الهوّيـة والمركزّية في وقـٍت واحد.
ال يمكـن ألّي باحـث موضوعـي أن ُينكـر فضـل األُسـس 
الفلسـفيّة للَفّن العربي اإلسـالمي على المقترحـات النّظرّية 
لكبـار معلّمـي الَفّن التّجريـدي في الغرب، مثـل ماليفيتش، 
كاندنسـكي، كلـي وموندريـان، الذين نحتاج في دراسـتهم 
إلـى مقاربـات مقارنيّة مـع أطروحات التّجريد فـي التّجربة 
الغنوصيّة للُمتصوِّفة المسـلمين؛ ففي استقراء تجربة الَفنّان 
الّروسـي كازيميـر ماليفيتش نـرى بأّنه ُيقـّر بانتفاء وجود 
األشـياء، فال الخطوط وال الّسـطوح وال األحجام موجودة وال 
شـيء يخضع للقيـاس، لهذا انصـرف ماليفيتـش إلى بيان 
ـد اإلنسـان باللّـه وبالعالـم بواسـطة تجنُّب تشـخيص  توحُّ
الّشـيء أّيـاً كانـت طبيعتـه. ونالحظ لـدى كاندنسـكي أّن 
مسـار التّجريد يسـير في سـياق رفض تشـخيص الّشـيء 
واسـتبعاده من الفضـاء التّصويـري، لذلك نـادى بضرورة 
ذوبـان الّشـيء فـي الرّسـم. ويعنـي ذلـك أّنه ال يسـتبعده 

اسـتبعاداً تاّمـاً،إذ هنـاك فارق فـي النّوع بيـن اإللغاء وبين 
حلـول الّشـيء في العالـم التّصويـري دون أن يكـون طاّفاً 
ومرئيّـاً على سـطح هـذا العالم. لذلـك فهو يميّـز نوعيّاً بين 
المهـارة التّقنية للرّّسـام وبين قدرته الّروحيّـة على اختراق 
سـجف المرئيّـات من خـالل تمّكنه مـن شـروط الّضرورة 
الّداخليّـة وهـو ما أبداه كاندنسـكي في كتابـه »الّروحي في 
الَفـّن« وما شـدَّد عليـه في كتابـه الثّاني »نقطـة وخّط على 
سـطح«، حيث انتهى إلى أّن النّقطة تفيد معنى الالّوجود أي 
المعـادل التّجريدي للّصفر الذي يسـمح بالمرور من الّداخل 
إلـى الخـارج، كما أّن المقولة األساسـيّة لكاندنسـكي، وهي 
»الّضـرورة الّداخليّة«، مبثوثة في كتابـات بعض الُمتصوِّفة، 

مثـل الغزالـي أو جالل الّديـن الّرومي.
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عمارة

العمارة الُمتوحشة..

شاعرية الخرسانة وذاكرتها
عالء حليفي

إذا ما بحثنا عّما وراء الخرسانة، بعيدًا 
عن الشكل والمادة، فسوف نجد أن 
الوحشية في عمقها، قد أتت كردة فعل، 
تجسيدًا صارخًا لروح عالم عايش الحرب 
وخرابها، حيث لم تعد المجتمعات كما 
كانت من قبل، الحرب أثَّرت في الَفّن، 
واألدب، وفي صميم اإلنسان، وانبعثت 
من حطامها كتل رمادية صلبة، عدائية 
المظهر صامدة، مثل جندي، لذا لم 
يكن ظهورها عبثيًا، وال ضربًا من هوس 
المعماري، وإنما لوحة تعبيرية لما اختلج 
روح العالم آنذاك.

شـهدت نهاية الحرب العالمية الثانية، 
والدة أحـد أكثـر التيـارات المعمارية 
جـدالً فـي القـرن العشـرين: العمارة 
بدايـة  فـي  ذلـك  كان  الُمتوحشـة، 
الخمسـينيات، واسـتمرّت إلـى غايـة 

أفولهـا فـي منتصـف السـبعينيات.
وإن بـدت عبـارة »ُمتوحشـة« غريبـة 
للقارئ، فالسـبب يعود إلـى ترجمتها 
الحرفيـة مـن اللّغـة الفرنسـية، حيث 
ظهـر المصطلح ألول مرّة على لسـان 
أليسـون  البريطانييـن  المعمارييـن 
وبيتر سميتسـون، اللذين اشتقا االسم 
مـن عبارة »Béton brut« الفرنسـية، 
أي الخرسـانة الخشـنة، والتـي القـت 
شـهرتها على يد المعماري األشهر في 
العالم »لوكوربوزييـه«، الذي عمد إلى 

ترك الخرسـانة في شـكلها الطبيعي، 
صقلها. دون 

الُمتوحشـة،  العمـارة  ُعرفـت  كمـا 
العناصـر  إظهـار  فـي  بصراحتهـا 
اإلنشـائية الداخلية للبنـاء، حيث تبدو 
واضحـة بشـكٍل جـارح علـى واجهة 
المبنى، من أعمدة وعوارض وبالطات. 
كما تصعب معرفـة وظيفة المبنى من 
شـكله الخارجـي، فقد يكـون جامعة 

مشفى... أو 
فـي المقابـل، ابتعـدت الوحشـية عن 
الزخـارف، والجمـال، وتعاملـت مـع 
الخرسانة المسـلحة بما أضافته للبناء 
ـم بالفراغـات فـي  مـن ُحّرّيـة التحكُّ
البنايـة، حيث اسـتوحى المهندسـون 
تصاميمهـم مـن الطبيعـة، بجمالهـا 

وقسـوتها، فأنتجـت أحيانـاً كتالً ذات 
بدائية… أشـكاٍل 

ظهـور  سـياق  إلـى  عدنـا  مـا  وإذا 
المتوحشـة، فسـوف نجـد  الهندسـة 
أنهـا قـد أتـت كحٍل لمشـكلة السـكن 
التـي شـهدتها أوروبـا بعـد الحرب، 
والدمـار الـذي ألزم الـدول اللجوء إلى 
بنـاٍء سـريع، يحتضـن أكبر عـدد من 
السـكان، وقد سـاعد ثمن الخرسـانة 
المنخفـض على ذلك، ممـا جعلها في 
تلك الفتـرة أكثر المواد اسـتهالكاً في 

العالـم، بعـد الماء.
المبانـي  أول  أحـد  هنـا  نسـتحضر 
لعبـت  والتـي  وأشـهرها،  الوحشـية 
دوراً مهمـاً بعد الحـرب، وهي الوحدة 
المدينـة  أو  بمارسـيليا،  السـكنية 

متحف ويتني للفنون االٔميركية بنيويورك 1966 
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المشـعة، وتعـّد أحـد أشـهر أعمـال 
سـنة  بناءهـا  بـدأ  »لوكوربوزييـه«. 
1947 واسـتمّر لخمس سـنوات.. يوم 
تدشـينها ُذهـل العامـة مـن قـوة هذا 
الصرح، حتى أنهـم أطلقوا عليه منزل 
المجنون، وصفاً لهـذا المعماري الفذ، 
الذي أتـى بفكرة تتلخـص في تجميع 
337 شـقة فـي كتلـة من الخرسـانة 
الخـام مرفوعـة عـن األرض بأعمـدة، 
الشـقق ُصممت بشـكٍل ذكي وبسـيط 
 ، Duplex علـى شـكل بيـت مـزدوج
تفصـل بينهـا ممـرات فسـيحة علـى 
حيـث  بالحيـاة،  تعـج  دروب  شـكل 
فيـه  يلهـو  مسـتقالً  عالمـاً  صـارت 
األطفال ويلتقـي فيه الجيران ألحاديث 
المسـاء، حتى أن المبنـى يحتوي على 
صغيـر،  وفنـدق  تجاريـة،  محـالت 
ومدرسـة ابتدائيـة، ومكتبـة، وقاعـة 
رياضية، أما في سطحه فيوجد مسبح 
لألطفـال وقاعة جمباز، إنـه أحد أكثر 

المبانـي عبقريـة فـي التاريخ. 
والحقيقة أن البناء الوحشـي قد شـهد 
فيمـا بعـد شـعبية بيـن المعماريين، 
للسـكن  نمـط  مجـرَّد  مـن  فتحـوَّل 

االجتماعي، إلى تياٍر فكري قائم بذاته، 
يدخل ضمـن العمـارة الحديثة للقرن 
العشرين، فانتشـر بين مختلف األبنية 
مـن جامعـات ومصحـات، ومتاحف، 

ومراكـز تسـوُّق، إلخ..
وقد كان هذا الصـراع الدائم بين اآلراء 
المعقـودة حولـه، أحـد أهم مـا ميَّزه 
عن باقي التيـارات المعمارية األخرى، 
بـل إن الجدل حوله اسـتمر ويسـتمر 
حتى يومنـا هذا، حيث تتميَّز منشـآته 
بالخشـونة والعنف، بسـبب واجهاتها 
الخرسـانية الخاليـة مـن أّيـة زخرفة 
أو تزييـن، رماديـة عنيـدة تنـم عـن 
الصالبـة، ذات كتلـة ضخمـة، منيعة، 
يتطلّـع إليهـا المرء، فيشـعر بجرأتها، 

