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المــواد المنشــورة فــي المجلــة ُتعبِّــر عــن
عبــر بالضــرورة عــن رأي
آراء كتّابهــا وال ُت ِّ
ـرد
الــوزارة أو المجلــة .وال تلتــزم المجلــة بـ ّ
أصــول مــا ال تنشــره.

ثقافة االنفتاح الخارجي

الثقافـــة هـــي حيـــاة الشـــعوب والوســـيلة الوحيـــدة التـــي مـــن الممكـــن أن
تجتم ــع عليه ــا ش ــعوب العال ــم بح ــب واحت ــرام واهتم ــام ،للتع ـ ُّـرف إل ــى مختل ــف
ـص اآلخري ــن ،وكلّم ــا كان ــت الش ــعوب ُمنفتح ــة عل ــى غيره ــا
الثقاف ــات الت ــي تخ ـ ّ
مـــن الثقافـــات كانـــت أقـــرب إلـــى بعضهـــا البعـــض فـــي المســـافات ،وهـــذا مـــا
لمس ــته ولمس ــه الكثي ــرون م ــن خ ــال االلتق ــاء بالمثقَّفي ــن واألدب ــاء والش ــعراء
صنَّـــاع الكتـــاب الدولييـــن ودور النشـــر
وأصحـــاب الشـــأن الثقافـــي مـــن ُ
والمؤسســـات ذات الصلـــة ،فـــي معـــرض فرانكفـــورت الدولـــي للكتـــاب فـــي
َّ
ّقافيـــة فـــي
دورتـــه التاســـعة والســـتين ،وكان إلدارة البحـــوث والدراســـات الث ّ
ومهمـــة فـــي المعـــرض إلـــى جانـــب
وزارة الثقافـــة والرياضـــة مشـــاركة ّ
فعالـــة ّ
والعالمي ــة،
العربي ــة
مش ــاركتها المعت ــادة ف ــي أي مع ــرض للكت ــاب ف ــي ال ــدول
ّ
ّ
ولكـــن جـــاءت هـــذه المشـــاركة تزامنـــ ًا أيضـــ ًا مـــع العـــام الثقافـــي بيـــن قطـــر
حت ــم علين ــا ف ــي «مجل ــة الدوح ــة» ،وإدارة البح ــوث
وألماني ــا 2017م ،وه ــو م ــا َّ
والدراس ــات الثقافي ــة ب ــأن نع ــد العــّدة لمش ــاركة نوعي ــة ،ف ــكان ترجم ــة كت ــاب
(ِقطـــاف  -مختـــارات مـــن القصـــة القصيـــرة فـــي قطـــر) لثالثـــة عشـــر كاتبـــ ًا
وكاتبـــة قطرييـــن للغـــة األلمانيـــة ،وهـــي الترجمـــة الثالثـــة بعـــد اإلنجليزيـــة
مـــرة ُتطبـــع باللّغـــة
والتركيـــة (لـــذات المناســـبة مـــع األخيـــرة) ،وأيضـــ ًا ألول ّ
وتـــم نشـــرها مـــع «مجلـــة الدوحـــة» فـــي كتابهـــا المرفـــق ،فـــكان
العربيـــة،
ّ
ّ
الكت ــاب األول لعم ــل ثقاف ــي قط ــري يت ــم نش ــره م ــع المجل ــة ويحم ــل رق ــم ،77
وأيضــ ًا العم ــل الثقاف ــي األول ال ــذي ُترج ــم للغ ــة األلماني ــة ،وكان حج ــم اإلقب ــال
كبي ــرًا ج ــدًا عل ــى الكت ــاب وعل ــى جن ــاح دول ــة قط ــر للحص ــول عل ــى نس ــخة م ــن
واأللماني ــة ،وكان وج ــود المترجم ــة إفلي ــن أجبي ــري
العربي ــة
الكت ــاب باللّغتي ــن
ّ
ّ
زوار
ـع
ـ
م
ـاهمة
ـ
مس
ـت
ـ
وكان
ـة
ـ
العربي
ـة
ـ
ّغ
ل
ال
ـن
ـ
تتق
ـا
ـ
إنه
ـث
ـ
حي
ً،
ا
ـز
ممي ـ
َّ
ف ــي الجن ــاح َّ
المعـــرض للحديـــث عـــن الكتـــاب واألعمـــال القصصيـــة التـــي قامـــت بترجمتهـــا،
وكذلـــك كان لســـعادة الشـــيخ ســـعود بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي ســـفير دولـــة
فعال ــة ،حي ــث ُأقيم ــت ن ــدوة ح ــول تب ــادل الح ــوار
قط ــر ل ــدى ألماني ــا مش ــاركة ّ
الثقاف ــي بي ــن الش ــرق والغ ــرب تح ــت عن ــوان «التراب ــط والتفاع ــل بي ــن الثقاف ــة
والغربي ــة» ،وج ــاءت ح ــول دي ــوان الش ــاعر األلمان ــي ج .دبلي ــو ف ــون
ـرقية
ّ
الش ـ ّ
غوتـــه ،وكذلـــك اســـتنادًا إلـــى كتـــاب «الغـــرب الشـــرقي» للدكتـــورة بيـــر جيـــت
بي ــل ،والت ــي ش ــاركت ف ــي الن ــدوة إل ــى جان ــب الدكت ــور أحم ــد عبدالمل ــك بع ــد أن
ألقـــى ســـعادة الســـفير كلمـــة افتتاحيـــة.
كانـــت المشـــاركة نوعيـــة ،ولكـــن األهـــم بالنســـبة لـــي وللمثقَّفيـــن عمومـــ ًا
ه ــو خب ــر إع ــان س ــعادة الش ــيخ س ــعود ب ــن عبدالرحم ــن آل ثان ــي ع ــن إنش ــاء
البي ــت الثقاف ــي العرب ــي ف ــي العاصم ــة برلي ــن ،وه ــو ملتق ــى الثقاف ــة العربي ــة
تميـــز
الشـــرقية بالثقافـــة الغربيـــة ،والجميـــل أن البيـــت وهـــو يتمتـــع بموقـــع ُم َّ
وتاريـــخ ُيحاكـــي المـــكان لعمـــره الـــذي يتجـــاوز المئـــة العـــام ،أنـــه أصبـــح
ملتق ــى أس ــبوعي ًا لفعالي ــات عدي ــدة بي ــن ش ــرائح مختلف ــة م ــن المثقَّفي ــن الع ــرب
ـــن يقيـــم هنـــاك ،وهـــو أفضـــل اســـتثمار عربـــي وســـيكون لـــه
واأللمـــان ّ
وكل َم ْ
ِ
للتعـــرف عـــن كثـــب إلـــى مختلـــف
ووســـيلة
الثقافـــي
ـــراك
الح
فـــي
شـــأن كبيـــر
ُّ
الثقافـــات والثقافـــة العربيـــة العربيـــة بالتحديـــد ،وســـيكون البيـــت الثقافـــي
العربـــي صرحـــ ًا شـــامخ ًا للثقافـــة العربيـــة عمومـــ ًا ال حصـــرًا علـــى ثقافـــة
بعينهـــا.
رئيس التحرير

الغالف:

مجان ًا مع العدد:

ثــقــافـيـة شــــهــريــة
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المشاركة القطريّة في معرض فرانكفورت
ُ
ترجم إلى األلمان ّية
كتاب
توقيع أول
أدبي يُ َ
ّ
ٍ

finance-mag@moc.gov.qa

ترســــل قــيمة االشــــتراك بموجــب
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة
علـى عنـوان المجلـة.

4

ريتشارد تالر
نوبل لملك االقتصاد السلوكي
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مستقبل أوروبا
ماكرون في خطاب السوربون

مان بوكر لجورج ساندرز:
أفكاره الروحية تشبه الغزالن الصغيرة!

اء ّ
سن أوريد
مكة» ل ِ َح َ
«ر َ َو ُ
حج أم استكشاف؟
رحلة ّ

األسعار
دولة قطر
مملكة البحرين

 10رياالت

الجمهورية اللبنانية

دينار واحد

الجمهورية العراقية

اإلمارات العربية المتحدة

 10دراهم

سلطنة عمان

 800بيسة

دولة الكويت
المملكة العربية السعودية
جمهورية مصر العربية
الجماهيرية العربية الليبية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية
الجمهورية العربية السورية

2

دينار واحد
 10رياالت
 5جنيهات
 3دنانير
 2دينار
 80دينارًا
 15درهم ًا
 80ليرة

المملكة األردنية الهاشمية
الجمهورية اليمنية

 3000ليرة
 3000دينار
 1.5دينار
 150ريا ًال

جمهورية السودان

 1.5جنيه

موريتانيا

 100أوقية

فلسطين
الصومال

 1دينار أردني
 1500شلن

بريطانيا

 4جنيهات

دول االتحاد األوروبي

 4يورو

الواليات المتحدة األميركية

 4دوالرات

كندا واستراليا

 5دوالرات
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أفالم عرب ّية جديدة
ٌ
عن راهن يزداد تعقيدًا..

138

أخيرًا ..
موجات الجاذب ّية بين أيدينا!

97

17

37

فلسطين..
ضمير العالم
العقل األلماني..

مشاكل قابلة للحل

كازو إيشيغورو..

عمالق كان مدفون ًا !

مقاالت:
مقاطـــع فـــوق اللّغة..مـــن األفضـــل ُمشـــاهدتها صامتـــة ( ......عبـــداهلل بـــن محمـــد)
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اقتصاد

مقال نشـرته سـنة  ،2010وصفت صحيفة «ليزيكو» االقتصاديّة الفرنسـية ريتشـارد تالر بـ«بابا االقتصاد
في
ٍ
السـلوكي» ،وهي الجملة نفسـها -تقريبًا -التي ب َّررت بها األكاديمية السـويدية منحه جائزة (نوبل) فرع
االقتصاد لسـنة  .2017لقد أخذت في االعتبار اشـتغاله على عد ٍد من «الخصائص البشـريّة ،مثل العقالنية
َّ
توجهـات
تتدخـل
المحـدودة ،والتفضيلات االجتماع ّيـة التـي
بشـكل منهجـي فـي القـرارات الفرديّـة وفـي ُّ
ٍ
السـوق ،أي في توجيه سـلوك األفراد في مجاالت االسـتهالك واالسـتثمار.

ريتشارد تالر

ملك االقتصاد السلوكي

(الدوحة):

الصحيفــة ذاتهــا عــادت يــوم  10أكتوبــر/
تشــرين األول  2017لتطلــق علــى الرجل،
إثــر إعــان فــوزه بالجائــزة ،لقبــ ًا آخــر
هــو «ملــك االقتصــاد الســلوكي» فــي نقلها
للخبــر .هــذا األســتاذ فــي جامعة شــيكاغو
األميركيــة منــذ  ،1995والبالــغ مــن العمــر
عبــرًا عــن ســعادته بهــذا
 72عامـاً ،قــال ُم ِّ
التتويــج إنــه ســينفق مبلــغ المكافــأة،
مــا أمكــن ،بأكثــر الطــرق العقالنيــة!
العقالنيــة! إنــه ال يمــزح بالتأكيــد.
الممتــدة منــذ
ذلــك أن أعمالــه وأبحاثــه ُ
ركــزت علــى إثبــات أن القــرارات
عقــودَّ ،
االقتصاديــة التــي يتخذهــا األفــراد قــد
ّ
ــم
ث
ومــن
ً،
ا
أحيانــ
منطقيــة
غيــر
تكــون
َ
ّ
ـادي القديــم،
فهــو يكســر التعريــف االقتصـ ّ
ـت عليــه المدرســة الكالســيكية
الــذي ْانَبَنـ ْ
الجديــدة علــى الخصــوص ،والــذي يعتبــر
االقتصاديــة لإلنســان هــي
أن القــرارات
ّ
قــرارات عقالنيــة تأخــذ فــي االعتبــار
حجــم المــوارد المتوافــرة واإلكراهــات
وتتوخــى تحقيــق أعلــى
الموجــودة،
َّ
اســتفادة ممكنــة وأقصــى ربــح.
يتمتــع
وبالرغــم مــن ميــزة «الكســل» التــي َّ
بهــا ريتشــارد تالــر ،حســب أصدقائــه،
وتجعلــه ال ُيكمــل كتاباتــه وأبحاثــه
فــي العــادة بالســرعة الالزمــةّ ،إل أنــه
يشــتغل علــى مواضيــع تبــدو فــي غايــة
االقتصــادي
األهميــة بالنســبة للفكــر
ّ
النفســية
الجوانــب
المعاصــر ،خاصــة
ّ
وجــه القــرارات
ّ
والشــخصية التــي ُت ِّ
4
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واالقتصاديــة .لقــد انتبــه إلــى
الماليــة
ّ
أن النــاس يتخــذون قراراتهــم ليــس بنــاء
علــى تحليــل منطقــي ،كمــا هــو الشــأن
االقتصــادي homo
بالنســبة لإلنســان
ّ
 ،economicusوإنمــا انطــاق مــن
نفســية ومــن تأثيــر المحيــط
هواجــس
ّ
االجتماعــي .واســتنتج -علــى ســبيل
المثــال -أن قــرارًا يتعلَّــق باســتثمار
المــال فــي مشــروع أو فــي محفظــة ماليــة
قــد يتغلَّــب فيــه الخــوف أو النفــور مــن
الخســارة علــى الرغبــة فــي الربــح،
فســر «كــون النــاس يعطــون قيمــة
ممــا ُي ِّ
أكبــر لألشــياء (األمــوال) التــي يملكونهــا
مقارنــة مــع األشــياء التــي ال يمتلكونهــا
ً
(الربــح المحتمــل)».
انطالقـ ًا مــن مثــل هــذه الخالصــات ،أبــدع
ريتشــارد تالــر مــا يمكــن تســميته بنظريــة
المتضمنــة فــي
الترغيــب أو التحفيــزُ ،
كتابــه المشــترك «نــودج» ســنة 2008
مــع أســتاذ القانــون كاس سونشــتاين
الــذي كان بــاراك أوبامــا قــد َع َّينــه
مستشــارًا لــدى الرئاســة ُمكلفــ ًا بنشــر
مبــادئ االقتصــاد الســلوكي فــي اإلدارات
ؤشــر علــى تأثُّــر
األميركيــة ،وهــو ُم ِّ
أوبامــا الكبيــر بأفــكار هــذه المدرســة التي
بــات تالــر َمِلــك ًا عليهــا ،وفــق الوصــف
الــذي أطلقتــه عليــه صحيفــة «ليزيكــو».
تأثيــر صاحــب (نوبــل االقتصــاد ،)2017
امتــّد كذلــك خــارج الواليــات المتحــدة،
حيــث أنشــأت الحكومــة البريطانيــة

ســنة  ،2010فــي عهــد رئيــس الــوزراء
تخصصــ ًا فــي
دافيــد كاميــرون ،فريقــ ًا ُم ِّ
االقتصــاد الســلوكي لتطويــر السياســات
وحــث األفــراد علــى اتخــاذ
العموميــة
ّ
القــرارات المناســبة بعيــدًا عــن تأثيــر
االجتماعيــة والخصائــص
التفضيــات
ّ
والشــخصية بمــا فــي ذلــك
النفســية
ّ
ّ
الضعــف اإلنســاني أمــام الرغبــات
والمخــاوف .كمــا أن عــددًا مــن الفرنســيين
يعتقــدون أن الرئيــس إيمانويــل ماكــرون
يحــاول أن يســتلهم بعــض هــذه األفــكار
أيضــاً.
مجــرد أرقــام
إن علــم االقتصــاد ليــس
َّ
وحســابات ومعاييــر عقالنيــة فقــط ،بــل
هــو أيضــ ًا مشــاعر ،وخاضــع للحــاالت
االجتماعيــة
النفســية ولالعتبــارات
ّ
ّ
يتعلــق األمــر بقــرارات االســتهالك
عندمــا َّ
واالســتثمار ووضــع السياســات.
وبالمقابــل فــإن اإلنســان ،بطبيعتــه ،ال
يمكــن النظــر إليــه فــي إطــار تجريــدي ،أو
آلي ـ ًا ال يتحـ َّـرك ّإل وفــق
باعتبــاره كائن ـ ًا ّ
منظومــة صارمــة مــن القواعــد والمعاييــر
ال يتجاوزهــا ،لذلــك يعتبــر البعــض
أن االقتصــاد الســلوكي ،كمــا اشــتغل
عليــه ريتشــارد تالــر ،إنمــا يســعى إلــى
رد االعتبــار لإلنســان ككائــن اجتماعــي
ّ
هــو خالصــة التجــارب الحياتيــة التــي
مــر
عاشــها ،والحــاالت
ّ
النفســية التــي ّ
ُّ
االجتماعية التي تتشـ َّـكل
والتمثــات
بهــا،
ّ
لديــه مــن خــال االحتــكاك بالمجتمــع.

تتحكــم فــي
هــذه الجوانــب مجتمعــة ْإذ
َّ
اختيــارات األفــراد وقراراتهــم ،تحتــاج
نــوع مــن التأطيــر والتوجيــه مــن
إلــى ٍ
الح ـّد مــن العقالنيتهــا أحيان ـ ًا ومــن
أجــل َ
أجــل ترغيــب النــاس فــي اتخــاذ قــرارات
عينــة يمكــن اعتبارهــا بمثابــة القــرارات
ُم َّ
األســلم.
تلــك هــي الفكــرة الكبــرى التــي دافــع
عنهــا تالــر ،وأتــت نظريــة الترغيــب أو
التحفيــز لمســاعدة النــاس علــى العثــور
علــى الطريــق األمثــل التخــاذ قراراتهــم
األكثــر نفعــ ًا ومردوديــة بالرغــم مــن
ــن يــرى فــي بعــض جوانــب
أن هنــاك َم ْ
بحرّيــة االختيــار
ا
مســ
ــة
النظري
هــذه
ً
ّ
ّ
والتصــرف التــي يفتــرض أن األفــراد
ُّ
الحــرة
يتمتعــون بهــا فــي المجتمعــات
َّ
ّ
والديموقراطيــة .أمثلــة عديــدة يتــم
تقديمهــا لتوضيــح معنــى الترغيــب
والتحفيــز ،بعضهــا ُيعطــي ،ظاهريــاً،
االنطبــاع بــأن األمــر يتعلَّــق ،فعــاً،
بإجبــار النــاس علــى فعــل شــيء أو
منعهــم منــه ،بيــد أن تالــر يســعى مــن
خــال أطروحتــه إلــى تصحيــح «األشــياء
الغبيــة التــي يفعلهــا النــاس» .أي تلــك
ّ
القــرارات التــي يتخذونهــا أحيانـ ًا بالرغــم
مــن أنهــا ضــد مصلحتهــم بســبب شــكوك
ؤكــدة ،أو بســبب االعتيــاد علــى
غيــر ُم َّ
عيــن ،أو بســبب االطمئنــان إلــى
فعــل ُم َّ
الجاهــز والمألــوف ولــو كانــت كلفتــه
أعلــى ،أو بســبب قيــام اآلخريــن بذلــك.

والواقــع أن التصحيــح الــذي تقترحــه
النظريــة ليــس فيــه أي إكــراه ،ألن
ّ
أهــم ا ُألســس التــي تقــوم عليهــا هــي
حــث النــاس علــى تغييــر ســلوكهم مــن
ّ
أجــل قــرارات أكثــر حكمــة تكــون ُمفيــدة
لصحتهــم ،وللبيئــة التــي يعيشــون فيهــا،
ولميزانياتهــم...
إن ريتشــارد تالــر ليــس صاحــب
تفــوق
الم ِّ
المدرســة ،ولكنــه األســتاذ ُ
عمــق مفهــوم ومبــادئ
فيهــا ،ألنــه َّ
االقتصــاد الســلوكي مقارنـ ًـة مــع زمالئــه
الذيــن ســبقوه مــن خــال إيــاء أهميــة
المعرفيــة»
أكبــر لدراســة «االنحيــازات
ّ
التــي تجعــل النــاس يتخــذون قــرارات
«منحرفــة» وضــد مصالحهــم ومخالفــة
ُ
لقواعــد الســوق المفــروض أنهــا تعلــو وال
ُيعلــى عليهــا فــي اقتصــاد مفتــوح .ومــن
األمثلــة التــي يوردهــا البعــض عــن أنــواع
المعرفيــة المبالغــة فــي
هــذه االنحيــازات
ّ
تثميــن األشــياء التــي يملكها النــاس ،كأن
«يرغــب شــخص فــي بيــع بيــت العائلــة
مقارنة
القديــم ويطلــب فيــه ســعرًا خياليـ ًا
ً
مــع أســعار الســوق ،ألنــه يأخــذ فــي
ـخصية والمشــاعر
االعتبــار الذكريــات الشـ ّ
المرافقــة لهــا ،بينمــا المشــتري ال يــرى
فــي نهايــة األمــر ّإل البنايــة التــي أمامــه
وال تعنيــه مشــاعر البائــع وذكرياتــه فــي
شــيء».
وإذا كان تصحيــح اختيــارات األفــراد
ممكنــة ،بالشــكل الــذي تقـ َّـدم ،فــإن عــددًا

مــن الباحثيــن يطرحــون ســؤا ًال بشــأن
الكيفيــات الممكنــة لتطبيــق مبــادئ
االقتصــاد الســلوكي فــي السياســات
العموميــة ،أو بعبــارة أخــرى كيــف يمكــن
للدولة أن ُتَف ِّع َل ما ُيسـّـميه تالر بـ«األبوية
التحرريــة» ،بحيــث تقــوم الدولــة بــدور
ُّ
الفــردي عنــد اتخــاذ
وجــه للســلوك
ّ
الم ِّ
ُ
القــرار بهــدف ترشــيده مــا أمكــن وذلــك
بـ«اللباقــة الالزمــة» وبأفضــل الطــرق،
كــره
بحيــث ال يشــعر المواطــن بأنــه ُم َ
علــى تنفيــذ أمــر صــادر عــن الســلطة،
بحيــث «ينبغــي أن يكــون الحافــز (الــذي
تعرضــه السياســات العموميــة) ثمــرة
تدخـٍ
ـل غيــر مكلــف وبســيط ،ويهــدف إلــى
اقتــراح االختيــارات األفضــل» ،وذلــك
ا للطــرح التقليــدي الــذي يقــوم علــى
بديـ ً
سياســات تهــدف إلــى منــع النــاس مــن
القيــام بفعــل مــا أو إجبارهــم علــى فعلــه،
مــن خــال إجــراءات قانونيــة أو تدابيــر
ضريبيــة ومــا إلــى ذلــك.
لقــد ســبق تالــر إلــى االشــتغال علــى
االقتصــاد الســلوكي ودراســة تأثيــر
الخصائــص اإلنســانية علــى القــرارات
التــي تبــدو عقالنيــة محضــة ،أســاتذة
آخــرون قبــل ِعــّدة عقــود ،مثــل دانييــل
كاينمــان صاحــب (نوبــل االقتصــاد
للعــام  ،)2002وغيــره الذيــن بــدأوا منــذ
ســبعينيات القــرن الماضــي فــي إعــادة
النظريــات القديمــة التــي
النظــر فــي
ّ
تــرى فــي اإلنســان شــخص ًا عقالنيــ ًا
قــرار مالــي.
تمامــ ًا عندمــا يهــم باتخــاذ
ٍ
ســمى باالقتصــاد
أسســوا مــا ُي َّ
هــؤالء َّ
التجريبــي واســتنتجوا أن األفــراد فــي
اتخاذهــم لقراراتهــم «ضحايــا أفــكار
وأحــكام مســبقة» كونوهــا عــن أنفســهم
تكونــت لديهــم .أمــا ريتشــارد تالــر
أو َّ
الــذي كـ َّـرس بجائزتــه لهــذا العــام الهيمنــة
األميركيــة علــى (نوبــل االقتصــاد)،
فقــد َمــّد أكثــر فأكثــر الجســور بيــن علــم
النفــس واالقتصــاد ،ويدافــع عــن فكــرة
أنــه باإلمــكان تغييــر ســلوك األفــراد
بخلخلــة تلــك األفــكار المســبقة مــن دون
أن يشــعر النــاس بأنهــم فــي مواجهــة مــع
أي ســلطة مهمــا كانــت ،أو أنهــم مرغمــون
علــى ذلــك.
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ﺗﺤﻘﻴﻖ

فــي عبــارات تعــود إلــى العــام  ،1986عــ َّرف البنــك الدولــي األمــن الغذائــي بكونــه إمكانيــة
وصــول الجميــع ،وفــي ّ
كل وقــت ،إلــى الغــذاء الكافــي مــن أجــل حيــاة نشــطة وصح ّيــة .هــذا
التعريــف يفتــرض مقابـ ً
ا هــو «الالأمــن الغذائــي» ،الــذي يمكــن ترجمتــه بكونــه وجــود أشــخاص
ال يســتطيعون مــلء بطونهــم ،مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى الصحــة وعلــى
المشــاركة فــي بنــاء المجتمــع .وألن المــوارد محــدودة فــي مــا يتع َّلــق بإنتــاج الغــذاء ،وألن
هــذا األخيــر يتأثَّــر بعوامــل بشــريّة اضطــر المجتمــع الدولــي إلــى اعتبــار األمــن الغذائــي قض ّيــة
حيويّــة ،لكــن عملــه فــي هــذا االتجــاه لــم يُ ِّ
حقــق نجاحــا كبيــرًا حتــى اآلن.

« »815مليون نسمة في حاجة إلى الغذاء الكافي

خريطة الجوع
في العالم تتم َّدد من جديد
جامل املوساوي
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عندمـــا َأ َّســـس مالتـــوس نظريتـــه
المتشــائمة حــول الســكان وعالقة نموهم
ـل
باإلنتــاج الغذائــي ،كان فــي الواقــع َأقـّ
تش ــاؤم ًا مقارن ـ ًـة م ــع م ــا ص ــارت إلي ــه
األوضــاع فــي الوقــت الراهن .حســب هذه
النظريــة ،كان البــد لتحقيــق التوازن بين
ع ــدد الس ــكان وحج ــم اإلنت ــاج الغذائ ــي
أن تحــدث الكــوارث الطبيعيــة وتشــتعل
الحــروب وتنتشــر المجاعــة ،وفــي أفضل
األح ــوال أن يت ــم تحدي ــد النس ــل ،بش ـ ٍ
ـكل
يحــّد م ــن ارتف ــاع ع ــدد األف ــواه الراغب ــة
ف ــي الغ ــذاء.
التطـــور الـــذي شـــهده العالـــم الحقـــ ًا
ُّ
يؤي ــد نظري ــة مالت ــوس ،ألن حج ــم
ل ــم ِّ
اإلنتــاج الغذائــي بقــي يغطــي الحاجيــات
المتزايـــدة بفعـــل زيـــادة قـــوة العمـــل
ـور وســائل اإلنتــاج ،وبفضــل العلم
وتطـ ُّ
الــذي بحــث فــي إمكانيــات جديــدة وغيــر
مســبوقة لتطويــر اإلنتــاج الغذائــي .لكــن
بالمقاب ــل ل ــم يمن ــع م ــا تراك ــم م ــن تق ـ ُّـدم
ـص
ارتف ــاع ع ــدد الذي ــن يعان ــون م ــن نق ـ ٍ
ف ــي التغذي ــة عب ــر العال ــم.
وغالبـــ ًا مـــا تخـــرج تقاريـــر المنظمـــات
الدوليــة التابعــة لألمــم المتحدة وغيرها،
وأيضـ ًا المنظمــات اإلنســانية التــي ُتعنى
بالقضايـــا المرتبطـــة باألمـــن الغذائـــي،
بخالصــات قاتمــة حــول مســتقبل ولــوج
فئ ــات واس ــعة م ــن س ــكان العال ــم إل ــى
الغــذاء ،وحــول االنعكاســات االقتصادية
لهـــذا الوضـــع علـــى األجيـــال القادمـــة.
ـرد ه ــذه الخالص ــات إل ــى ع ــدم
لي ــس َم ـ ّ
وفــرة الغــذاء فــي َحـّد ذاتــه بســبب ارتفاع
ســكان األرض ،بــل أيضـ ًا إلــى الكثيــر من
المحيطــة باإلنتاج واالســتهالك
العوامــل ُ
مع ـاً.
لقـــد عـــاد الموضـــوع إلـــى الواجهـــة
مـــن جديـــد خـــال الشـــهر الماضـــي
تـــم توقيعـــه
مـــن خـــال االتفـــاق الـــذي ّ
بيـــن منظمـــة االمـــم المتحـــدة لألغذيـــة
والزراع ــة واالتح ــاد األوروب ــي .اتف ــاق
يتعهـــد الطرفـــان بموجبـــه ،بمـــا لهمـــا
ومؤسســـات
مـــن اإلمكانيـــات الماديـــة
َّ
الرصـــد والدراســـة والتوقُّـــع ،بالعمـــل
الحـــّد مـــن الهـــدر الغذائـــي الـــذي
علـــى َ
أضحـــى أحـــد المخاطـــر الكبـــرى التـــي
تهـ ِّـدد األمــن الغذائــي فــي العالــم .وحســب

تخرج تقارير
المنظمات الدولية
بخالصات قاتمة حول
مستقبل ولوج فئات
واسعة من سكان
العالم إلى الغذاء،
وحول االنعكاسات
االقتصادية لهذا
الوضع على األجيال
القادمة

األرق ــام الت ــي ت ـّـم تداوله ــا بالتزام ــن م ــع
وج ــه
الم َّ
ه ــذا االتف ــاق ف ــإن ثل ــث اإلنت ــاج ُ
لالســتهالك اآلدمــي أي نحــو  1.3مليــار
هبـــاء ،وأن دول االتحـــاد
طـــن يذهـــب
ً
األوروبـــي وحدهـــا يصـــل فيهـــا حجـــم
الهـــدر إلـــى  88مليـــون طـــن ســـنوياً،
أي مــا ُيعــادل خســائر تقــدر بنحــو 143
مليـــار أورو.
التخل ــص بطريق ــة أو بأخ ــرى
وم ــع أن
ُّ
يؤشـــر إلـــى
كميـــة بهـــذه األهميـــة ِّ
مـــن ّ
تخمــة وشــبع جــزء مــن ســكان األرض،
ّإل أن آخـــر تقاريـــر منظمـــة «الفـــاو»،
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بشـــراكة مـــع ثـــاث منظمـــات أمميـــة
أخ ــرى ،المنش ــور ف ــي ش ــهر س ــبتمبر/
أيلـــول الماضـــي تحـــت عنـــوان «حالـــة
األمـــن الغذائـــي والتغذيـــة فـــي العالـــم
ُ ،»2017يســـجل بقلـــق شـــديد ارتفـــاع
عـــدد األشـــخاص الـــذي يعانـــون مـــن
مجاعـــات ،أو مـــن نقـــص فـــي التغذيـــة
خـــال الســـنوات األخيـــرة ليصـــل إلـــى
أكثـــر مـــن  815مليـــون نســـمة ســـنة
 2016بزيـــادة مـــا يقـــارب  38مليـــون
شـــخص مقارنـــة مـــع ســـنة .2015
إن هـــذه الوضعيـــة يمكـــن اعتبارهـــا
شـــاهدًا علـــى الفشـــل ،الجزئـــي علـــى
قـــل ،فـــي تحقيـــق الهـــدف األول مـــن
ا َأل ّ
الم ِّ
تمث ــل ف ــي
األه ــداف اإلنمائي ــة لأللفي ــة ُ
ومســوغ ًا
ـوع،
القضــاء علــى الفقــر والجـ
ُ
إلعــادة صياغتــه ضمــن أهــداف التنميــة
المســتدامة فــي أفــق  2030تحــت ُمسـّـمى
«القضـــاء علـــى الجـــوع وتوفيـــر األمـــن
حســـنة وتعزيـــز
الم ّ
الغذائـــي والتغذيـــة ُ
المســـتدامة».
الزراعـــة ُ
إن المش ــكلة الغذائي ــة ف ــي العال ــم يمك ــن
متعـــددة،
النظـــر إليهـــا مـــن زوايـــا
ِّ
لذل ــك فه ــي عل ــى مس ــتوى م ــن التعقي ــد
حـــل نهائـــي
يســـتعصي معـــه إيجـــاد ّ
للعواقـــب المنتظـــرة ،ألن آثارهـــا ال
تتوق ــف عن ــد مج ـ َّـرد نق ــص ف ــي الغ ــذاء.
َّ
ذلـــك أن األمـــر ليـــس مرتبطـــ ًا فقـــط
بثنائي ــة ع ــدد الس ــكان وحج ــم اإلنت ــاج
ـوره مالت ــوس ،ب ــل
الغذائ ــي ،كم ــا تص ـ ِّ
يتع ـ َّـداه إل ــى ِّ
مؤث ــرات وعوام ــل أخ ــرى
تســـاهم فـــي توفيـــر المنـــاخ المالئـــم
للتوقعـــات الســـوداء التـــي تزخـــر بهـــا
تقاريــر المنظمــات الدولية حول مســتقبل
البشـــر فـــي صراعهـــم مـــع الجـــوع.
فـــي هـــذا الســـياق ،مـــن المالحـــظ أن
األماكـــن التقليديـــة النتشـــار مظاهـــر
تتغيــر ،فمناطــق
الجــوع فــي العالــم لــم
َّ
إفريقيــا جنــوب الصحــراء وجنوب شــرق
قدمة .بيــد أن منطقة
الم ِّ
آســيا التــزال فــي ُ
كغــرب آســيا باتــت بدورهــا تعانــي بحدة
مــن تصاعــد عــدد األشــخاص الذيــن ُيهـ ِّـدد
تضم دو ًال
الجــوع حياتهــم .وهــي منطقــة ّ
عربيــة مثــل العــراق واليمــن وســورية،
إضافــة إلــى أفغانســتان ،أي تلــك الــدول
الت ــي تش ــهد نزاع ــات مس ــلحة من ــذ ِعــّدة
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س ــنوات أصاب ــت اقتصاداته ــا بالخ ــراب
وحطمــت قواهــا العاملــة واإلنتاجيــة فــي
المجــاالت المختلفــة بمــا فــي ذلــك إنتــاج
الغــذاء مــن العمــل الفالحــي مباشــرة ،أو
م ــن الصناع ــات الغذائي ــة القائم ــة عل ــى
تحويــل المــواد الفالحيــة.
ومـــن الجديـــر باالنتبـــاه أن التقريـــر
األممـــي المذكـــور يربـــط بيـــن هـــدف
القضـــاء علـــى الجـــوع فـــي أفـــق 2030
بالهـــدف الســـادس عشـــر مـــن أهـــداف
والمتعل ــق بتحقي ــق
المس ــتدامة
ِّ
التنمي ــة ُ
مجتمــع الســام واألمــن ،وهــو هــدف فــي
حاجـــة إلـــى جهـــٍد كبيـــر أساســـه إرادة
سياس ــية ل ــدى الق ــوى الكب ــرى الق ــادرة
التحكـــم بمجريـــات األحـــداث فـــي
علـــى
ُّ
العال ــم إن عل ــى المس ــتوى العس ــكري أو
على المســتوى االقتصادي .األول لفرض
الســام إذا لــزم األمــر ،والثانــي لتوفيــر