. ووحشيتها
فـي تلـك الفتـرة، كان أغلـب الُنقَّـاد 
إيـاه  واصفيـن  التيـار،  يهاجمـون 
بالقبيح، والوقـح، وأنه بعيد  كّل البعد 
عـن مقيـاس اإلنسـان، ُمفتقـراً ألدنى 
معاييـر الجمال والروح، بـل حتى أنه 
اد وحسب،  ال ينتمي للمعمار، ليس الُنقَّ
بل السكان أيضاً اعتبروا هذه الوحوش 
الخرسـانية أقبـح مبانـي المدينة، في 

حيـن عمد البعض إلى تزيين واجهاتها 
كـي تناسـب تطلّعاتهـم، بينمـا ظـّل 
المعماريون المتبنون للتيار متمسكين 
بأفكارهم، واسـتطاعوا بـّث الروح في 
كتل خرسـانية رماديـة صامتة، حتى 

أنهـم ُلقبوا آنـذاك، بالوحوش.
وقـد واجهت التيـار ِعـّدة عراقيل غير 
عـن  نتـج  حيـث  النـاس،  انتقـادات 
السـرعة فـي البناء من أجل اإلسـكان، 
مشـاكل جّمة في التصاميم وفي هيكل 
المبانـي، نذكر هنـا حادثة انهيار جزء 
مـن مبنى »رونان بوانت« بلندن سـنة 

1968، بسبب مشـكل إنشائي.
ومـن المشـاكل التي واجهـت العمارة 
الوحشية آنذاك، اسـتدامتها، فاقتصار 
تشـييدها على الخرسـانة فقـط، وكذا 
احتواؤهـا علـى ممـرات منفتحة على 
الخارج، جعل الفضـاء الداخلي بارداً، 
خاصًة في ُمنشـئ الوحشـية األصلي: 
إنجلتـرا الباردة، فـكان من الضروري 
لت  احتـواء المباني على مكيفات ُشـغِّ
آنـذاك بالنفط، إلـى أن اندلعـت أزمة 
حظـر النفط سـنة 1973، التي كانت 

أحد أسـباب سـقوط الوحشية.

Habitat 67 بمونتريال المصممة سنة 1960
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لـم ُتعـَن الوحشـية بالجمـال، وإنمـا 
بـكّل ما هو وظيفـي وعقالني، فتحوَّل 
المعماريـون من توفير معايير الجمال 
فـي األبنية، إلى البحـث الجاد عن حلٍّ 
لمشـاكل حقيقيـة تخبَّط فيهـا العالم 
آنذاك، والتزال تتخبَّط فيها دول العالم 
الثالـث اليـوم، فانصـّب االهتمام على 
اإلنسـان، ومشـاكل الصحة والمساواة 
والعدالـة االجتماعية والحّق العادل في 
التعليم، فالعالـم لم يكن كما كان عليه 
قبـل الحـرب. في هـذا الصـدد صرَّح 
الزوجـان أليسـون وبيتر سميتسـون 
بـأن الوحشـية قـد حاولـت مواكبـة 
المجتمـع  شـهدها  التـي  التحـوُّالت 
آنـذاك، ثّم رداً علـى االنتقادات: »حتى 

اآلن تـم انتقاد الوحشـية مـن الناحية 
الجماليـة، في حيـن أن هدفها باألصل 

هـو أخالقي«.
ولـم تظـّل نظريـات أليسـون وبيتـر 
حبيسـة  الوحشـية  حـول  سميتسـون 
الـورق، وإنمـا تحوّلـت إلـى مشـاريع 
ضخمـة ال تنافـي مـا جـاءوا بـه مـن 
أفـكار وتمثُّـالت، أهمهـا حدائـق روبن 
Robin Hood Gar-  هود شـرق لندن،
dens التـي اكتمل بناؤها بعد عشـرين 
سـنة مـذ ظهـر المصطلـح ألول مرّة، 
وهـي عبارة عـن ُمجمَّع سـكني بنفس 
الفكـرة التصميميـة للمدينة المشـعة، 
إلنشـاء فضـاء مسـتقّل يحتضـن أكبر 
طولـي،  بشـكٍل  السـكان  مـن  عـدد 
فاقتبـس المعماريان شـكل أزقة لندن، 

ثـّم جعلوها على شـكل ممرات واسـعة 
علـى طـول المبنـى… لكن المشـروع 
أسـباب  لِعـّدة  ذريعـاً  فشـاًل  فشـل 
الداخلـي  والتصميـم  موقعـه،  أهمهـا 
الخانـق للشـقق، فاعتبره السـكان أحد 
أبشـع معالـم المدينـة، في حيـن دافع 
عنـه معماريـون عالميـون لكونـه أحد 
أفضـل التحف المعماريـة إلنجلترا بعد 
الحرب، من أمثال زها حديد وريتشـارد 
روجـرز، بينما تقّرر هدمه في األشـهر 
السـلطات  أن وصفتـه  بعـد  المقبلـة، 
بكونـه لم ُيقـدِّم حياة مثالية لسـكانه.
مـن جهـٍة أخـرى، توجـد مبـاٍن مـن 
التيار ذاتـه، دخلت التـراث المعماري 
العالمـي، بـل وتـدرَّس كمراجـع في 
ُكلّيّـات الهندسـة المعماريـة بالعالم، 

مبنى »رونان بوانت« بلندن سنة 1968 حادثة انهيار جزء من مبنى »رونان بوانت« بسبب مشكل إنشائي
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أولهـا الوحـدة السـكنية بمارسـيليا، 
وأيضاً متحف ويتني للفنون األميركية 
بنيويورك من تصميم مارسـيل بروير 
الفكـرة  كانـت  حيـث   ،1966 سـنة 
التصميميـة للمبنى هـي نحت مكعب 
خرسـاني مـن جهة الشـارع، بشـكٍل 
مـدرج، حتـى يبـدو مرفوعاً إلـى َحدٍّ 
ت أيضاً  مـا.. بسـاطة المشـروع تجلَـّ
في التوزيـع الداخلي لوظائف المبنى، 
حيث اعتمـد المعماري علـى تصميم، 
يجعـل الزائـر ُيصـوِّب اهتمامـه على 
أي  أكثـر مـن  المتحـف  معروضـات 
مكونـات أخـرى داخليـة أو خارجية.

أعدمـه  تيـار  الُمتوحشـة،  العمـارة 
أهلـه، وبعـد موتهـا، صـارت شـيئاً 
نحـاول إنكاره، بـدل الفخر بـه، ربما 
الرتباطهـا بفتـرة الحـرب، وربما ألن 
مصطلـح الوحشـية بلغتـه األصـل لم 
يسـاعد علـى تـرك انطباع جيـد لدى 
األجيال الالحقـة، حيث تحوَّل من تياٍر 
معماري إلى شـكٍل من أشـكال العنف 
المفرط، فاكتسـبت عبـارة »ُمتوحش« 
معناهـا الـذي يعرفـه الجميـع اليوم، 
طاِمرة حقبًة وتاريخاً منسياً، فتلخص 
التيار في صـورة أبناء الضواحي وهم 
يعيثـون فسـاداً في األحيـاء. كما اتهم 
البعـض البنـاء الوحشـي بالتحريض 
وأن  المجتمـع،  فـي  العنـف  علـى 
الوحـدات السـكنية الخرسـانية التـي 
احتضنـت ضحايا الحـرب والمجتمع، 

هـي وكـر للوحـوش والمجرمين.
ربمـا كانت الوحشـية تيـاراً طوباوياً 
بالمدينـة  ُيسـمَّى  مـا  إلـى  يسـعى 
الفاضلـة كمـا وصفها فيلـم البرتقالة 
اآلليـة )1976(، مجتمع يضمن الحّق 
لـكّل فـرد، الغنـي يحظـى بالسـكن 
المبانـي  بفضـل  أيضـاً  والفقيـر 
الخرسـانية منخفضة التكلفة. مجتمع 
مثالـي، ربمـا كان ذلك حلماً مشـتركاً 
الحـرب، وربمـا،  للعالـم فـي فتـرة 
وبشـكٍل عبثـي، قد حقَّـق عكس ذلك، 
مدينة فاسـدة »dystopie«، فلَم توفِّر 

والبشـاعة  البـؤس  سـوى  لسـكانها 
والعنف، باحتضان البنايات الوحشـية 
الفئـة  المجتمـع،  مـن  ُمعيَّنـة  لفئـة 
المضطهدة، بشـكٍل يجعلها مسـتقلّة 

المجتمع… عـن 
لكن إذا ما بحثنا عما وراء الخرسـانة، 
بعيـداً عـن الشـكل والمادة، فسـوف 
نجد أن الوحشـية في عمقهـا، قد أتت 
كـردة فعـل، تجسـيداً صارخـاً لروح 

عالـم عايش الحـرب وخرابهـا، حيث 
لـم تعـد المجتمعـات كمـا كانـت من 
قبل، الحـرب أّثرت في الَفـّن، واألدب، 
وفـي صميـم اإلنسـان، وانبعثـت من 
حطامهـا كتـٌل رمادية صلبـة، عدائية 
المظهـر صامـدة، مثل جنـدي، لذا لم 
يكـن ظهورهـا عبثيـاً، وال ضربـاً من 
هوس المعمـاري، وإنما لوحة تعبيرية 

لما اختلـج روح العالـم آنذاك.

الزوجان بيتر وأليسون سميتسون أول من أطلقا مصطلح العمارة الوحشية

حدائق روبن هود شرق لندن 1972
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ـد تجـارب الـدول المتقدمة في مجـاالت التعليـم والثقافة،  تؤكِّ
أن العالقـة الطبيعيـة التـي تربـط العنصريـن معاً هـي عالقة 
تفاعل مسـتمر هدفها األساسـي هو بناء ثقافة مجتمعية ترتكز 
علـى احتـرام القيم اإلنسـانية الكونية من خـالل تربية األطفال 
علـى أهمية هـذه القيم في الحفـاظ على تماسـك المجتمعات، 
كمـا تهـدف إلى نقـل هـذه الثقافـة بصورتهـا الصحيحة من 
مـكان إلـى آخر ومـن زمان إلى آخـر من خالل وسـائل تربوية 

علميـة ومتطورة.
إن العالقـة التـي تربـط التعليـم بالثقافة بمفهومها الشـمولي، 
ال ترتكـز فقـط علـى نقـل ثقافـة مجتمـع والمحافظـة عليـه 
وتطويـره، بـل تتجـاوز ذلك إلـى توجيـه البحـث العلمي نحو 
والتقاليـد  والعـادات  )اللغـة  بالثقافـة:  المرتبطـة  المجـاالت 
والتـراث والحضـارة والمعمـار...( ومحاولـة بنـاء جيل جديد 
من المواطنين يهتمـون بتطوير ثقافتهم بعيداً عن كّل المؤثِّرات 
التـي تعـزز مفهـوم التبعيـة الثقافيـة، وتمثيـل اإلرث الثقافي 
علـى المسـتوى األممـي وتثمينـه والرفـع من قيمتـه من خالل 

الحضـور فـي كّل المؤتمـرات الدولية.
إن العالقـة التـي تربـط التعليم بالثقافـة تتميـز بالديناميكية؛ 
حيـث إنهـا تنتصر بشـكل كبير النسـجام المواطن مـع وطنه، 
ومـع هوّية وتـراث هذا الوطـن، وانصهاره فـي صناعة مرحلة 
جديدة يسـودها التطبيـع بين التربوي والثقافـي وتجاوز حالة 
الصـراع التـي تعرفه العديد مـن دول العالم الثالـث ومن بينها 
الـدول العربيـة بيـن العنصريـن معـاً، إن نجاح هـذه العالقة 
يتوقـف باألسـاس علـى قـدرة المتعلم وغيـر المتعلـم على حد 
سـواء علـى الشـعور بالمسـؤولية تجاه تـراث وهوّيـة وطنه، 

وحرصـه على حمايـة كّل ذلك مـن االندثار. 

الثقافة وعالقتها بالتنمية المجتمعية
الكتابـة عـن عالقة الثقافـة بالتنميـة المجتمعية أمـر في غاية 
الصعوبـة، علـى اعتبـار أن هنـاك العديد مـن المجتمعات التي 
تعتبـر أن المسـألة الثقافيـة عنصـر جامـد ال يمكـن تطويره، 
وهنـاك مـن المجتمعـات مـن يعتبـر أن سـؤال الثقافة سـؤال 

غيـر جامـد يقبل االنفتـاح ولكن بحـذر، وهناك مـن يدافع عن 
ضـرورة  انفتاح الثقافات على بعضها البعض من دون شـروط 
أو قيـود، علـى اعتبـار أن ثقافات األوطان ملك للجميع وليسـت 

ملك شـعب معيـن أو مجموعـة معينة.
وبالتالـي فإن اختالف الرؤى حول سـؤال الثقافة يؤثِّر بشـكل 
ز الثقافة  مباشـر على التنميـة المجتمعيـة؛ فالجمود الذي يميِـّ
وعناصرهـا لـدى بعـض المجتمعـات التـي تحكمهـا األعراف 
ل عائقاً كبيـراً أمام تنمية هـذه المجتمعات،  والتقاليـد قد يشـكِّ
والعكـس صحيـح، أي إن المجتمعـات التـي تؤمـن بضـرورة 
االنفتـاح على ثقافـات أخرى يمكنها أن تحقق مسـتويات عالية 

في سـلم التنميـة المجتمعية.
لذلـك نجـد أن دول الجنـوب الطامحة في االنعتـاق من التخلف 
هات  قـد عملت خـالل سـنوات الثمانينيـات، تماشـياً مـع توجُّ
اليونسـكو التـي اعتبرت مرحلـة ثمانينيات وتسـعينيات القرن 
الماضـي فرصـة مهمة للتنميـة الثقافية، على اعتمـاد المقاربة 
طـات التنمية البشـرية المسـتدامة،  الثقافيـة في تنزيـل مخطَّ
كمـا أن منظمـة اليونسـكو أعطت للمكونـات الالماديـة أهمية 

مركزيـة فـي تطوير الـدول وتنميـة مجتمعاتها.
وتتجلـى أهميـة الثقافـة بـكّل عناصرهـا وروافدها فـي كونها 
تؤثِّر بشـكل مباشـر وغير مرئي في تغيير تصرفات وممارسات 
المواطنين بشـكل فردي وجماعي، والتي قد تؤثِّر بشـكل سلبي 
علـى التنميـة المجتمعيـة، )تلويث البيئـة وتخريب اآلثـار...(، 
ل المحفز  كمـا يمكن للثقافة السـائدة داخـل المجتمع أن تشـكِّ
الرئيسـي للسـعي وراء التحصيل العلمي والمعرفـي، وبالتالي 
فهي وسـيلة للرقي االجتماعي وتحسـين مسـتوى دخل األفراد، 

ووسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية. 
لذلك نجد أن المؤسسات الرسـمية والقطاعات الوزارية باختالف 
مجـاالت تدخلها في الـدول المتقدمة تنطلق في اسـتراتيجياتها 
التنمويـة مـن العنصـر الثقافي، رغبة فـي تحقيق أهـداف هذه 
االسـتراتيجيات والسياسات، غير أن العديد من دول العالم الثالث 
بمـا فيها دول العالم العربي تعتبـر قطاع الثقافة كقطاع التعليم؛ 

ل عبئاً يجـب التخلص منه. قطاعـاً غير منتج، ويشـكِّ

التعليم والثقافة والتنمية
مثلث بناء اإلنسان والمجتمع

د. خالد الجزويل 

تربية
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إن هـذه الحقيقـة تفسـر بشـكل كبيـر سـبب فشـل مختلـف 
طات التنموية بالـدول العربية؛ فمعظم هذه  السياسـات والمخطَّ
الـدول ال تراهن على العنصـر الثقافي لتحقيـق تقدمها وتنمية 
مجتمعاتهـا، حيـث نـرى أن هذه الـدول تعمد فـي كّل مرّة إلى 
طات أجنبية وتنزيلها بشـكل عشـوائي، من دون  اسـتيراد مخطَّ
أي اهتمـام بضـرورة مراعـاة المكـون الثقافي عنـد تطبيقها، 
ل وبنسـبة كبيرة سـبب فشـل هذه السياسـات أو  ألنه قد يشـكِّ

طات.  المخطَّ

أهمية التعليم في تحقيق التنمية المجتمعية
إن التسـليم بحقيقة تأثيـر التعليم على الثقافـة، وتأثير العامل 
الثقافـي على التنميـة المجتمعية داخل أي مجتمـع كيفما كان، 
يـؤدي إلى نتيجة واحدة واضحة وهـي أن التعليم والتربية لهما 
دور محـوري فـي تحقيق التنمية المجتمعية والرقي بالشـعوب 
اقتصاديـاً واجتماعيـاً، من خالل التكويـن والبحث العلمي الذي 

يحظى باهتمـام ضعيف من مختلـف الحكومات العربية.
ويتميَّــز اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي فــي الــدول العربيــة 
بضعــف حجمــه، فهــو قياســاً علــى الناتــج المحلــي اإلجمالي 
يقــل عــن 0.8 % فــي المغــرب وتونــس، وعــن 0.5 % فــي 
مصــر واألردن، وعــن 0.2 % في الســعودية والجزائــر والعراق 
ــا  ــي ألماني ــى 2.9 % ف ــبة إل ــل النس ــا تص ــت، بينم والكوي
ــة  ــه بالميزاني ــز بارتباط ــا يتمي ــان. كم ــي الياب و3.4 % ف
ــى  ــي تتأت ــث العلم ــة للبح ــوال المخصص ــة؛ إذ إن األم العام
مــن اعتمــادات الميزانيــة، ويترتــب علــى ذلــك غيــاب العالقة 
بيــن مؤسســات البحــث العلمــي الحكوميــة ومشــاريع القطاع 
الخــاص، وبالتالــي تتراجــع التنميــة التكنولوجيــة العربيــة، 
فــي حيــن تتكفــل الشــركات الخاصــة فــي الــدول الصناعيــة 
بالقســط األكبــر مــن اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي الموجــه 

مباشــرة للتصنيــع.
إن الثقافـة التـي يحملهـا التلميـذ والطالب داخل المؤسسـات 

التعليميـة، هـي التـي نجـد انعكاسـاتها فـي ممارسـات كّل 
المتدخليـن في قضيـة التنمية المجتمعيـة كالطبيب والمهندس 
والعامـل والموظف...، لذلـك فالبد من االهتمـام بمجال التربية 
والتكويـن فـي بلداننـا العربيـة من أجـل محاربة كّل أشـكال 
التطـرف والتشـرد، ومن أجل صناعة مسـتقبل مشـرق ألجيال 
الغـد، وتحقيق التنمية التـي تطمح إليها كّل الشـعوب العربية. 
مـن هنـا يتضح جليـا أن العالـم العربـي لن يسـتطيع تحقيق 
التنميـة المجتمعيـة، بالنظـر إلى حجم المشـاكل التـي تواجه 
قطـاع التعليـم؛ حيـث إنـه يعانـي من ضعـف الفكـر النقدي 
والعلمـي ومـن هزالة الدعـم المخصـص للبحث العلمـي، رغم 
المبالـغ الماليـة التي تصـرف سـنوياً على هذا القطـاع، ورغم 
المجهـودات التـي بذلتها معظـم هذه الدول في مجـال البنيات 
التحتيـة المخصصـة للتعليـم من جامعـات وكليـات ومدارس 
ومراكـز للبحـوث؛ إذ نجد أن معظـم الدول العربيـة تحتل رتباً 