الجدير باالنتباه أن
التقرير األممي
المذكور يربط
بين هدف القضاء
على الجوع في
أفق  2030بالهدف
السادس عشر من
أهداف التنمية
المستدامة
ُ
والمتع ِّلق بتحقيق
مجتمع السالم
واألمن

التمويـــل الضـــروري لبرامـــج تطويـــر
اإلنتــاج الزراعــي فــي الــدول التــي تحتاج
إلـــى ذلـــك ،أو المســـاعدات اإلنســـانية
الكافي ــة (بم ــا ف ــي ذل ــك فائ ــض الغ ــذاء
المه ــدور) لل ــدول األخ ــرى الت ــي ليس ــت
فيهــا إمكانيــات كافية للنهــوض بالزراعة
نتيجــة العوامــل الطبيعيــة كالتضاريــس
أو الجفــاف المزمــن ،كمــا هــو الحــال فــي
العدي ــد م ــن مناط ــق الق ــارة اإلفريقي ــة.
التغيــرات المناخية
لقــد تضافــرت عوامل
ُّ
والكــوارث الطبيعيــة المرتبطــة بالمنــاخ
وتدمي ــر األراض ــي الزراعي ــة ،باإلضاف ــة
إلــى النزاعــات المســلحة ،للتأثيــر بشـ ٍ
ـكل
عمي ــق ف ــي ع ــودة منحن ــى الج ــوع ف ــي
العالــم االتجــاه صعــوداً ،بعــد انخفاضــه
ـا خ ــال الس ــنوات األول ــى النط ــاق
قلي ـ ً
برنامــج األمــم المتحــدة مــن أجــل أهــداف
األلفي ــة للتنمي ــة .له ــذا تحت ــاج محارب ــة
متعددة،
الجــوع إلــى العمل على جبهــات
ِّ
الحـّد الذي تكون
يحــول دون تفاقمــه إلــى َ
خســـائر فـــي األرواح البشـــرية
عواقبـــه
َ
وارتفاعـــ ًا فـــي النفقـــات االجتماعيـــة،
خاص ــة ف ــي المج ــال الصح ــي ،بالنظ ــر
إل ــى األم ــراض والعاه ــات الت ــي تنت ــج
ع ــن نق ــص التغذي ــة.
التغيـــرات المناخيـــة ،بالرغـــم مـــن
إن
ُّ
تشـــكك فـــي
بعـــض الدراســـات التـــي
ِّ
متعـــددة
خطورتهـــاُ ،تثيـــر مخـــاوف
ِّ
بشـــأن تقلُّـــص المســـاحات القابلـــة
للزراع ــة ،وأيضــ ًا بش ــأن ن ــزوح أع ــداد
هائلـــة ،ســـواء مـــن المناطـــق الريفيـــة
الحضري ــة أو م ــن بلــٍد
نح ــو التجمع ــات
ّ
إل ــى آخ ــر بحث ـ ًا ع ــن بدائ ــل لعمله ــم ف ــي
الفالحــة ،وهــو ما ُيشـ ِّـكل تحّديـ ًا مزدوج ًا
لبرامـــج محاربـــة الجـــوع ،فمـــن جهـــة
ســـيتقلَّص حجـــم القـــوى العاملـــة فـــي
مج ــال إنت ــاج الغ ــذاء ،وم ــن جه ــة ثاني ــة
ســيزداد الضغــط علــى ســوق العمــل فــي
الم ــدن وس ــترتفع مع ــدالت البطال ــة مم ــا
يعنـــي فقـــراء أكثـــر واحتمـــال انضمـــام
أف ــواج أخ ــرى إل ــى الذي ــن يعان ــون م ــن
الجـــوع وســـوء التغذيـــة ،خاصـــة فـــي
ال ــدول النامي ــة ،حي ــث أنظم ــة الحماي ــة
االجتماعيــة ضعيفــة أو منعدمــة تقريبـاً.
إض ــاءة له ــذه الفك ــرة األخي ــرة ،عندم ــا
كان عـــدد األشـــخاص الذيـــن يعانـــون

معاناة سكان في الحصول على الماء الصالح للشرب (أثيوبيا)

قـــل مـــن  800مليـــون
مـــن الجـــوع َأ ّ
نســـمة فـــي  ،2015طالبـــت منظمـــة
الفـــاو باســـتثمارات تصـــل إلـــى 267
مليــار دوالر ســنوي ًا لمواجهــة الوضــع،
بم ــا ف ــي ذل ــك لإلنف ــاق عل ــى التغطي ــة
االجتماعيـــة .وجـــاء فـــي تقريـــر تلـــك
الســـنة أن «التغطيـــة االجتماعيـــة علـــى
تمكــن ،بالتأكيد،
نقديــة ِّ
شــكل تحويــات ّ
مـــن القضـــاء علـــى الجـــوع فـــي وقـــت
وجي ــز ،ولكنه ــا تس ــمح كذل ــك بتحس ــين
التغذيــة إذ يصبــح بوســع الفئــات األكثــر
فق ــرًا تنوي ــع نظامه ــا الغذائ ــي م ــن أج ــل
ٍ
صحـــة أفضـــل».
بالنســبة للنزاعــات المســلحة ،فقــد باتــت
أحـــد أكبـــر أســـباب ارتفـــاع الجـــوع،
كم ــا ه ــو الش ــأن ف ــي ع ــدد م ــن مناط ــق
الق ــارة اإلفريقي ــة ،قب ــل أن تنض ــم إليه ــا
دول ف ــي غ ــرب آس ــيا  .ه ــذه النزاع ــات
حطمـــت القـــدرات اإلنتاجيـــة ،الزراعيـــة
َّ
وغي ــر الزراعي ــة ،لبل ــدان مث ــل الع ــراق
وســـورية واليمـــن ونيجيريـــا وجنـــوب
الســـودان ومناطـــق أخـــرى .وحســـب
المشـــار
تقريـــر «الفـــاو» للعـــام ُ 2017
ثم ــة ملي ــاران نس ــمة م ــن س ــكان
إلي ــهّ ،
العال ــم كان ــوا يعيش ــون قب ــل س ــنة ف ــي
مناطــق تعــرف نزاعــات مســلحة ،وهــي
حالــة أفــرزت عــددًا متزايــدًا مــن الالجئين

الباحثيـــن عـــن مـــاذات آمنـــة ،ولكـــن
ٍ
غـــذاء ٍ
كاف لالســـتمرار فـــي
أيضـــ ًا عـــن
العيـــش .وباإلضافـــة إلـــى كـــون عـــدد
م ــن النزاع ــات تك ــون مرفوق ــة بسياس ــة
األرض المحروقـــة ،فـــإن ارتفـــاع عـــدد
الضحاي ــا المدنيي ــن خاص ــة والالجئي ــن
معنـــاه كذلـــك خســـارة قـــوة إنتاجيـــة
ٍ
وألعـــداد
كانـــت توفِّـــر الغـــذاء لنفســـها
الحّد،
أخــرى .وليــت األمــر يقــف عنــد هــذا َ
ذلــك أن البلــدان التــي تعيــش مثــل هــذه
األوضــاع المأســاوية تصبــح غيــر قادرة
علــى اســتقطاب اســتثمارات تســمح لهــا
بتوفيــر َحـٍد أدنــى مــن القــدرة علــى تلبية
حاجيــات ســكانها ،والحفــاظ علــى حجم
صادراته ــا وزيادته ــا م ــن أج ــل عالق ــات
تجاري ــة متوازن ــة ،ال تبعي ــة فيه ــا ،م ــع
ش ــركائها عل ــى مس ــتوى العال ــم.
ف ــي س ــياق وض ــع مقل ــق به ــذا الش ــكل،
يأتـــي الهـــدر الغذائـــي كقضيـــة تســـاهم
فـــي تهديـــد األمـــن الغذائـــي فـــي العالـــم
ـوع م ــن
الم ِّ
تقدم ــة أم ــام ن ـ ٍ
لتض ــع ال ــدول ُ
المس ــؤولية األخالقي ــة تج ــاه الش ــعوب
الت ــي تعان ــي م ــن نق ــص الغ ــذاء وتج ــاه
فئـــات واســـعة مـــن شـــعوبها أيضـــاً،
حي ــث ُتش ــير إحصائي ــات إل ــى أن نح ــو
 50مليــون أميركــي -على ســبيل المثال-
يعانــون مــن الجــوع ،لذلــك فقــد اعتمــدت

بع ــض ال ــدول ،مث ــل فرنس ــا ف ــي س ــنة
 ،2016قوانيـــن لمنـــع الهـــدر الغذائـــي
تهـــدف إلـــى التوعيـــة بأهميـــة الحفـــاظ
المســـتهَلكة والتـــي
علـــى األغذيـــة غيـــر ُ
وتتضمـــن
التـــزال ســـارية الصالحيـــة،
َّ
بالمقابـــل عقوبـــات وجـــزاءات عنـــد
المخالفـــة.
إن هــذه األســباب ليســت الوحيــدة التــي
فاقمــت المشــكلة الغذائية خالل الســنوات
األخي ــرة .ذل ــك أن قضي ــة الج ــوع ورق ــة
سياســـية أيضـــ ًا خاضعـــة للتجاذبـــات
ّ
مثـــل غيرهـــا مـــن األوراق التـــي قـــد
تكـــون ذات فائـــدة فـــي الضغـــط علـــى
الــدول لتغييــر سياســاتها ومواقفهــا مــن
القضايــا الســاخنة فــي الســاحة الدوليــة
كل القضايـــا
وضمـــان والئهـــا .وكمـــا ّ
األخـــرى التـــي يمكـــن للسياســـيين أن
يس ــتغلوها ف ــي مناوراته ــم ،س ــيواصل
الج ــوع تم ـ ُّـدده إل ــى فئ ــات أكث ــر مدعوم ـ ًا
واالجتماعيـــة،
االقتصاديـــة
باألزمـــات
ّ
ّ
وأيضــ ًا بغي ــاب تل ــك اإلرادة السياس ـّـية
التــي يمكنهــا الدفــع باتجــاه تحقيق هدف
القضـــاء علـــى الجـــوع ،ولـــو جزئيـــاً،
فـــي أفـــق  ،2030وذلـــك بالنظـــر إلـــى
ارتباطــه بأهـ ٍ
ـداف أخــرى ،سياسـّـية فــي
المســتدامة
جوهرهــا ،مــن أهــداف التنمية ُ
الس ــبعة عش ــر.
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ردود الفعـل حـول خطـاب الرئيـس الفرنسـي إيمانويـل ماكـرون عـن مسـتقبل أوروبا تفاوتت مـا بين ُمؤيِّد
و ُمعارض بتفاوت المشـارب الفكريّة والسياسـ ّية.

مستقبل أوروبا

ماكرون في خطاب السوربون
باريس :عبد الله كرمون

ألقــى الرئيــس الفرنســي إيمانويــل
مؤخــرًا خطابــ ًا فــي أحــد
ماكــرون
َّ
مدرجــات جامعــة الســوربون العريقــة،
حــول مســتقبل أوروبــا .واختيــار
المــكان بهــذا الصــدد ال يخلــو مــن داللــة،
ألن الســوربون -كمــا قــال ماكــرون-
مؤسســة علميــة ،ولكنهــا
ليســت مجـ َّـرد َّ
فكــرة ،أوجدهــا األســاف ودافعــوا عــن
إشــعاعها.
كان الخطــاب مســهباً ،كأنــه مونولــوغ
طويــل -كمــا وصفــه جيوفــروا كالفيــل،-
وقــد أتــى فيــه علــى «فكــرة أوروبــا».
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أوروبــا التــي تنتعــش انطالقــ ًا مــن
التصــور الــذي نصوغــه عنهــا .خطــاب
ُّ
يســعى إلــى الدفــاع عــن أوروبــا ،فمــا
هــي إذن مالمــح أوروبــا التــي يبتغيهــا
ماكــرون؟ ومــا هــي المنابــع التــي
ـور
يســتقي منهــا أفــكاره حــول هــذا التصـ ُّ
فكريــن
الم ِّ
الشــامل؟ ومــا هــي آراء ُ
والسياســيين فــي فحــوى خطابــه؟
تلخصــت أفــكار ماكــرون حــول المشــروع
َّ
األوروبــي فــي ثالثــة محــاور أساســية؛
الســيادة ،الوحــدة والديموقراطيــة.
ولرفــع تحــدي إرســاء هــذه الدعائــم

الكبــرى البــد مــن االضطــاع بمهــام
كثيــرة ،تضمــن الســيادة ،وتجعــل
الوحــدة ملتحمــة وتصــون أخيــرًا جوهــر
الديموقراطيــة.
التصــور
تــكاد تكــون الســيادة مفتــاح
ُّ
السياســي الشــامل لماكــرون حــول
تشــكل
أوروبــا ،فمــن َت َح ُّقِقَهــا ينحــدر
ُّ
جســدة للوجــه
الم ِّ
الجوانــب األخــرى ُ
الجديــد للقــارة المأمــول .غيــر أن
حديثــه عــن الســيادة األوروبيــة لــم
مفكريــن وسياســيين،
َيـ ُـر ْق للكثيريــنِّ ،
ميشــال أونفــري مثـاً ،أو أقطــاب اليمين

المتطـ ِّـرف ،وبعــض االشــتراكيين ،الذين
ُ
الوطنيــة
ال يحيــدون عــن الســيادة
ّ
بالمــرة فحــوى الســيادة
وينكــرون
ّ
األوروبيــة التــي يــرون أنهــا هالميــة،
وال معنــى لهــا البتــة ،بــل إنهــا خطــأ
فــادح ،حســب تيــري بوديــه الباحــث فــي
التاريــخ والقانــون ،ألن الحديــث ،فــي
نظــره ،عــن ســيادة االتحــاد األوروبــي،
يعنــي أن فرنســا ال ســيادة لهــا ،فــا
يمكــن أن يتحقَّــق االثنــان معــاً ،فإمــا
أن يقــوم واحدهمــا أو يقــوم اآلخــر.
ناهيــك عــن الخلــط ،حســب الباحــث،
مــا بيــن مصطلحــي «أوروبــا» و«االتحــاد
شــكل عصــب
األوروبــي» .ذلــك أن مــا ُي ِّ
أوروبــا بتاريخهــا وثقافتهــا المشــتركة،
كل مجــاالت العلــم
بــكل مــا ُأنجــز فــي ّ
ّ
ـن ال عالقــة لــه مــن قريــب
والمعرفــة َ
والفـّ
وال مــن بعيــد بالمشــروع البيروقراطــي.
شــكل
إنــه بالعكــس اســتئصال لمــا ُي ِّ
الــروح األوروبيــة الحّقــة .مثلمــا صــرح
ِ
المناهــض
جــان ليــك ميلونشــون ،هــذا
اآلخــر لمشــروع ماكــرون ،بأنــه يهــدف
إلــى ســحق ومحــو فرنســا ،بــأن ســعى
إلــى صنــع وجــه أوروبــا مــن ِقطــع
مختلفــة ُألصــق بعضهــا إلــى بعــض
كمــا ُاتفــق .وذلــك فــي جــو تفقــد فيــه
فرنســا أســباب فرادتهــا ،أي التصنيــع،
المدرســة واالســتقالل السياســي.
فــي المقابــل ،البــد أن يتداعــى إلــى
األذهــان أن الســيادة التــي يريدهــا
ماكــرون ألوروبــا تقــوم علــى فكــرة
المحـ َّـددة ،ثانيــا علــى
الرقعــة الجغرافيــة ُ
ــم التحصيــن
مســألة األمــن ،ومــن َث ّ
الصــارم لحــدود هــذه الجغرافيــة ضــدًا
كل مــا مــن شــأنه أن يمــس بهــا.
علــى ّ
لهــذا لفــت االنتبــاه إلــى التدفُّــق الهائــل
للمهاجريــن علــى أوروبــا ،وأشــاد
بالعمــل علــى وقفــه ،وذلــك بالتنســيق
والســهر علــى مراقبــة الحــدود بيــن
بلــدان االتحــاد ،وفــي الوقــت نفســه
يعلــن ماكــرون تأييــد اســتقبال الالجئيــن
جمــة إلــى
الذيــن يصلــون عبــر مخاطــر َّ
بــر األمــان األوروبــي ،والتســريع
بتمكينهــم مــن وضعيــة إداريــة ســليمة
تضمــن لهــم حقوقهــم الكاملــة فــي هــذا
البلــد األوروبــي أو ذاك.

ـل حيــزًا
الهـّـم األمنــي قــد احتـ ّ
واضــح أن َ
مهمـ ًا فــي المشــروع األوروبــي لماكــرون
مــن أجــل بنــاء ســيادة أوروبيــة صلبــة،
لكــن الســيادة ال تكتمــل أيضـ ًا ّإل بــإرداف
الشــق االقتصــادي للجانــب األول ،لذلــك
لــم يغفــل ماكــرون الحديــث عــن الســيادة
والنقديــة ،وهــو
االقتصاديــة
الماليــة،
ّ
ّ
ّ
موضــوع اختصاصــه واهتمامــه األول.
كمــا عـ َّـرج ماكــرون علــى قضايــا الطاقــة
مؤكــدًا علــى
والبيئــة واألمــن الغذائــيِّ ،
ضــرورة العمــل بفــرض الضريبــة علــى
الملوثيــن ،مــا يمكــن مــن زجرهــم فــي
أفــق العيــش فــي بيئــة ســليمة فــي
القريــب العاجــل.
أمــا العنصــر المهــم اآلخــر الــذي أولــى لــه
ماكــرون أهميــة خاصــة فهــو الثقافــة.
مشــيدًا بضــرورة إنشــاء جامعــات
أوروبيــة مــن طينــة خاصــة ،يســتطيع
الطلبــة أن يحصلــوا فيهــا علــى شــهادات
حــول الدراســات األوروبيــة ،وأن
يشــترط فيهــم إتقــان لغتيــن أوروبيتيــن
قــل .فرهــان التعليــم والتثقيــف
علــى ا َأل ّ
ســتبعداً ،بــل إنــه ينغــرس
م
َ
ليــس قــط ُ
فــي صميــم المشــروع األوروبــي
لماكــرون.
وكمــا ســبق وأن أشــرنا إلــى ذلــك،
وشــاجب.
فلخطــاب ماكــرون ُمتحاِلــف
ِ
فكريــن اليــوم ليســوا
الم ِّ
والكثيــر مــن ُ
علــى وفــاق مــع فحــواه .أبرزهــم
الفكريــة الفرنســية:
علــى الســاحة
ّ
ميشــال أونفــري ،إيمانويــل تــود ،أالن
فينكلكــروت ،ريجيــس دوبــري ،هــؤالء
التوجهــات
ُكلّهــم وغيرهــم ال يشــاركون
ُّ
األيديولوجيــة الرئاســية ،ســواء تعلَّقــت
بأوروبــا فــي خطــاب الســوربون أو
خطــاب اليونــان قبلــه ،أو بالقضايــا
الداخليــة للبلــد.
المقربــون مــن شــخصية رئيــس
يتــرددون فــي تمجيــد
الجمهوريــة ،ال
َّ
ثقافــة ماكــرون وتكوينــه الفكــري .ذلــك
س الفلســفة ،وتعــاون
أنــه كان قــد َد َر َ
مــع بــول ريكــور فــي تقييــد إحــاالت
عملــه األخيــر ،وهــو عمــل تقنــي لــم
يعــد يقـ َـو عليــه ريكــور حينهــا وأســنده
ــد َم إليــه .لكــن
إلــى ماكــرون الــذي ُق ِّ
ــن يتســاءل :هــل كانــت تلــك
هنــاك َم ْ

األلفــة البســيطة كافيــة العتبــار ماكــرون
متشــبع ًا بفلســفة الرجــل ،اللهــم مــن
البعــد المســيحي ألوروبــا .وكــذا
جانــب ُ
البعــد الليبرالــي ،ســواء كان
مــن ناحيــة ُ
فــي السياســة أو االقتصــاد؟ ..فــإذا كان
لزمــن وجيــز مــع بــول ريكــور
اتصالــه
ٍ
ا بــأن يتأثَّــر بعــدد مــن أفــكاره
كفيــ ً
الليبراليــة فــإن الشــيء نفســه حــدث
مــع هابرمــاس األلمانــي الــذي يقتســم
معــه أفــكاره حــول أوروبــا وحــول
ثمــة
الديموقراطيــة الليبراليــة .ومــن ّ
الكثيــر مــن المفاهيــم التــي تــرد كثيــرًا
علــى لســانه ،بــل يــورد إحــاالت كاملــة
لهــذا الفيلســوف أو ذاك دون تســميته.
ـرددون بــأن األفــكار
الكثيــرون أيض ـاً ،يـ ِّ
الــواردة فــي خطــاب ماكــرون حــول
مســتقبل وســيادة أوروبــا ،الــذي ألقــاه
فــي جامعــة الســوربون ،يعــود ُجلّهــا
إلــى برنامــج الليبرالييــن الديموقراطيين
األلمــان ،الذيــن يــكاد يتفــق معهــم
ا فــي كثيــر مــن محــاور
جملــة وتفصيــ ً
ً
برنامجهــم ،بــل يســاندونه هــم أيضــ ًا
ضــدًا علــى الحــركات االنفصاليــة
الضيقــة.
الوطنيــة
وأصحــاب المشــاعر
ِّ
ّ
كل مقترحاتــه،
وإن كانــوا ال يقاســمونه ّ
تعلــق منهــا بالجانــب المالــي
الم ِّ
خاصــة ُ
والنقــدي.
إشــارة أخــرى ينبغــي ذكرهــا ،تتعلَّــق
بمــا تعلَّمــه ماكــرون مــن بــول ريكــور؛
صــرح :إن
ففــي اعتــراف خــاصُ ،ي ِّ
ريكــور كان قــد صمــت ،فــي منتصــف
الســتينيات ،فــي زمــن كان عليــه أن
يتكلَّــم فيــه ،ولــم تســتهوه السياســة،
لذلــك انتقــل ماكــرون مــن الفلســفة
وعالــم المــال واألعمــال إلــى حلبــة
السياســة كــي ُيحقِّــق شــيئ ًا ممــا نــدم
شــيخه علــى عــدم اإلتيــان بــه.
إجمــا ًال يمكــن القــول ،بأنــه إن كانــت
تظهــر فــي خطابــات ماكــرون بعــض
عينــة ،فذلــك
اإلشــارات إلــى مرجعيــة ُم َّ
ال ينــم عــن منطلقــات تحليليــة قائمــة
بذاتهــا ،خاصــة إذا اســتحضرنا الرؤيــة
المثاليــة لفكــرة الليبراليــة والرفاهيــة
التــي ال تأخــذ بعيــن االعتبــار حــدود
وإمكانيــات الواقــع األوروبــي فــي
وتعــدد ثقافاتــه…
تفــاوت اقتصاداتــه
ُّ
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باهتمام واسع على المستوى
على مدار األعوام الماضية ،وإلى اليوم ،تحظى الدراما التركية
ٍ
مكنها من توفير عائدات ملفتة ومؤثِّرة في حجم الصادرات .لكن سؤا ً
العالمي ّ
ال ،ال َمف ّر من
التناقض المرتبط باإلجابة عنه ،يثير الفضول؛ فعلى الرغم من نجاح الدراما داخليًا وخارجيًاّ ،إل أن
السينما التركية لم تستطع مجاراة نظيرتها الدراما.

الدراما التركية

هل نجحت على حساب السينما؟
سايل شبل
هـــل كانـــت الســـينما التركيـــة ضحيـــة
التركيـــز الكلّـــي علـــى الدرامـــا؟
فالمالحـــظ أن هـــذه األخيـــرة تحظـــى،
بديهيـــاً ،باهتمـــام شـــركات اإلنتـــاج
نظ ــرًا للمكاس ــب الربحي ــة العالي ــة الت ــي
ُيحقِّقه ــا اإلنت ــاج الدرام ــي ،ع ــاوة عل ــى
ك ــون نج ــوم الشاش ــة األت ــراك يتجه ــون
للدرامـــا ويبتعـــدون عـــن الســـينما
مقارنـــة باألعمـــال
لضعـــف األجـــور
ً
الدراميـــةُ .يضـــاف إلـــى هـــذه العوامـــل
المؤلِّفي ــن عل ــى الكتاب ــة للدرام ــا
تركي ــز ُ
التليفزيونيـــة دون غيرهـــا.
كان للنجـــاح المنقطـــع النظيـــر الـــذي
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حقَّقــه مسلســل «نــور» بطولــة :كيفانــج
تاتليتـــوغ (مهنـــد) وســـونجول اودن
(نــور) دور حاســم فــي هجــرة المهنييــن
ومحترفـــي الصناعـــة الســـينمائية فـــي
ٍ
بشـــكل جماعـــي.
تركيـــا نحـــو الدرامـــا
شـــركات اإلنتـــاج التركيـــة وجـــدت
بعـــد هـــذا النجـــاح ســـوقها الواســـع
واألكثـــر مردوديـــة ،خاصـــة بعدمـــا
تهافت ــت القن ــوات العربي ــة عل ــى ش ــراء
المسلســـات التركيـــة وبـــث الحلقـــة
الواح ــدة ف ــي ث ــاث حلق ــات لتتناس ــب
مــع طبيعــة المشــاهد العربــي والقنــوات
العربيـــة والمســـاحات اإلعالنيـــة .فـــي

المقابـــل ضعـــف اإلنتـــاج الســـينمائي،
خاصـــة أن األفـــام التركيـــة ال تتســـم
باإلطال ــة مقارن ـ ًـة بالمسلس ــات ،حي ــث
ال تتع ــدى مــّدة الفيل ــم الترك ــي الس ــاعة
ونص ــف الس ــاعة ،فيم ــا تتع ـ َّـدى الحلق ــة
الواحـــدة مـــن المسلســـل الســـاعتين.
وبع ــد أع ــوام قليل ــة م ــن تصدي ــر الدرام ــا
التركي ــة ف ــي الوط ــن العرب ــي ت ـ ّـم فت ــح
س ــوق جدي ــد له ــا بالمكس ــيك وأوروب ــا
واألميركيتيـــن ممـــا جعـــل المنتجيـــن
والمؤلِّفيـــن والممثِّليـــن يبحثـــون
ُ
عـــن الدرامـــا علـــى حســـاب الســـينما.
وبالنســـبة للنجـــوم األتـــراك فقـــد بـــات
أجـــر الممثِّـــل فـــي الحلقـــة الواحـــدة
ال يختلـــف كثيرًا عـــن أجـــره فـــي
فيلم س ــينمائي ،ه ــذا م ــع األخ ــذ بعي ــن
االعتبـــار أن أغلـــب المسلســـات تنتـــج
علـــى مـــدار موســـمين دون أن ننســـى
إغـــراءات الشـــهرة واالنتشـــار خـــارج
تركيـــا بالنســـبة للممثِّـــل.
ومـــع انتشـــار التوزيـــع شـــرق ًا وغربـــ ًا
ُدبلجـــت المسلســـات التركيـــة ألكثـــر
تـــم
مـــن لغـــة ،فعلـــى ســـبيل المثـــال ّ
بيـــع المسلســـل التاريخـــي «القـــرن
العظي ــم» ،أو كم ــا ه ــو مع ــروف عربيــ ًا
بـ«حريــم الســلطان» إلــى ِعـّدة دول ،مــن
بينهـــا الصيـــن وأفغانســـتان وألبانيـــا

وأذربيجـــان وبنغالديـــش والبوســـنة
والهرســك وبلغاريــا وتشــيلي وكرواتيــا
وقبـــرص وفرنســـا وجورجيـــا والمجـــر
وإندونيســـيا وإيطاليـــا والواليـــات
المتح ــدة األميركي ــة ِ
وع ـّدة دول عربي ــة،
مـــن بينهـــا مصـــر وتونـــس والمغـــرب
والســـعودية...
َظلَّـــت صناعـــة الســـينما التركيـــة أمـــام
ّيـــاً .الممثِّـــل
هـــذا الوضـــع َفنّـــا محلّ
التركـــي «خالـــد أرغنـــش» الشـــهير
بـ«الس ــلطان س ــليمان» يق ــول ف ــي أح ــد
لقاءات ــه التليفزيوني ــة إن ــه عل ــى الرغ ــم
م ــن نج ــاح الدرام ــا التركي ــة وانتش ــارها
بهـــذا الشـــكل ّإل أنهـــا أثـــرت علـــى
ٍ
بشـــكل ســـلبي ،وبعـــد أن كان
الســـينما
مـــن الضـــروري أن يفـــوق الرصيـــد
الســـينمائي للممثِّـــل رصيـــده الدرامـــي
س ــاهم نج ــاح الدرام ــا ف ــي تغيي ــر ه ــذه
المعادلـــة وأصبحـــت هـــي مـــن تصنـــع
الفنَّـــان ،األمـــر الـــذي لـــم تعـــد تحقِّقـــه
الســـينما .تقـــول المخرجـــة التركيـــة
«هـــال ســـرال» مخرجـــة مسلســـل
«العشـــق الممنـــوع» وتتســـاءل« :مـــا
ذنـــب فاطمـــة غـــول» و«حـــب أعمـــى»؟
تتطـــور
فـــي كـــون الدرامـــا التركيـــة
َّ
ٍ
كبيـــر ومذهـــل .هـــذا مكســـب
بشـــكل
ٍ
كبيـــر بعدمـــا كانـــت الســـينما والدرامـــا
أيض ـ ًا محليتي ــن .وت ــرى «ه ــال س ــرال»
أن الدرامـــا تســـتطيع خـــال الســـنوات
القليل ــة القادم ــة فت ــح س ــوق للس ــينما
التركيـــة بالخـــارج.
فـــي تصريـــح آخـــر للممثِّلـــة التركيـــة
«نـــور فتـــاح أوغلـــو» التـــي اشـــتهرت
بالس ــلطانة ناه ــد دوران بع ــد مش ــاركتها
فـــي المسلســـل التاريخـــي «حريـــم
الســـلطان» ،تعتـــرف بأنهـــا ال تهتـــم
بالســـينما التركيـــة ،ولـــم تشـــارك فـــي
الفنّـــي
أي فيلـــم علـــى مـــدار مشـــوارها َ
ـرددت ف ــي قب ــول
من ــذ  12عامــاً ،كم ــا ت ـ َّ
العديـــد مـــن األدوار الســـينمائية التـــي
ُعرض ــت عليه ــا ألنه ــا ت ــرى أن الس ــينما
التركيـــة لـــن تضيـــف إلـــى ســـيرتها
شـــهرة واســـعة
ّيـــة كنجمـــة حقَّقـــت
ً
َ
الفنّ
عب ــر ِعــّدة أعم ــال درامي ــة كان أش ــهرها
أداءهـــا لـــدور بيـــكار فـــي مسلســـل
«العشــق الممنــوع» .كمــا نجــد أن الممثــل

قـــدم
التركـــي «خالـــد أرغنـــش» الـــذي َّ
ِعــّدة أعم ــال درامي ــة ناجح ــة كمسلس ــل
«الق ــرن العظي ــم» ،أو كم ــا ه ــو مع ــروف
عربيـــ ًا بحريـــم الســـلطان ،و«يبقـــى
الحب» و«أن ــت وطن ــي» ...ال يمل ــك ف ــي
رصي ــده الس ــينمائي س ــوى فيلمي ــن ل ــم
يتعـــد عائدهمـــا فـــي الســـينما المليـــون
َ
ليـــرة تركيـــة فيمـــا حقَّـــق مسلســـله
«حريـــم الســـلطان» عـــن مواســـمه
تعـــدت مليـــارات
األربعـــة أرباحـــ ًا
َّ
يحقــق أرباح ـ ًا حتــى
الــدوالرات ومــازال ِّ
اآلن .وكذلـــك الممثِّـــل التركـــي «أنجيـــن
أكيـــورك» الشـــهير بـ(كريـــم) ،والـــذي
حقَّـــق نجاحـــات كبيـــرة ،ســـواء مـــع
مسلس ــل «فاطم ــة» أو «العش ــق األس ــود»
بمشـــاركة الممثِّلـــة «توبـــا بيوكســـتون»
الشـــهيرة بـ(أيليـــن) ،ال يملـــك هـــو
اآلخـــر ســـوى فيلـــم ســـينمائي واحـــد

الفنّـــي ،وهـــو فيلـــم
فـــي رصيـــده َ
«مشـــكلة صغيـــرة فـــي أيلـــول» ،الـــذي
شـــاركته بطولتـــه الممثِّلـــة التركيـــة
«فرح زينـــب عبـــد اهلل» .وعلـــى الرغـــم
مـــن النجـــاح الـــذي حقَّقـــه الثنائـــي
فـــي ِعـــّدة مسلســـات ّإل أن الفيلـــم لـــم
حق ــق نجاحــ ًا يذكر ،ولذل ــك ل ــم ُيك ـ ّـرر
ُي ِّ
«أنجيـــن» أو «فـــرح زينـــب عبـــد اهلل»
مـــرة أخـــرى.
التجربـــة الســـينمائية ّ
قـــدم الصناعـــة
فـــي الوقـــت الراهـــن ال ُت ِّ
الس ــينمائية التركي ــة أكث ــر م ــن خمس ــة
يتخطــى عائــد معظمهــا
أفــام ســنوياً ،ال
ّ
فـــي أفضـــل حاالتـــه مئـــة ألـــف ليـــرة
تركي ــة مم ــا يجعله ــا صناع ــة خاس ــرة،
ٍ
بشـــكل خـــاص والممثِّليـــن
للمنتجيـــن
بش ـ ٍ
ـكل ع ــام ،حي ــث تنخف ــض أرباحه ــا
عـــن تكلفتهـــا كثيـــراً.
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ميديا

باتت مواقع التواصل االجتماعي تعج بمقاطع الفيديو التي يتم تصويرها بالهواتف الذكية
وكاميرات «غوبروز  »GoProsمن مصادر مختلفة بجميع أنحاء العالم ،لكنها تشترك في خاصية
ُمم َّيزة :من األفضل مشاهدتها صامتة أو حذف خاصية الصوت فيها.