متأخـرة على مسـتوى التعليـم والتنمية البشـرية.
إن القـراءة المتأنيـة لمختلـف التقاريـر الصادرة عـن مختلف 
المنظمـات الدوليـة المختصة، وفـي مقدمتها اليونسـكو، تؤكد 
ضعف جل المؤشـرات المرتبطة بالتنمية بـدول العالم العربي، 
ممـا يعنـي أن التعليم مـا زال متخلِّفاً، وأن الحكومـات العربية 
لم تسـتطع لحدود سـنة 2017 من تحقيق االنسـجام الحقيقي 
بيـن التعليـم والتنميـة المجتمعيـة، وأنهـا ما زالت لـم تتحرر 
مـن التبعية للـدول االسـتعمارية على مسـتوى التعليـم، األمر 
الـذي يحد مـن نجاعة مختلـف اإلصالحات التي تقـوم بها هذه 

الـدول للرفع مـن جودته.
إن مسـتقبل المجتمعـات العربية، وكّل مجتمعـات دول العالم، 
تتوقف بشـكل كبير علـى مدى تحقيق االنسـجام بين العناصر 
الثالثـة »التعليم والثقافة والتنمية المجتمعيـة«؛ فالتعليم الجيد 
والنوعي يعتبر المدخل الرئيسـي للتنميـة المجتمعية من خالل 
نشر قيم الوطنية واإلحسـاس بالمسؤولية والحفاظ على الهوّية 

واإلرث الحضاري والتراثي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خـالل العشـرين سـنة الماضيـة شـهدت األبحـاث الطبيّة 
تطـوُّراً الفتاً في فهمنـا للجينات الجزيئية والشـبكات التي 
ـن جميـع أشـكال الحيـاة تقريباً مـن توليـد إيقاعات  ُتمكِّ
داخليـة على مدار 24 سـاعة. إحـدى النتائج كانـت ُمثيرة 
للغايـة: السـاعة البيولوجيّـة الجزيئية موجـودة في جميع 
خاليا الجسـم تقريبـاً، ومهمتهـا تنظيم توقيت المسـارات 
الخلويـة العديـدة واإلشـارات المرتبطـة بحـاالت مرضية 
ُمتنوِّعـة. وقـد رسـمت هـذه االكتشـافات حـدوداً جديـدة 

للطب: إنـه الطـب اإليقاعي.
فـي المرَّة األولـى التي أدرك فيها باحث فـي الطب الحيوي 
أن النّشـاط الحركـي للقـوارض )الفأر أو الهامسـتر( كان 
»يعمـل بشـكٍل ُحـٍر« دون إشـارات وقتيـة كـدورة النـور 
والظـالم، اندهـش مـن ِدّقـة التوقيـت اليومـي للنشـاط 
الحيوانـي: كان يعمـل علـى مدار 24 سـاعة تقريبـاً( يوماً 
بعد يوم، أسـبوعاً بعد أسـبوع وشهراً بعد شـهر(. فما هي 
ـن الكائن الحي من الحفاظ  آليـة التوقيت الداخلي التي ُتمكِّ
على هذا المسـار الدقيق لليـوم الجيوفيزيائي الذي يفرضه 
دوران األرض حتى باسـتبعاد العوامل الخارجية، وبالدرجة 
األولـى دورة الضـوء - الظـالم علـى مدار 24 سـاعة؟ في 
الواقـع، إن ِدّقة التعبيـرات اإليقاعية لإليقاع الفسـيولوجي 
أو السـلوكي، الـذي ال ينحرف سـوى بدقيقة إلـى دقيقتين 

لِعّدة أشـهر، كانت جليّـة، وأدت إلى ظهور مدرسـة فكرّية 
سـنوات 1950 و1960 خلصـت بدورها إلـى أن الكائنات 
الحيّـة ال يمكنهـا الحفـاظ على مثـل هذا التوقيـت الدقيق، 
ورّجحـت بـأن يكـون مصـدره إشـارة توقيـت مادية من 

الكـون، مجهولـة، لكنها تؤثر علـى الحياة. 
وبحلـول سـنوات 1970 كان هناك إجماع بأن »السـاعات« 
ـم اإليقاعـات اليومية فـي جميع أشـكال الحياة  التـي ُتنظِّ
توجد أساسـاً داخـل الكائنات الحيّـة. في الثدييـات، تبيّن 
أن السـاعة البيولوجيّـة الرئيسـية توجـد على مـا يبدو في 
الجـزء األمامـي من الُغـّدة النخاميـة، تعرف بنـواة التأقلم 
)suprachiasmatic nucleus(، ألن إتـالف نـواة التأقلـم 
يتسـبَّب في تعطيل إيقاعات الساعة البيولوجيّة. ولّما كانت 
حتى الكائنات أحاديـة الخلية تولّد إيقاعات بيولوجيّة، وألن 
دراسـة طفـرات الحمض النـووي عند الذبـاب والفطرّيات 
أو النباتـات كشـفت بأن الجينـات الواحدة تنّظـم، بطريقة 
مـا، اإليقاعـات الداخليـة، بـدا مـن الواضـح أن إيقاعـات 
السـاعة البيولوجيّـة تنشـأ من أحـداث داخـل الخاليا. لكن 
ن كالً مـن الجينات والبروتينات  اآلليات األساسـية التي ُتمكِّ
والعمليات الخلوية من انتـاج التذبذبات البيولوجيّة الدقيقة 
مازالـت غيـر معروفـة، ولـم يتـم تحديـد جينات السـاعة 
البيولوجيّـة فـي الكائنـات الحيّة بعـد. الباحثـون في تلك 

الساعات البيولوجّية.. 
إيقاعاتها راوغت أجدادنا!

فريد توريك*

ترجمة: مروى بن مسعود

ُمنَِحـْت جائـزة نوبـل فـي الطـب هـذا العـام إلـى الباحثين األميركيين جيفـري هال، مايكل روسـباخ ومايكل 
ـم فـي السـاعة البيولوجّيـة لإلنسـان. وجـاء فـي تقريـر لجنـة جائـزة  يونـغ الكتشـافهم آليـات جزيئيـة تتحكَّ
نوبـل إن أبحـاث العلمـاء الثالثـة لهـا »تأثيـرات كبيـرة علـى صحتنـا ورفاهيتنـا«. المقـال التالي يشـرح معنى 
السـاعة البيولوجّيـة، وكيفيـة عملهـا، وانعكاسـاتها المسـتقبلية علـى صحـة الجسـم البشـري، والمجـال 

الطبـي بشـكٍل عام..

علوم
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الحقبـة المبكـرة، والذيـن أصبحـوا اآلن أجـداداً وجـدات، 
لـم يتوقعـوا أن تتقـدَّم األبحـاث بهـذه السـرعة للكشـف 
عـن اآلليـات الجزيئية األساسـية وشـبكات نظام السـاعة 
مة آلالف اإليقاعـات البيولوجيّة  التـي نعرفها اليـوم، والُمنظِّ
فـي المسـتوى الخلوي، الفسـيولوجي، السـلوكي والتمثيل 
الغذائـي. كمـا أننا لـم نتصوَّر أبـداً بأن ُتمثِّل هذه السـاعة 
الجزيئيـة جـزءاً ال يتجزَّأ من مجموعة واسـعة من العمليات 
الخلوية المسـؤولة عن وضعنا الصحي والمرضي. السـاعة 
البيولوجيّـة التـي نعرفهـا اليـوم تختلـف فـي الواقع عن 

»سـاعة أجدادنا«.
ــاعة  ــات الس ــن جين ــرات م ــأن العش ــدرك ب ــوم ن الي
البيولوجيّــة تعمــل علــى تنظيــم دورة الحمــض النــووي 
الريبــوزي )MRNAS( والبروتينــات مــن خــالل حلقــات 
ــاف  ــرعة اكتش ــة. س ــخية والُمتعّدي ــل النس ردود الفع
ــل إلــى معرفــة  الســاعة الجزيئيــة كانــت بفضــل التوصُّ
جينــات الســاعة األساســية التــي حافظــت علــى بقائهــا 
جيــداً وســط أنــواع ُمتنوِّعــة كالذبــاب والفئــران والبشــر، 
ممــا ســمح بدمــج االكتشــافات الجينيــة والجزيئيــة بيــن 
مختلــف األنــواع النموذجيــة والبشــر. وقد أدَّى اســتخدام 
الطفــرات الكيميائيــة إلــى جانــب الفحص الظاهــري إلى 
اكتشــاف ســاعة الفــأر الُمتحــوِّل، والتــي تمتّد علــى فترة 

طويلــة بشــكٍل غيــر طبيعــي )مــن 27 إلــى 28 ســاعة(. 
ــدى  ــة ل ــن الســاعة البيولوجيّ ــم استنســاخ جي عندمــا ت
الحيــوان الثديــي ألول مــرَّة فــي 1997، كانــت المفاجــأة 
ســارة، حيــث تبيَّــن أن جينــاً مماثــالً، بعــد تحويلــه فــي 
الذبــاب، قــد غيَّــر بــدوره فتــرات إيقاعاتــه البيولوجيّــة. 
ــاء  وفــي وقــٍت الحــق مــن ســنة 1997، اكتشــف العلم
ــة لــدى الثدييــات  أن مثيــالت جينــات الســاعة البيولوجيّ
المستنســخة فــي الذبابــة ســنة 1984 كانــت موجــودة 
ــوم(  ــة )العل ــت مجل ــد َصنَّف ــر. وق ــران والبش ــد الفئ عن
ــل  ــة كأفض ــاعات اإليقاعي ــة بالس ــافات الُمتعلِّق االكتش
ــريعة  ــافات الس ــت: »االكتش ــنة، وعلَّق ــي الس ــراع ف اخت
والمتتابعــة كشــفت عــن طابــع العالميــة المذهــل لعمــل 

ــة«. الســاعة البيولوجيّ
ورغم أن اكتشـاف الجينات الرئيسية للسـاعة والبروتينات 
مهـم جـّداً في هـذا المجال، برز اكتشـاف طبيعـي مماثل 
ن أن جينات  وبالتأثيـر نفسـه، لكنه لـم يكـن ُمتوقعا: تبيَـّ
السـاعة موجودة في جميع خاليا الجسـم تقريباً وال تقتصر 
علـى نواة التأقلم- فقط-. وعالوة علـى ذلك، فإن التعبيرات 
عن جينات السـاعة الرئيسـية تتم بشكٍل دوري، حيث تقوم 
السـاعة الجزيئية بتنظيـم توقيت التعبيرات عـن مئات، إن 
لـم يكـن آالف »الجينات التي تعمل وفق السـاعة«. وتشـير 

جيفري هال مايكل روسباخ مايكل يونغ
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التقديـرات إلـى أن نصف الجينات في جينـوم الفأر تقريباً 
يتناغـم فـي إيقاعاته مـع فتـرة بيولوجيّة لعضـٍو واحد أو 
أكثـر من الجسـم، وبـأن دورة الحمض النـووي الريبوزي 
والبروتينـات تختلف باختالف العضو. العديد من )الجينات 
التـي تعمل وفق السـاعة( هي جزء من المسـارات الخلوية 
ـم عملية التمثيـل الغذائي  واإلشـارات الرئيسـية التـي ُتنظِّ
والمناعي، التفاعالت الهرمونيـة، والوظائف العصبية. ومن 
َثـمَّ فإن التزامن اإليقاعي للسـاعة البيولوجيّـة داخل الخلية 
وبيـن األنظمـة العضويـة للكائـن الحـي بأكمله أمـر بالغ 
األهمية بالنسـبة للصحـة والرفاه، وبأن انهيـار هذا النظام 
الزمنـي علـى مدى 24 سـاعة يمكن أن يتسـبَّب في حاالت 

مرضية في مسـتويات عديدة.
لقد سـنح هذا التطوُّر السريع في اكتشاف إيقاعات الساعة 
البيولوجيّـة بأسـاليب جديدة غيـر متوقعة لفهم مسـببات 
الصحـة والمـرض. وعلـى الرغم مـن أن تعطيـل إيقاعات 
السـاعة البيولوجيّـة، بما في ذلـك اضطرابـات النوم، كان 

ُيعتَقـد مـن األعـراض المرضيـة، إاّل أنه هناك وعـي متزايد 
بأن هذا االضطراب قد يسـاهم في تطـوُّر الحاالت المرضية 
وتقدُّمها واسـتفحالها، بما في ذلك االكتئاب، واالضطرابات 
العصبيـة، والسـمنة، والسـكري، وأمراض القلـب واألوعية 

الدمويـة، واضطرابـات الجهاز الهضمي. 
وقد يتسـبَّب اإلنسـان- عن وعـي- في اضطـراب إيقاعات 
السـاعة البيولوجيّـة عبـر تعطيل العالقة الطوريـة العادية 
بيـن السـاعة )أو السـاعات( البيولوجيّـة اليوميـة واليـوم 
ال الُمناوبة  الشمسـي. لسـنوات عديدة كان معروفاً بـأن ُعمَّ
يتعرَّضـون إلى حالة مزمنة من عدم االتسـاق في سـاعتهم 
البيولوجيّة، مما يتسـبَّب في إصابتهم بشكٍل متزايد بالعديد 
مـن األمراض. وبالمثـل، قد ينتاب المسـافرون جـواً وعبر 
مناطـق زمنيـة مختلفة شـعور بالضيـق جـرَّاء اضطراب 
الرحـالت الجوية الطويلة، أو اختالف التوقيت، لذلك يتطلَّب 
األمـر أسـبوعاً تقريبـاً حتـى يتأقلـم إيقاعهـم الداخلي مع 
ز المحققون على  التوقيـت المحلِّي. وفي اآلونة األخيـرة، ركَّ

العمل الفني: Katherine Streeter )أميركا(
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شـكٍل من أشـكال االختـالل المزمن فـي اإليقـاع الداخلي، 
ُيعـرَف باسـم »اختالف التوقيـت االجتماعي«، لـدى األفراد 
الذيـن يعانون مـن اضطراب في اإليقـاع اليومي بما يعادل 
السـفر عبـر منطقتين إلى أربـع مناطق زمنيـة مرَّتين في 
األسـبوع بسـبب تغييـر مواعيد نومهـم واسـتيقاظهم في 
األسـبوع حتـى يتوافق مـع مواعيد العمل أو المدرسـة بعد 
عطلـة نهاية األسـبوع التي تقـّل فيها- عـادًة- القيود على 
مواعيـد النـوم أو االسـتيقاظ. كمـا تمَّ الكشـف عـن زيادة 
في مؤشـر كتلة الجسـم المرتبطة بمدى )اختالف التوقيت 

االجتماعي( ضمن الدراسـات الوبائية الواسـعة.
 وقـد أولـى العلمـاء اهتمامـاً كبيـراً باآلثـار المترتبـة عن 
عـدم انتظـام توقيـت تنـاول الطعام بعـد أن اكتشـفوا أن 
الفئـران التي تتنـاول الطعام فـي الوقت »غير المناسـب« 
مـن اليـوم )خـالل النهار للفئـران الليليـة( قـد زاد وزنها 
بالمقارنـة مـع الفئـران التي تتنـاول الطعام فـي »وقتها« 
)أي ليـاًل( رغـم التسـاوي في معـدل السـعرات الحرارية 
وممارسـة القدر نفسـه من النشـاط. وباإلضافـة إلى ذلك، 
ـل اإليقـاع الطبيعي لكميّة الغذاء المسـتهلك بالسـاعة  تعطَّ
البيولوجيّـة لدى الفئـران الُمتحوِّلـة، وكذلك الفئـران التي 
تناولـت نظامـاً غذائياً ُمشـبعاً بالدهون، إذ كانت تسـتهلك 
نهـاراً كميّـة غـذاء ُتعـادل مـا تأكلـه- عـادًة- فـي الليل، 
ممـا رفع مـن وزنهـا مقارنـًة بالحيوانات تحـت المراقبة. 
الجدير بالذكر- بشـكٍل خـاص- أن األنمـاط الزمنية للنوم 
والسـلوكات الغذائيـة، رغـم محدودية تأثيرهـا على جهاز 
تنظيـم ضربات القلـب البيولوجيّـة، يمكن أن تتسـبَّب في 
تذبذبـات السـاعة البيولوجيّـة فـي األجهـزة الطرفيـة من 
الجسـم، فيؤدي إلـى عدم التزامـن بين مؤشـرات التذبذب 
المركزيـة وفـي األطـراف، وهو ما قد يتسـبَّب فـي حاالت 

ُمتعدِّدة. مرضيـة 
لكـن المشـكلة الرئيسـية التي يواجههـا المجتمـع الطبي 
الحيـوي اليومـي هي العمل علـى إدراج التقـدُّم الهائل في 
ربط آليات السـاعة الجزيئية بالعديد من المسارات الخلوية 
واإلشـارات المرتبطـة بحـاالت مرضية ِعّدة في الممارسـة 
السـريرية. وعلـى الرغـم مـن التقدُّم أشـواطاً فـي التأثير 
صين في الرعاية السـريرية بضرورة مراعاة  علـى الُمتخصِّ
التغيُّـرات اليوميـة فـي الدوائيـة )أي حركـة األدوية داخل 
الجسـم( عنـد تحديد الوقـت األمثل والجرعة المناسـبة في 
العـالج، لم يتزامن ذلك مـع أي تقدُّم يذكر يقضي بتصنيف 
اضطـراب اإليقـاع الداخلـي كعامـل خطر وأحد مسـببات 
الحـاالت المرضيـة. وهنـاك إجماع فـي أوسـاط المجتمع 
اإليقاعـي علـى أهميـة المؤشـرات الحيوية لتقييـم وظيفة 