مقاطع فوق ال ّلغة!

من األفضل ُمشاهدتها صامتة
عبدالله بن محمد

يمكـــن القـــول إننـــا نعيـــش اليـــوم
العصـــر الذهبـــي للفيديـــو الصامـــت.
ورغ ــم أنن ــا نس ــتخدم الس ــماعات عن ــد
طورت
مشــاهدة مقاطع يوتيوب ،فقد َّ
وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي ثقاف ــة
بصريــة صامتــة خاصـ ًـة بهــا .أصبــح
ّ
الفيســـبوك وتويتـــر وانيســـتجرام
تشـــجع علـــى تصفُّـــح المحتـــوى
عـــزز تقاطـــر
المسترســـل ،ممـــا
َّ
الفيديوه ــات الت ــي تس ــعى إل ــى ج ــذب
ـاج صوتــي محتمل.
المشــاهد دون إزعـ ٍ
كل زواي ــا
ـي
ـ
ف
ـر
ـ
تنتش
المقاط ــع الت ــي
ّ
اإلنترنـــت هـــي تلـــك التـــي يمكـــن أن
ُتس ــتهَلك ف ــي أي م ــكان دون إزع ــاج:
ف ــي مت ــرو األنف ــاق ،عل ــى الرصي ــف،
فــي مكتــب الطبيب ،غرف النوم ،وراء
منضــدة العمــل أو تحــت الطاولــة فــي
القس ــم .إنه ــا م ــن الن ــوع ال ــذي يس ــمح
بتجــارب خاصــة فــي األماكــن العامــة.
وفـــي الســـوق العالميـــة لإلنترنـــت،
المقاط ــع الصامت ــة تتج ــاوز الحواج ــز
اللُّغوي ــة ،فيفهمه ــا المش ــاهدون عل ــى
الف ــور م ــن بيوري ــا إل ــى باري ــس.
14
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مؤخـــرًا كشـــفت شـــركة Tubular
َّ
تخصصـــة فـــي تحليـــات
الم ِّ
ُ ،Labs
الفيديوهـــات علـــى اإلنترنـــت ،أن
تداولـــة علـــى
الم َ
مـــن بيـــن المقاطـــع ُ
الفيســـبوك مـــن إنتـــاج الشـــركات
ركـــز  46فـــي المئـــة مـــن
اإلعالميـــةّ ،
المشـــاهدين علـــى أشـــرطة الفيديـــو
الصامتــة تمامـ ًا أو المرفقــة بموســيقى
حبــذ
فقــط .وفــي الممارســة العمليــةُ ،ي ِّ
معظــم المســتخدمين مشــاهدة المقاطع
الصامتــة علــى الشــبكات االجتماعيــة،
تؤكـــده وكالـــة BBDO
وهـــو مـــا ِّ
تخصصـــة فـــي مجـــال
الم ِّ
العالميـــة ُ
اإلعالنــات بــأن أكثــر مــن  85فــي المئة
مــن مقاطــع الفيديــو الخاصــة بزبائنها
عل ــى فس ــيبوك يت ــم مش ــاهدتها بع ــد
إخفـــاء الصـــوت.
نج ــاح ه ــذا النم ــط الجدي ــد م ــن المش ــهد
المرئـــي علـــى وســـائل التواصـــل
االجتماعيــة يعــود إلــى قدرتــه علــى نيل
اإلعج ــاب دون ح ــوار ،س ــرد أو س ــياق
إضافــي كبيــر .ولالســتمتاع بالمشــاهدة
بعيـــدًا عـــن التأثيـــرات الصوتيـــة،

قـــام صانعـــو الفيديوهـــات فيروســـية
االنتشــار بإحيــاء بعــض التقنيــات التــي
طبع ــت الفيل ــم الصام ــت من ــذ أكث ــر م ــن
 100ع ــام .وق ــال جيم ــس لي ــو كاهي ــل،
أســتاذ الدراســات الســينمائية بجامعــة
تتعل ــق بالصدف ــة
ـباب َّ
تورونت ــو« :ألس ـ ٍ
أكثــر مــن البحــث فــي معرفــة األســباب،
ش ــهدنا ع ــودة النم ــط التواصل ــي ال ــذي
يركـــز علـــى الصـــورة» .ومـــن بيـــن
ِّ
ميــزة :التركيــز على المشــهد،
الم
ـماته
سـ
ُ َّ
الصـــور الصادمـــة ،الحيـــل البارعـــة،
التقـــاط لحظـــات غيـــر ُمتوقَّعـــة فـــي
ســيناريوهات يمكــن التعـ ُّـرف إليها على
الفــور ،التفاعــل بيــن الّنــص والصــورة
وتســـليط الضـــوء علـــى نجـــوم مـــن
األطف ــال والحيوان ــات.
أصبحـــت التجـــارب الســـينمائية
القصيــرة األولــى  -المقاطــع الصامتــة
يتطـــور
التـــي ظهـــرت حتـــى قبـــل أن
َّ
الفيلــم إلــى الروايــة الطويلــة فــي بداية
القـــرن العشـــرين  -تعـــرف «بســـينما
الجـــذب» بعبـــارة أســـتاذ الســـينما
بجامعـــة شـــيكاغو تـــوم غانينـــغ

في السوق
العالمية
لإلنترنت،
المقاطع
الصامتة
تتجاوز الحواجز
ال ُّلغوية

 Tom Gunningبفضــل نجاحهــا فــي
ـوع م ــن التأثي ــر الحس ــي أو
تحقي ــق ن ـ ٍ
الفس ــيولوجي ب ــد ًال م ــن س ــرد قص ــة.
وتـّـم اختــزال أشــرطة الفيديــو الحديثــة
لتتناســـب مـــع فتـــرات اهتماماتنـــا
ذكرنـــا بعـــض
وتركيزنـــا .كمـــا ُت ِّ
العــادات فــي مشــاهدة فيديو الوســائط
االجتماعيـــة بجهـــاز كينيتوســـكوب
أديســـون ،ضمـــن تقنيـــات مشـــاهدة
مكـــن
األفـــام فـــي بداياتهـــا ،والتـــي ُت ِّ
األشـــخاص مـــن مشـــاهدة مقاطـــع
قصيــرة عبــر ثقــب البــاب ،فتقـ ِّـدم بذلك
كل شــيء .هكذا
تلصصــة علــى ّ
نظــرة ُم ِّ
عــاد بنــا الفيديــو المحمــول مـّـر ًة أخــرى
إلــى شـ ٍ
ـينمائي قديـٍـم جــدًا يقتصر
ـكل سـ
ٍ
علــى مشــهد واحــد .وقــد ظهــرت األفــام
ٍ
بكـــر بفضـــل
الصامتـــة فـــي
وقـــت ُم ِّ
األخوي ــن أوغس ــت ولوي ــس لومي ــار،
وكذلـــك المختـــرع األميركـــي تومـــاس
ـتمدت خصائصه ــا م ــن
إديس ــون ،واس ـ َّ
عـــروض الســـيرك ودائـــرة فوديفيـــل
تضـــم فنّانـــي األداء.
التـــي
ّ
األفـــام المبكـــرة صنعـــت النجـــوم

انطالقـــ ًا مـــن الخشـــبة الســـاحرة
عودة
والعبــي الســيرك ،واليــوم نشــهد
ً
لمش ــهٍد بص ــري مج ـ َّـرد عل ــى المنص ــات
االجتماعي ــة ،س ــواء م ــن خ ــال الحي ــل
تقنــة لممثِّليــن بارعيــن
الم َ
التكنولوجيــة ُ
عفوي ــة لعجائ ــب الطبيع ــة.
أو مش ــاهد
ّ
كان المخرجــون األوائــل يتطلعــون إلــى
«التقــاط مشــاهد ال يمكــن أن ُتعــاد مـّـر ًة
مر ًة واحدة».
أخــرى ،ألنهــا ال تحــدث ّإل ّ
ث ـّـم -وف ــي وق ــت وجي ــز -ت ـّـم التروي ــج
ـتحدثة التي تســمح
المسـ َ
لحيــل الكاميــرا ُ
لحـــق بهـــا
ت
واقعيـــة
بالتقـــاط صـــور
ُ َ
ُم ِّ
ؤثــرات فتبــدو رائعــة ،عجيبــة ومذهلة
بشـ ٍ
ـكل ال ُيصـ َّـدق .ومنــذ بدايــات الفيديــو
ـل
علــى شــبكة اإلنترنــت ،كان هنــاك ميـ ٌ
لمشــاهدة الصــور الصادمــة وتقاســمها،
لكـــن وســـائل التواصـــل االجتماعيـــة
طـــورت بدورهـــا نمـــط اســـتهالكنا
قـــد َّ
ـجعت المقاطع
ـ
وش
ـري،
ـ
البص
ـوى
للمحتـ
ّ
التـــي توفـــر اإلشـــباع الفـــوري دون
ـياق صوت ــي.
الحاج ــة إل ــى س ـ ٍ
كل الحـــوارات
وفـــي
ظـــل غيـــاب ّ
ّ
بك ــرة
الم ِّ
والرواي ــاتَّ ،
رك ــزت األف ــام ُ

علــى «الوقائــع» ،أو الســياقات ســهلة
الفه ــم والهض ــم للجمه ــور .ف ــي كثي ـ ٍـر
م ــن األحي ــان ،وف ــي معظ ــم منص ــات
وســائل التواصــل االجتماعية الحديثة
اليـــوم أو حتـــى األفـــام الصامتـــة
النصي ــة ُتق ـ َّـدم
قديمــاً ،كان ــت القرائ ــن
ّ
للمشـــاهدين بمعـــزل عـــن المشـــهد
صـــور  -ســـواء عناويـــن األفـــام
الم
َّ
ُ
التــي ُتعـ َـرض لجمهــور بدايــات القــرن
العشـــرين أو تعليقـــات الفيســـبوك
وجهـــة للمشـــاهدين اليـــوم ،مـــع
الم َّ
ُ
عناويـــن مـــن نـــوع «شـــاهد مـــاذا
حـــدث لهـــا بعـــد أن التقطـــت صـــورة
«تخي ــل م ــاذا وج ــدوا ف ــي
جريئ ــة» أو
َّ
النف ــق» ...وه ــي بذل ــك ت ــوازي ش ــكل
الميم ــي الحدي ــث م ــن خ ــال رب ــط في ــد
كل جزء من مســاحة
الصغــر ،ليصبــح ّ
لوحـــة وامضـــة .يمكننـــا
شاشـــاتنا
ً
كل شـــيء ســـيكون
أن نتوقَّـــع بـــأن ّ
أســرع ،أكثــر إشــراق ًا وخاطفـ ًا للبصــر
فــي المســتقبل  -فقــط -بصـ ٍ
ـوت خافــت
ربم ــا.
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قضية

فلسطين..
ضمير العالم
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بحسب المعلومات األساس ّية على موقع األمم الم َّتحدة؛ فإن اليوم الدولي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( 29نوفمبر/تشرين الثاني) فرصة ،يُ ِّ
ركز فيها

المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قض ّية فلسطين لم تُ َح ّ
ل بعد ،وأن
الشعب الفلسطيني لم يحصل ،بعد ،على حقوقه غير القابلة للتصرُّف ،على الوجه
ُّ
ّ
تدخل خارجي،
الحق في تقرير المصير دون
حددته الجمعية العا ّمة ،وأ ّولها
الذي َّ

ّ
ّ
وحق الفلسطينيين في العودة إلى
والحق في االستقالل الوطني والسيادة،
ديارهم وممتلكاتهم التي أُبْعدوا عنها.

ّ
الخاص ،ك َّتاب من فلسطين يرصدون حال التضامن مع القضية
الملف
في هذا
ّ
الفلسطينية ،بين األمس واليوم.
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تطور دراماتيكي ،فبينما كان البلدوزر اإلسرائيلي من نوع
في يوم  16مارس/آذار  2003حدث
ُّ
تقدمت المتضامنة األميركية «راشيل كوري» أمام
كتربيلر «دي »9يشرع بهدم منزل فلسطيني،
َّ
البلدوزر تطالبه بالتو ُّقف عن الهدم مستخدمة ُمك ِّبرًا للصوت ،لكن الجندي سائق البلدوزر قام
ّ
بحق البشريّة.
بدهس راشيل المتضامنة واإلنسانة الشجاعةُ ،مرتكبًا أبشع جريمة

موت راشيل في غزة
توفيق أبو شومر*

من ــذ انتفاض ــة األقص ــى ع ــام  ،2000قام ــت س ــلطات االحت ــال
بتدمي ــر المط ــار والبني ــة التحتي ــة الت ــي ش ـّـكلت أح ــد مقوم ــات
إنه ــاء االحت ــال وتحقي ــق االس ــتقالل .وأمع ــن المحتّل ــون ف ــي
تدميــر المنــازل التــي تقــع علــى الحــدود المصرية-الفلســطينية،
وتدميـــر األراضـــي الزراعيـــة المحاذيـــة لدولـــة االحتـــال ،مـــا
أدى إلـــى تشـــريد مئـــات العائـــات ووضعهـــم فـــي شـــروط
ال
مزريــة وغيــر إنســانية .فــي تلــك األثنــاء أخــذ التضامــن شــك ً
تأسس ــت لدع ــم
ُم َّ
نظمــ ًا عب ــر (حرك ــة التضام ــن الدولي ــة) الت ــي َّ
والمكونــة مــن عشــرات الشــباب والشــابات
ـطيني
ـ
الفلس
ـعب
ـ
الش
َّ
األميركييـــن والبريطانييـــن والكندييـــن المناهضيـــن لالحتـــال
والعنصري ــة والقم ــع واالضطه ــاد.
وعب ــر «حرك ــة غ ـّـزة الح ـ َّـرة» الت ــي تض ـّـم مدافعي ــن ع ــن حق ــوق
اإلنســـان وإعالمييـــن ،ومنظمـــة اإلغاثـــة التركيـــة ،وغيرهـــا
م ــن المنظم ــات الدولي ــة العامل ــة ف ــي القط ــاع ،ش ــرع المجتم ــع
المدنــي الفلســطيني فــي قطــاع غـّـزة ،باالشــتراك مــع المنظمــات
المذكــورة ،بتنظيــم سلســلة مــن فعاليــات التضامــن مــع األســر
الفلســطينية المنكوبــة علــى امتــداد الشــريط الحــدودي المتاخــم
لمدين ــة رف ــح ،وم ــع المزارعي ــن الذي ــن ُحِرم ــوا م ــن العم ــل ف ــي
أراضيه ــم المتاخم ــة لدول ــة االحت ــال ،وم ــع الصيادي ــن الذي ــن
يتعرضــون لتهديــد الزوارق الحربية اإلســرائيلية أثناء مزاولتهم
َّ
لمهنــة الصيــد فــي جـ ٍ
ـزء مــن الميــاه اإلقليميــة الفلســطينية ،كان
المتضامنون يحاولون بأجســادهم منع البلدوزرات اإلســرائيلية
م ــن ه ــدم المن ــازل وتش ــريد مواطنيه ــا ،ويس ــاعدون العائ ــات
المشـ َّـردة ،وبخاصــة األطفــال علــى البقــاء.
ُ
فرديــة لمتضامنيــن دولييــن أحدثــت
شــهد قطــاع غـّـزة ،بطــوالت ّ
تأثيـــرًا فـــي الـــرأي العـــام العالمـــي بفعـــل فضحهـــا للوحشـــية
اإلس ــرائيلية وتس ــليطها األض ــواء عل ــى المعان ــاة الفلس ــطينية
الناجمــة عــن االنتهــاكات اإلســرائيلية الفادحــة للقانــون الدولــي
وتحدي ــدًا «اتفاقي ــة جني ــف الرابع ــة» و«العه ــد الدول ــي لحق ــوق
تطـــور
اإلنســـان» .ففـــي يـــوم  16مـــارس/آذار  2003حـــدث
ُّ
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دراماتيكــي ،فبينمــا كان البلــدوزر اإلســرائيلي مــن نــوع كتربيلر
تقدمـــت المتضامنـــة
«دي »9يشـــرع بهـــدم منـــزل فلســـطينيَّ ،
بالتوق ــف
األميركي ــة «راش ــيل ك ــوري» أم ــام البل ــدوزر تطالب ــه
ُّ
كب ــرًا للص ــوت ،لك ــن الجن ــدي س ــائق
ع ــن اله ــدم مس ــتخدمة ُم ِّ
البلــدوزر قــام بدهــس راشــيل المتضامنــة واإلنســانة الشــجاعة،
ـرية.
ُمرتكبــ ًا أبش ــع جريم ــة بح ـ ّ
ـق البش ـ ّ
قدمتهـــم راشـــيل قـــد نجحـــوا
م
وفـــي
وكان المتضامنـــون،
ُ ِّ
فـــي منـــع الهـــدم لمـــدة ســـاعتين مســـتخدمين أجســـادهم
وشـــجاعتهم ،بعـــد ذلـــك ضـــاق صـــدر وعقـــل المحتلّيـــن
المســـتعمرين فســـمحوا للبلـــدوزر الضخـــم الـــذي يـــزن 60
طنـ ًا بســحق جســد راشــيل الغــض ،لينهــي حياتها بوحشـّـية
منقطع ــة النظي ــر .أح ــدث م ــوت راش ــيل صدم ــة ف ــي ال ــرأي
الع ــام العالم ــي ال ــذي رأى بالص ــورة والص ــوت الوحش ـّـية
كل من يتضامن
اإلســرائيلية ضد الشــعب الفلســطيني وضد ّ
معهــم ،وأحــدث صدمــة فــي المجتمــع الفلســطيني المحافــظ
ـرف إلــى أصدقائــه وحلفائــه الحقيقييــن المخلصين
الــذي تعـ َّ
بقطــع النظــر عــن الجنســية والديانــة .وقــد كشــفت راشــيل
ف ــي آخ ــر رس ــائلها األخي ــرة الوحش ـّـية اإلس ــرائيلية عل ــى
أرض الواقــع بالقــول« :إن أي عمــل أكاديمــي أو أي قــراءة
أو أي مش ــاركة بمؤتم ــرات أو مش ــاهدة أف ــام وثائقي ــة أو
ســـماع قصـــص وروايـــات لـــم تكـــن لتســـمح لـــي بـــإدراك
تخيــل ذلك إذا لم تشــاهده بنفســك».
الواقــع هنــا ،وال يمكــن ُّ
وهــي كمــا تقــول شــاهدت التدميــر المنهجــي لقــدرة الشــعب
الفلســطيني علــى الحيــاة ،ذلــك األمــر المرعــب حقـاً .كانــت
عبــرة عن ذلــك بالقول
راشــيل تخشــى مــوت الفلســطينيين ُم ِّ
أحيانــ ًا كن ــت أجل ــس لتن ــاول وجب ــة العش ــاء م ــع الن ــاس،
وأنــا أدرك تمامـ ًا أن اآللــة العســكرية اإلســرائيلية الضخمــة
تحاصرنــا ،وتحــاول قتل هــؤالء الفلســطينيين الذين أجلس
معهــم .لكنهــا ماتــت كمــا يمــوت الفلســطيني .رحلــت راشــيل
توح ــدت م ــع الضحاي ــا الفلس ــطينيين ف ــي مواجه ــة
بع ــد أن َّ

المحتلّي ــن ،وبع ــد أن اعتق ــدت
أن فلس ــطين ق ــد تك ــون مص ــدر
أمـــل للمناضليـــن ضـــد الظلـــم
فــي جميــع أنحــاء العالــم ..هــذا
قضيـــة
مـــا قالتـــه أم راشـــيلّ .
راشـــيل دشـــنت نوعـــ ًا جديـــدًا
مـــن االســـتقطاب العالمـــي
ـرض
الصري ــح م ــع ش ــعب يتع ـ َّ
للمــوت والحصــار الخانــق مــن
ِقب ــل احت ــال غاش ــم.
ولـــم تكـــن راشـــيل كـــوري
النمـــوذج الوحيـــد فـــي جبهـــة
التضامـــن مـــع الشـــعب
الفلســـطيني ،فقـــد صعـــد إلـــى
المشـــهد المتضامـــن اإليطالـــي
«فيتيري ــو أريغون ــي» المراس ــل
الصحافـــي الـــذي انخـــرط فـــي
حركـــة التضامـــن منـــذ عـــام
 ،2008وشــارك فــي الحمــات
الدوليـــة لكســـر الحصـــار
اإلســـرائيلي المفـــروض علـــى
غـــزة .كان يرافـــق
قطـــاع
ّ
الصيادي ــن ف ــي البح ــر مح ــاو ًال
منـــع االعتـــداء عليهـــم ،وقـــد
ُأصيـــب أريغونـــي ،واعتقلتـــه
ســـلطات االحتـــال وأبعدتـــه
خـــارج البـــاد ،لكنـــه عـــاد
أثنــاء العــدوان اإلســرائيلي عام
 2009عل ــى القط ــاع ،لتغطي ــة
جرائـــم الحـــرب والمعانـــاة

أحدث موت
راشيل صدمة
في الرأي العام
العالمي الذي
رأى بالصورة
والصوت
الوحش ّية
اإلسرائيلية
ضد الشعب
الفلسطيني
وضد ّ
كل من
يتضامن معهم،
وأحدث صدمة
في المجتمع
الفلسطيني
المحافظ
الذي تع َّرف
إلى أصدقائه
وحلفائه
الحقيقيين
المخلصين
بقطع النظر
عن الجنسية
والديانة

والدم ــار ال ــذي يلحق ــه اإلس ــرائيليون بالش ــعب الفلس ــطيني.
ونشــر تقاريــره الصحافيــة فــي كتــاب عنوانــه «كن إنســانيا».
ارتب ــط أريغون ــي بقط ــاع غ ـ ّـزة وبالن ــاس البس ــطاء الذي ــن
توحــد
توحــدت راشــيل بالضحايــاَّ ،
يعانــون األمريــن ،وكمــا َّ
أريغون ــي بالضحاي ــا ،أح ــب الن ــاس وأحب ــوه فع ــاش بينه ــم
ـل منغمسـ ًا فــي حيــاة مليئــة
ولــم يقبــل مغــادرة القطــاع ،وظـّ
وقت ــل ف ــي
ـف
ـ
ختط
ا
أن
ـى
ـ
إل
بالمخاط ــرة والرع ــب والتهدي ــد،
ُ
ُ
تعصب ــة ،فأح ــدث
ربي ــع  2011م ــن ِقب ــل منظم ــة أصولي ــة ُم ِّ
موتـــه صدمـــة وخســـارة كبيـــرة للشـــعب الفلســـطيني.
وب ــرز دور د«.م ــادس جيلب ــرت» الطبي ــب النرويج ــي رئي ــس
قس ــم ط ــب الط ــوارئ وأكاديم ــي وناش ــط سياس ــي متضام ــن
م ــع الش ــعب الفلس ــطيني .جم ــع جيلب ــرت بي ــن مهمت ــه الطبي ــة
واإلنســانية من ٍ
جهة ،وانحيازه السياســي للمعذبين في األرض
م ــن جه ـٍـة أخ ــرى .واش ــتهر بتضامن ــه م ــع الش ــعب الفلس ــطيني
من ــذ س ــبعينيات الق ــرن الماض ــي م ــن خ ــال مهنت ــه كطبي ــب،
وقـــد ســـاهم فـــي توأمـــة مدينـــة «ترومســـو» النرويجيـــة مـــع
مدين ــة غ ـّـزة ع ــام  .2001ث ـ ّـم ش ــارك م ــع فري ــق م ــن األطب ــاء
النرويجييــن فــي عمليــات اإلغاثــة فــي مستشــفى الشــفاء أثنــاء
الحــرب اإلســرائيلية ضــد قطــاع غـّـزة عــام  ،2009آنــذاك أطلــق
رس ــالته اإلنس ــانية المثي ــرة الت ــي ه ـ َّـزت الضمي ــر اإلنس ــاني،
وأحدثــت ردود فعــل تضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني وضــد
الع ــدوان اإلس ــرائيلي ..ج ــاء ف ــي الرس ــالة:
غـــزة ،لقـــد قصفـــوا ســـوق
مـــن د.مـــادس جيلبـــرت فـــي ّ
الخض ــار المرك ــزي ف ــي المدين ــة من ــذ س ــاعتين وس ــقط 80
ـا ،كلّهــم جــاؤوا إلــى هنــا ،إلــى مستشــفى
جريحـ ًا و 20قتيـ ً
الشــفاء .يــا إلهــي! إننــا نســبح بيــن المــوت والــدم ومبتــوري
األط ــراف ،هن ــا الكثي ــر م ــن األطف ــال .أرى ام ــرأة (حام ــل).
أر أب ــدا ش ــيئ ًا رهيب ـ ًا كه ــذا .اآلن نس ــمع الدباب ــات .أنق ــل
ل ــم َ
القص ــة ،مرره ــا ،اص ــرخ! .افع ــل ش ــيئاً! افع ــل أكث ــر! إنن ــا
نعي ــش ف ــي كت ــب التاري ــخ اآلن»!
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التصدي اإلسرائيلي ألسطول الح ّريّة
منذ
ّ
األول ومنعه بالقوة ،لم تتو َّقف محاوالت كسر
الحصار من قِبل المتضامنين والتي تجاوزت
الـ  14محاولة شارك فيها مئات المتضامنين
الذين حملوا المساعدات اإلنسانية عبر سفن
وأساطيل الحرّيّة.

أساطيل الحرّيّة
غـــزة ،وانتقلـــت مـــن
انســـحبت دولـــة االحتـــال مـــن قطـــاع ّ
االحت ــال المباش ــر إل ــى «احت ــال ع ــن بع ــد» ،ه ــذا الن ــوع م ــن
ـول قط ــاع غ ـ ّـزة إل ــى أضخ ــم معس ــكر اعتق ــال ال
االحت ــال ح ـ َّ
وبحريـاً.
وبريـ ًا
ّ
جويـ ًا ّ
مثيــل لــه فــي العالــم ،بفرضهــا حصــارًا ّ
كان االحتــال المباشــر للقطــاع عمليــة خاســرة بفعــل المقاومــة
حولــت حيــاة المســتوطنين المســتعمرين إلــى جحيم ،لكن
التــي َّ
دول ــة االحت ــال قلب ــت المعادل ــة بتحوي ــل حي ــاة مليوني ــن م ــن
دمــرت البنيــة
البشــر إلــى جحيــم .وبخاصــة بعــد ثــاث حــروب َّ
التحتيــة والصناعــة والزراعــة وبفعــل الحــروب بــات أكثــر مــن
ملي ــون و 300أل ــف مواط ــن يتلق ــون مس ــاعدات خارجي ــة.
وكان م ــن الطبيع ــي أن تتص ـ َّـدر مهم ــة كس ــر الحص ــار ج ــدول
المتضامنيــن أصدقاء وأشــقاء الشــعب الفلســطيني .بــدأ التحّدي
بمبــادرات كســر الحصــار ،حيــث نجحــت  7ســفن خــال العــام
 2008بالوصــول إلــى شــاطئ غـّـزة بالضد من رغبــة المحتلّين.
كانــت أول ســفينة عربيــة تكســر الحصــار اإلســرائيلي «ســفينة
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القطريــة» التــي ُكتــب عليهــا «جئنــا لنقــف مــع أهلنــا فــي
الكرامــة
ّ
غ ـّـزة» .الس ــفن المتضامن ــة حمل ــت معه ــا عش ــرات المتضامني ــن
الشــجعان ،إضافــة لألدويــة واألغذيــة واألجهــزة الطبيــة .وكان
المواطنــون يحتفــون بالمتضامنيــن ويســتقبلونهم كأبطــال.
م ــع اتس ــاع حرك ــة التضام ــن ونج ــاح الس ــفن الس ــبع ف ــي كس ــر
خطط ــت منظم ــات كس ــر الحص ــار لتصعي ــد نش ــاطها
الحص ــارّ ،
الحرّي ــة األول ال ــذي ض ـّـم س ــت س ــفن تركي ــة
ـطول
بتس ــيير أس ـ
ّ
وســـويدية ويونانيـــة ،حملـــت علـــى متنهـــا  750متضامنـــ ًا
ومتضامنــة مــن نشــطاء حقوق إنســان وسياســيين وبرلمانيين
وحقوقييــن وإعالمييــن ،وكان مــن أبرزهــم المطــران هيالريــوم
كبوتشــي ،وميريــد كوريتجــان أيرلنديــة حاصلــة علــى جائــزة
نوبــل للســام ونــواب ألمــان ،وأعضاء كنيســت عــرب والرئيس
التونســي الســابق منصــف المرزوقــي .وحمــل األســطول مــواد
غذائيـــة وأدويـــة وتجهيـــزات طبيـــة وألعـــاب أطفـــال ومـــواد
بن ــاء ،وانطل ــق م ــن جزي ــرة قب ــرص نح ــو قط ــاع غ ـ ّـزة ي ــوم
 .2010/5/29وقبــل وصــول ســفن األســطول إلــى بحــر غـّـزة
اقتحم ــت ق ــوات البحري ــة اإلس ــرائيلية س ــفينة (مرم ــرة) أكب ــر
س ــفن األس ــطول ،وارتكب ــت جريم ــة بش ــعة ُو ِس ــمت بإره ــاب
الدولــة حيــن قتلــت  10متضامنيــن أتــراك وجرحــت  56متضامن ًا
آخري ــن بالرص ــاص الح ــي .ورفض ــت حكوم ــة االحت ــال طل ــب
األم ــم المتح ــدة وتركي ــا ودول أخ ــرى تش ــكيل لجن ــة تحقي ــق
دولي ــة ،واكتف ــت بتش ــكيل لجن ــة تحقي ــق إس ــرائيلية ل ــم ُتــِد ْن
أح ــدًا م ــن المتهمي ــن بارت ــكاب المج ــزرة.
الحرّيـــة األول ومنعـــه
ومنـــذ التصـــّدي اإلســـرائيلي ألســـطول ّ
ِ
تتوقــف محاوالت كســر الحصار مــن قبل المتضامنين
بالقــوة ،لــم َّ
والتــي تجــاوزت الـــ  14محاولــة شــارك فيهــا مئــات المتضامنيــن
الذيـــن حملـــوا المســـاعدات اإلنســـانية عبـــر ســـفن وأســـاطيل
الحرّي ــة -بينه ــا  3س ــفن عربي ــة -ليبي ــة ولبناني ــة وفلس ــطينية
ّ
مناط ــق الـــ  - 48وكان آخره ــا بتاري ــخ  2016/9/14محاول ــة
ســفينتي «األمــل» و«الزيتونــة» اللتيــن حملتــا نســاء متضامنــات

مــن جنســيات مختلفــة ومســاعدات إنســانية وهدايــا أطفــال .ومنذ
جريمــة مرمــرة عمــدت إســرائيل إلــى تغييــر اســتراتيجيتها بمنــع
إقــاع الســفن مــن الموانــئ الدوليــة ،كمــا حــدث مــع ســفن كســر
وأنذرت
رت االنطــاق مــن اليونان عــام ،2011
ْ
الحصــار التــي قـ َّـر ْ
دت مالكــي الســفن ،مــا
ـت الــدول ،وهـ َّـد ْ
وحرضـ ْ
شــركات التأميــنَّ ،
أدى إلــى إحبــاط العديــد مــن المحــاوالت فــي بدايتهــا .وواصلــت
البحريــة اإلســرائيلية منــع ســفن المتضامنيــن بالســيطرة عليهــا
ّ
قبــل وصولهــا واقتيادهــا إلــى مرفأ أشــدود وبإبعــاد المتضامنين
واعتقــال بعضهــم ومصــادرة محتوياتهــا.
ـاردت
ل ــم ُتط ــارد إس ــرائيل المتضامني ــن الدوليي ــن فق ــط ،ب ــل ط ـ ْ
الحـــق الفلســـطيني
أيضـــ ًا المتضامنيـــن اإلســـرائيليين مـــع
ّ
كذلـــك ،وعلـــى رأس هـــؤالء المتضامنيـــن ،جمعيـــة بيتســـيلم
ختصــة بحقــوق اإلنســان ،وبخاصــة بعــد خطــاب
الم َّ
اإلســرائيلية ُ
مســؤولها فــي مجلــس األمــن الدولــي ،حقــاي إلعــاد ،حيــن قــال
ـادر حيــاة
«أناشــدكم أن تضعــوا َحـّدًا لالحتــال ،فإســرائيل تصـ ُ
الهوي ــات ،وع ــن
الفلس ــطينيين ،وه ــي المس ــؤولة ع ــن منحه ــم ّ
س ــفرهم ،وه ــي الت ــي تطارده ــم وتس ــجنهم ،يج ــب أن يتح ـ َّـرك
مجل ــس األم ــن إلنه ــاء االحت ــال» .م ــع تعاظ ــم دور المنظم ــات
اإلس ــرائيلية الحقوقي ــة أص ــدر المجل ــس ال ــوزاري اإلس ــرائيلي
قانونـ ًا فــي الكنيســت فــي شــهر مــارس/آذار  2016هدفه مطاردة
الجمعيـــات ،مثـــل :الســـام اآلن ،جنـــود يكســـرون الصمـــت،
زوخ ــروت ،عدال ــة ...وغيره ــا ،وق ــد طالبه ــا بكش ــف مص ــادر
كل لق ــاء .ل ــم تكت ـ ِ
ـف
ميزه ــا ف ــي ّ
تمويله ــا ،وأن تض ــع ش ــعارًا ُي ِّ
ـدرت قانونـ ًا يفــرض حظــرًا
الحكومــة اإلســرائيلية بذلــك ،بــل أصـ ْ
عل ــى دخ ــول المتضامني ــن األجان ــب م ــع فلس ــطينيي مناص ــري
حرك ــة المقاطع ــة إل ــى الموان ــئ والمط ــارات اإلس ــرائيلية.
تطرفـــة
َّ
وغضـــت الحكومـــة اليمينيـــة النظـــر عـــن جمعيـــات ُم ِّ
تمـــارس اإلرهـــاب ضـــد الجمعيـــات الحقوقيـــة اإلســـرائيلية
المناهضـــة لالحتـــال ،مثـــل جمعيـــة ،إم ترتســـو ،وجمعيـــة

ـت مطــاردة
ريغافيــم ،وجمعيــة مومنتــور ،هــذه الجمعيــات َّ
تولـ ْ
كل الجمعي ــات الحقوقي ــة الت ــي ُتطال ــب بإنه ــاء االحت ــال ،وق ــد
ّ
ألصقـــت بالجمعيـــات الحقوقيـــة تهمـــة (نـــزع الشـــرعية عـــن
إس ــرائيل) ،وأصبح ــت ه ــذه التهم ــة الجدي ــدة عنوان ـ ًا لمط ــاردة
مناصـــري الفلســـطينيين!!
ـيظل التضام ــن الدول ــي والعرب ــي م ــع الفلس ــطينيين ُركنــ ًا
سـ ّ
مـــن أهـــم أركان النضـــال الفلســـطيني المشـــروع ،وأساســـ ًا
قانونيـــ ًا داعمـــ ًا للحقـــوق الفلســـطينية المشـــروعة ،إذا شـــمل
الدعـــم فـــي مجـــاالت اإلنتـــاج ،وتحســـين التعليـــم والثقافـــة،
ُ
والبح ــث العلم ــي ،واإلع ــام ،ولي ــس اقتص ــارًا عل ــى مج ــاالت
اإلغاث ــة فق ــط.
قدمتــه كثيـ ٌـر مــن الــدول ،مثــل تركيــا،
ّ
الفعــال الــذي َّ
إن التضامــن َّ
وقطــر ،وإندونيســيا ،وبعــض الــدول العربيــة واألجنبيــة لغـّـزة
فــي مجــال تحســين البنيــة التحتيــة ،وإقامة مشــاريع اإلســكان،
وتوس ــيع الط ــرق ورصفه ــا ،وبن ــاء الم ــدارس والمستش ــفيات
ـب فــي خانـِـة
ـوذج مــن نمــاذج الدعــم َّ
الفعــال ،الــذي يصـ ُّ
هــو نمـ ٌ
تعزيــز صمــود الفلســطينيين ،وتحســين ظــروف حياتهــم ،هــذا
ـب ف ــي اله ــدف الرئي ــس ،وه ــو بن ــاء اإلنس ــان
التضام ــن يص ـ ُّ
الفلســطيني ،وتعزيــز قدراتــه علــى الصمود ،ومواجهــة الحياة.
كم ــا أن ج ــذب االس ــتثمارات وتوظيفه ــا ف ــي مش ــاريع البني ــة
وثم ــة
التحتي ــة والتعلي ــم والثقاف ــة واإلنت ــاج ُيع ـ ِّـزز الصم ــودّ .
حاجـــة لتوظيـــف اإلعـــام فـــي التعريـــف بحـــركات التضامـــن
بالقضيـــة
وبالمتضامنيـــن .وتعريـــف الشـــعوب األخـــرى
ّ
كقضيــة تحـ ُّـرر وطنــي بحاجــة إلــى أفــام وثائقيــة
الفلســطينية
ّ
األجنبي ــة ع ــن حم ــات التضام ــن الرائع ــة ونش ــرها
باللّغ ــات
ّ
لل ــرأي الع ــام العالم ــي.
غزة
*كاتب فلسطيني ُيقيم في ّ
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َّ
بالرغم من سرقة إسرائيل النسخ األصلية لألعمال َ
تمكن دان
الف ّن ّية -في بيروت عام ،1982
والش -األميركي إيرلندي األصل ،بعد سنوات من عمله المثابر والدؤوب من جمع أكثر من عشرة
آالف بوستر حول القض ّية الفلسطينية من قبل  1900ف ّنان ينتمون لـ  72دولة وحفظها رقم ّيًا في
مشروع الملصق الفلسطيني :المتحف االفتراضي.

تصاميم لوطنٍ محروم
ريم عبد الحميد *

ـكل التضام ــن م ــع الش ــعب الفلس ــطيني دعمــ ًا معنويــ ًا
ش ـ َّ
القضيـــة الفلســـطينية ،وبلـــغ
مهمـــ ًا فـــي أغلـــب مراحـــل
ّ
َأ ْو َجـــه فـــي فترتـــي الســـتينيات والســـبعينيات .كانـــت
الثـــورة الفلســـطينية جـــزءًا مـــن الحركـــة المناهضـــة
لالســتعمار األوســع وارتبطت الصراعات ضد اإلمبريالية
واالســـتعمار ببعضهـــا البعـــض .شـــمل هـــذا التضامـــن
ـوع فــي صفــوف الفدائييــن ،وااللتحــاق بالثــورة مــن
التطـ ُّ
بلــدان كاليابــان وإســبانيا وإيطاليــا وألمانيــا واألرجنتيــن
وكولومبيــا ونيكاراغــوا وإيــران وجنــوب إفريقيــا وتركيــا
الفنّاني ــن والمثقَّفي ــن الذي ــن أعلن ــوا
ـم َ
واألك ــراد .كم ــا ض ـ ّ
تنوعــة.
الم
ـة
ـ
ّي
ن
الف
ـم
ـ
وأعماله
ـم
ـ
كتاباته
عــن تضامنهــم عبــر
ُ ِّ
َ ّ
َ
خصصـــت الجمعيـــة
وقـــد بلـــغ التضامـــن أ ْو َجـــه عندمـــا َّ
العامـــة لألمـــم المتحـــدة عـــام  1978يـــوم  29نوفمبـــر/
كل ع ــام يوم ـ ًا دولي ـ ًا للتضام ــن م ــع
تش ــرين الثان ــي م ــن ّ
الش ــعب الفلس ــطيني.
ـرت
َّ
تنوعــت أشــكال التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني ومـّ
بفتــرات فتــور ومراوحــة فــي التســعينيات ،لكنهــا شــهدت
صعـــودًا أثنـــاء انتفاضـــة األقصـــى عـــام  .2000فقـــد
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تعاظـــم حضـــور المتضامنيـــن الدولييـــن إلـــى األراضـــي
الفلس ــطينية المحتّل ــة ،للمش ــاركة ف ــي أنش ــطة مختلف ــة
أثنــاء إعــادة احتــال المــدن وتدميــر البنيــة التحتيــة وطرد
الفلس ــطينيين م ــن بيوته ــم واعتق ــال اآلالف ومحاص ــرة
الرئي ــس عرف ــات .ق ــد تك ــون األميركي ــة راش ــيل ك ــوري
األكث ــر ش ــهرة ،ولك ــن هن ــاك آخ ــرون مث ــل البريطان ــي
ت ــوم هورن ــدال واإليطال ــي فيتوري ــو وغيرهم ــا .وهن ــاك
ـوع ِّ
مؤثــر كمقاطعــة المنتجــات اإلســرائيلية
تضامــن مــن نـ ٍ
وحمل ــة المقاطع ــة األكاديمي ــة والثقافي ــة إلس ــرائيل ف ــي
أنح ــاء العال ــم.
ّيـــة فـــي الســـتينيات
ن
الف
التضامـــن
أشـــكال
تميـــزت
َ ّ
َّ
والس ــبعينيات ع ــن باق ــي الفت ــرات -والت ــي ُتعــّد بحس ــب
ـول فيهــا الفلســطيني
كثيريــن «فتــرة تاريخيــة مهمــة» تحـ َّ
م ــن ضحي ــة مغل ــوب عل ــى أم ــره إل ــى مناض ــل م ــن أج ــل
التحـــرر المناهضـــة لالســـتعمار
الحرّيـــة ينتمـــي لثقافـــة
ُّ
ّ
ـور ارتبــط بنشــر ثقافــة
واالحتــال والعنصريــة .هــذا التطـ ُّ
ـرر ودم ــج النض ــال الفلس ــطيني بالنض ــال العالم ــي.
التح ـ ُّ
مؤسســـات فلســـطينية ال ســـيما «مركـــز
وقـــد لعبـــت
َّ

األبح ــاث» دورًا رائ ــدًا ف ــي بن ــاء رافع ــة ثقافي ــة للث ــورة
الفلس ــطينية بمش ــاركة نخ ــب عربي ــة وعالمي ــة .ونظ ــرًا
لــدور المركــز الثقافــي فــي بناء جســور التحالــف والتعاون
تحرر مثل فيتنام وكوبا وتشــيلي
والتضامــن مــع حــركات ُّ
تعرض
الغربية،
ـراء
ـ
والصح
إفريقيا
وموزمبيــق وجنــوب
َّ
ونِهَب ْت كل مواده األرشــيفية  -أفالم
للعدوان اإلســرائيلي ُ
ّي ــة وكت ــب ووثائ ــق تاريخي ــة -والت ــي كان ــت
وأعم ــال فنّ
بمثاب ــة البني ــة التحتي ــة لمتح ــف فلس ــطين ف ــي المنف ــى،
حــدث ذلــك خــال الغــزو اإلســرائيلي للبنان عــام ..1982
الفنّان ــون والش ــعراء الدولي ــون ف ــي إنت ــاج أعم ــال
س ــاهم َ
ّيـــة وملصقـــات مثيـــرة لإلعجـــاب واســـتخدم هـــؤالء
فنّ
رتكب ــة
الم َ
البوس ــتر كمنب ــر إلدان ــة الجرائ ــم اإلس ــرائيلية ُ
ض ــد الش ــعب الفلس ــطيني (االحت ــال العس ــكري ،الط ــرد
التعســفي ،االحتجــاز ،االغتيــاالت ،المذابــح ،والقصــف،
ومـــا إلـــى ذلـــك) ،إضافـــة إلـــى الدفـــاع عـــن الثـــورة
الفلســـطينية وأهدافهـــا المشـــروعة .ترافـــق ذلـــك مـــع
ـــن ومحاولـــة مأسســـته .فقـــد
االهتمـــام الفلســـطيني َ
بالف ّ
ـن الدولــي لفلســطين فــي بيــروت عــام
افتتــح معــرض َ
الفـ ّ

ساهم َ
الف ّنانون
والشعراء
الدوليون في
إنتاج أعمال
ف ّن ّية وملصقات
مثيرة لإلعجاب
واستخدم هؤالء
البوستر كمنبر
إلدانة الجرائم
اإلسرائيلية
الم َ
رتكبة
ُ
ضد الشعب
الفلسطيني

 ،1978كان الهدف منه إنشــاء
متحــف في المنفى ،مســتوحى
مــن متحــف المقاومــة الدوليــة
لســـلفادور ألينـــدي .اتخـــذ
المتحـــف شـــكل معـــرض
متنقــل باســم فلســطين :وطــن
محــروم -وكان مــن المفتــرض
أن يقــوم بجولــة حــول العالــم
ضـــم
ليعـــود إلـــى فلســـطين.
ّ
المعــرض حوالــي  200عمــل،
مــن إبــداع  200فنــان ينتمــون
ويعـّد المعــرض
لـــ  30دولــةُ .
ّيـــة
ن
الف
التجـــارب
مـــن أهـــم
َ ّ
قدم ــت تضامنــ ًا ودعمــ ًا
الت ــي َّ
للشـــعب الفلســـطيني ،جديـــر
بالذكـــر أن المعـــرض ُأعيـــد
عرضــه فــي متحــف برشــلونة
ـن المعاص ــر ع ــام .2015
َ
للف ـ ّ
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بالرغ ــم م ــن س ــرقة إس ــرائيل النس ــخ األصلي ــة لألعم ــال
تمكـــن دان والـــش-
ّيـــة -فـــي بيـــروت عـــام َّ ،1982
َ
الفنّ
األميركـــي إيرلنـــدي األصـــل ،بعـــد ســـنوات مـــن عملـــه
المثابـــر والـــدؤوب مـــن جمـــع أكثـــر مـــن عشـــرة آالف
القضيـــة الفلســـطينية مـــن قبـــل 1900
بوســـتر حـــول
ّ
رقمي ـ ًا فــي مشــروع
ـا
ـ
وحفظه
ـة
ـ
دول
72
ــ
ـ
ل
فّنــان ينتمــون
ّ
الملصـــق الفلســـطيني :المتحـــف االفتراضـــي .يعـــرض
المتح ــف افتراضيــ ًا رواي ــة تاريخي ــة بصري ــة م ــن وجه ــة
يقدم
نظــر فلســطينية عربيــة وعالميــة بــدون تنقيــح ،كمــا ِّ
المشـــروع الروايـــة البصريـــة الصهيونيـــة التـــي انكـــرت
وجــود الشــعب الفلســطيني بالكامــل .ويقــول دان والــش
ـم مالــي
ـور عندمــا حصــل علــى دعـٍ
إن مبادرتــه بــدأت تتطـ َّ
مكنــه مــن تحويــل
مــن البروفيســور إدوارد ســعيد ،والــذي َّ
مجموع ــة م ــن الملصق ــات عل ــى ش ــكل ش ــرائح ضوئي ــة
بهـــدف اعتمادهـــا «كمصـــدر رئيســـي للبحـــث وتدريـــس
التاريـــخ الرســـمي للصـــراع الفلســـطيني -الصهيونـــي،
لطلب ــة الم ــدارس العلي ــا ف ــي الوالي ــات المتح ــدة».
ـم قب ــول مجموع ــة م ــن الملصق ــات الفلس ــطينية ف ــي
وت ـ ّ
المرحلــة األولــى العتمادهــا فــي برنامــج الذاكــرة العالمــي
لليونســـكو لعـــام  ،2017 - 2016البرنامـــج يحفـــظ
الثقافيـــة العالميـــة ذات األهميـــة اإلنســـانية
المقتنيـــات
ّ
ويضعهـــا فـــي خدمـــة المهتميـــن.
24
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فن الملصق الفلسطيني
ّ
المسماة بـ«تصــ�اميم التحــ�ري ر �Lib
َّ
قدمت البوسترات الثــ�ورية ُ
ثريــة وفــي بعــض األحيــان ســردًا
 »eration Graphicsمـ ً
ـادة ّ
مرئيـاً -سياســي ًا وتاريخيـاً -لمجريــات األحــداث ،نظرًا لســهولة
وفعاليـــة البوســـترات مـــن حيـــث التكلفـــة وســـهولة النشـــر.
كل بوس ــتر المواق ــف السياس ــية الت ــي حدث ــت أثن ــاء
وعك ــس ّ
إعداد البوســتر بدون أي رقابة .فترتا الســتينيات والسبعينيات
واللت ــان تزامنت ــا م ــع صع ــود حرك ــة التح ـ ُّـرر الفلس ــطينية ف ــي
ـل ظــروف النفــي والغــزو واالحتالل شــهدتا ازدهارًا للبوســتر
ظـّ
الــذي ُاعتبــر وســيلة اتصــال أساســية ،عبــر عــن طريقهــا مئــات
للحرّيــة ،ومــن
َ
الفنّانيــن الفلســطينيين والعــرب عــن تطلعاتهــم ّ
الفنّانيـــن الفلســـطينيين والعـــرب :إســـماعيل شـــموط،
أبـــرز
َ
غســـان كنفانـــي ،ســـليمان منصـــور ،كمـــال بالطـــة ،ناجـــي
العل ــي ،س ــمير س ــامة ،عدن ــان الش ــريف ،مصطف ــى الح ــاج،
هانـــي جوهريـــة ،حســـني رضـــوان ،عبـــد الرحمـــن المزيـــن،
الفنّانين
وغيرهــم .أمــا علــى الصعيــد الدولــي فهنــاك العديــد مــن َ
الذيــن عملــوا علــى ملصقــات تضامــن مــع الثــورة الفلســطينية،
وم ــن أبرزه ــم السويس ــري م ــارك رودي ــن وال ــذي ُأطل ــق علي ــه
ـوران اإليطاليــان إلفــو؛
والمصـ ِّ
اســم جهــاد منصــور فيمــا بعــد؛ ُ
وإليزابيت ــا كاربون ــي ،واألميركي ــان ب ــول بيت ــر ورون وي ــل،
إضاف ــة إل ــى أعم ــال كوبي ــة مثي ــرة مث ــل :فوس ــتينو بيري ــز،

أوليفي ــو مارتني ــز ،وأن ــدري هيرنادي ــز ،وغيره ــم كث ــر.

شخصية الفلسطيني في الملصقات

الوطنيـــة
بحســـب موريـــس شـــارلند ،يتـــم إنشـــاء الروايـــات
ّ
توف ــر التماس ــك ف ــي
م ــن خ ــال ظه ــور بيرس ــونا «ش ــخصية» ِّ
أوق ــات االضطراب ــات السياس ــية .موري ــس بح ــث ف ــي نظري ــة
هوي ــة جماعي ــة.
الخط ــاب وق ــدرة اللّغ ــة والرم ــوز عل ــى خل ــق ّ
ٍ
نتجـــة مـــن ِقبـــل
عنـــد النظـــر
الم َ
بشـــكل عـــام إلـــى الملصقـــات ُ
الفنّاني ــن العالميي ــن المتضامني ــن م ــع النض ــال الفلس ــطيني،
َ
صممـــوا ملصقاتهـــم باألغلـــب لجمهـــور بالدهـــم
نجـــد أنهـــم َّ
الحــظ أن صــورة الفلســطيني أو
وليــس للفلســطينيين فقــطُ .ي َ
شــخصيته جــاءت ُمغايــرة للصــورة النمطيــة ،صــورة احتفلــت
بشــجاعة وصمــود الفلســطينيين ولــم ينظــر لهم كضحيــة .علم ًا
ب ــأن ج ــزءًا ال ب ــأس ب ــه م ــن ه ــذه البوس ــترات ُن ِش ـ َـر م ــن ِقب ــل
منظمـــات أو أحـــزاب ،كالحـــزب الشـــيوعي اإليطالـــي ،لجنـــة
التضام ــن م ــع ش ــعوب إفريقي ــا وآس ــيا وأمي ــركا الالتيني ــة،
حمل ــة حق ــوق اإلنس ــان ف ــي فلس ــطین (واش ــنطن) ،دار الفت ــى
العربــي ،جامعــة الــدول العربيــة .واألنــروا عرضــت بوســترات
تنوعه ــا أيضــ ًا ف ــي
ع ــن الالجئي ــن .وقدم ــت البوس ــترات عل ــى ُّ
ّي ــة لمجموع ــات ،أو بش ـ ٍ
ـكل ف ــردي.
مع ــارض فنّ
وينطبــق هــذا األمــر أيضـ ًا علــى اللّغة المســتخدمة في التســميات
والمصطلح ــات والت ــي اختلف ــت بش ـ ٍ
ـكل كبي ــر ع ــن يومن ــا ه ــذا،

علـــى ســـبيل المثـــال ُســـميت ذكـــرى  15مايو/أيـــار الملقـــب
بالنكب ــة ف ــي البوس ــترات العالمي ــة بـ«ي ــوم الش ــهيد» و«ي ــوم
النض ــال الفلس ــطيني».
بشـ ٍ
ـكل عــام ،تعـ َّـدد المشــهد الفلســطيني فــي البوســترات ،فــكان
الالجــئ ،الشــهيد ،الســجين .والجديــر بالذكــر أن المــرأة كانــت
شــريك ًا متســاوي ًا فــي تلــك األدوار ،ولكــن الفدائــي المقاتــل مــن
الحرّيــة حظــي بالتركيــز األكبــر فــي هــذه األعمــال ،وجــرى
أجــل ّ
تقدي ــم الفدائ ــي بهيئ ــة مق ــدام وش ــجاع وف ــي أغل ــب األوق ــات
َّ
ويتغلــب على الصعــاب والذي
وملثــم بالكوفيــة
الهويــة
َّ
مجهــول ّ
حرّيــة شــعبه.
ـبيل
ـ
س
ـي
ـ
ف
ُيقـ ِّـدم حياتــه
ّ
هـــذه الصـــورة تناقـــض بالتســـاوي :الفلســـطيني الضحيـــة
والمغلـــوب علـــى أمـــره ،والفلســـطيني اإلرهابـــي ،والتـــي
كانــت تطغــى فــي وســائل اإلعــام الغربــي واإلســرائيلي .ولــم
ـردد أشــهر فنّانــي كوبــا ،بمــن فــي ذلــك أوليفيــو مارتينيــز،
يتـ َّ
وفيكتــور مانويــل نافاريــت بتوظيــف البنــادق وأســلحة أخــرى
ـاكاة للث ــورة الكوبي ــة.
ف ــي تقديمه ــم للفدائ ــي مح ـ ً
الحرّية
أجل
من
ـعوب
ـ
الش
نضال
البوســترات أعطت انطباع ًا أن
ّ
حقــق أهدافه المشــروعة ،ليس
والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة ُي ِّ
فقــط فــي العالــم ،ولكــن أيضـ ًا في فلســطين.
*إعالمية فلسطينية ُتقيم في باريس
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يومًا بعد يوم ،يتصاعد القلق في إسرائيل من تزايد حمالت المقاطعة الدولية لها في مجاالت
االقتصاد والثقافة والجامعات والبحث العلمي .وسبق للرئيس اإلسرائيلي «رؤوفين ريفلين» أن
َّ
حذر من المقاطعة األكاديمية إلسرائيل التي تُ ِّ
شكل تهديدًا استراتيجيًا على النظام الصهيوني
برمته.

التضامن العالمي

سالح يُرعب إسرائيل
عبد الغني سالمة (رام الله)

للقضي ــة الفلس ــطينية مكان ــة كبي ــرة ف ــي الضمي ــر اإلنس ــاني،
ّ
والدينــي) .ورغم
ومنزلــة رفيعــة فــي الوجــدان العربــي (القومي ِّ
قضي ــة فلس ــطين ق ــادرة
الدعاي ــة اإلس ــرائلية المض ــادةَّ ،
ظل ــت ّ
علــى اســتقطاب المتضامنيــن والمتعاطفيــن معها مــن كافة بقاع
المعمــورة ،وصــارت أيقونــة لحــركات التحـ ُّـرر ،ورمــزًا للنضال
ضــد االحتــال والعنصريــة والظلــم .فــي المقابلَّ ،
مثــل االحتالل
اإلســرائيلي وممارســاته التعســفية ،وسياســاته االســتيطانية
التوســـعيةُ ،أنمـــوذج القـــوة االســـتعمارية الغاشـــمة ،التـــي
تنتهـــك القانـــون الدولـــي ،وحقـــوق اإلنســـان ..ومـــع إمعـــان
إســرائيل فــي تحّديهــا الشــرعية الدوليــة؛ ّإل أنهــا لــم تتعـ َّـرض
حقــق
لعقوبــات أو ضغوطــات مــن المجتمــع الدولــي ،بــل إنهــا ُت ِّ
اختراقــات دبلوماســية مهمــة ،وتتصـ َّـرف كدولــة فــوق القانون!
ف ــي حي ــن م ــا زال ــت فلس ــطين آخ ــر دول ــة ف ــي العال ــم تخض ــع
لالحت ــال ،وم ــا زال ش ــعبها محرومــ ًا م ــن حقوق ــه السياس ـّـية
والوطنيــة المشــروعة!
ّ
ثم ــة قضاي ــا سياس ـّـية ،تعتم ــد بش ـ ٍ
ـكل أساس ــي وحاس ــم عل ــى
ّ
العوامـــل الداخليـــة وموازيـــن القـــوى المحلّيـــة ،مثـــل أغلـــب
الصراعــات اإلقليميــة والمحلّيــة ..وقضايا أخــرى ،يلعب العامل
القضية الفلســطينية؛
الدولــي فيهــا الــدور الحاســم واألهــم ،مثل
ّ
والتــي تكتســب خصوصيتهــا الدوليــة مــن كــون فلســطين تقــع
فـــي قلـــب الشـــرق األوســـط ،الـــذي ُيعـــّد مـــن أهـــم المناطـــق
االس ــتراتيجية ف ــي العال ــم ،حي ــث المصال ــح الحيوي ــة لل ــدول
الكبــرى ..ومــن كــون إســرائيل أهــم حليف ألميــركا ..وكذلك ألن
إســرائيل نشــأت بدايـ ًـة فــي ســياق مشــروع إمبريالــي عالمــي،
وكنت ــاج للنظ ــام الدول ــي ال ــذي تش ـ َّـكل ف ــي أعق ــاب الحربي ــن
26
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العالميتي ــن األول ــى والثاني ــة ..وألنه ــا م ــا زال ــت ُتمّث ــل حج ــر
الزاويــة فــي المعادلــة السياسـّـية الدوليــة؛ األمــر الــذي أعطــى
للقضيـــة الفلســـطينية ســـمة عالميـــة ،جعلـــت حلَّهـــا مرهونـــ ًا
ّ
بتوافــق دولــي ،وبتغييــر في بنيــة النظام العالمــي ،ومعادالته
السياس ـّـية ..وم ــن ه ــذا المنطل ــق أدرك الفلس ــطينيون أهمي ــة
بن ــاء ش ــبكة تحالف ــات دولي ــة وإقليمي ــة ،تع ــدل ول ــو بش ـ ٍ
ـكل
وتجن ــد ال ــرأي الع ــام العالم ــي
نس ــبي م ــن موازي ــن القـــوى،
ِّ
لصال ــح فلس ــطين..
القضيـــة الفلســـطينية ،ومشـــروعية الحقـــوق
ولكـــن عدالـــة
ّ
الوطنيــة للشــعب الفلســطيني ،وأخالقيــات الكفــاح الفلســطيني
ليس ــت كافي ــة لتغيي ــر مواق ــف ال ــدول لصال ــح فلس ــطين ..ألن
ال ــدول ال ُتقي ــم عالقاته ــا عل ــى أس ــاس الح ــق والباط ــل ،وفقــ ًا
للمعايي ــر األخالقي ــة ،إنم ــا عل ــى أس ــاس المصال ــح ..والعال ــم
يوظ ــف
العرب ــي ل ــم ُيحس ــن اس ــتخدام لغ ــة المصال ــح ..ول ــم ّ
ثقلــه السياســي واالقتصــادي لصالــح قضايــاه؛ وقــد أخفــق فــي
مؤخــرًا
توظيــف الخســائر اإلعالميــة التــي ُمنيــت بهــا إســرائيل َّ
علــى صعيــد ســمعتها الدوليــة ..بينمــا إســرائيل تخــدم مصالــح
الغ ــرب؛ وألنه ــا ج ــزء م ــن االس ــتراتيجية الدولي ــة ولديه ــا دور
عي ــن تس ــتخدمه لصالحه ــا ،لذل ــك تج ــد تأيي ــدًا له ــا،
وظيف ــي ُم َّ
ـا ع ــن اس ــتخدامها اإلع ــام بالش ــكل األمث ــل.
فض ـ ً

التضامن السياسي

بع ــد النكب ــة ،ع ــاش الفلس ــطينيون مرحل ــة صعب ــة وخطي ــرة،
قضيته ــم أن تنته ــي ،وتصب ــح ج ــزءًا م ــن أرش ــيف
كادت فيه ــا ّ
تحولــوا فــي نظــر العالــم إلى مجـ َّـرد الجئين،
األمــم المتحــدة ،إذ ّ

المتضامنون
يخوضون نضاالت
صعبة وحقيقية،
وألسباب
ولكنهم
ٍ
عديدة ما زالوا ال
يمتلكون القدرة
على تحقيق
نتائج جوهرية في
الضغط على
حكوماتهم