السـاعة البيولوجيّـة، بمـا فـي ذلـك اإلشـارات الجزيئيـة، 
الخلويـة والفسـيولوجية، في الصحة والمـرض، ولكنه من 
ـل إلى قيـاس كّل  غيـر المرجـح تحقيـق ذلك قبـل التوصُّ
التنظيم اإليقاعي الداخلي للفرد على مدار 24 سـاعة بشكٍل 
سـهل، روتينـي وعميق إلـى َحدٍّ مـا. في الوقـت الراهن، ال 
توجـد نقطة زمنيـة واحدة مـن المؤشـرات الحيوية كافية 
تسـمح بتمييـز وتحديـد عمليـات إعـادة برمجـة اإليقـاع 
ق بالمـرض أو االضطرابـات  البيولوجـي الدقيـق والُمتعلِـّ
ـح حدوثها )علـى ِغرار فقدان إيقاع مسـارات ُمعيَّنة  الُمرجَّ

واضطرابـات داخلية بيـن األجهزة(.
ومـن المتوقـع أن يسـاهم التقـدُّم السـريع فـي بيولوجيا 
النظـم، وتكنولوجيـات المعلومـات، وتطويـر جيـل جديد 
مـن أجهـزة االستشـعار البيولوجيّـة التي يمكـن ارتداؤها 
أو زرعهـا فـي المسـتقبل مـن مراقبـة مئـات، بـل آالف 
المؤشـرات البيولوجيّة المتذبذبة في سـوائل الجسم بشكٍل 
روتيني. بعدهـا يمكن تجميع البيانات عـن طريق الخوادم 
الطبية للرصد عن ُبعد وإرسـالها لألطبـاء وُمقدِّمي الرعاية 
الصحيّـة باسـتخدام الوسـائل الطبيّـة التـي تمكنهـم من 
المتابعـة المسـتمرة والحينية للسـاعة البيولوجيّـة للفرد. 
ويمكـن دمـج تلـك البيانات مـع مبـادرات الطـب الدقيق 
)المشـروع الهادف إلى جمـع البيانات الوراثيـة والصحيّة 
للمرضـى(، التـي لن تكـون »دقيقـة« دون متابعـة يومية 
للملفات الشخصية لألفراد األصحاء أو التغييرات المصاحبة 

لتطوُّر مـرض أو اضطـراب ما. 
وعلـى ِغرار ليوناردو دا فينشـي الذي رسـم قبـل أكثر من 
400 سـنة ُمخطـط طائـرة هليكوبتـر قبـل صنعهـا على 
أرض الواقـع وتحليقها في السـماء، لدينا ُمخطط السـاعة 
البيولوجيّـة الجزيئيـة، رغـم أنـه لـم يكتمل بعد، يسـعى 
إلـى تطويـر فهمنا لنظـام السـاعة البيولوجيّة فـي عالقة 
بالمسارات الخلوية الفسـيولوجية والفيزيولوجية المرضية 
الُمتعدِّدة بهدف تطبيقها في الرعاية السـريرية القياسـية. 
وألن المجـال اإليقاعـي وآثاره علـى الطب مـن المتوقع أن 
يشـهد قفـزة سـريعة، ينبغـي أاّل ننتظر 400 سـنة أخرى 
قبـل أن ندمج مجمل التنظيم اإليقاعـي الُمعّقد والمصاحب 
للحـاالت الصحيّـة والمرضيـة ضمن حدود جديـدة للطب: 

الطـب اإليقاعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 *مدير مركز النوم واإليقاع البيولوجي، جامعة نورث ويست، الواليات المتحدة األميركية.

المصدر: Science Magazine، نوفمبر 2016
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تلـك  إىل  األدبيـة«،  »الرسـائل  السـابق عـن  أرشت، يف مقـايل 
املجموعـة الرائعة من الرسـائل التـي كتبها توفيـق الحكيم إىل 
صديقـه الفرنـي »أندريـه«. والحقيقة- عـى كثرة مـا قرأت 
مـن رسـائل أدبيـة- أن هـذه املجموعـة مـن الرسـائل التـي 
ُنرِشت تحـت عنوان »زهـرة العمر« تبقـى شـامخة ال يدانيها، 
يف بابهـا، عمـل أدبـي آخـر، سـواء يف لغتنـا ويف غريهـا مـن 

. ت للغا ا
وقد بلـغ إعجابي بهـذا العمـل الفنّي العظيـم أنـه كان واحداً 
مـن الكتـب العربيـة النـادرة التـي اصطحبتها معـي يف آخر 
رحلـة طويلـة إىل باريـس. ولـم يكـن اصطحابـي لـ»زهـرة 
العمـر« يف تلـك الرحلـة، مرجعـه اإلعجـاب العميـق وحـده، 
فرسـائل »زهرة العمر« نفسـها كانت )نبتـاً باريسـياً( رائعاً.
باريـس،  يف  وهـو  الحكيـم،  كتبَهـا  الرسـائل  هـذه  وبعـض 
وبعضهـا اآلخـر كتبهـا عندما عـاد إىل مـر، للصديـق ذاته 

الـذي كان يقيـم بمدينـة »ليـل« يف شـمال فرنسـا.
ولم تكـن هذه الرسـائل ُمَعـّدة، يـوم كتابتها، للنـرش، بل إنها 
كانت رسـائل خاّصـة مكتوبـة بالفرنسـية، إىل ذلـك الصديق 

لفرني. ا
ولعـّل أروع مـا يف هـذه الرسـائل يعـود إىل أنهـا كانـت، منذ 
»خلقهـا« الفنّـي، عمـاًل ذاتيـاً صادقاً، لـم يقصـد صاحبه به 
أن يخاطـب النـاس جميعـاً، بـل قصـد إىل مخاطبـة صديـق 
معـنيَّ تربطـه به صـالت نفسـية عميقة، عـى ما هـو واضح؛ 
لذلك جـاءت تلـك الرسـائل تعبرياً نفسـياً بالـغ العمـق، بالغ 
الصدق، ولـو أنها كانـت ُمَعـّدة، أساسـاً، للنرش لَمـا جاءت - 
يف تقديري- عـى هذا النحـو الصـادق املسرسـل والعميق، يف 

واحد. آن 
أّما كيـف وجدت هـذه الرسـائل الخاّصـة طريقهـا إىل النرش، 
حـه توفيـق الحكيـم يف مقدِّمة الرسـائل،  فهـذا هـو مـا يوضِّ
عندمـا أعدَّهـا للنـرش يف ذلـك الكتـاب الـذي سـّماه »زهـرة 
العمـر«، كان توفيـق الحكيم قد سـافر إىل باريس مـرّة ثانية، 
بعد عـّدة سـنوات مـن إقامتـه األوىل الطويلـة فيها، مـن أجل 
الدراسـة القانونيـة يف األصـل، تلـك اإلقامـة التي بـدأت فيها 
تلـك الرسـائل، ثـم انتهـت برسـائله إىل صديقـه نفسـه، بعد 

لعودة. ا

صديقـه  لزيـارة  ذهـب  باريـس  إىل  الحكيـم  عـاد  وعندمـا 
»أندريـه« وزوجتـه »جريمـني« )يـردَّد اسـمها كثـرياً يف تلك 
الرسـائل(، وكانوا جميعـاً قـد تقدَّمـوا يف العمر خطـوات، لم 
تبعدهم عـن »زهـرة العمـر« إاّل عرش سـنوات أو تزيـد قليالًَ.

يقـول الحكيـم: ثـم جعلنـا نتذاكـر املـايض، ونحـن نتنـاول 
»الشـاي«، فنهـض »أندريه« بهـدوء وصمت، واختفـى لحظة، 
ثـم عـاد إلينـا يحمـل صندوقـاً صغـرياً وهو يقـول باسـماً: 
لم يكـن مـن السـهل أن ننسـاك أو ننـى تلـك األّيـام، وهذه 
رسـائلك عندنا، نلَمح فيهـا طيفك ماثـاًل أمامنـا.. أليس كذلك 
يـا جريمـني؟ فمـددت يـدي إىل الصنـدوق، عـى الرغـم مني، 
واختطفـت- بحركـة غريزية- إحدى الرسـائل، وطفقـت أقرأ، 
وأقرأ.. حتى نسـيت نفـي وَمْن حويل، والشـاي الـذي أمامي، 
ولـم أفطـن إىل تنبيـه الصديـق وزوجتـه.. ولم أَر سـوى يشء 
واحـد: هـذا شـبابي، حّقـاً، قد انتفـض ماثـاًل لعينـي.. كيف 
أتركـه لكمـا؟ وتنازعنا الرسـائل، فحسـمت »جريمـني« النزاع 
آخر األمـر بقولها: إننـا نشـّك بوعـدك وكلمتك.. خذ رسـائلك 
اقرأها- كما شـئت - يف شـهر أو شـهرين، عى أن ترّدهـا إلينا 
بعـد ذلـك، فوعـدُت، وحملت رسـائيل برفـق وحـرص وحنان 
ف عـن »زهـرة العمـر« الذابلـة،  كأنـي أحمـل الرمـاد املتخلِـّ
وخـرياً فعل توفيـق الحكيـم، عندما أعـاد كتابة هذه الرسـائل 
بالعربيـة، ثـم دفـع بهـا إىل النـرش، ووضـع تلـك التجربـة 

الفنِّيـة الخصبـة يف متنـاول القـارئ العربي.
وقد قـرأت »زهـرة العمر« كلّهـا، يف أعقـاب نرشها، ولـم آمل، 
بعـد ذلـك، العـودة إليهـا أو إىل بعـض رسـائلها، بـني الحني 
والحـني، إىل أن أخذتهـا معـي عندمـا أتيـح يل، عـام 1968، 
أن أقـي قرابـة عـام يف باريـس. وعنـد ذلـك، قرأتهـا كاملة 
)لسـت أدري كـم مـرَّة(، وقرأتهـا وأنـا أحـاول أن أعيش مع 
الحكيـم املعانـاة الرائعـة التـي عاشـها وهـو يكـوِّن نفسـه 