ــتمر ه ــذا الح ــال إل ــى أواخ ــر الســـتينيات ،حي ــث ف ــرض
واسـ ّ
الفلس ــطينيون عل ــى العال ــم االلتف ــاف إل ــى قضيته ــم ،خاص ــة
بع ــد انطالق ــة الث ــورة ،وتأس ــيس منظم ــة التحري ــر..
وبع ــد اعت ــراف القم ــة العربي ــة ف ــي الرب ــاط بمنظم ــة التحري ــر
ـا شــرعي ًا وحيــدًا للشــعب الفلســطيني ،وانضمــام المنظمــة
ممثـ ً
للعديــد مــن المنظمــات الدوليــة ،مثــل منظمة الوحــدة اإلفريقية،
ومنظمــة الــدول اإلســامية ،أصبحــت الطريــق مفتوحــة لكســب
ـو َج بدعوة ياســر عرفات
المزيــد مــن التضامــن الدولــي ،والــذي ُتـ ِّ
إللقــاء خطابــه فــي األمــم المتحــدة عــام .1974
ـدر كبيــر من
ومنــذ ذلــك الحيــن ،حظيــت
القضيــة الفلســطينية بقـ ٍ
ّ
اهتم ــام هيئ ــة األم ــم المتح ــدة ،ومداوالته ــا ،ف ــكان له ــا نصي ــب
واف ــر م ــن االجتماع ــات والمؤتم ــرات والق ــرارات ،س ــواء ف ــي
مؤسســاتها المختلفــة
مجلــس أمنهــا أو جمعيتهــا العموميــة أو َّ
األخ ــرى التابع ــة له ــا.
ظـــل الشـــعب الفلســـطيني يـــراوده األمـــل بـــأن تنصفـــه
وقـــد ّ
األمــم المتحــدة ،وأن يجــد فيهــا العدالــة والحمايــة مــن العــدوان
واالحتـــال ،بوصفهـــا ضميـــر العالـــم وحـــارس شـــرعيته،
والداع ــم األول لس ــام الش ــعوب والمس ــاواة بي ــن البش ــر ،كم ــا
يفت ــرض أن تك ــون.
وكتعبيـــر عـــن تضامنهـــا مـــع الحقـــوق الوطنيـــة للشـــعب
أقـــرت الجمعيـــة العامـــة عـــام  1977يـــوم 29
الفلســـطينيَّ ،
نوفمبر/تش ــرين الثان ــي يومــ ًا عالميــ ًا للتضام ــن م ــع الش ــعب
الفلســطيني ،وقــد ُاختيــر هــذا اليــوم ألنــه يتصــادف مــع ذكــرى
ص ــدور الق ــرار  181ع ــام  ،1947ال ــذي أصب ــح يع ــرف باس ــم
ذكــر العالــم بمأســاة تشــريد
قــرار التقســيم .وهــو اليــوم الــذي ُي ِّ

ؤك ــد عل ــى حقه ــم ف ــي الع ــودة
وي ِّ
الفلس ــطينيين م ــن وطنه ــمُ ،
إل ــى دياره ــم.
مقـــر األمـــم المتحـــدة
وفـــي
عـــام،
كل
مـــن
اليـــوم
وفـــي هـــذا
ّ
ّ
بنيويـــورك ،تعقـــد اللجنـــة المعنيـــة بممارســـة الشـــعب
الفلس ــطيني لحقوق ــه غي ــر القابل ــة للتص ـ ُّـرف جلس ــة خاص ــة
لالحتفــال باليــوم الدولــي للتضامــن .ويكون من بيــن المتكلِّمين
األمي ــن الع ــام ،ورئي ــس الجمعي ــة العام ــة ،ورئي ــس مجل ــس
األمــن ،وممثلــو هيئــات األمــم المتحــدة ،والمنظمــات الحكوميــة
وتجــرى في الجلســة أيضـ ًا تالوة
الدوليــة ،ومنــدوب فلســطينُ .
رســالة مــن رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وكلمة باســم
المجتم ــع الدول ــي للمنظم ــات غي ــر الحكومي ــة ،وتنش ــر ش ــعبة
حقــوق الفلســطينيين التابعــة لألمانــة العامــة ،نشــرة خاصــة
الملق ــاة والرس ــائل ال ــواردة به ــذه
َّ
تتضم ــن نص ــوص البيان ــات ُ
المناس ــبة.
ومــع أهميــة هــذا الشــكل مــن التضامــنّ ،إل أنــه وبالرجــوع إلــى
وثائــق الخارجيــة الفلســطينية ،نجــد أن األمــم المتحدة أصدرت
تتعلــق بالصــراع العربي-اإلســرائيلي،
أكثــر مــن ســتين قــرارًا َّ
منهــا  33قــرارًا صــدر عــن مجلــس األمــن ،وال يخفــى علــى أي
طبــق ّإل جــزءًا
مراقــب أن إســرائيل لــم تلتــزم بـ ٍ
ـأي منهــا ،ولــم ُت ِّ
يس ــيرًا ي ــكاد ال يذك ــر م ــن تل ــك الق ــرارات ،ع ــدا ع ــن إجه ــاض
مــا ُيقــارب األربعيــن قــراراً ،كان مــن المفتــرض أن تصــدر عــن
مجلــس األمــن ،لــوال الفيتــو األميركــي.
ـق الفيتو،
تتمتــع فيهــا أميركا بحـ ّ
وفــي الهيئــات الدوليــة التــي ال َّ
اســتطاعت فلســطين ،وبفضل دبلوماســيتها المثابرة ،وبســبب
مهم ــة ،أبرزه ــا
التضام ــن الدول ــي معه ــا ،تحقي ــق انتص ــارات ّ
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الحص ــول عل ــى مقع ــد دول ــة مراق ــب ف ــي األم ــم المتح ــدة ،بع ــد
تصويـــت تاريخـــي فـــي نوفمبر/تشـــرين الثانـــي  2012فـــي
صوت ــت لصال ــح فلس ــطين  138دول ــة
الجمعي ــة العام ــة ،وق ــد َّ
فيم ــا عارض ــت  9دول .وكان ــت قبله ــا بع ــام ق ــد حصل ــت عل ــى
العضويــة الكاملــة فــي منظمــة «اليونســكو» ،كمــا انضمــت إلــى
العديــد مــن المنظمــات الدوليــة األخــرى ،آخرها منظمة الشــرطة
الدوليــة (اإلنتربــول) .مــا يعكــس حجم تضامــن المجتمع الدولي
معهــا ،وثقتــه بهــا..

التضامن اإلنساني

إذا كانــت للــدول والحكومات حســاباتها المبنيــة على المصالح،
ـادة مــع القضايــا السياسـّـية بمعاييرها
فــإن الشــعوب تتفاعــل عـ ً
عب ــر أح ــرار وش ــرفاء
اإلنس ــانية واألخالقي ــة ..لذل ــك ،طالم ــا َّ
العال ــم ع ــن وقوفه ــم إل ــى جان ــب الفلس ــطينيين ف ــي كفاحه ــم
العــادل ضــد االحتــال ،منهــم مــن شــارك بفعاليــات وأنشــطة
فـــي بلـــده ،ومنهـــم مـــن أتـــى فلســـطين متضامنـــاً ،وقـــد كان
القضيــة
لهــؤالء المتضامنيــن الدولييــن دور كبيــر فــي تحريــك
ّ
الفلس ــطينية ،وفض ــح ممارس ــات االحت ــال ،وإب ــراز معان ــاة
الفلس ــطينيين ،وإث ــارة ال ــرأي الع ــام العالم ــي ،ونش ــر رس ــالة
النضــال الفلســطيني علــى مســتوى أوســع وبصــور مختلفــة،
المؤسس ــات اإلس ــرائيلية
ب ــل وف ــي نق ــل المعرك ــة إل ــى داخ ــل
َّ
نفس ــها.
بعــض هــؤالء المتضامنيــن شـ َّـكلوا مــا ُيعــرف بحركــة التضامــن
الدوليـــة  ..ISMالناشـــطة الكنديـــة «نيتـــا غوالنـــي» منســـقة
الحركــة والمقيمــة فــي رام اهلل ،وفــي مقابلــة خاصــة مســجلة،
أوضحـــت بـــأن المتضامنيـــن يخوضـــون نضـــاالت صعبـــة
ـباب عدي ــدة م ــا زال ــوا ال يمتلك ــون
وحقيقي ــة ،ولكنه ــم وألس ـ ٍ

القـــدرة علـــى تحقيـــق نتائـــج جوهريـــة فـــي الضغـــط علـــى
حكوماتهـــم ،وأوضحـــت «غوالنـــي» أن  ISMحركـــة واســـعة
ونش ــطة إعالميــاً ،لكنه ــا مح ــدودة الق ــدرة ،وأكث ــر أعضائه ــا
ه ــم ف ــي األص ــل يعيش ــون ف ــي بلدانه ــم منعزلي ــن ع ــن الحي ــاة
السياس ــية ،وليس ــت لديه ــم ق ــوة انتخابي ــة كبي ــرة ،ولكنه ــم
تمكنـــوا مـــن إحـــداث نقلـــة مهمـــة فـــي توجيـــه الـــرأي العـــام
َّ
القضي ــة الفلس ــطينية.
العالم ــي لصال ــح
ّ
قـــدم هـــؤالء المتضامنـــون خدمـــات حقيقيـــة لدعـــم صمـــود
َّ
الفلســطينيين ،وبفضــل شــجاعتهم ومثابرتهــم؛ نجحــوا مـّـرات
عديـــدة فـــي تخليـــص شـــبان فلســـطينيين مـــن االعتقـــال ،أو
حمايتهــم مــن القتــل ،أو فــي منــع الجنــود من اســتخدام أســاليب
حرم ــة ف ــي القم ــع كالمداهم ــات الليلي ــة واالس ــتخدام المف ــرط
ُم َّ
للقــوة ،خاصــة فــي حالــة غيــاب اإلعــام ،وبشـ ٍ
ـكل خــاص فــي
الق ــرى الت ــي تخ ــوض أش ــكا ًال عدي ــدة م ــن المقاوم ــة الش ــعبية.
الناش ــط «عب ــد اهلل أب ــو رحم ــة» وف ــي مقابل ــة خاص ــة مع ــه،
كل البلـــدان،
أوضـــح بـــأن هـــؤالء المتضامنيـــن يأتـــون مـــن ّ
أغلبهــم مــن الطبقــات المســحوقة ،منهــم متعلمــون ومثقَّفــون،
ومنهــم أســاتذة جامعــات وطلبــة وأطبــاء ومحامــون وموظفون
وعاطلــون عــن العمــل ،وِقّلــة منهــم مــن الطبقــة الميســورة ،وما
يجمعهــم هــو رفضهــم للظلــم ومقاومتهــم لالحتــال ومناهضتهم
ـكل أشــكال االســتغالل والقهــر والتمييــز العنصــري ،وقد آمنوا
لـ ّ
القضي ــة الفلس ــطينية ،وتعاطف ــوا م ــع كف ــاح أهله ــا،
ـة
ـ
بعدال
ّ
ـكل مــا فيهــا مــن دعــة ورفاهيــة،
وتركــوا حيواتهــم الخاصــة بـ ّ
ليعبــروا عــن مواقفهــم المبدئيــة بملء إرادتهــم ،بالرغم
وجــاؤوا ِّ
ٍ
مم ــا تحتمل ــه م ــن مخاط ــر وتحّدّي ــات وش ــظف للعي ــش؛ فه ــي
مهمــة بــا شــك محفوفــة بالمخاطــر.
ِ
وللداللـــة علـــى خطـــورة مـــا يفعلـــه المتضامنـــون ،فقـــد ُقتلـــت

تنامت حركة
التضامن
اإلنساني
مع القض ّية
الفلسطينية،
تحولت
حتى
َّ
إلى تيار
دولي يطالب
بمقاطعة
إسرائيل اقتصاديًا
وسياسيًا
توم هورندال
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يتركون
حيواتهم
الخاصة بكلّ
ما فيها من
دعة ورفاهية،
وجاؤوا ليع ِّبروا
عن مواقفهم
المبدئية بملء
إرادتهم

فيتوريو أريغوني

المتضامنـــة األميركيـــة «راشـــيل كـــوري» عندمـــا كانـــت تحـــاول
جراف ــة إس ــرائيلية م ــن ه ــدم من ــزل عائل ــة ف ــي «رف ــح» .ث ــم
من ــع َّ
تبعه ــا رفيقه ــا «ت ــوم هن ــرو» الش ــاب البريطان ــي؛ حي ــن قصف ــت
ـدد
مدفعي ــة إس ــرائيلية س ــاحة ملع ــب ف ــي «رف ــح» يتواج ــد في ــه ع ـ ٌ
فـــروا مســـرعين باســـتثناء
مـــن األطفـــال ،فمـــا كان منهـــم ّإل أن ّ
جم ـ َـد الخ ــوف عروقهم ــا ،فِق ـ َـدم «ت ــوم» لمس ــاعدتهما عل ــى
طفلي ــن َّ
الهـــرب ،ولكـــن القذيفـــة كانـــت لـــه بالمرصـــاد .وفـــي «جنيـــن»
ُأصيـــب المتضامـــن األميركـــي «برايـــن إيفـــي» برصاصـــة فـــي
وجهــهَ ،فَقـَـد علــى إثرهــا معالــم وجهــه بالكامــل ،وفــي «ِن ْعليــن»
تع ـ َّـرض المتضام ــن األميرك ــي «كريس ــتين أندرس ــون» لرصاص ــة
مطاطي ــة ف ــي عين ــه..
القضيــة الفلســطينية،
وقــد تنامــت حركــة التضامــن اإلنســاني مــع
ّ
تحولــت إلــى تيــار دولي يطالب بمقاطعة إســرائيل اقتصادي ًا
حتــى َّ
وسياســي ًا للضغــط عليهــا لوقــف سياســاتها التمييزيــة والقمعيــة؛
فتشـ َّـكلت فــي فلســطين حركــة تضامنيــة أخــرى ،ســرعان ما أخذت
بعدهــا العالمــي ،والتي صــارت تعرف بـ«.»BDS
انطلق ــت ه ــذه الحرك ــة ع ــام  2005ف ــي الذك ــرى الس ــنوية األول ــى
لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة فــي الهــاي (القاضــي بإدانــة جــدار
الفصــل العنصــري) ،إذ تنــادت أكثــر مــن  170شــخصية مــن القوى
والمؤسس ــات ف ــي فلس ــطين
والفعالي ــات واألح ــزاب واالئتالف ــات
َّ
والشــتات ،للتوقيــع علــى النــداء الوطنــي إلعــان انطالقــة الحركة
العالميــة لمقاطعــة إســرائيل ،وســحب االســتثمارات منها ،وفرض
العقوبــات عليهــا ،والتــي باتــت ُتعــرف عالميـ ًا بحركــة Boycott
 Divestment and Sanctionsأو اختصاراً.»BDS« ،
وفــي عــام ُ 2008عِقـَـد المؤتمــر الوطنــي األول للـــ  ،BDSوعلــى
إثــره تشـ َّـكلت اللجنــة الوطنيــة لمقاطعــة إســرائيل ،والتــي صارت
بمثابــة مرجعيــة وقيــادة عالميــة للحركــة.
وف ــي مقابل ــة م ــع «محم ــود النواجع ــة» المنس ــق الع ــام لـــ ،BDS
أوض ــح ب ــأن التضام ــن العالم ــي م ــع فلس ــطين كان س ــابق ًا يأخ ــذ
الطابــع الرمــزي ،ويــكاد يقتصــر علــى المســيرات واالعتصامــات،
اليــوم نجحــت الـــ  BDSفــي جعــل هــذا التضامن شــيئ ًا حقيقي ًا أكثر

عينــة،
فعاليــة وتأثيــراً ،وأصبــح الجهــد منظم ـ ًا ولــه تكتيــكات ُم َّ
ـا فــي أميــركا هنالــك «الحملــة
وقــد امتــد علــى نطــاق عالمــي ،مثـ ً
األميركي ــة إلنه ــاء االحت ــال» وتض ــم  400منظم ــة ف ــي داخله ــا،
أمــا الـــ  BDSفــي جنــوب إفريقيــا فتضــم حــزب المؤتمــر الوطنــي،
إلــى جانــب أكبــر ثالثــة أحــزاب متحالفــة فــي الحكــم فــي البــاد،
أيضـ ًا فــي مصــر يضــم الـــ  BDSأهــم القــوى الفاعلــة الديموقراطية
واالشــتراكية إلــى جانــب اتحــادات ونقابــات وفنّانيــن..
ويومـ ًا بعــد يــوم ،يتصاعــد القلــق فــي إســرائيل مــن تزايــد حمــات
المقاطعــة الدوليــة لهــا فــي مجــاالت االقتصاد والثقافــة والجامعات
عبــر العديــد مــن القــادة اإلســرائيليين عــن
والبحــث العلمــي ،وقــد َّ
قلقهــم وخشــيتهم مــن ِ
الحــراك الفعــال والمتزايــد للـــ  ،BDSحتــى
أن الكنيس ــت بكام ــل هيئته ــا ،عق ــدت أكث ــر م ــن جلس ــة لمناقش ــة
هــذا الموضــوع.
ِ
كمــا حــذَّر باحثــون وسياســيون مــن أن هــذا الحــراك ُيهـ ِّـدد مكانــة
إس ــرائيل ،ويض ــع س ــمعتها عل ــى المح ـ ّ
ـا ح ــذَّر الرئي ــس
ـك ،فمث ـ ً
اإلســـرائيلي «رؤوفيـــن ريفليـــن» بـــأن المقاطعـــة األكاديميـــة
إلس ــرائيل ُتش ـ ِّـكل تهدي ــدًا اس ــتراتيجي ًا عل ــى النظ ــام الصهيون ــي
وزعــت وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية وثيقــة ســرية
برمتــه .كمــا َّ
وسـّـربت لإلعــام اإلســرائيلي ،حذَّرت
علــى ســفرائها حــول العالــم ُ
فيه ــا م ــن تنام ــي مقاطع ــة إس ــرائيل ،األم ــر ال ــذي م ــن ش ــأنه أن
يم ــس باقتصاده ــا وبمنظومته ــا األمني ــة.
تم إلحاق ملف الـ  BDSلوزارة الشؤون االستراتيجية،
ومؤخراًّ ،
بمــوازاة ملفــي« :إيــران النــووي» ،وملف «العالقات اإلســرائيلية/
األميركيــة» ،فــي إشــارة واضحــة إلــى مــدى الخطــورة التــي باتــت
تستشــعر بهــا إســرائيل من تحـ ُّـركات الـ .BDS
قضيــة مســألة بالغــة األهمية،
ال شــك أن التضامــن الدولــي مــع أي ّ
قضيــة
ـل
ـ
ح
ـى
ـ
إل
ى
أد
ـذي
ـ
ال
وبوســعه إحــداث فــرق جوهــري؛ فهــو
ّ
ّ
ّ
ـؤدي
ـ
ي
أن
ـطينيون
ـ
الفلس
ـل
جن ــوب إفريقي ــا ،وله ــذا الس ــبب ،يأم ـ
ِّ
ِ
الح ــراك والتضام ــن الدول ــي إل ــى إجب ــار إس ــرائيل عل ــى الح ـ ّـل
الس ــلمي ،كم ــا س ــبق أن أجب ــر حكوم ــة الفص ــل العنص ــري عل ــى
الح ـ ّـل..
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مع انطالق الثورة الفلسطينية أواخر ستينيات القرن العشرين ،انتهى عهد التعريف بالقض ّية
الفلسطينية كقض ّية الجئين ب ُبعد إنساني وحيد الجانب يستبعد عودتهم إلى ما ال نهاية ،وبدأ
التعامل مع القض ّية الفلسطينية كحركة تحرُّر وطني ضد استعمار استيطاني إقصائي .هذا
التحول النوعي جاء من خارج النظام الدولي ،بمبادرة حركات تحرُّر في آسيا وإفريقيا وأميركا
ُّ
الح ّريّة.
الالتينية ،وعبر أحزاب ونقابات واتحادات وشخصيات ثقاف ّية وف ّن ّية ومناضلين من أجل ُ

أقدام الكبار على األرض الفلسطينية
مهند عبد الحميد (رام الله)

ط ــوال ق ــرن ويزي ــد ُي ــراوح الش ــعب الفلس ــطيني مكان ــه بي ــن
التضامــن والدعــم مــن جهــة ،واإلخضــاع والســيطرة مــن الجهة
األخ ــرى .وق ــد طغ ــى اإلخض ــاع عل ــى التضام ــن حت ــى أواخ ــر
ســتينيات القــرن الماضــي ،حيــث تعـ َّـرض الشــعب الفلســطيني
ـل نظي ــره ،صنعت ــه الدول ــة االس ــتعمارية ،بريطاني ــا
لظل ــم َق ـ َّ
العظم ــى .ف ــي ذل ــك الوق ــت اقتص ــر التضام ــن عل ــى ش ــعوب
ُ
فكريـــن
وبعـــض
ر
تحـــر
حـــركات
وبعـــض
عربيـــة،
ودول
الم ِّ
ُّ
ُ
العالمييــن أمثــال ســارتر ومكســيم رودنســون وفرانــز فانــون
الذيــن انطلقــوا مــن مفهــوم أن اليهوديــة ديانــة وليســت قوميــة
وال إثنيــة.
الظل ــم الدول ــي دخ ــل ف ــي صي ــرورة اخت ــراع ش ــعب وتفكي ــك
ـا
ـكلت حام ـ ً
آخ ــر اس ــتنادًا إل ــى الق ــوة االس ــتعمارية الت ــي ش ـ َّ
واقتصاديــ ًا لتل ــك العملي ــة االس ــتعمارية
ـكري ًا
ّ
سياس ــي ًا وعس ـ ّ
ترتـــب علـــى وعـــد بلفـــور « ،»1917أبشـــع
المزدوجـــة ،فقـــد َّ
ـعب
عمليــة تطهيــر عرقــي بحـ ّ
ـعب وادع ،تـّـم اســتبداله بشـ ٍ
ـق شـ ٍ
آخــر ،وتـّـم اســتبدال ثقافتــه بثقافـٍـة أخــرى ،وكذلــك ُاســتبدل
ـتنبط مــن األســاطير والقصــص الخيالية.
تاريخــه بتاريــخ ُمسـ َ
كل هــذا ،ســاهم الموقــف الدولــي فــي عهــد هيئــة األمــم
وبعــد ّ
المتح ــدة بمح ــو جريم ــة التطهي ــر العرق ــي كليــ ًا م ــن الذاك ــرة
ٍ
بصـــورة منهجيـــة ،ولـــم يعتـــرف
العالميـــة واإلســـرائيلية
به ــا كحقيق ــة تاريخي ــة وجريم ــة تج ــب مواجهته ــا سياس ـّـي ًا
وأخالقيـاً ،ولــم يعتبرهــا جريمــة ضــد اإلنســانية ،ولــم يطــرح
ّ
محاكمـــة المتهميـــن بارتـــكاب جرائـــم حـــرب ،ولـــم يعتـــرف
بمعانــاة الشــعب الــذي تعـ َّـرض للتطهيــر العرقــي كمــا تعامــل
ؤرخ اإلســرائيلي «إيــان بابه».
الم ِّ
مــع الهولوكوســت ،بحســب ُ
ـوض النظــام الدولي ضحايا الهولوكوســت بدولة
ففــي حيــن عـ َّ
ارتكب ــت -وه ــي قي ــد التأس ــيس -هولوكوس ــت م ــن ن ــوع آخ ــر
30
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ـق ش ــعب آخ ــر ،ل ــم يفع ــل ش ــيئ ًا للش ــعب
(تطهي ــر عرق ــي) بح ـ ّ
أخالقي ًا
ا
ـقوط
ـ
س
ـه
ـ
لنفس
ا
جالب
العرقي،
ـر
الــذي تعـ َّـرض للتطهيـ
ً
ً
ّ
مدوي ـاً.
ـاني ًا وسياس ـّـي ًا ّ
وإنس ـ ّ
والنظ ــام الدول ــي ح ــرم الش ــعب الفلس ــطيني ،م ــن حّق ــه ف ــي
تقري ــر المصي ــر ،وحرم ــه حت ــى م ــن ترجم ــة ق ــرار التقس ــيم
ـص عل ــى إقام ــة دول ــة فلس ــطينية ،لكن ــه ل ــم
 ،181ال ــذي ين ـ ّ
يتضم ــن آلي ــة إلقام ــة تل ــك الدول ــة ولحماي ــة ش ــعبها .ول ــم
َّ
ـق المقتلعيــن والمطروديــن
يســمح النظــام الدولــي بترجمــة حـ ّ
مــن العــودة إلــى وطنهــم بحســب قــرار  ،194واألدهــى أنــه لــم
ُي َح ِّمــل إســرائيل أي مســؤولية قانونيــة وأخالقيــة عــن أعمــال
التطهيـــر والتهجيـــر ،بـــل تعايـــش مـــع اإلنـــكار اإلســـرائيلي
شـــجع دولـــة
الكبـــرى .هـــذا الموقـــف الالمســـؤول
للجريمـــة ُ
َّ
والتنك ــر له ــا
ـوق
ـ
الحق
ـك
ـ
تل
ـل
ـ
تجاه
ـتمرار
ـ
اس
ـى
ـ
إس ــرائيل عل
ُّ
ترت ــب عل ــى اعتم ــاد النظ ــام الدول ــي عل ــى
حت ــى الي ــوم .وق ــد َّ
«الميثــو تاريــخ» فــي البدايــة ،وعلــى إنــكاره للتطهيــر العرقــي
وتبعاتــه ،نتيجــة خطيــرة َّ
تتمثــل فــي تشــجيع إســرائيل علــى
رفــض االلتــزام بالقانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة
والمعاه ــدات واالتفاق ــات الدولي ــة الت ــي له ــا صل ــة بالص ــراع
الفلســطيني -اإلســرائيلي ،وعلى اســتبدالها بمثيولوجيا العهد
القدي ــم كمرجعي ــة ناظم ــة للص ــراع الفلس ــطيني -اإلس ــرائيلي
ط ــوال الوق ــت.

الثورة رافعة للتضامن
أواخــر ســتينيات القــرن العشــرين بــدأ اســتقطاب دولــي جديــد
الوطنيــة الفلســطينية المشــروعة ،ونجــح فــي
داعــم للحقــوق
ّ
القضي ــة
ـن
ـ
م
ـي
ـ
الدول
ـام
ـ
النظ
ـف
ـ
موق
ـر
ـ
بتغيي
زم ــن قياس ــي
ّ
تغيــرات وعوامل أهمها،
الفلســطينية ،وذلــك باالســتناد الــى ُم ِّ

جان جينيه رفقة الفدائين ()1970

الثــورة الفلســطينية التــي طرحــت اســتراتيجية حــرب التحرير
الش ــعبية طويل ــة األم ــد ،لتحري ــر فلس ــطين ،وإقام ــة الدول ــة
الت ــي يعي ــش فيه ــا الجمي ــع بم ــا ف ــي ذل ــك اليه ــود عل ــى ق ــدم
المس ــاواة .وكان ــت الث ــورة ق ــد تم ـ َّـردت عل ــى النظ ــام العرب ــي
المســؤول عــن هزيمــة ( )67النكــراء ،ونجحــت فــي اســتعادة
تعرضــت للطمــس طــوال
الهويــة
ّ
ّ
الوطنيــة الفلســطينية التــي َّ
ووح ــدت الش ــعب الفلس ــطيني وحركت ــه السياس ـّـية
ـن،
ـ
عقدي
َّ
تحول ــت إل ــى إط ــار م ــن التع ـ ُّـدد
ف ــي منظم ــة التحري ــر الت ــي َّ
السياســـي والثقافـــي والدينـــي ،متجـــاوزة األيديولوجيـــات
ـرر وق ــوى
المنغلق ــة ،وفتح ــت الجس ــور عل ــى ح ــركات التح ـ ُّ
الثـــورة والتغييـــر فـــي العالـــم .وبهـــذا فـــإن العامـــل الذاتـــي
إب ــان صع ــود الث ــورة وّف ــر رافع ــة لاللتق ــاء م ــع
الفلس ــطيني ّ
ح ــركات التضام ــن العالمي ــة واالس ــتقواء به ــا ف ــي مواجه ــة
غطرس ــة الق ــوة.
العام ــل الثان ــي ف ــي التغيي ــر كان جبه ــة الثقاف ــة الت ــي فتح ــت
المواجه ــة بي ــن «ثقاف ــة الق ــوة وق ــوة الثقاف ــة» ،م ــن خ ــال
ـرر العالميــة،
ـرر الفلســطيني ّ
وكل حــركات التحـ ُّ
االنحيــاز للتحـ ُّ
ـرد علــى الظلم واالســتبداد .لقد اســتقطبت الثورة
وعـ َّـززت التمـ ُّ

المثقَّفين الفلســطينيين
الفلســطينية ّ
إبــان صعودهــا مئــات مــن ُ
والع ــرب وم ــن دول العال ــم ،أولئ ــك الذي ــن رأوا ف ــي الث ــورة
الفلســطينية أداة ووســيلة للتغييــر فــي بلدانهــم وعلــى صعيـٍد
كون ــي .وكان م ــن بي ــن ه ــؤالء المخ ــرج الس ــينمائي الفرنس ــي
بالقضيــة الفلســطينية ،معتقدًا
«جــان لــوك غــودار» الــذي اهتم
ّ
أن التغيي ــر عل ــى صعي ــد كون ــي يب ــدأ م ــن المش ــاركة بالث ــورة
الفلس ــطينية .ع ــاش ف ــي قواع ــد الث ــورة وق ــام بإخ ــراج فيل ــم
فك ــر الفرنس ــي «ج ــان جيني ــه»
الم ِّ
«م ــن هن ــا وهن ــاك» .وج ــاء ُ
ـرف إلــى ِ
الحــراك الثــوري الفلســطيني
لمناصــرة الثــورة والتعـ ُّ
فـــي العـــام  .1970رافـــق جينيـــه فدائييـــن فلســـطينيين فـــي
عمليــة اســتطالع داخــل األراضــي المحتّلــة ،وفــي عــام 1982
نصــه الشــهير «أربــع ســاعات فــي شــاتيال» ،أهــم شــهادة
كتــب ّ
حيــة عــن مجــزرة «صبــرا وشــاتيال».
َّ
التحرر ودعم
ـركات
ـ
وح
ـعوب
ـ
الش
ـن
ـ
لتضام
ـر
ـ
األكب
ـاز
ـ
اإلنج
كان
ُّ
التحرر
جبهــة الثقافــة العربيــة والعالمية االعتراف بمشــروعية
ُّ
الفلســطيني وبأهدافــه الوطنيــة مــن خــال اعتــراف الجمعيــة
كممثِّـــل شـــرعي وحيـــد للشـــعب
العامـــة بمنظمـــة التحريـــر ُ
ـرر .حــدث
الفلســطيني وقبــول عضويتهــا -مراقــب -كحركــة تحـ ُّ
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ذل ــك ف ــي الع ــام  .1974وف ــي
العــام  1975اعتبــرت الجمعيــة
العام ــة الحرك ــة الصهيوني ــة-
التـــي تعتبرهـــا إســـرائيل
ـرر لليهــود -حركــة
كحركــة تحـ ُّ
عنصريــة .قــراران لهمــا مغــزى
عمي ــق وهم ــا ُيعي ــدان تعري ــف
قطبـــي الصـــراع ويضعانهمـــا
فـــي موقعهمـــا الطبيعـــي،
عنصريـــة وكولونياليـــة،
ـرر.
مقاب ــل تح ـ ُّ
منـــذ ذلـــك الوقـــت ،يتنـــازع
القضيــة الفلســطينية موقفان،
ّ
موقـــف أكثريـــة دول العالـــم
الـــذي جـــاء منســـجم ًا مـــع
لتحرر
مواقــف شــعوبها الداعــم
ُّ
الشـــعب الفلســـطيني مـــن
وتجســد
االحتالل اإلســرائيلي.
َّ
هـــذا الموقـــف باعتـــراف تلـــك
الــدول بفلســطين كدولــة عضو
مراقـــب فـــي األمـــم المتحـــدة،
بفلســـطين
واالعتـــراف
كعض ــو كام ــل العضوي ــة ف ــي
منظمـــة اليونســـكو ونيـــل
ؤسســات
الم َّ
عضويــة عشــرات ُ
والمعاهــدات الدوليــة .الموقــف
اآلخــر هو الموقف اإلســرائيلي
 األميرك ــي وع ــدد قلي ــل ج ــدًاـكل
م ــن ال ــدول الت ــي تعم ــل ب ـ ّ
قـــوة لتقريـــر مصيـــر الشـــعب
الفلس ــطيني م ــن ط ــرف واح ــد
وفقـــ ًا للرؤيـــة اإلســـرائيلية،
بمعـــزل عـــن رغبتـــه وعـــن
إرادة المجتمـــع الدولـــي،
وبالض ــد م ــن عش ــرات ومئ ــات
المؤيـــدة
القـــرارات الدوليـــة
ِّ
ـق الفلس ــطيني .المفارق ــة
للح ـ ّ
ّيـــة تتغلَّـــب
ل
األق
أن
العجيبـــة
ّ
وتكـــرس
علـــى األكثريـــة،
ِّ
ّية في النظام
ديكتاتوريــة األقلّ
وتبــادر إلــى معاقبــة
الدولــيُ ،
منظمـــة اليونســـكو ومجلـــس
حقـــوق اإلنســـان ،والـــدول
ـوت م ــع فلس ــطين،
الت ــي تص ـ ِّ
تحولها
أو
القرارات
كل
وت ِّ
عطل ّ
ُ
ِّ
حبـــرًا علـــى ورق .إن نتيجـــة
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اخترق نعوم
تشومسكي
الم ِّ
فكر األميركي
ُ
اليهودي
والبروفيسور
المم َّيز حصار
ُ
قطاع غ َّزة على
رأس وفد ضم
عشرة ُم ِّ
فكرين
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المؤســـفة بيـــن الموقفيـــن تكشـــف ســـيطرة القـــوى
التنـــازع ُ
ؤسســـة الدوليـــة وتســـخيرها لمصالحهـــا
الم
علـــى
العظمـــى
ُ َّ
ُ
مؤسس ــة األم ــم
ـل
ـ
عم
ـي
ـ
ف
ـادح
ـ
الف
ـال
ـ
االخت
ـف
ـ
وتكش
ـط،
ـ
فق
َّ
المتح ــدة الت ــي تس ــمح ألي دول ــة ُعظم ــى بتعطي ــل أو من ــع
ـق النق ــض
إص ــدار ق ــرارات ف ــي مجل ــس األم ــن باس ــتخدام ح ـ ّ
ـل السياســي
المؤســفة تعطيــل الحـّ
(الفيتــو) .وكانــت النتيجــة ُ
ال ــذي ُينه ــي االحت ــال االس ــتيطاني اإلس ــرائيلي عل ــى م ــدى
نص ــف ق ــرن ،وتوفي ــر غط ــاء أميرك ــي الس ــتمرار االحت ــال،
ـق ممارس ــة كاف ــة أش ــكال العن ــف
ومن ــح الدول ــة المحتّل ــة ح ـ ّ
دفاعـــ ًا عـــن احتاللهـــا أراضـــي الشـــعب الفلســـطيني.
غيــر أن مــوت العدالــة لــدى النظــام الدولــي ،دفــع إلــى البحــث
فــي أشــكال نضــال جديــدة .فقــد ابتــدع المتضامنون مع الشــعب
ِّ
ومؤث ــرة ف ــي مواجه ــة غطرس ــة
الفلس ــطيني أش ــكا ًال جدي ــدة
االحتــال ،كاقتحــام الحصــار علــى قطــاع غـ َّـزة عبــر أســاطيل
الح ـ ّـر» والدول ــة
الحّرّي ــة وق ـ َّـدم المتضامن ــون دول ــة «العال ــم ُ
ُ
«الديموقراطي ــة الوحي ــدة» ف ــي المنطق ــة ،كدول ــة «أبارتهاي ــد»
ـول قط ــاع غ ـ َّـزة بأكمل ــه إل ــى أكب ــر معس ــكر اعتق ــال ف ــي
ُتح ـ ِّ
ـول الضفــة الغربيــة إلــى «بنتوســتونات» فصــل
العالــمُ ،
وتحـ ِّ
وتمـــارس التطهيـــر العرقـــي فـــي مدينـــة القـــدس
عنصـــري،
ُ
وتمــارس القمــع اليومــي
واألغــوار ،وترتكــب جرائــم حــربُ ،
كل هـــذا وضـــع إســـرائيل فـــي
ضـــد الشـــبان الفلســـطينيين؛ ّ
موق ــع العزل ــة واإلدان ــة.
التوح ــش اإلس ــرائيلية دفع ــت مثقَّفي ــن وحقوقيي ــن
سياس ــة
ُّ
وأكاديميي ــن وفنّاني ــن ومنظم ــات نس ــوية ونقاب ــات وغيره ــا

ماريو فارغاس
يوسا :قبل
خمس سنين
اقترب االحتالل
اإلسرائيلي من
مرحلته القبيحة،
أما اليوم فقد
بلغ أرقامًا قياسية
من الحماقة

الحّرّي ــة والعدال ــة وحق ــوق اإلنس ــان الت ــي
للدف ــاع ع ــن قي ــم ُ
ـوم وســاعة علــى األرض الفلســطينية.
ـ
ي
كل
تنتهكهــا إســرائيل ّ ٍ
ورياضية وســحب
ّيــة
ّ
وذلــك مــن خــال مقاطعــة أكاديميــة وفنّ
اس ــتثمارات وف ــرض عقوب ــات ض ــد دول ــة االحت ــال .واأله ــم
م ــن ذل ــك انحي ــاز رم ــوز اعتباري ــة رفيع ــة له ــا تأثي ــر كبي ــر
ف ــي صناع ــة ال ــرأي الع ــام إل ــى جان ــب الش ــعب الفلس ــطيني.
كان موق ــف األدي ــب البرتغال ــي «خوس ــيه س ــاراماغو» الحائ ــز
جائــزة نوبــل لــأدب نموذجـاً ،هــذا المبــدع جــاء إلــى فلســطين
الك َّتــاب العالمــي ،وقـ َّـدم شــهادة ُم ِّ
ؤثــرة حيــن قــال:
ضمــن وفــد ُ
إن م ــا يج ــري ف ــي فلس ــطين ُيش ــبه م ــا ج ــرى ف ــي معس ــكرات
«اوشـــفيتز» و«بوخنفالـــد» النازيـــة ،رأيـــت فـــي فلســـطين
جبري ــن عل ــى العي ــش كمنفيي ــن عل ــى أرضه ــم ،وم ــا
أناســ ًا ُم َ
ال أس ــتطيع فهم ــه ه ــو عج ــز اإلس ــرائيليين ع ــن اس ــتخالص
دروس «الهولوكوســت» ،فمــن المفتــرض أن تتعامــل إســرائيل
بإنســانية وبتســامح مــع الفلســطينيين ،لكنهــا عملــت العكس.
فك ــر األميرك ــي اليه ــودي والبروفيس ــور
الم ِّ
نع ــوم تشومس ــكي ُ
مي ــز مث ــال آخ ــر ،ه ــذا الرم ــز اخت ــرق حص ــار قط ــاع غ ـ َّـزة
الم َّ
ُ
فكري ــن م ــن أمي ــركا وفرنس ــا
عل ــى رأس وف ــد يض ــم عش ــرة ُم ِّ
وبريطانيــا وكنــدا للمشــاركة فــي مؤتمــر علمــي ،طالــب بفـ ّ
ـك
ـق الفلســطينيين فــي العيــش بســام
الحصــار ،وأكــد علــى حـ ّ
ِ
ـــع مـــن دخـــول األراضـــي
ن
م
قـــد
تشومســـكي
وحرّيـــة .وكان
ّ
ُ َ
الفلســطينية وهــو فــي طريقــه إلــى جامعــة «بيــر زيــت» إللقــاء
محاضــرة ،وأعادتــه ســلطات االحتــال إلــى عمــان .وُاضطـّـر
إلــى إلقــاء محاضرتــه عبــر «الفيديــو كونفرنــس» فــي جامعــة

خوسيه
ساراماغو:
ما يجري في
فلسطين
يُشبه ما جرى
في معسكرات
«اوشفيتز»
و«بوخنفالد»
النازية

«بي ــر زي ــت».
وماريـــو فارغـــاس يوســـا
األديــب البوريفــي الحائز على
جائــزة نوبــل لــأدب ،كان في
صـــدارة مئـــات المحتجيـــن
الفلســـطينيين والدولييـــن
وأنص ــار س ــام إس ــرائيليين
ف ــي الق ــدس ،احتجاجــ ًا عل ــى
اس ــتيالء المس ــتوطنين عل ــى
منـــازل الفلســـطينيين ،قـــال
قـــو ًال مأثـــوراً« :قبـــل خمـــس
ســـنين اقتـــرب االحتـــال
اإلســـرائيلي مـــن مرحلتـــه
القبيحــة ،أمــا اليــوم فقــد بلــغ
أرقامـ ًا قياســية مــن الحماقة».
الفنّـــان البريطانـــي بانســـكي
َ
بفنِّـــه الـــذي يعتمـــد
الشـــهير َ
بصريـــ ًا خاطفـــاً،
أســـلوب ًا
ّ
جـــاء ورســـم علـــى جـــدار
الفصـــل العنصـــري فـــي
الضفــة الغربيــة ،وذهــب إلــى
غـــزة ورســـم علـــى جـــدران
َّ
هدمـــة ،وأطلـــق
الم
المنـــازل
ُ َّ
عبـــر رســـوماته صرخـــة
ضميـــر إنســـاني صادمـــة،
تفاعل ــت ف ــي أرج ــاء العال ــم.
هـــؤالء وغيرهـــم أمثـــال
فكـــرة األميركيـــة جوديـــت
الم ِّ
ُ
باتلـــر ،وتونـــي كوشـــنير،
والكاتبـــة الكنديـــة نعومـــي
كاليــن ،والمغّنــي البريطانــي
إلفيـــس كوســـتيلو وغيرهـــم
كث ــر ،تضامن ــوا م ــع الش ــعب
الفلســـطيني وتركـــوا أثـــرًا
كبيـــراً.
تســـتمر موجـــات التضامـــن
وتتجـــدد ،لكنهـــا
العالمـــي
َّ
تحتـــاج إلـــى تجديـــد أهليـــة
العامــل الفلســطيني ،وإعــادة
بنـــاء التحالفـــات العالميـــة،
ـــد لتطبيـــع دول
ووضـــع َح ٍّ
عربي ــة م ــع دول ــة االحت ــال،
يتمكـــن الشـــعب
كـــي
َّ
الفلســطيني مــن قطــف الثمار،
وكـــي يتـــم فـــرض التراجـــع
علـــى دولـــة االحتـــال.
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َّ
العربي مع القض ّية
المسنين أشكال التضامن
في هذا االستطالع
ّ
يتذكر عدد من الفلسطينيين ُ
والموزَّعة في جميع مناطق
المكتظة بالسكان
ُ
المخ َّيمات ُ
الفلسطينية اإلنسانية ،ووسط ُ
قطاع غ َّزة يسردون القصص الجميلة التي يحاولون فيها إحياء الوحدة العرب ّية في عقول األجيال
الجديدة في ظِ ّ
العربي وتزييف الهويّة الفلسطينية العرب ّية.
ل المحاوالت اإلسرائيلية للتقارب
ّ

ذكريات في قلوبهم..
استطالع :سام حسن (غزَّة)

تتذكـــر ســـعدة صالحـــة
خيـــم ديـــر البلـــح
َّ
مـــن وســـط ُم َّ
ـي بش ــكله الثقاف ــي واإلغاث ــي
 89عامــ ًا التضام ــن العرب ـ ّ
العربي ــة،
ـوش
ـ
الجي
ـع
ـ
م
ا
ـ
ـ
خصوص
والعس ــكري أيضــاً،
ً
ّ
والعراقي ــة
ـة
ـ
المصري
ـوش
ـ
الجي
ـا
ـ
مته
قد
بم ِّ
ّ
ّ
والت ــي ج ــاءت ُ
الصحيــة
التــي شــاركتهم صفوفهــم ضمــن فــرق المتابعــة
ّ
خي ــم دي ــر البل ــح وس ــط قط ــاع
وف ــي نق ــل الس ــاح بي ــن ُم َّ
ـزة.
ـزة إل ــى مناط ــق جن ــوب قط ــاع غ ـ َّ
غ ـ َّ
ش ــهدت صالح ــة االحت ــال اإلنجلي ــزي لفلس ــطين ،حي ــن
كان ــت تعي ــش م ــع عائلته ــا ف ــي بل ــدة س ــلمة ف ــي ياف ــا،
ـا ف ــي ش ــهرها
وخ ــال ع ــام النكب ــة  ،1948كان ــت حام ـ ً
التاســع ،وأنجبت طفلها األول أثناء هربها تحت القصف.
وبعــد أيــامُ ،توِفــي بســبب ِقّلــة الرعايــة .وكانت من أقســى
لحظــات حياتهــا عندمــا دفنتــه بنفســها ،وانتقلــت للعيــش
خيـــم ديـــر البلـــح .وكان زوجهـــا قـــد
مـــع زوجهـــا فـــي ُم َّ
ـررت خاللهــا أن تشــارك
ـ
وق
ـارك،
ـ
المع
ُأصيــب فــي إحــدى
َّ
الث ــوار الع ــرب ض ــد االحت ــال اإلس ــرائيلي لفلس ــطين.
العربي ــة كان ــت م ــا بع ــد النكب ــة
تق ــول س ــعدة «الجي ــوش
ّ
كأرض ال تتج ــزأ م ــن األم ــة
تتبن ــى األرض الفلســـطينية
َّ
ٍ
ـول س ــتهدم الفك ــر
ـ
تح
ـة
ـ
نقط
كان
ـا
ـ
احتالله
ألن
ـة،
ـ
العربي
ُّ
ّ
كل المحــاوالت
ـ
العرب
ـخ
ـ
والتاري
ـي
ـي ،وكانــت رغــم ّ
ّ
العربـ ّ
ـــل القـــوة اإلســـرائيليةّ ،إل
التـــي بـــاءت بالفشـــل فـــي ِظ ّ
ـي
ـ
العرب
ـن
ـ
التضام
ـد
ـ
يج
كان
أن الفلس ــطيني وقته ــا حي ــن
ّ
العربيــة
كل الــدول
ـي واحــدّ ،
يشــعر أنــه بيــن شـ ٍ
ّ
ـعب عربـ ٍّ
34
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فت ــح أمام ــه عل ــى أم ــل أن ــه س ــيعود لبل ــده».
كان ــت ُت َ
أمــا المســن محمــد البحيصــي البالــغ  94عامـاً ،وهــو كبيــر
ـزة الــذي تعــود أصولــه
عائلــة البحيصــي وســط قطــاع غـ َّ
العربـــي
الدعـــم
إلـــى
شـــير
في
وعائلتـــه لبلـــدة إســـدودُ ،
ّ
العربي ــة ،فكان ــت العدي ــد م ــن
القومي ــة
الكثي ــر ف ــي عص ــر
ّ
ّ
ٍ
بشـــكل
تثقيفيـــة
مهرجانـــات
ـــص
خص
ت
الـــدول
العربيـــة ُ ِّ
ّ
ّ
دوري فـــي المحافظـــات .البحيصـــي الـــذي زار الكثيـــر
الثقافي ــة لمنظم ــة
العربي ــة ضم ــن األنش ــطة
م ــن ال ــدول
ّ
ّ
ـا:
التحريــر الفلســطينية فــي الــدول
العربيــة ،يصــرح قائـ ً
ّ
«كان التضام ــن م ــع فلس ــطين ضم ــن األجن ــدة األساس ـّـية
العربي ــة ،حت ــى أن
ـكل المعاه ــد التعليمي ــة وال ــوزارات
لـ ّ
ّ
ثورية للتضامن
تتضمن أشــعارًا
الثقافية كانت
الجلســات
ّ
ّ
َّ
الفلســـطيني ،ونتيجـــة التضامـــن الكثيـــر مـــن المعاهـــد
ُس ــميت عل ــى أس ــماء م ــدن فلس ــطينية تاريخي ــة وعلَّق ــت
القضي ــة
عل ــى بواباته ــا أس ــباب التس ــمية وكان ــت لتحف ــر
ّ
المثقَّف ــة».
الفلس ــطينية ف ــي ّ
كل العق ــول ُ
ويشـــير البحيصـــي إلـــى أن أشـــكال التضامـــن الثقافـــي
ُ
واإلغاث ــي انتقل ــت بع ــد الس ــبعينيات إل ــى دول المغ ــرب
العربـــي علـــى شـــكل تقديـــم منـــح دراســـية للطـــاب
ّ
ٍ
كشـــكل مـــن
الفلســـطينيين وتقديـــم التســـهيالت الكاملـــة
أشـــكال التضامـــن واالحتضـــان للشـــعب الفلســـطيني.
مــن جهتــه كان المســن محمــود ياغــي  88عامـ ًا مــن أصــول
المصرية
قريــة المســمية الكبيــرة حلقة وصل بين القيــادة
ّ

ـزة ،م ــا بي ــن فت ــرة
والمقاوم ــة الفلس ــطينية ف ــي قط ــاع غ ـ َّ
الخمســينيات حتــى عــام  1978عنــد توقيــع مصــر التفــاق
الســام مــع اإلســرائيليين ،وعلــى إثرهــا انتقــل للعاصمــة
للقضية
التثقيفيــة
اللبنانيــة بيــروت ،وعمــل فــي البرامــج
ّ
ّ
الفلســطينية لمنظمــة التحرير الفلســطينية.
يقـــول محمـــود ياغـــي «إن الكثيـــر مـــن القبائـــل البدويـــة
انتقلـــت للعيـــش فـــي ســـيناء وتربطهـــا ِ
صلـــة مـــع بـــدو
النقــب الفلســطيني التاريخــي» مضيف ـاً« :حينهــا لــم تكــن
هنـــاك حـــدود بيـــن مصـــر وفلســـطين ،كانـــت الوثيقـــة
تؤكـــد أننـــا فلســـطينيين هـــي
العربيـــة الوحيـــدة التـــي ِّ
ّ
المصريـــة التـــي يحملهـــا الفلســـطينيون،
وثيقـــة الســـفر
ّ
وكان لونهـــا أزرق».
ِ
ـــب منـــه وعـــدد
ل
ط
1959
عـــام
فـــي
ويحكـــي ياغـــي إنـــه
ُ َ
مـــن المناضليـــن الفلســـطينيين اآلخريـــن تأميـــن زيـــارة
ـزة ف ــي الفت ــرة
الثائ ــر األرجنتين ــي تش ــي جيف ــارا إل ــى غ ـ َّ
التــي زار فيهــا مصــر أيــام جمــال عبــد الناصــر الــذي كان
هدف ــه حش ــد التضام ــن العالم ــي بعدم ــا نج ــح ف ــي توحي ــد
قضي ــة الفلس ــطينيين.
ـي لدع ــم ّ
الص ــف العرب ـ ّ
العربـــي بـــدأ ينخفـــض علـــى
الدعـــم
أن
ياغـــي
ويالحـــظ
ُ
ّ
ـم الح ــرب
ـ
ث
ـرائيلية-المصرية،
ـ
اإلس
ـام
ـ
الس
ـة
ـ
اتفاقي
إث ــر
ّ
اإلســـرائيلية علـــى لبنـــان ومنظمـــة التحريـــر ،وكذلـــك
الخالفــات الفلسطينية-الســورية علــى إثر اتفاقية أوســلو
بين الرئيســين الســوري حافظ األســد والفلســطيني ياســر

عرف ــات.
ويعتبــر ياغــي أنــه فــي الوقــت الحالــي أكثــر الــدول دعمـ ًا
المتعلِّق ــة
للدراس ــات الفلس ــطينية التاريخي ــة واألبح ــاث ُ
بالقضيــة الفلســطينية هــي دولــة قطــر ،التــي تعتبــر أكثــر
ّ
والصحي ــة
التعليمي ــة
العربي ــة دعمــ ًا للقطاع ــات
ال ــدول
ّ
ّ
ّ
العربـــي مـــع
التضامـــن
أشـــكال
أهـــم
وهـــي
ـــة،
واإلغاثي
ّ
ّ
الش ــعب الفلس ــطيني ف ــي الوق ــت الحاض ــر.
وف ــي س ــياق آخ ــر م ــن أش ــكال التضام ــنُ ،يش ــير أس ــتاذ
التاري ــخ المتقاع ــد بهج ــت المج ــذوب  82عامــاً ،إل ــى أن
النظ ــام التعليم ــي الفلس ــطيني من ــذ النكب ــة حت ــى ع ــودة
بحرّيــة وضــع المناهــج
الســلطة عــام  1994كان ال َّ
يتمتــع ّ
التعليمي ــة الفلس ــطينية ،ذل ــك أن االحت ــال اإلس ــرائيلي
كان يحـــارب تواجـــد الكتـــب التاريخيـــة داخـــل مناطـــق
غـــزة .وهـــو مـــا جعـــل الكثيـــر
الضفـــة
الغربيـــة وقطـــاع َّ
ّ
القضي ــة الفلس ــطينية
العربي ــة تق ــوم بوض ــع
م ــن ال ــدول
ّ
ّ
ضمــن مناهجهــا فــي كتــب التاريــخ والجغرافيــا والتربيــة
تخصصات
اإلســامية وعدد من المســاقات الجامعية ذات
ُّ
ؤك ــد المج ــذوب ف ــي نهاي ــة ه ــذا
وي ِّ
تاريخي ــة وإس ــاميةُ ،
االســـتطالع أن «التضامـــن مـــن خـــال دعـــم القطاعيـــن
التعليمــي والثقافــي يخــدم الفلســطينيين حاليـاً ،خاصــة
قويــة داخلي ًا
أن الهيمنــة اإلســرائيلية فــي هذيــن المجاليــن ّ
وخارجي ـاً».
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كازو إيشيغورو..

عمالق كان مدفون ًا !
«نوبل» لألدب تعود إلى األدب! فعلى عكس الجدل الذي َّ
خلفه منح الجائزة،
في خطوة جريئة ،السنة الفارطة ،للموسيقي األميركي «بوب ديالن»،
مر إعالن اسم «كازو إيشيغورو» دون انبهار المراقبين ،وإن كانت ردود
َّ
األفعال قد تضاربت بخصوص جدوى ترشيحات النقَّاد التي لم ِ
تأت على
توجهات األكاديمية
ذكر «إيشيغورو»؛ األمر الذي جعل البعض يرون ،في ُّ
لتوجهات النقد األدبي.
السويدية ،نوع ًا من اإلقصاء ّ
فوز «إيشيغورو» لم يكن متوقَّعاً ،فصاحب جائزة «مان بوكر» ،عن روايته
«بقايا اليوم» ،ليس من فصيلة الكتَّاب غزيري اإلنتاج ،لكنه -رغم ذلك-
ً
ً
وغزارة،
شهرة،
التفوق على ابن بلده «هاروكي موراكامي» األكثر
استطاع
ُّ
وحضورًا على لوائح الترشيحات ّ
كل عام.
كيف حصل «كازوو إيشيغورو» على «نوبل» األدب؟ سؤال سيشغل النقَّاد
خالل الفترة القادمة .لكن؛ بالنسبة إلى بريطاني من أصول يابانية ،من
البديهي أن يشغله موضوع الذاكرة والهوّية ،فكانتا نقطَتي االنطالق في
روايتْيه« :أفق تالل شاحبة» ( ،)1982و«فنّان من العالم الزائل» (،)1986
َ
أما فيما بعد ،فقد انخرط «إيشيغورو» في المواضيع اإلنجليزية وفضاءاتها
ّ
األرستقراطية ،كما في روايته «العمالق المدفون» ( ،)2015ولم يكن هذا
َّ
وتتمثل في وضع قضايا
بالتأمل،
ليمر دون إثارة مالحظة جديرة
ُّ
ُّ
التحولّ ،
خاصة مع التزايد َّ
المطرد في عدد الكتَّاب
«الهوّية المزدوجة» ،على الواجهةّ ،
ً
عالوة على ما تعرفه
المهاجرين ،من األجيال األولى واألجيال الالحقة،
عام ًة ،داخل المجال األوروبي.
مسألة المهاجرينّ ،
ثمة نقّاد آخرون ،كانوا يمنَّون النفس بترشيح الكيني
وفي السياق نفسه ّ
«نغوجي واثيونغو» ،على أمل أن ِّ
بعض الضوء ،على
فوزه بالجائزة َ
يسلط ُ
األوضاع في كثير من البلدان اإلفريقية ،التي تجعل الهجرة نحو الشواطئ
األوروبية الحلم األخير لآلالف من األفراد.
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ً
مباشــرة ،بعــد اإلعــان عــن جائــزة «نوبــل» األدب ،2017 ،فــي الخامــس مــن شــهر
منســق اللجنــة اإلعالميــة ،لــدى
أكتوبر/تشــرين األ َّول الماضــي أجــرى «آدم ســميث»،
ِّ
األكاديميــة الســويدية للعلــوم ،هــذا االتِّصــال مــع «كازو إيشــيغورو».

مكالمة هاتفية مع إيشيغورو

أق ِّلد شخصية
«بوب ديالن»،
على نحو
ممتاز ،لكني
لن أفعل ذلك
في حضرتك،
اآلن
38

(…)
سيد «سميث» ..كيف حالك؟
كازو :مرحب ًا ِّ
ـا لــك علــى
ســميث :فــي أحســن حــال .شــكرًا جزيـ ً
ـرد ،ه ــذا لط ــف كبي ــر من ــك .تهانين ــا عل ــى الف ــوز
ال ـ ّ
بجائــزة «نوبــل».
ك :نع ــم ،ش ــكرًا ل ــك .أن ــا آس ــف إلبقائ ــك منتظ ــرًا
ـط .أخش ــى أنه ــا فوض ــى مطلق ــة هن ــا.
عل ــى الخ ـ ّ
الصحافييــن ،وهــم
فجـ ً
ـأة ...حضــر عــدد كبيــر مــن َّ
مصطّف ــون عل ــى امت ــداد الطري ــق.
بـــد أن
تخيـــل ذلـــك .إذن ،نعـــم ،ال َّ
س :يمكننـــي ُّ
متوقــع .كيــف
تغيــر كلّي ـاً ،علــى نحــو غيــر
َّ
يومــك َّ
تلقي ــت ه ــذه األنب ــاء؟
َّ
ك :كنـــت جالســـ ًا فـــي المطبـــخ ،أكتـــب رســـالة
فـــرن الهاتـــف ،ولـــم
إلكترونيـــة إلـــى صديـــق،
َّ
مؤكـــدًا كلّيـــاً .كان
يكـــن األمـــر -للوهلـــة األولـــىَّ -
ـث المباش ــر ال ــذي
وكالئ ــي األدبي ــون يش ــاهدون الب ـ َّ
ُأعلـــن الخبـــر مـــن خاللـــه .ال أظـــن أنهـــم كانـــوا
يترقَّبون ــه ،ب ــل كان ــوا ،فق ــط ،ينتظ ــرون معرف ــة
الســنة .هكــذا ،بــدأت
الفائــز بجائــزة «نوبــل» ،هــذه َّ
وكل مـّـرة كنــا
االتصــاالت تلــو االتصــاالتّ ،
َّ
أتلقــى ِّ
نحـــاول أن نتحقَّـــق فيمـــا إذا كانـــت خدعـــة أو إذا
أيـ ًا كان .ثـّـم بــدأت تصبــح
كانــت أخبــارًا كاذبــة ،أو ّ
مؤكـــدة أكثـــر فأكثـــر؛ فعندمـــا َّاتصلـــت «بـــي بـــي
َّ
ســي» ،بــدأت آخــذ األمــر علــى محمــل الجـّد ،لكنــي
أتوق ــف -فعليــاً -من ــذ ذل ــك الحي ــن .إن األم ــر
ل ــم َّ
هن ــا ،إل ــى َحــّد م ــا ،أش ــبه بلغ ــز س ــفينة «م ــاري
كل ش ــيء -بالضب ــط -كم ــا
سيليس ــت» ِّ
الش ــراعيةّ .
الســـاعة الحاديـــة عشـــرة تقريبـــاً ،أو
كان عنـــد َّ
برمت ــه ،ث ــم ح ــدث
ـر
ـ
األم
ـدأ
ـ
يب
أن
ـل
ـ
قب
مت ــى كان،
ّ
هــرج ومــرج .النــاس ،اآلن ،يصطّفــون علــى طــول
الش ــارع رغب ـ ًـة ف ــي إج ــراء مقابل ــة مع ــي.
س :إذن ،هل َت َّم فهمه؟
ال! ال ..ال أظ ــن أن ــه س ــوف يت ـّـم فهم ــه قب ــل م ــرور
وق ــت طوي ــل؛ أعن ــي أن ــه ش ــرف رفي ــع المس ــتوى
الن ــوع م ــن األم ــور .ال
للغاي ــة ،بالمقارن ــة م ــع ه ــذا َّ
ـن أنــك قــد تحصــل على جائزة أرفع مســتوى من
أظـّ
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جائــزة «نوبــل» .ويمكننــي أن أقــول إن قــدرًا كبيــرًا
م ــن تل ــك الرفع ــة ،البــّد أن ــه منبع ــث م ــن حقيق ــة،
أظن -نجحت
مفادهــا أن األكاديميــة الســويدية -كمــا ّ
فــي أن تســمو علــى عــراك سياســة التحـ ُّـزب ...غيــر
ظل ــت واح ــدة م ــن أش ــياء قليل ــة
ـن أنه ــا َّ
ذل ــك .وأظ ـ ّ
محترمــة ،يحتــرم نزاهتهــا الكثيــرون حــول العالــم،
وله ــذا أظ ــن أن دالل ــة ش ــرف تلّق ــي الجائ ــزة ينب ــع
الســويدية.
أكثرهــا مــن الوضــع الحالــي لألكاديميــة ُّ
حـــد ذاتـــه؛
ّ
وأظـــن أن ذلـــك إنجـــاز عظيـــم ،فـــي ِّ
تمكن ــت األكاديمي ــة
فعل ــى م ــدى ّ
كل تل ــك الس ــنوات َّ
ـوق،
ـ
المتف
ـع
ـ
الموق
ـك
ـ
بذل
ـاظ
ـ
االحتف
الســويدية مــن
ِّ
تكرمها،
فــي جميــع مجــاالت الحيــاة المختلفــة التــي ِّ
ـي؛ ألننــي
و -مــن َثـّـم -إنــه لشــرف رائــع بالنســبة إلـ ّ
كمــا تعلــم -أنضـّـم إلــى رتــل الكثيريــن مــن أعظــمكت ــاب عظم ــاء .أعظ ــم
أبطال ــي ،وه ــم -بالتأكي ــدَّ -
كّت ــاب ف ــي التاري ــخ حصل ــوا عل ــى ه ــذه الجائ ــزة،
ويج ــدر ب ــي الق ــول إن ــه ألم ــر عظي ــم عندم ــا تأت ــي
الجائ ــزة بع ــد ع ــام م ــن «ب ــوب دي ــان» ،ال ــذي كان
بطلــي ،منــذ أن كنــت فــي الثالثــة عشــرة مــن عمري.
ربمــا -أعظــم أبطالــي.
هــوَّ -
س :إنك تحظى بصحبة لطيفة.
أقلــد شــخصية «بــوب ديــان» ،علــى
ك :نعــم .أنــا ِّ
نحــو ممتــاز ،لكنــي لــن أفعــل ذلــك فــي حضرتــك،
اآلن.
ربمــا-
س :هــذا أمــر يدعــو لألســف ،كنــت ّ
أود ذلــكَّ .
ـل -عندم ــا تأت ــي إل ــى اس ــتوكهولم ،ف ــي
عل ــى األق ـ ّ
األول .مــن فضلــك.
شــهر ديســمبر/كانون َّ
ك :نعم ،يمكنني محاولة ذلك.
س :عليـــك أن تفعـــل .إنهـــا لحقبـــة مســـلِّية فـــي
بريطاني ــا ،ف ــي الوق ــت الراه ــن .ه ــل لذل ــك الم ــكان
خاص ــة -بنظ ــرك -ف ــي تلّق ــي الجائ ــزة
أهمّي ــة ّ
م ــن ّ
اآلن؟
أظـــن ذلـــك .أعنـــي ،أننـــي ،تمامـــاً ،قبـــل أن
ك:
ّ
أتنــاول الهاتــف ألتحـ َّـدث إليــك كنــت أكتــب تصريحـ ًا
أفكـــر فيمـــا
لبيـــان صحافـــي ،وكنـــت أحـــاول أن ِّ
ـن أن
يس ــعني أن أقول ــه ف ــي ثالث ــة أس ــطر ،وأظ ـ ّ

التوقيــت مناســب لــي ،ألنــي أشــعر ...أنــا أبلــغ مــن
العم ــر ثالث ــة وس ــتين عامــاً ،تقريبــاً ،ال يمكنن ــي
تذكــر وقـ ٍ
ـت كّنــا فيــه متشـ ِّـككين ،للغايــة ،بقيمنــا في
ُّ
ـن أننــا نمـّـر بحقبــة،
العالــم الغربــي .كمــا تعلــم ،أظـ ُّ
يتعلــق
هــي علــى قــدر عظيــم مــن عــدم اليقيــن فيمــا َّ
بقيمن ــا ،وزعامتن ــا .الن ــاس ال يش ــعرون باألم ــان؛
ل ــذا آم ــل أن أم ــوراً ،م ــن قبي ــل جائ ــزة «نوب ــل»،
ســوف تســهم -بطريقــة مــا -بدعــم األمــور اإليجابية
فــي العالــم ،وبالقيــم المحترمــة فــي العالــم ،وأنهــا
قــد تســهم -إلــى حـ ٍّـد مــا -باالســتمرارية والكياســة.
نع ــم.
س :أفت ــرض أن م ــا كن ــت تكت ــب عن ــه ،ط ــوال ه ــذا
الوقــت ،هــو -نوع ـ ًا مــا -ذلــك الســؤال عــن مكاننــا
فـــي العالـــم ،عالقـــة بعضنـــا بالبعـــض اآلخـــر،
ربمــا -الثيمــة التــي
عالقتنــا مــع العالــم .تلــك هــيَّ -
ـن ذل ــك؟
تتحراه ــا ،غالب ـاً ،ه ــل تظ ـ ّ
ّ
ـن...
ـ
أظ
ـي
ـ
أن
ـي
ـ
أعن
ـك؛
ك :نعــم ،يمكننــي قــول ذلـ
ّ
آه ...ل ــو يمكنن ــي صياغت ــه بتعبي ــر أكث ــر دّق ــة..
ربمـــا -مـــن األمـــور التـــي أثـــارت
أعنـــي أنـــهَّ -
اهتمامـــي ،دومـــاً ،هـــو كيـــف أننـــا نعيـــش فـــي
عوالــم صغيــرة وعوالــم كبيــرة ،فــي الوقت نفســه،
وأنن ــا نمل ــك ميدان ـ ًا ش ــخصي ًا في ــه ،ينبغ ــي علين ــا
ـب ،لك ــن
أن نح ــاول أن نعث ــر عل ــى اإلنج ــاز والح ـ ّ
ذلـــك يتقاطـــع -حتميـــاً -مـــع عالـــم أكبـــر ،حيـــث
يمكــن للسياســة ،أو حتــى األكوان الديســتوبية ،أن
ـن أنــي لطالمــا كنــت مهّتم ـ ًا بذلــك.
تنتصــر؛ لــذا أظـ ّ
نعي ــش ف ــي عوال ــم صغي ــرة وعوال ــم كبي ــرة ،ف ــي
أيــ ًا منه ــا.
الوق ــت نفس ــه ،وال يمكنن ــا أن ننس ــى ّ
ـن أن هــذه أمــور يمكننــا
س :شــكرًا لــك .حســناً ،أظـّ
التحـ ُّـدث عنهــا فــي يــوم آخــر.