عمالقـاً مـن عمالقـة الفّن.
ش يف حنايا  حقـاً، إن الحكيـم قـى زهـرة عمـره وهـو يفتِـّ
نفسـه؛ يريـد أن يعـرف خـري مـا فيهـا ليطلـق لـه املقـال، 
الفنّـان  ذلـك  الحكيـم  عـرف  وقـد  القنـاع،  عنـه  ويكشـف 
العظيـم الـذي يعيـش بـني جنبـات نفسـه، وعمل ما وسـعه 
الجهد اإلنسـاني لكـي يبني ذلـك الفنّان بنـاًء جـاّداً ال يعرف 

رسائل توفيق الحكيم إىل صديقه أندريه
د. يحيى الجمل )الدوحة، سبتمرب، 1976( 

الدوحة زمان
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سـبيالً. إليه  الكلـل 
ويـدور جوهـر رسـائل »زهـرة العمـر« حـول تلـك املعاناة 
التـي عاشـها الحكيم، مـن أجـل أن يمكـن للفنّـان، يف ذاته، 
إىل جـوار ذلـك الـراع الـذي ُفـرِض عليـه، أن يعيـش بني 
االتِّجـاه نحـو دراسـة القانـون والحيـاة الكاملـة الخالصـة 

والفّن. لـألدب 
وإذا كان هذا املقال ال يمكن أن يتَّسـع السـتقصاء كّل جوانب 
رسـائل »زهـرة العمـر«، فإنـه يكفيـه أن يعـرض ألبـرز ما 
يف تلـك الرسـائل إاّل تنميـة الفنّـان الـذي كان يعيـش بـني 
جوانـب الحكيـم، ويسـريِّ تلـك الحيـاة تسـيرياً، الفـكاك لها 
من قبضته. وإنـه لجهاد متعـدِّد الجوانـب، متعـدِّد امليادين، 
وإن كانت كلّهـا تنتهي خاشـعة يف محـراب الفّن. هـو جهاد 
يف متحـف »اللوفـر«.. جهـاد ممتـع وشـاّق يف الوقت نفسـه، 
ال يكتفـي بالنظـرة، ويـدرس، ثـم يعيـد الـدرس، ويقـارن، 
ثـم يعيـد املقارنـة، ويعيـش مـع الفنّانـني العظـام الذيـن  
يقـوم »اللوفـر« عـى أعمالهـم. وال يـرك الحكيـم مدرسـة 
مـن مـدارس الفـّن العديـدة يف »اللوفـر«، إاّل ويعيـش مـع 
إعالمهـا وال يمّل تكـرار الزيـارة وال إعـادة النظـر واملراجعة 
املوسـيقى  قاعـات  يف  ممتـع  جهـاد  وهـو  واالسـتقصاء، 
الكالسـيكية والحديثـة، جهـاد- بـدوره- ال يكتفـي باملتعـة 
العارضـة، إنمـا يعيـش اللحـن وينفعل معـه، لكأنـه يذوب 
فيـه ذوبانـاً. وإىل جـوار قاعـات اللوفـر وقاعات املوسـيقى، 
مقّدمتهـا  ويف  باريـس،  مسـارح  تأتـي  املوسـيقى..  تأتـي 
األوبـرا، والكوميـدي فرنسـيز، ومـا أكثر مـا شـاهد الحكيم، 
فيهمـا ويف غريهمـا، مـن مرسحيـات قديمـة وأخـرى حديثة 
متعدِّدة األنـواع!، ومـا أكثر ما اسـتوعب مـن ذلـك كلّه حتى 

ليوشـك أن يختلط بعصارتـه الحيّة، لكي يسـاعده ذلـك كلّه 
عـى تقديـم روائعـه املرسحيـة الخالـدة يف األدب العربـي.

ـالع- كمـا  أّمـا عـن جهـاد الحكيـم يف ميـدان القـراءة واالطِّ
ينعكـس عـى رسـائله- فلـن أسـتطيع أن أعـرِّ عنـه. وإذا 
أنـا اسـتطعت التعبـري فلـن أسـتطيع أن أويف ذلـك الجهـاد 
الخصـب الرائـع حّقـه، لذلـك سأسـتأذن يف تقديـم بعـض 
العبـارات من إحـدى رسـائل »زهـرة العمـر«، ومـا أظن أن 
عبـارات غريهـا - مهمـا أوتيـت- قـادرة عـى أن تصـوُّر ما 
فعلـه توفيـق الحكيـم، ليصبـح ذلـك الفنّـان العظيـم الذي 
نعرفه اليـوم، والـذي عرفه قـرّاء العربيـة عمالقـاً، عى مدى 

أكثـر مـن أربعـني عاماً.
التـي  عـة،  املتفجِّ تلـك،  رسـالته  يف  الحكيـم  توفيـق  يقـول 
أرسـلها من اإلسـكندرية إىل صديقه يف فرنسـا: »أّمـا أنا فقد 
تفاقـم خطبـي.. لقد أضعـت وقتـي كلّـه يف باريـس، منحنياً 
عـى مكتـب، أقـرأ، وأقـرأ.. لقـد غرقـت يف آداب األمـم كلّهـا 
وفلسـفاتها وفنونهـا.. لـم أكـن أسـمح لنفـي بـأن أجهـل 
فرعـاً مـن فـروع املعرفـة؛ ألنـي كنـت أعتقـد أن األديب، يف 
عرنـا، يجـب أن يكـون »موسـوعياً«؛ لذلـك بذلـت جهدي 
يف أن أحيـط بأبـرز مـا أنتجـت العبقريـة اإلنسـانية. حتـى 
العلـوم أردت أن ألـّم إملامـاً بأهـّم نتائجهـا.. أّمـا قراءاتي يف 
القصـص التمثييل فهي أعجـب يشء فعلتـه. لقد قـرأت- كما 
Lalibrite Thea-  أخرتـك ذات مـرّة- »املكتبـة املرسحيـة-
trale« كلّهـا، فأنا كنت أراسـلها مـن مر، قبـل نزوحي إىل 
فرنسـا، وأعـرف عنوانهـا يف »الجـران بولفـار«، وكانـت هي 
أوَّل حانـوت دخلتـه إذ دخلت باريـس، فجعلت اختلـف إليها 
أّيامـاً طويلـة، أطالـع صفـوف كتبهـا صّفـاً صّفـاً، وأنطلق 
آخر النهـار بما أسـتطيع رشاءه، مـداراًة لصاحـب الحانوت، 
واعتـاد الكتبّي رؤيتـي كّل يوم، عـى هذا الحـال، إىل أن نظر، 
ذات يـوم، حولـه فلـم يجدنـي، فسـأل يف ذلـك أحـد عّمالـه 
مسـتغرباً، ثم حانـت منـه التفاتة إىل أعـى املحـّل، فأبرني 
يف قّمة السـلَّم، الصقـاً بالسـقف، ألتهم الكتب التـي يف الصف 
العلـوي األخـري.. أجـل- يـا أندريـه- فعلت هـذا، وبعـد ذلك 
كلِّه انكببـت أكتـب وأكتـب مخطوطـات، كان مصريهـا كلّها 

التمزيـق..«.
وأني ألشـكر الظـروف التي دفعتنـي إىل العودة، مـرًّة أخرى، 
إىل »زهـرة العمـر« ألعيش مـع الحكيـم أعمق فـرات تكوينه 
الفنّي، وألخطو مـع الحكيم، وهو يحسـم الـراع، يف حياته، 
بني القانـون واألدب، لصالـح األدب؛ ذلـك الراع الـذي ُقدِّر 
يل أن أعيشـه، بـدوري، لكنـي حسـمته عـى غـري ما حسـمه 
الحكيـم، وإن كنت لـم أعش، َقـّط، بعيـداً عن محـراب األدب 
والفـّن.. ذلـك املحـراب الذي لم يـرشك توفيـق الحكيـم بربِّه 

أحـداً، وأرشكنا معـه أربابـاً عّدة.
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حلب.. ملء السمع والبصر!

يف البـدء أعـرف بأننـي عندمـا دخلـت مدينـة حلـب ألول 
مـرّة كنـت ال أدري أنهـا كعاصمـة أقـدم من دمشـق التي 
ُتَعّد هـي األخـرى من أقـدم مـدن العالـم. كانـت الصورة 
الراسـخة يف ذهنـي عـن حلـب أنهـا مدينـة إسـالمية أي 
إنهـا تأسسـت وأخـذت مكانها بعـد اإلسـالم أيـام الدولة 
األمويـة ثـّم العباسـية ومـا حققتـه مـن شـهرة يف عـر 
الحمدانيـني، لكـن تلـك الصـورة تبـددت تمامـاً وأخـذت 
مكانها صورة أخـرى تذهـب بتاريخها إىل أزمنـة موغلة يف 
القـدم، وكيـف أنها كانت عـى عالقـة وثيقة بـكّل ما جرى 
يف التاريـخ القديـم، وتاريـخ مـر القديمـة خاصـة، كما 
تعرضـت لغـزوات يونانيـة ورومانيـة، وكانت واحـدة من 
املحّطـات التـي توقف عندهـا اإلسـكندر املقدونـي، وبذلك 
تكـون قـد شـاركت يف أحـداث ال تحـى قبـل أن تكـون 
مدينـة إسـالمية مزدهـرة سياسـياً واقتصاديـاً وذات دور 
يف التصـدي للغـزوات البيزنطيـة والصليبيـة. ويف سـاعات 
قليلة بعـد دخـويل إىل حلب كنـت قد عرفـت عـن تاريخها 
عاديـة،  غـري  مدينـة  حـرة  يف  أّنـي  وأحسسـت  الكثـري 
مدينـة تاريخيـة بامتياز تـكاد حجارتهـا الصامتـة تتكلَّم 
وتشـكو ممـا عانتـه وتحملته مـن أعباء عـر األزمنـة وما 
أدركها مـن صعود وهبـوط ومن انتصـارات وانكسـارات.