ك :نعم.
س :ف ــي الوق ــت الحال ــي ،علي ــك أن تج ــد الس ــبيل
ال ــذي س ــوف تتعام ــل ،م ــن خالل ــه ،م ــع طاب ــور
الصحاف ــة ه ــذا .فق ــط ،فك ــرة أخي ــرة :كي ــف تش ــعر
إزاء فيــض االهتمــام الــذي أنــت علــى وشــك تلقّيــه؟
أظـــن ..أنـــا أتعامـــل معـــه بمنتهـــى
ك :حســـناً،
ّ
مشـــوش بعـــض
اإليجابيـــة .أعنـــي أنـــه يـــوم
َّ
الش ــيء ،ألنن ــي ،عن ــد اس ــتيقاظي ه ــذا الصب ــاح،
َّ
لــم أكــن أملــك فكــرة ،عــن أنــه قــد يكــون غيــر يــوم
الصحافــة
عــادي ،للغايــة .أظــن أنــه ألمــر عظيــم أن َّ
بجديــة ،مــع جائــزة «نوبــل»
واإلعــام ،يتعامــانِّ ،
لــأدب .ســوف أصــاب بذعــر كبيــر لــو حــدث ،ذات
ي ــوم ،أن كس ــب أحده ــم جائ ــزة «نوب ــل» ل ــأدب،
ثمــة
يلمــح إلــى أن َّ
ولــم يهتـّـم لألمــر أحــد؛ فهــذا قــد ِّ
أم ــورًا فظيع ــة حدث ــت ف ــي العال ــم.
س :ال بـّد أن يكــون اليــوم الــذي نحتفــي فيــه باألدب
جيداً.
يوم ـ ًا ِّ
وأظـــن أن األدب يمكـــن أن يكـــون أمـــرًا
ك :نعـــم،
ّ
قـــوة
ً،
ا
أحيانـــ
يكـــون،
أن
يمكـــن
كمـــا
عظيمـــاً،
ّ
ـن أن أشــياء مثــل جائــزة «نوبــل»
شـّـريرة .أنــا أظـ ّ
خيـــرة،
ة
قـــو
يظـــل
أن
لتحـــاول
لـــأدبُ ،وجـــدت
ِّ
ّ
وتضمـــن لـــه ذلـــك.
نتطلــع
ـا لــك ،حّق ـاً .نحــن
َّ
س :رائــع .شــكرًا جزيـ ً
كثي ــرًا للترحي ــب ب ــك ف ــي اس ــتوكهولم ،ف ــي ش ــهر
األول.
ديســمبر/كانون َّ
أتطلــع إلــى ذلــك .حســناً،
ك :نعــم ،أنــا -بالفعــل-
َّ
كان م ــن دواع ــي س ــروري أن تحدث ــت إلي ــك ،ي ــا
س ــيد «س ــميث».
ال لك ،حّقاً.
س :شكرًا جزي ً
اعتن بنفسك ،اآلن ..وداعاً.
كِ :

األدب يمكن
أن يكون أمرًا
عظيمًا ،كما
يمكن أن
يكون ،أحيانًا،
قوة ش ّريرة
ّ

السنة العاشرة  -العـدد  121نوفمبر 2017

39

بعــد الجــدل الــذي خ َّلفتــه جائــزة «نوبــل» لــأدب ،التــي ُمنحــت ،الســنة الماضيــة،
والملحــن وكاتــب الكلمــات األميركــي «بــوب ديــان،»Bob Dylan -
للمغ ّنــي
ِّ
ــو َج بهــا ،هــذا العــام ،الروائــي والسيناريســت البريطانــي ،مــن أصــل يابانــي« ،كازو
تُ ّ
إيشــيغورو ،»Kazuo Ishiguro -علــى غيــر المتو َّقــع ،فــي حيــن أن ترشــيحات َّ
النقــاد
ذهبــت ،فــي أغلبهــا ،نحــو أســماء أخــرى ،علــى رأســها اليابانــي «هاروكــي موراكامــي-
َّ
النقــاد والمتت ّبعيــن،
 ،»Haruki Murakamiاألمــر الــذي أثــار ردود فعــل قويّــة بيــن
توح ـ َد مضمونهــا فــي ســؤال عريــض :مــا الــذي يحــدث فــي «األكاديميــة الســويدية»
َّ
لتوجهــات الناقديــن،
خــال الســنتين األخيرتيــن؟ ،ولمــاذا أضحــت آراؤهــا مناقضــة
ُّ
وللنقــد األدبــي المعاصــر؟

هل فقدت جائزة «نوبل» لألدب بريقها؟
محمد اإلدرييس

األكاديمية
السويدية،
اعتبرت تتويجها
لهذا الروائي
جاء نتيجة لما
تلمسته ،في
َّ
أعماله ،من
قوة عاطفية
ّ
فريدة ،وقدرة
على الكشف
عن الفراغ
الذي يحرّك
عالقة اإلنسان
بالعالم
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«كان مــن الضــروري أن تكــون هنــاك توافقيــة
ـذر الرم ــاد عل ــى العي ــون ،م ــن أج ــل نس ــيان
لـ ّ
(فضيحــة) «بــوب ديــان» .هكــذا اســتهلَّت مجلة
«لوبـــوان »Le Point -الفرنســـية تغطيتهـــا
لتتوي ــج «كازو إيش ــيغورو» بجائ ــزة «نوب ــل»
ل ــأدب ،لس ــنة  ،2017ف ــي إش ــارة إل ــى ك ــون
يرشــحوا ،هــذا الروائــي
النقــاد الفرنســيين لــم َّ
َّ
اليابانــي األصــل أو يتوقّعــوا فــوزه بالجائزة،
رد الفعـــل
رغـــم شـــهرته العالميـــة .قـــد يبـــدو ّ
قويــ ًا و(عنيفــاً) نوعــ ًا م ــا ،س ــواء عل ــى
ه ــذا ّ
«األكاديميـــة الســـويدية» ،والتـــي اعتبـــرت
أن تتويجه ــا له ــذا الروائ ــي ج ــاء نتيج ــة لم ــا
قـــوة عاطفيـــة
تلمســـته ،فـــي أعمالـــه ،مـــن ّ
َّ
فريـــدة ،و«قـــدرة علـــى الكشـــف عـــن الفـــراغ
ـرك عالقــة اإلنســان بالعالــم ،الذاكــرة
الــذي يحـّ
والتاريـــخ» ،أم علـــى «إيشـــيغورو» نفســـه،
لكن ــه ال ُيفه ــم ّإل ف ــي س ــياق حمل ــة «الع ــداء»
ـن ،خــال الســنتين الماضيتيــن ،على
التــي ُت َشـّ
الكّت ــاب واألدب ــاء م ــن أص ــول غي ــر أوروبي ــة.
تركـــز اهتمـــام
خـــال الشـــهرين الماضييـــنِّ ،
النق ــاد عل ــى خم ــس كّت ــاب وروائيي ــن بصم ــوا
َّ
قـــوي فـــي الســـاحة األدبيـــة،
حضـــور
علـــى
ّ
خـــال الســـنوات األخيـــرة ،ســـواء أتعلَّـــق
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األم ــر بف ــرادة أعماله ــم وأس ــاليبهم اإلبداعي ــة،
ودقَّتهـــا ،أم تعلَّـــق بحجـــم مبيعـــات كتبهـــم
مقدمتهـــم
فـــي الســـوق الدوليـــة ،يأتـــي فـــي ِّ
ـاص والكات ــب المس ــرحي األميرك ــي «دون
الق ـ ّ
ديليلــو ،»Don DeLillo -والروائيــة الكنديــة
«مارغري ــت أت ــوود،»Margaret Atwood -
والشـــاعر والناقـــد الســـوري «أدونيـــس»،
والروائ ــي اليابان ــي( ،الظاهـ ــرة) «هـاروكـ ــي
موراكـامي ،»Haruki Murakami -والكاتب
الكينـــي «نغوجـــي واثيونغـــوNgugi Wa -
 .)Thiong’oم ــا يجم ــع بي ــن أس ــماء ه ــؤالء
ه ــو إحداثه ــم لتأثي ــر كبي ــر ف ــي س ــماء األدب
العالم ــي ،ودفعه ــم بالممارس ــة األدبي ــة نح ــو
تجـــاوز االنغالقيـــات المحلِّيـــة ،واعتنـــاق
التعدديـــة والكونيـــة ،مـــن جهـــة ،وتمثيلهـــم
ُّ
لشــخصيات عالميــة ســتعود بجائــزة «نوبــل»
نحــو مســارها التاريخــي الصحيــح ،مــن جهــة
أخـــرى.
ـراء الفرنس ــيون الصع ــداء،
ـ
والق
ـاد
ـ
النق
تنف ــس
َّ
َّ
ّ
حينمـــا لـــم يـــرد اســـم الروائـــي الجزائـــري
«كمــال داود» ضمــن قائمــة ترشــيحات جائــزة
«غونكـــور» لـــأدب ،لموســـم  ،2017والـــذي
صـــرح ،فـــي العديـــد مـــن المناســـبات ،بأنـــه
َّ

ـتحقها-
ـرم م ــن الجائ ــزة س ــنة  ،2015ويس ـ ّ
ُح ـِ
ـوة -ه ــذه الس ــنة ،خوفــ ًا م ــن أن
ـ
والق
ـل
ـ
بالفع
ّ
ـول ه ــذه الجائ ــزة العريق ــة إل ــى «احتف ــاء
تتح ـ َّ
بالكّتــاب غيــر الفرنســيين» ،بعــد تتويــج ليلــى
س ــليماني ،الس ــنة الماضي ــة.
إذا كان الجـــدل الـــذي أثيـــر بعـــد تتويـــج
«ســليماني» مرتبط ـ ًا بأصولهــا العربيــة ،فــإن
التهمي ــش واالس ــتخفاف بـــ«كازو إيش ــيغورو»
مقت ــرن -أيض ـاً -بأصول ــه الياباني ــة (ول ــد ف ــي
اليابــان ،وهاجــر فــي طفولتــه إلــى بريطانيا)،
مـــن جهـــة ،وبعالقتـــه المضطربـــة بـ«نجـــم»
ش ــبابه «ب ــوب دي ــان» ،م ــن جه ــة أخ ــرى.
مع ــروف أن النس ــقين :االجتماع ــي ،والثقاف ــي
البريطانيْيـــن قائمـــان علـــى مبـــدأ «الدولـــة
َّ
الوطني ــة» والقومي ــة البريطاني ــة؛ لذل ــك نج ــد
ـورًا ملحوظــ ًا ل ــردود فع ــل غي ــر مرتاح ــة-
تط ـ ُّ
كمــا هــو الشــأن فــي فرنســا -الختــراق المشــهد
الثقافــي ،واألدبــي ،والمحّلــي مــن ِقَبــل الكتــاب
والمفكري ــن األجان ــب .ولع ــل الكيفي ــة ،الت ــي-
ِّ
ـم اســتقبال تتويــج «إيشــيغورو»
ـ
ت
ـا-
ـ
بموجبه
ّ
والتفاع ــل مع ــه ،كان ــت س ــتغدو مختلف ــة ل ــو
تعل ــق األم ــر بكات ــب أو روائ ــي محّل ــي؛ وم ــا
َّ
مـــن ســـبب وراء ذلـــك ســـوى أنـــه ســـيكون
ـا» .فــي الســياق
إنجليزيـ ًا أو بريطانيـ ًا «أصيـ ً
نفس ــه ،اعتب ــرت «فالي ــري ماري ــن ال ميس ــلي-
 ،»Valérie Marin la Mesléeوهــي ناقــدة
ـتم» ،ف ــي تتوي ــج
وكاتب ــة فرنس ــية ،أنن ــا «نش ـ ّ
«إيشـــيغورو» ،رائحـــة «ديـــان»؛ كيـــف ال،
وهـــو -أيضـــاً -عـــازف غيتـــارة محتـــرف،
ـان ،وأحــد كبــار المعجبيــن بمســيرة
وكاتــب أغـ ٍ
«دي ــان» وأغاني ــه ،ب ــل إن ــه يعتب ــر تتويج ــه،
بع ــد «دي ــان» ،ش ــرف ًا كبي ــرًا بالنس ــبة إلي ــه!.
رغــم كــون «كازو إيشــيغورو» قــد كتــب ثمانيــة
مؤلَّفـــات ُترجمـــت إلـــى أكثـــر مـــن  40لغـــة،
حصــل علــى جائــزة «مــان بوكــر» البريطانيــة،
س ــنة  ،1989ع ــن رواي ــة «بقاي ــا الي ــومthe -
 ،»remains of the dayواختيـــر واحـــدًا
مـــن أعظـــم  50مؤلِّفـــ ًا بريطانيـــاً ،منـــذ عـــام
 ،1945م ــن ِقَب ــل صحيف ــة «تايم ــز»ُ .وِل ــد ف ــي
ـي
«نغازاكــي» فــي اليابــان ،ويكتــب عــن «الخفـ ّ
ـرح ف ــي أح ــد حوارت ــه
م ــن الذاك ــرة) ،كم ــا ص ـ َّ
م ــع «مجّل ــة بوك ــس»؛ أي ع ــن ذاك ــرة الياب ــان
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،وعــن تاريخــه،
ّإل أنــه غيــر معــروف ،بشـ ٍ
ـكل كبيــر ،مــن ِقَبــل
اليابانيي ــن ،وال يحظ ــى بالمكان ــة الت ــي تلي ــق
ب ــه ضم ــن المش ــهد األدب ــي والثقاف ــي اليابان ــي

المعاص ــر ،ب ــل إن ــه غي ــر مع ــروف ف ــي العال ــم
العربــي ،رغــم ترجمــة أعمالــه إلــى العربية .ما
ـراء البريطانيين
يزيــد مــن صعوبــة األمر أن القـّ
يعبـــر عـــن
ا
«كاتبـــ
ينظـــرون إليـــه بوصفـــه
ً
ِّ
اليابـــان ،باللّغـــة اإلنجليزيـــة»؛ مـــا يجعلـــه
هويتي ــن مختلفتي ــن ،يكت ــب ع ــن
كاتبــ ًا بي ــن َّ
األول ــى (الياب ــان) بلس ــان الثاني ــة (إنجلت ــرا)،
ف ــا تقبل ــه الثاني ــة ،وال تعت ــرف ب ــه األول ــى،
رغ ــم أن ــه ال يعت ــرف بذل ــك ،بش ـ ٍ
ـكل مباش ــر،
ـوة( .)1عانــى مــن
ِّ
ويؤكــد أنــه بريطانــي ،بالقـّ
هــذا األمــر (واليــزال) الكاتــب المغربــي «الطاهــر
ـرح ،دومـاً ،بأنــه ال يفهم
بــن جلــون» الــذي يصـ ِّ
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لم ــاذا ُت ـ َـدرج روايات ــه وكتب ــه ،ف ــي المكتب ــات
الفرنس ــية ،ضم ــن خان ــة «األدب الغرائب ــي» ال
«األدب الفرنس ــي»!.
صنــف أعمــال «كازو إيشــيغورو» ضمــن فئــة
ُت َّ
«األدب الذاتــي مــا بعــد القومــي ،أو الالقومــي-
 »Post-national self-literatureالـــذي
يهـــدف إلـــى نزعـــة البعـــد الثقافـــي ،والبعـــد
المحّل ــي المنغل ــق ع ــن األعم ــال األدبي ــة ،ف ــي
ســـياق عالـــم معوَلـــم ومنشـــبك علـــى نحـــو
«تعددي ــة»
متزاي ــد ،وإصب ــاغ ال ــذات بحمول ــة
ُّ
(أحيانـــاً ،هجينـــة كمـــا هـــو الحـــال مـــع
«إيشـــيغورو») تدفعهـــا إلـــى االنتقـــال نحـــو
المعيـــش والميكـــروي ،وربطـــه بالعالمـــي،
المعوَلــم والكونــي؛ وكأننــا أمــام أدب معاصــر
ُينِبــع مــن الوحــدة واالنغــاق الثقافــي أشــكا ً
ال
للتعددية الناتجة عن التالقح
وصيغـ ًا مختلفــة
ُّ
والح ــوار بي ــن الثقاف ــات اإلنس ــانية .دف ــع ه ــذا
األم ــر ،بالناق ــدة الس ــويدية «س ــارة داني ــوس-
 ،»Sara Daniusإلـــى القـــول« :إذا مزجنـــا
بيــن (أدب) «جيــن أوســتن»Jane Austen -
و«كافـــكا ،»Kafka -فســـنحصل علـــى «كازو
إيشـــيغورو».
ـوة أعمــال «إيشــيغورو»،
تبعـ ًا لذلــك ،تكمــن قـّ
وأصالتهـــا ،فـــي قدرتهـــا علـــى التعبيـــر عـــن
ثقاف ــة محلِّي ــة (الياب ــان بع ــد وي ــات الح ــرب
العالميــة الثانيــة) ،بلغــة كونيــة (انجليزيــة)،
وجعـــل أوجـــه االختـــاف فرصـــة لربـــط
أواصــر الحــوار المتعـ ِّـدد األبعــاد بيــن المحّلــي
والكون ــي؛ ومن ــه بي ــن الذات ــي والموضوع ــي،

وبي ــن األن ــا واآلخ ــر؛ له ــذا ،م ــا م ــن ش ـ ّ
ـك ف ــي
والتعدديــة الثقافيــة ،ونبــذ
أن رهــان الحــوار،
ُّ
«ســـرديات المركزيـــة» ،بمختلـــف أشـــكالها،
أهـــم األســـباب الرئيســـة لتتويـــج هـــذا
أحـــد
ّ
الروائ ــي م ــن ِقَب ــل األكاديمي ــة الس ــويدية ،ف ــي
ـم التشــكيك ضمنــه ،بشـ ٍ
ـتمر،
عصــر يتـّ
ـكل مسـ ّ
التعدديـــة والكونيـــة ،لصالـــح
مقـــوالت
فـــي
ُّ
المركزيــة واألناويــة ،مــع تزايــد حــدة الصــراع
بي ــن «الش ــمال» و«الجن ــوب».
بع ــد (فضيح ــة) «دي ــان» ،الس ــنة الماضي ــة،
ـرح الس ــؤال ح ــول إمكاني ــة «اعتب ــار
حينم ــا ُط ـ ِ
«كلمـــات األغانـــي شـــعراً»ُ ،أثيـــر العديـــد مـــن
عالمـــات االســـتفهام حـــول مـــا إذا كانـــت
األكاديميــة الســويدية تأخــذ ،بعيــن االعتبــار،
معاييــر النقــد األدبــي المتعــارف عليهــا تاريخي ًا
وعالميــاً ،ف ــي اختياره ــا لـ«أدي ــب الس ــنة».
منــح للكّتــاب والروائييــن،
إذا كانــت الجائــزة ُت َ
بغـــض النظـــر عـــن انتماءاتهـــم الثقافيـــة
ّ
ومواقفه ــم السياس ــية ،فواض ــح أن القائمي ــن
عليهـــا يختبئـــون وراء الكتـــب التـــي يختبـــئ
وراءه ــا أصحابه ــا أنفس ــهم؛ كم ــا يش ــير إل ــى
ذلـ�ك الناقـ�د الفرنسـ�ي «ديدييـ�ه جايكـ�وب Di� -
.»dier Jacob
قـــد
نتفهـــم عـــدم منـــح الجائـــزة لـ«هاروكـــي
َّ
موراكامـــي»؛ نظـــرًا لكـــون معيـــار حجـــم
أي ــة جائ ــزة
المبيع ــات ل ــم يك ــن أس ــاس من ــح ّ
وأي زمــان ،لكــن الخطــر
أدبيــة فــي أي مــكان ّ
أي ــة جائ ــزة
األول واألخي ــر ال ــذي يته ـ َّـدد قيم ــة ّ
َّ
أدبي ــة ه ــو خروجه ــا ع ــن القواع ــد المعياري ــة

من مؤلَّفات «كازو إيشيغورو»:
األول
 رواي ــة « - A Pale View of Hillsمنظ ــر ش ــاحب م ــن الت ــال» ،ع ــام ( ،)1982العم ــل َّللكات ــب ،أص ــدره وه ــو ف ــي الثالث ــة والعش ــرين.
 رواي ــة « - An Artist of the Floating Worldفّن ــان م ــن العال ــم الطلي ــق» ،ع ــام (،)1986رجم ــت إل ــى اللّغ ــة العربي ــة.
ُت ِ
رجمت إلى العربية.
ت
(،)1989
عام
اليوم»،
بقايا
-The
Remains
of
the
«Day
رواية
ُ ِ
رجمت إلى العربية.
 رواية « -The Unconsoledمن ال عزاء لهم» ،عام (ُ ،)1995ت ِرجم ــت إل ــى
 رواي ــة « -When We Were Orphansعندم ــا كن ــا يتام ــى» ،ع ــام (ُ ،)2000ت ِالعربي ــة.
 رواية « - Never Let Me Goال تدعني أرحل» ،عام (.)2005 -رواية « -The Buried Giantالعمالق المدفون» ،عام (.)2015
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للنقـــد األدبـــي ،واســـتدماجها للخصوصيـــات
االجتماعيـــة ،والخصوصيـــات السياســـية،
مصداقيته ــا
ضم ــن نس ــق عمله ــا؛ أي أن تفق ــد
َّ
النق ــاد ،كم ــا الق ــراء.
أم ــام َّ
ختامـــاً ،البـــّد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن «كازو
إيش ــيغورو» نفس ــه ق ــد تفاج ــأ بخب ــر تتويج ــه
بجائـــزة «نوبـــل» لـــأدب ،ونظـــر إلـــى األمـــر
وظـــل منتظـــرًا
علـــى أنـــه دعابـــة أو مقلـــب،
ّ
مكالمـــة أو رســـالة مـــن الجهـــات الرســـمية
لتأكيـــد الخبـــر .فـــور علمـــه بالحقيقـــة ،عبـــر
عب ــر ع ــن فرح ــه الش ــديد
اإلذاع ــة البريطاني ــةّ ،
به ــذا التتوي ــج (بخج ــل وتواض ــع اليابانيي ــن
يؤكـــد أنـــه فـــي الطريـــق
المعـــروف) الـــذي ِّ
الصحيـــح لـ«الدخـــول إلـــى عالـــم العظمـــاء».
ماديـــة
قـــد تكـــون لجائـــزة «نوبـــل» قيمـــة ِّ
عاليتْيـــنّ ،إل أن المنتظـــر
وقيمـــة أدبيـــة
َ
تغيـــر رؤيتنـــا إلـــى األدب ،وإلـــى
منهـــا أن ِّ
العال ــم ،وإل ــى ذواتن ــا ،وأن «تس ــاعدنا عل ــى

يحـــب أن
جعـــل العالـــم مكانـــ ًا أفضـــل» ،كمـــا
ّ
يعرفهـــا «إيشـــيغورو» .فـــي الســـياق نفســـه،
ِّ
ضمـــت جريـــدة «لوفيغـــارو» صوتهـــا إلـــى
َّ
متســـائلة حـــول
صـــوت «كازو إيشـــيغورو»،
ً
قيم ــة الجائ ــزة ب ــدون اهتم ــام إعالم ــي ،وم ــا
يلحـــظ فيـــه أحـــٌد
إذا كان ســـيأتي يـــوم ،لـــن َ
ـم به ــم! أس ــئلة ،له ــا وق ــع
َّ
المتوجي ــن ،أو ُيهت ـ َّ
ّ
ـوي عل ــى مس ــامعنا ،إل أنه ــا مش ــروعة م ــن
قـ ّ
الناحيـــة العمليـــة ،وتحمـــل رســـالة مباشـــرة
ردهــا
إلــى القائميــن علــى الجائــزة؛ مــن أجــل ّ
إل ــى طريقه ــا الصحي ــح ،ك ــي ال تفق ــد بريقه ــا،
فـــي المســـتقبل.
هامش:
صـــرح «إيشـــيغورو» ،فـــي أحـــد حواراتـــه ،مـــع مجلّـــة
-1
َّ
يدعــي أنــه
«بوكــس» ،ســنة  ،2015أنــه كان  -فــي طفولتــهَّ -
«ك ــوري» ،حينم ــا يج ــد نفس ــه ف ــي مواجه ــة أطف ــال أو ش ــباب
يعــادون اليابــان ،فــي ســياق مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانية.
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يرددهــا الكّتــاب والنّقــاد اإليطاليــون،
قصــة ّ
هنالــك ّ
بكثـــرة ،وذلـــك عندمـــا اســـتثنت األكاديميـــة
الســويدية ،عــام  ،1906أســماء كبيــرة ،مــن بينهــا
وفضل ــت من ــح الجائ ــزة لش ــاعرهم
«تولس ــتوي»ّ ،
«جوزويـــه كاردوتشـــي» (1835-
الموهـــوب
ْ
المـــرة األولـــى التـــي
 ،)1907حيـــث كانـــت تلـــك
ّ
ينــال فيهــا أديــب إيطالــي جائــزة «نوبــل» .رئيــس
ِ
ـن» ،كان ال يستســيغ نقــد
األكاديميــة آنــذاك
«فيرسـ ْ
الدي ــن والملكي ــة والعائل ــة ،و-بحس ــب رأي ــه -كان
«كاردوتشــي» غيــر مناهــض للديــن تمامـاً ،بــل كان
ضـّد الكاثوليكيــة ،وهــذا كان يعني الكثير لســويدي
بروتس ــتانتي!
متجـــاوزة
األدبيـــة اإليطاليـــة-
األوســـاط
وكانـــت
ً
ّ
مرشـــحها الوحيـــد،
وجـــوب االلتـــزام بمســـاندة َّ
والمفك ــر «كالودي ــو ماغري ــس» -ق ــد أب ــدت
الناق ــد
ّ
ـا واضح ـاً ،منــذ أواخــر شــهر أيلــول /ســبتمبر
ميـ ً
الماض ــي ،لف ــوز الكين ــي «نغوج ــي وا ثيونغ ــو»؛
ربمـــا -فـــي تســـليط الضـــوء ،عبـــر هـــذه
ً
أمـــاّ -
الجائـــزة ذات الصـــدى العالمـــي ،علـــى األوضـــاع
البائس ــة ف ــي كثي ــر م ــن البل ــدان اإلفريقي ــة ،وف ــوق
قضية
ّ
كل شــيء التعامــل ،بجّديــة وموضوعيــة مع ّ
المهاجريـــن اإلفريقييـــن الذيـــن يصلـــون بـــاآلالف
بقيـــة دول
إلـــى الشـــواطئ اإليطاليـــة ،مـــن ِقَبـــل ّ
االتح ــاد األوروب ــي .معضل ــة ،ب ــدأت ِّ
تؤث ــر س ــلب ًا
ِّ
فــي المشــهد السياســي اإليطالــي ،لمــا يعانيــه مــن
ـادة وتم ـ ُّـدد ملم ــوس لألح ــزاب
أزم ــة
اقتصادي ــة ح ـ ّ
ّ
ـل فــوز كاتــب بريطانــي ذي أصــول
الشــعبوية .ولعـّ
ياباني ــة ،بجائ ــزة ه ــذا الع ــام ،يمك ــن وضع ــه ف ــي
نس ــق ه ــذه المزاجي ــة نفس ــه ،دون أن ينف ــي ذل ــك
يفضــل بعــض النّقــاد-
أحقّيــة الكاتــب بهــا ،أو -كمــا ّ
تفض ــل أن
ـي
ـ
الت
ـة»،
«الهوي ــة المزدوج ـ
ف ــي نس ــق
ّ
ّ
تتبنّاهــا «المركزيــة األوروبيــة» ،فــي هــذه المرحلــة
الت ــي تش ــهد ازدي ــادًا ف ــي ع ــدد الكّت ــاب المهاجري ــن
م ــن األجي ــال األول ــى واألجي ــال الالحق ــة ،دون أن
ننســى (وهــذه النقطــة -أيضـاً -مثــار جــدل واســع)
أن هــذه هــي المـّـرة الواحــدة والعشــرون التي تذهب
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فيهــا الجائــزة إلــى عمــل مكتــوب باللّغــة اإلنكليزية.
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،اعتب ــرت دار نش ــر «إين ــاودي»
تحقــق قفزة
نفســها محظوظــة هــذا العــام ،وأنهــا لم ِّ
ـي
بهــذا الحجــم ،منــذ وقــت طويــل؛ فمــا عــدا
َ
جائزتـ ْ
األدبيتين اللتين كانتا
«ال ســتريغا» ،و«كامبييللــو»
َّ
نش ـ َـرْتهما ال ــدار المذك ــورة
م ــن نصي ــب روايتي ــنَ ،
هـــذا العـــام ،هـــا هـــي -أيضـــاً -تحظـــى ،اآلن،
بمؤل ــف حص ــل عل ــى جائ ــزة «نوب ــل» .ودار النش ــر
ِّ
أسس ــها «جولي ــو أين ــاودي» ،ع ــام
ـد
ـ
ق
كان
ـذه،
هـ
َّ
 ،1933ولــم يكــن يبلــغ مــن العمــر ،آنــذاك ،ســوى
ـاو َب
عش ــرين عامــاً ،وه ــي ّ
مؤسس ــة عريق ــة ،تن ـ َ
«تشـــيزارْه
علـــى إدارتهـــا أســـماء مرموقـــة ،مثـــل
ِ
بافيـــزي» ،و«خاييـــم بينتـــور» ،والفيلســـوف
«نوربرتــو بوبيــو» ،و«إليو فيّتورينــي» ،و«إيطالو
كالفينـــي» ،و«ناتاليـــا جينزبـــرغ» ،وهـــي نفســـها
«كّراس ــات» و«رس ــائل م ــن
الت ــي كان ــت ق ــد نش ــرت ُ
الســجن» لـ«أنطونيــو غرامشــي» ،بعــد أن وضعــت
الح ــرب أوزاره ــا ،ع ــام .1945
«نح ــن س ــعداء ج ــداً» ،يق ــول -بغبط ــة« -إرنس ــتو
فرنكــو» ،باحــث فــي الثّقافــة اإلســبانية-األميركية،
ومترجـــم أعمـــال «خوخـــي لويـــس بورخيـــس»
و«أوكتافيو باث» ،و«إرنســتو ســاباتو» ،و«ماريو
فارغـــاس ليوســـا» ،ومديـــر تحريـــر دار النشـــر
المذك ــورة ،من ــذ ع ــام  ،1998ويتاب ــع« :إن ــه ف ــوز
ســـيبعث الحيويـــة فـــي عملنـــا .جائـــزة «نوبـــل»،
تلـــك التـــي حصـــل عليهـــا «إيشـــيغورو» ،تملـــك
قيم ــة مزدوج ــة؛ ف ــإذا كان ــت الجائ ــزة ترف ــع حتم ـ ًا
مـــن مكانـــة المؤلِّـــف الـــذي يحصـــل عليهـــا ،مـــن
جه ــة ،فيمك ــن الق ــول إن كاتبــ ًا مث ــل «إيش ــيغورو»
يرف ــع -ب ــدوره -م ــن مكانته ــا ،م ــن جه ــة أخ ــرى،
ثــم إن جائــزة «نوبــل» ذات طابــع عالمــي ،وتضــع
ّ
مصـــاف الكّتـــاب الكبـــار.
مـــن يفـــوز بهـــا فـــي
و«إيشــيغورو» كان قــد حظــي بشــهرة كبيــرة ،فــي
إيطالي ــا ،عندم ــا أصدرن ــا روايت ــه «م ــا تبّق ــى م ــن
النهــار» ،حيــث تجــاوزت مبيعاتها مئة ألف نســخة،
وأعتقــد بأننــا يمكــن أن نعيــد التجربــة التــي حدثــت