كان يف ذهنـي وأنـا أقطـع أول شـارع يف حلـب عرهـا 
األدبـي الذهبـي أيـام سـيف الدولـة وشـاعره األول أبـي 
الطيـب املتنبـي، وابـن عـم سـيف الدولة الشـاعر الشـاب 
أبي فـراس الحمدانـي. كانـت صور هـؤالء األعـالم الثالثة 
تحتل ذاكرتـي وال ترى يف هـذه املدينـة املراميـة األطراف 
والضاربـة يف أعماق التاريـخ إالَّ مدينـة حمدانيـة تردد يف 
أرجائهـا أصـداء قصائـد املتنبـي ومنافسـيه من الشـعراء 

نجـوم  وكانـوا  الدولـة  سـيف  مجالـس  جمعتهـم  الذيـن 
عره وصـوت انتصاراته. وكان أوسـعهم شـهرة وأكثرهم 
يف ذلـك العـر ومـا تـاله من عصـور هـو بال أدنى شـك 
املتنبـي. وأتوقـف لكـي أقـول إّن هذه الصـورة لـم تتغري 
وظلت ثابتـة لكنها صـارت جـزءاً صغـرياً أو بعبـارة أدق 
صفحـة يف كتاب تاريـخ هـذه املدينـة التي كانـت عاصمة 
الشـام ألزمنة كثـرية... ولعل أول مـا يكتشـفه الزائر لحلب 
أنهـا مدينـة تجاريـة وصناعيـة عـى العكـس من دمشـق 
ذات النشـاط السـيايس والثقـايف. وأنهـا - أي حلـب- رغم 
اتسـاعها وزيـادة سـكانها مقابـل سـكان دمشـق تعاني 
من هدوء شـامل وحركتها التجارية النشـطة تتـم يف منأى 

عـن الصخـب والضجيـج املفتعل.
وأعـرف مـرّة أخـرى أننـي كنـت أعتقـد أن حلـب قريبة 
مـن البحر وأننـا- زمالئـي وأنا- سـوف نتمكن من السـري 
كيلو مرات لنصـل إىل البحر ونسـبح يف مياهه املتوسـطية 
عرفنـا  أن  بعـد  لكننـا  الالهـب  الحـر  موجـة  ونتحـدى 
الحقيقـة وأنـه ال بحـر قريبـاً مـن حلـب آثرنـا السـباحة 
يف التاريـخ بدالً مـن السـباحة يف مـاء املتوسـط. وكان كّل 
شـخص نلتقيه مـن أبنـاء املدينة عـى اختالف مسـتويات 
ثقافتهـم يمدوننا بمعلومـات إضافيـة وجديدة عـن تاريخ 
املدينـة وعالقاتهـا الوثيقـة مـع العالـم القديـم والوسـيط 
والحديـث وال تـزال اآلثـار املرتبطة بتلـك العالقـات ماثلة 
وموثقـة يف األحجـار واألماكـن ولم يتمكـن الزمـن الطويل 
مـن أن يمحـو سـوى القليـل منهـا، وكلما مـر بنـا الوقت 
زادت الصـورة الواقعيـة لحلـب وضوحـاً بوصفهـا مدينة 
للعمـل واإلنتـاج وخدمـة االقتصـاد الوطنـي والقومـي؛ ال 
متنزهـات وال مقاهـي أدبيـة أو منتديـات، مـع أنهـا تضم 

عبد العزيز المقالح

مدن



159 السنة العاشرة - العـدد 122 ديسمبر 2017

عدداً مـن الشـعراء الالمعـني الذيـن يبحثون عـن األضواء 
املدينـة وهضابهـا  أريـاض  أن يف  هنـاك يف دمشـق. كمـا 
الزراعيـة القريبـة وما يتخلـل طريقهـا من مناظـر خالّبه 
ومتنزهـات  سـياحية  منتجعـات  إىل  تحويلـه  يمكـن  مـا 

 . يعة بد
أنيقـة ونظيفـة وفيهـا مطاعـم نهاريـة  يف حلـب فنـادق 
سـياحية،  مدينـة  ليسـت  يل  بـدت  كمـا  ولكنهـا  وليليـة، 
وأهلهـا يف غايـة الّدماثـة والرقـة وهـو مـا يجعـل الزائـر 
يشـعر أنهـا مدينتـه وأنـه ينتمـي إليهـا روحياً وقد يشـد 
انتباهـه العـدد الكبـري مـن أبنائهـا املحافظني عـى ارتداء 
الثيـاب العربيـة يف غـري أوقـات العمـل الرسـمي خاصـة، 
وفيهـا الكثـري مـن املعالـم التاريخية، وليسـت قلعـة حلب 
سـوى العنـوان ملـا تضمـه مـن آثـار جديـرة بالتوقـف. 
وحـني صعدنـا إىل القلعـة أدركتنـا نوبـة صمـت وبدأنـا 
نصغـي يف إجـالل إىل حجارتها وهـي تحكي عـن تاريخها 
وعن عـدد الغـزوات التي شـاركت يف ردهـا بعـد أن كانت 
عـى أعتابهـا، وعـن عـدد الحصـارات التـي عانـت منهـا 
وقذائـف املنجنيقـات التـي تصـدت لهـا وقاومـت رماتها 
مـن مختلـف األجنـاس والديانـات والالديانات؛ إنهـا - أي 
القلعـة- أهـم وثيقـة تاريخيـة شـاهدة عـى املـايض وما 
تعرضـت لـه هـذه املدينـة الصبـورة الصامـدة. والقلعـة 
شـموخ  يف  تطـل  الثابتـة  وأعمدتهـا  الواسـعة  بنوافذهـا 

وكريـاء وكأنهـا يف حالـة تحـد ٍ دائـم.
كان يف وعـي عـدد مـن زمـالء الرحلة مـا قيل عن أسـواق 
بقـوة  تنافـس  تـزال  وال  كانـت  والتـي  التقليديـة  حلـب 
األسـواق الحديثـة بمراياهـا وأضـواء مصابيحهـا امللوّنـة، 
وقد حدثنـا مرافقنا عن سـوق »الـزرب« وهو من األسـواق 

القديمـة البديعـة التـي ال ينقطع روادهـا نهاراً وليـاًل وقد 
عرناه مرسعـني قبل الغـروب فقد كنـا عى موعـد للصالة 
الجامـع  بينـه وبـني  املقارنـة  بدافـع  األمـوي  املسـجد  يف 
األموي يف دمشـق ووجدنـا الفارق شاسـعاً تؤكده تسـمية 
األول باملسـجد واآلخر بالجامـع. وإن كان املسـجد بمئذنته 
ل تحفـة معماريـة تلفت األنظـار. إن حلب  التاريخية يشـكِّ
يف حارضهـا صـورة للمدينـة العربيـة العميقة والراسـخة 
يف النفـوس، والعروبـة يف أبنائها كمـا هي عند كّل األشـقاء 
يف سـورية شـعور ثابـت وإحسـاس مصـريي ال يخضـع 

للتقلبـات وال عالقـة له بنظـام يأتـي أو نظـام يذهب.
بعد هـذه اإلشـارات املوجزة عـن مدينـة حلب أو الشـهباء 
كمـا كانـت تسـمى يف وقـت مـن األوقـات؛ هـل يصـح أو 
باألحـرى هـل يجـوز أن نغفـل الحديث مـن معانـاة هذه 
املدينـة العربيـة التاريخيـة وما تلقـاه اآلن من فتـك ودمار 
بأيـدي اإلخـوة األعـداء مـن أبنائهـا. لقـد عرفنـا أن حلب 
شـهدت من الغـزوات واالنتهـاكات ومـن الدمار مـا يندى 
لـه الجبني لكـن مـا شـهدته يف العامـني املنرمـني يفوق 
كّل ما شـهدته عـر تاريخهـا فقد نجـح اإلخوة األعـداء يف 
أن يفتكـوا باملدينة وهـم يف طريقهـم إىل أن يـأكل بعضهم 
لتفاديهـا  مـن وسـيلة  أكثـر  هنـاك  كان  ألسـباب  بعضـاً 
وتجنيـب املدينـة ومعاملهـا عواقـب الحـرب الشـنيعة، وال 
يوجـد خـالف عـى هـذه األرض ال توجد لـه حلـول بعيداً 
عـن الحلـول العسـكرية ومـا يرافقهـا مـن قتـل وإبـادة 
ومـا ينتـج عنهـا مـن أحقـاد واحتقانـات وثـأرات الحقة. 
وال أدري هـل ال يزال هنـاك أمل، ولـو محـدوداً، يف إيقاف 
الكارثـة وترميـم مـا تبقـى مـن أطـالل ورسـوم دارسـة 

ملدينـة كانـت إىل األمـس فقـط مـلء السـمع والبر؟!.
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