القـــراء
مـــع «أورهـــان بامـــوق» ،بشـــكل مـــا ،ألن ّ
ـي م ــا ،يرغب ــون دائمــ ًا
الذي ــن يه ــوون كت ــب روائ ـ ّ
فـــي قـــراءة أعمالـــه األخـــرى ،واقتنائهـــا؛ و-مـــن
األدبيـــة.
ـــم -يســـاهمون فـــي تنشـــيط الحركـــة
ّ
َث َّ
كل أعمالــه ،ألنــه
ونحــن لــم نخطــئ عندمــا ترجمنــا ّ
ـب التحــّدي ،وال يس ــتند عل ــى األمج ــاد،
كات ــب يح ـ ّ
ويحــاول ،باســتمرار ،تغييــر أســلوبه فــي الكتابــة.
إن ــه مخت ــرع عوال ــم ،وكات ــب ق ــادر عل ــى تج ــاوز
األدبي ــة ،دون أدن ــى خ ــوف».
األن ــواع
ّ
موضوعي الذاكرة
أن
ـد
ـ
نج
«بينما
:
ـا
ـ
قائ
ـتطرد
ويسـ
ً
َ
والج ــذور هم ــا موضوع ــان مركزي ــان ف ــي روايات ــه
األول ــى ،الت ــي تج ــري أحداثه ــا ف ــي الياب ــان( :أف ــق
ت ــال ش ــاحبة - 1982 ،فّن ــان م ــن العال ــم الزائ ــل،
فضـــل ،فـــي
 ،)1986نالحـــظ أن «إيشـــيغورو» ّ
الروايــات الالحقــة ،األجــواء اإلنكليزيــة .ورغــم أنه
ســلك فــي هــذه الروايــات طريــق الذاكــرة وتصفيــة
الحســـابات مـــع الماضـــي ،أيضـــاً ،فقـــد اعتمـــد
ه ــذه الم ـّـرة عل ــى خلفي ــات تاريخي ــة معروف ــة ،أو
الســير «بيلهــام غرينفيــل
باألحــرى -علــى قصــص ِّوودهاوس» ( ،)1975 - 1881و«نانسي ميتفورد»
( ،)1973 - 1904الت ــي ت ــدور معظ ــم أحداثه ــا ف ــي
البيوتــات األرســتقراطية العريقة للريــف اإلنكليزي
ف ــي س ــابق األزم ــان ،م ــع لمس ــات م ــن الس ــخرية
تجــاه الثوابــت الحقيقيــة ،كمــا فــي روايتــه األخيــرة
«العم ــاق المدف ــون» ( ،)2015وتداخ ــات حقيقي ــة
م ــع اآلداب القروس ــطية ،بم ــا ف ــي ذل ــك ش ــخصية
غواي ــن ،الف ــارس األخض ــر ،حفي ــد المل ــك آرث ــر،
وبطـــل ملحمـــة «فرســـان الطاولـــة المســـتديرة»،
يقدمــه ،هنــا ،كمحــارب خبيــر اســتولى عليــه
حيــث ِّ
التع ــب ،كم ــا يق ـ ِّـدم مش ــاهد ن ــادرة ،لكنه ــا كثيف ــة،
مروع ــة ومع ــارك طاحن ــة.
لمج ــازر ّ

حياة «ألفريد نوبل»
ركـــزت الصحافـــة اإليطاليـــة،
مـــن جهـــة أخـــرىّ ،
أيضـاً ،علــى حيــاة «ألفريد نوبــل» (،)1833-1896
واألســباب التــي دفعتــه لإلســهام فــي ابتــكار واحدة
مــن أكثــر الجوائــز جاذبيـ ًـة وتأثيــراً ،والتــي ُتمنــح،
حاليـاً ،لكاّفــة فــروع العلــوم اإلنســانية.
وقــد تعـّددت الروايــات حــول اختيــار «نوبــل» منــح
ـادة
جائــزة باســمه؛ تكفيــرًا عــن ذنــب اختراعــه لمـ ّ
متفج ــرة أودت بحي ــاة ماليي ــن م ــن البش ــر ،حت ــى
ِّ
اآلن ،وال توجـــد أدلّـــة توحـــي بـــأن مســـتخدميها
بوصيت ــه ،ويعمل ــون
س ــيلتزمون ،ف ــي ي ــوم م ــا،
َّ
علــى إحــال الســام والرفاهيــة فــي ربــوع األرض.
بوّكــي»،
ولعـّ
ـل الروايــة التــي أوردهــا ّ
«ماســيميانو ُ
فـــي كتابـــه «كيـــف تفـــوز بجائـــزة نوبـــل» ،مـــع
اللمس ــة الخيالي ــة الت ــي ال غن ــى عنه ــا ف ــي س ــرد

بعـــض الوقائـــع المتعلِّقـــة بحيـــاة المشـــاهير،
يمك ــن أن تس ــاعدنا ف ــي فه ــم بع ــض خلفي ــات ه ــذه
الجائ ــزة ،الت ــي مض ــى عل ــى إصداره ــا أكث ــر م ــن
ق ــرن ،والت ــي تح ــوز -بالش ـ ّ
وباط ــراد -عل ــى
ـك،
ِّ
اهتمــام شــريحة واســعة مــن الناس ،داخــل الفضاء
األدب ــي العالم ــي ،وخارج ــه.
معيــن مــن شــهر نيســان/
ينقلنــا الكاتــب إلــى يــوم َّ
أبريـــل ،عـــام  ،1888حيـــث «ألفريـــد نوبـــل» قـــد
ـوه ،فــي شــقَّته الباريســية الفاخــرة،
اســتيقظ ،لتـ ِّ
وجلـــس ليتنـــاول طعـــام فطـــوره ،ويتصفَّـــح
الجرائـــد .فجـــأة ،يقفـــز مـــن مكانـــه ،عندمـــا تقـــع
عين ــاه عل ــى خب ــر َن ْعي ــه ،تح ــت عن ــوان ،ال يخف ــي
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عدائي ــة واضح ــة تجاه ــه وتج ــاه اختراع ــه« :م ــات
تاجــر المــوت :ألفريــد نوبــل ،الذي اغتنى باكتشــافه
قت ــل الن ــاس ،بس ــرعة ل ــم تك ــن ممكن ــة م ــن قب ــل..
مــات يــوم أمــس» .هــذا مــا كانــت تقولــه الجريــدة.
ق ــرأ «ألفري ــد» الخب ــر عــّدة م ـّـرات ،دون أن تفارق ــه
الدهشــة ،ثـّـم هـّـز رأســه وابتســم بخفــوت ،وتمتــم:
«ثمـــة خطـــأ مـــا فـــي األمـــر» .وبالفعـــل ،كانـــت
ّ
الجري ــدة ق ــد اس ــتبدلت اس ــم «ألفري ــد» باس ــم أخي ــه
«لودفي ــغ» ال ــذي كان ق ــد قض ــى نحب ــه قب ــل عــّدة
أيــام فــي «كان» .لــذا ،نهــض مــن مكانــه ،وتنــاول
ّ
برمتــه،
الجريــدة مـّـرة أخــرى .صحيــح أن النعــيّ ،
كان مغلوطـاً .لكــن ،مــاذا عــن العنــوان (مــات تاجــر
الم ــوت!)؟
ـي ،بــل هــو؛ الكيميائــي،
لــم يكــن أخــوه هــو المعنـ ّ
المختــرع ،ورجــل األعمــال الناجــح ،وصاحــب 355
المتفجر
اختراعـاً ،مــن بينهــا الديناميــت والجيالتين
ّ
ـادة النتروغليس ــيرين ،والب ــارود،
(مزي ــج م ــن م ـ ّ
ومكونــات أخــرى) ،رغــم أنــه
ـوم
ـ
ونتــرات الصودي
ِّ
ل ــم يك ــن ق ــد اس ــتعمل ،بع ــد ،ألغ ــراض عس ــكرية.
ثـــم عـــاد إلـــى
إذن ،أهكـــذا
ســـيتذكرونني؟ ّ
َّ
فكـــرّ ،
مخبــره ومشــاريعه الكثيــرة وحياتــه المنعزلــةّ .إل
التمعــن فــي ذلــك النعــي ،وذلــك الحكــم القاســي
أن ّ
ج ـّداً ،مــن ِقَبــل معاصريــه ،لــم يبــارح تفكيــره.
تحل
وفقدان شــقيقه ،لم تكن المصيبة األولى التي ّ
بـ«ألفريــد» وعائلتــه؛ ففي نيســان /أبريل،1864 ،
انفجــر المصنــع الصغيــر إلنتــاج النتروغليســيرين،
الــذي كان قــد شـّـيده فــي «هيلينبــرغ» ،فــي الضاحية
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الجنوبي ــة لـ«اس ــتوكهولم» ،وأودى بحي ــاة أخي ــه
الصغيــر «إميــل أوســكار» الــذي كان يبلــغ العشــرين
مـــن العمـــر ،آنـــذاك .هـــذه الحادثـــة أثَّـــرت كثيـــرًا
توف ــي ع ــام  .1872وبع ــد ع ــام
ف ــي وال ــده ،ال ــذي ِّ
أمــه ،أيض ـاً.
ـد»
ـ
«ألفري
ـد
ـ
ق
ف
ـغ»،
مــن رحيــل «لودفيـ
َ
َ
َّ
يجــدر الذكــر أن «ألفريــد نوبــل» نشــأ فــي روســيا،
بعـــد أن انتقلـــت عائلتـــه إلـــى هنـــاك ،وهـــو فـــي
المؤرخ ــون
التاس ــعة م ــن العم ــر؛ وله ــذا يعتب ــره
ِّ
شـــخص ًا كوزموبوليتانيـــاً ،بجـــدارة؛ لترحالـــه
المتواص ــل وإلتقان ــه خم ــس لغ ــات ،من ــذ يفاعت ــه.
فـــي منتصـــف الســـتينيات مـــن القـــرن التاســـع
عشـــر ،افتتـــح «ألفريـــد» مصنعـــ ًا فـــي ألمانيـــا،
المتفجـــرات التـــي اخترعهـــا
جنـــوب «هامبـــورغ».
ِّ
ذات فاعليـــة كبيـــرة ،لكنهـــا خطـــرة جـــّداً .كانـــت
تـــم حظـــر
الحـــوادث
تتكـــرر ّ
كل يـــوم ،وكان قـــد ّ
ّ
النتروغليس ــيرين ف ــي بع ــض ال ــدول .كان بحاج ــة
ماســـة إلـــى وســـيط لتســـهيل التعامـــل مـــع هـــذه
ّ
المـــادة الشـــديدة االنفجـــار.
ّ
قــام «ألفريــد» بمحــاوالت عديــدة لــرأب هــذا الصــدع،
مـــرة ،بينمـــا كان
دون أن يحالفـــه
ّ
الحـــظ .وذات ّ
يم ـّـر م ــن م ــكان ،لي ــس بعي ــدًا م ــن مصنع ــه ،عث ــر
التفت ــت ذات منش ــأ
ـامية س ــهلة
ُّ
عل ــى صخ ــرة َمس ـ ّ
أحفـــوري »Kieselguhr« :أو الدياتوميـــت (أحـــد
تكت ــل
أن ــواع رم ــال الس ــيلكا) ،وه ــو عب ــارة ع ــن ُّ
لكائن ــات بحري ــة دقيق ــة ،تحت ــوي أصدافه ــا عل ــى
تـــم مزجهـــا مـــع
ثانـــي أكســـيد الســـيليكون ،إذا ّ
كل
النتروغليســـيرين يصبـــح مطواعـــاً ،وفـــوق ّ

يخفــف مــن كثافتــه .أطلــق «ألفريد» اســم
شــيء هــو ِّ
ـادة الجدي ــدة (م ــن اإلغريقي ــة
«دينامي ــت» عل ــى الم ـ ّ
وســـجل
ة،
القـــو
وتعنـــي
القديمـــة ديناميـــس)،
ّ
ّ
ب ــراءة اختراع ــه ع ــام  .1867النقل ــة النوعي ــة له ــذا
تمــت عندمــا اســتخدم الديناميــت فــي حفــر
االختــراع ّ
نفــق «ســان غوّتــاردو» (غوتهــارد،)1872-1882 ،
حيــث قــام ،بعدهــا ،بتأســيس تســعين مصنعـ ًا فــي
عش ــرين بل ــداً.
قائـــا ،عنـــد دعوتـــه
يـــرد
نوبـــل»
وكان «ألفريـــد
ً
ّ
لحض ــور مؤتم ــرات الس ــام« :مصانع ــي يمكنه ــا أن
تضــع حـّدًا للحــروب ،بســرعة أكبــر مــن مؤتمراتكم.
تتمكـــن فيـــه بعـــض
ففـــي اليـــوم الـــذي ســـوف َّ
الجي ــوش م ــن القض ــاء عل ــى بعضه ــا اآلخ ــر ،ف ــي
المتحض ــرة []...
كل األم ــم
غض ــون ث ــوان قليل ــةّ ،
ِّ
ـتفكك جيوش ــها».
س ــوف تتجّن ــب الح ــروب ،وس ـ ِّ
و-ربم ــا-
حتم ـاً ،كان طوباوي ـ ًا أكث ــر م ــن الل ــزوم،
ّ
لــم يعــش مــا يكفــي ليفهــم مكامــن النفــس البشــرية
وأس ــرارها؛ ،فبع ــد س ــنوات قليل ــة ،فق ــط( ،ع ــام
 ،)1914اندلعــت الحــرب العالميــة األولــى لتحصــد،
فــي ســنوات قليلــة ،حيــاة مالييــن البشــرِ ،لَتليهــا
تتوقــف حتــى اآلن ،ناهيــك
حــروب ،وحــروب لــم
َّ
عــن أن عــدد الجيــوش والترســانات النووية ،ازداد
عمــا كان عليــه فــي تلــك الحقبة!
أضعافـ ًا وأضعافـ ًا ّ
بوّك ــي» ،ف ــي
يق ــول مؤّل ــف الكت ــاب ّ
«ماس ــيميانو ُ

مقابلــة أجرتهــا معــه صحيفــة «كورييــري ديــل ألتــو
أديجــي» ،فــي شــهر أيلــول /ســبتمبر الماضــي:
«حتــى لــو أن النعــي كان مكتوبـ ًا بطريقــة خاطئــة،
فــإن العنــوان كان يشــير ،بصراحــة ،إلــى «ألفريــد
نوب ــل» ،وه ــذا م ــا دفع ــه للتفكي ــر بالكيفي ــة الت ــي
ســـيتذكره بهـــا النـــاس .لقـــد كان إنســـان ًا منعـــز ًال
ّ
ومنطويــ ًا عل ــى نفس ــه ،حال ــة مرضي ــة ،تقريبــاً.
كان ال يرغـــب حتـــى أن يرســـمه أحـــد ،أو يجـــري
مقابل ــة مع ــه .ذل ــك الخط ــأ ،كان ِّ
يمث ــل ل ــه لحظ ــة
يفكــر
مأســاوية .واعتبــارًا مــن تلــك اللحظــة ،بــدأ ّ
ف ــي نتيج ــة اختراع ــه ،وللمفارق ــة -كم ــا كت ــب ه ــو
وصيت ــه ه ــذه،
بنفس ــه -كان س ــينال الش ــهرة عب ــر
ّ
بالضب ــط.
كل شــيء كان قد بدأ مع تلك الوصية ،إذ إنه
إذنّ ،
عم ــت الدهش ــة الجمي ــع،
ـا،
ـ
عنه
ـف
ـ
الكش
ـم
ـ
ت
ّ
حالم ــا ّ
كل تل ــك األم ــوال م ــن
ف ــا أح ــد قبل ــه كان ق ــد ت ــرك ّ
أج ــل جائ ــزة ،أصبح ــت بمثاب ــة ألع ــاب أوليمبي ــة
بيـــن األمـــم ،عبـــر منافســـة ســـنوية التخلـــو مـــن
لتحيــزات اليمكن البرهنة
المماحــكات والنقــد الالذع
ُّ
لمس ــها بالي ــد.
ً،
ا
ـ
ـ
أحيان
ـن،
عليه ــا ،م ــع أن ــه يمك ـ
ُ
ف ــا نس ــتغرب -إذن -عندم ــا ن ــرى أن األم ــم الت ــي
تعــّد الميدالي ــات ،ف ــي أثن ــاء األلع ــاب األوليمبي ــة،
هــي نفســها التــي تع ـّد -أيض ـاً ،بفخــر ال يخلــو مــن
واألدبي ــة».
الغ ــرور« -نوبالته ــا» :العلمي ــة،
ّ
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الصحف اإلسبانية:

فوز إيشيغورو انتصار لألدب
أحمد عبد اللطيف

لـــم يكـــن «كازو إيشـــيغورو» غريبـــ ًا علـــى اللّغـــة
ـبانيتْين ،بــل إنــه -بفــوزه بجائــزة
والصحافــة اإلسـ َ
«مــان بوكــر» ،عــن روايتــه الشــهيرة «بقايــا اليوم»-
بــات ضيفـ ًا محبوبـاً ،فــي لغــة ،يقــرأ بهــا الماليين،
فــي أكثــر مــن عشــرين دولة ،هــي اللّغة اإلســبانية.
أي ح ــال،
غي ــر أن ف ــوزه ل ــم يك ــن متوقَّعــاً ،عل ــى ّ
ربمـــا ألنـــه لـــم يراكـــم عـــددًا مـــن األعمـــال ،كمـــا
َّ
و-ربم ــا -ألن اب ــن بل ــده «هاروك ــي
ـض،
ـ
البع
ـن
ـ
يظ
ّ
َّ
ـعبية ،وحصــول
موراكامــي» هــو األكثــر شـ ً
ـهرة وشـ ً
أحدهمـــا علـــى الجائـــزة يعنـــي فقـــدان األمـــل فـــي
ـل -لم ـّدة ثالثي ــن
حص ــول اآلخ ــر عليه ــا -عل ــى األق ـ ّ
خاص ــة ل ــو وضعن ــا ف ــي الحس ــبان أنهم ــا
عامــاًّ ،
الكّتـــاب
كاتبْيـــن
فرنســـيْين؛ أي ليســـا مـــن ُ
َّ
ليســـا َ
المفضلي ــن ل ــدى «نوب ــل» .ورغ ــم أن «إيش ــيغورو»
َّ
كاتــب إنجليــزي ،وإن كانــت أصولــه يابانيةّ ،إل أن
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عوالمــه تــدور فــي انجلتــرا ،وأســئلته هــي أســئلة
الدولـــة األوروبيـــة ،حتـــى أنـــه يبـــدو منســـلخاً-
تمامـاً -مــن جلــده ،وال يــزال يحمــل توصيــف «كاتب
إنجلي ــزي ،م ــن أص ــول ياباني ــة».
فـــور اإلعـــان عـــن اســـم «إيشـــيغورو» فائـــزًا
بـ«نوب ــل» لع ــام  ،2017س ــادت حال ــة م ــن البهج ــة
فــي الصحافــة اإلســبانية ،إذ رأى البعــض فــي ذلــك
عــودة «نوبــل» إلــى مســارها الســليم ،بعــد خطوتها
الجريئــة ،العــام الماضــي ،بمنــح جائزتهــا للمطرب
ومؤل ــف األغان ــي «ب ــوب دي ــان» .وف ــي مق ــال ل ــه
ِّ
عقـــب هـــذا اإلعـــان ،كتـــب الروائـــي البيروفـــي
الشـــهير ،والحائـــز علـــى «نوبـــل» ،عـــام ،2010
«ماريـــو بارغـــس يوســـا»« :إيشـــيغورو ،كاتـــب
مبهــر ،بأصــول يابانيــة واضحة ،رغــم أنه اندمج،
تمامـاً ،فــي األدب اإلنجليزي والمجتمع البريطاني.

وأفض ــل مث ــال له ــذا االندم ــاج ه ــو روايت ــه «بقاي ــا
اليــوم» ،وهــي روايــة اســتطاع فيهــا -برّقــة الفتــة-
أن يتنـــاول طقـــوس األرســـتقراطية البريطانيـــة،
يتمتــع
بــروح نقديــة ،وهــو ،إن يفعــل ذلــك فألنــه َّ
أهل ــه لس ــرد
بموهب ــة كبي ــرة وبفطن ــة عالي ــة؛ م ــا َّ
عــادات هــذه الطبقــة االجتماعيــة ،مــن منظــور رجل
ال ينتمــي إليهــا .والنتيجــة روايــة ممتعــة ،وقادرة-
ف ــي الوق ــت نفس ــه -عل ــى إدخال ــك ف ــي ه ــذا العال ــم
اإلنجلي ــزي ،لح ـّدة س ــردها».
ـق
ـس م ــا اعتب ــره خطــ ًأ ف ــي ح ـ ّ
«يوس ــا» ،ل ــم ين ـ َ
«نوب ــل» ،الع ــام الماض ــي ،وع ــاد ليش ــير إل ــى أن
«جائــزة هــذا العــام -بــا شـ ّ
ـك -أفضــل مــن جائــزة
الع ــام الماض ــي الممنوح ــة إل ــى الموس ــيقي «ب ــوب
ديــان»؛ إذ إنهــا ُمنحــت لروائــي مــن الطــراز األول
وخاصــة
فــي تجديــد األدب المكتــوب باإلنجليزيــة،
ّ
األدب البريطان ــي».
ّقافيــة ،فــي العديــد مــن الجرائــد ،مــن
الصفحــات الث ّ
بينهـــا «الباييـــس» و«المونـــدو» وال بانجوارديـــا»
أشـــارت ،كذلـــك ،إلـــى الجـــدل المثـــار ،العـــام
الماضـــي ،حـــول منحهـــا لـــ «ديـــان» ،وأعربـــت
ع ــن راحته ــا إل ــى ع ــودة الجائ ــزة إل ــى (كات ــب)؛
مـــا يعنـــي أن جائـــزة العـــام الماضـــي لـــم تمنـــح
ـان ،ب ــل إل ــى «موس ــيقي» ،كم ــا
لكات ــب كلم ــات أغ ـ ٍ
قــال «يوســا» .وهــذا الكاتــب «إيشــيغورو» ال خــاف
عل ــى موهبت ــه وتجدي ــده ،إذ ب ــات ،ف ــي الس ــنوات
الكّت ــاب األنجلوساكس ــونيين
األخي ــرة ،أح ــد أه ـ ّـم ُ
وأكثرهـــم مقروئيـــة ،وكان مـــن ضمـــن أفضـــل
خمس ــين كاتبــ ًا بريطانيــاً ،ع ــام  ،1945بحس ــب
القائمـــة التـــي أعّدتهـــا جريـــدة «التايمـــز».
لقرائهــا ثالثــة
جريــدة «الباييــس» ّ
فضلــت أن تقـ ِّـدم ّ
أعم ــال أساس ــية ،لم ــن يري ــد أن يستكش ــف عال ــم
«إيش ــيغورو» ،وج ــاءت عل ــى النح ــو اآلت ــي:

«بقايا اليوم»
كرس «إيشــيغورو» كاتب ًا وأحد
وهــو العنــوان الــذي ّ
األدبيــة األوروبيــة.
ـا
ـ
البانورام
أكبــر الروائييــن فــي
ّ

ت ــدور أح ــداث الرواي ــة ف ــي إنجلت ــرا ع ــام ،1956
وتنطل ــق م ــن لحظ ــة الرحل ــة الت ــي يق ــوم به ــا م ــن
كان رئيــس الخــدم فــي قصر اللــورد «دارلينغتون»،
وه ــي لحظ ــة تالي ــة لتأجي ــر رج ــل أعم ــال أميرك ــي
هــذا القصــر نفســه .البطــل« ،ستيفنســون» ،يقــوم
برحلتـــه ،بســـيارة المالـــك الجديـــد ،إلـــى الريـــف
الغربـــي .خـــال الرحلـــة ،يغـــوص فـــي ذاكرتـــه.
وهنـــا ،تتقاطـــع الذاكـــرة الجمعيـــة مـــع الذاكـــرة
الفردي ــة ،وكلَّم ــا ابتع ــد البط ــل ع ــن القص ــر اقت ــرب
مــن ذاتــه .إنهــا رحلــة (علــى عكــس مــا تبــدو) نحــو
ال ــذات ،رحل ــة عكس ــية تمام ـاً.
ـــم هائـــل مـــن اإلضـــاءات
َّ
تتمتـــع الروايـــة َ
بك ّ
والغمـــوض ،وهـــو مـــا أجـــاده «إيشـــيغورو»؛ إذ
اســـتطاع تقديـــم أقنعـــة ،مـــا لبثـــت أن ســـقطت
لتكشـــف،من ورائهـــا ،واقعـــ ًا أكثـــر مـــرارة مـــن
المناظ ــر الطبيعي ــة الرقيق ــة ،الت ــي خلَّفه ــا رئي ــس
الخـــدم وراءه.

عودة «نوبل»
إلى مسارها
السليم ،بعد
خطوتها
الجريئة ،العام
الماضي،
بمنح جائزتها
للمطرب
ومؤ ِّلف األغاني
«بوب ديالن»

«ال تتركني أرحل»
ـول ه ــذا العم ــل إل ــى فيل ــم س ــينمائي ،أخرج ــه
تح ـ َّ
«مــارك رومانيــك» ،عــام  ،2010وهــي واحــدة مــن
أهـّـم روايــات الروائــي البريطانــي؛ لذلــك ُر ِّشــحت-
أيضــاً -للف ــوز بـ«البوك ــر» ،ع ــام  ،2005وتحك ــي
ـور تعليــم طفلــة تدعى
ّ
قصــة ديســتوبية لعمليــة تطـ ُّ
«كاث ــي» ،داخ ــل إح ــدى م ــدارس إنجلت ــرا .ف ــي ه ــذا
المــكان المسـّـمى «هاليشــام» ،سيكتشــف القــارئ أن
الشــباب ال يعرفــون مــن هــم ،ولــن يعرفــوا ّإل أنهــم
لصحــة مجتمــع مــا.
مجـ َّـرد سـّـر فظيــع ّ

«العمالق المدفون»
هـــي آخـــر روايـــة نشـــرها المؤلِّـــف البريطانـــي،
حت ــى ه ــذا التاري ــخ ،وت ــدور أحداثه ــا -أيض ـاً -ف ــي
إنجلتـــرا ،رغـــم أن الحـــدث يعـــود إلـــى العصـــور
يشـــيد «إيشـــيغورو» ســـردية
الوســـطى ،حيـــث
ِّ
جميلــة ،يطــرح فيهــا ثيمات ،مثل الذاكرة والنســيان
وأشــباح الماضــي والــدم والخيانــة ،وهــي أشــياء
ترتب ــط بمفاهي ــم الوط ــن .هك ــذا -رغ ــم أن ــه يع ــود
إلــى الماضــي -يتنــاول موضوعــات خالــدة تشــغل
اإلنس ــان عل ــى م ـّـر العص ــور.
وباإلضاف ــة إل ــى «البوك ــر» وإل ــى «نوب ــل» ،ظه ــر
اســم «إيشــيغورو» ،منــذ شــبابه ،فــي قائمــة مجّلــة
«جرانتــا ألفضــل الروائييــن البريطانييــن الشـّـبان،
كان ذل ــك ع ــام  ،1983وكان حينه ــا ف ــي التاس ــعة
الكّتــاب اآلخريــن الذين ظهروا
والعشــرين .مــن بيــن ُ
في القائمة ،األخ األصغر للفائز بـ«نوبل» ،واســمه
ـاباً،
«شــيفانايبول» ،الــذي  -لســوء ّ
حظــه -مات شـ ّ
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عــام  ،1985فــي وقــت صعــود نجمــه.

ظهور «إيشيغورو» في مجلّة «جرانتا»
مؤسســـة مجلّـــة «جرانتـــا»،
«فاليريـــا ميلـــس»ِّ ،
فـــي نســـختها اإلســـبانية ،كتبـــت مقـــا ًال لصحيفـــة
أول إطالقـــة
«الباييـــس» ،أشـــارت فيـــه إلـــى أن َّ
لـ«جرانتــا» كانــت عام  ،1979وشــملت نقــدًا للكتابة
اإلنجليزيــة ،وانحــازت للكتابــة األميركيــة ،لكنهــا،
فــي طبعتهــا ،عــام  ،1983التفتــت إلــى العديــد مــن
الكّتــاب البريطانييــن الشــباب ،ورأت فيهــم تجديــدًا
ُ
حقيقيـــ ًا للروايـــة البريطانيـــة ،وهكـــذا ،اختـــارت
المجّل ــة أس ــماء مث ــل (كازو إيش ــيغورو ،وس ــلمان
رشــدي ،ومــاك إيــوان ،ومارتــن أميــس ،وجوليــان
بارن ــز ،وروز تريمي ــن ،وولي ــم بوي ــد ،وجراه ــام
س ــويفت وب ــات بارك ــر) ،م ــن بي ــن أس ــماء أخ ــرى.
ضمتـــه -أيضـــاً-
وألن «إيشـــيغورو» كان
ّ
شـــاباًَّ ،
القائم ــة الثاني ــة الت ــي ج ــاءت بع ــد عش ــر س ــنوات
(وكان فــي التاســعة والثالثيــن) .وفي هذه القائمة،
كل م ــن( :آل ــن هولينجيرس ــت ،وكين ــدي،
ش ــارك ٌّ
وحنيـــف قريـــش ،وجينيـــت وينترســـون (التـــي
ظه ــرت ه ــذا الع ــام ف ــي ترش ــيحات نوب ــل) ،وي ــل
ســلف ،وبــن أوكــري ،وإســتر فرويــد ،وولورانــس
نورف ــوك).
ملخـــص ســـيرته ،فـــي قائمـــة  ،1983كتـــب
فـــي َّ
«إيش ــيغورو» ع ــن نفس ــه أن ــه يعي ــش ف ــي لن ــدن
كميــات أكل ضخمــة
وينــام طــول النهــار ،ويهضــم ِّ
فــي الليــل ،ويقــول -أيضـاً -إنــه ينحــدر مــن عائلــة
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ـاموراية ،وأنــه حــاز الجنســية البريطانيــة عــام
سـ
ّ
 ،1982ف ــي الوق ــت المناس ــب لينض ـ ّـم إل ــى قائم ــة
الع ــام التال ــي».
«جرانتـــا» لـــم تقتصـــر ،فقـــط ،علـــى اآلداب
األنجلوسكســونية ،بــل امتــدت -أيضـاً -إلــى اآلداب
أول
اإليبيروأميركي ــة .فف ــي الع ــدد الراب ــع نش ــرت َّ
نـــص ،وكان مترجمـــ ًا مـــن اإلســـبانية ،بعنـــوان
ّ
«األورج ــازم الدائ ــم ،ه ــو مق ــال ح ــول الجنس ــانية
والواقعي ــة» ،كتب ــه «ماري ــو بارج ــس يوس ــا» ع ــن
«جابرييـــل جارثيـــا ماركيـــز».
قدمـــت «جرانتـــا» مقطعـــ ًا
وفـــي العـــدد التالـــيَّ ،
مـــن «الميتـــات» للمكســـيكي «خورخـــي
إيبارجوينجويتيـــا» ،وفـــي العـــدد الســـابع مقـــا ًال
ونصـــ ًا لـ«لوبـــو أنطونيـــس» ،ثـــم
لـ«دورفمـــان»ّ ،
ـكل م ــن« :كابري ــرا إنفانت ــي»،
ج ــاءت نص ــوص ل ـ ٍّ
وخوســـيه دونوســـو ،وجارثيـــا ماركيـــز ،عـــن
(كورتاثـــر) ،وكارلـــوس فوينتـــس ،ورينالـــدو
القصـــة بعـــد الثـــورة،
أرينـــاس (فـــي العـــدد ّ :13
وف ــي الع ــدد  :14ش ــاعر م ــن كوب ــا) .ونش ــرت ف ــي
العــدد  36مقــا ًال بعنــوان «بارجس يوســا كرئيس»،
ـم ريبورتاجـ ًا لـ«ســيرخيو راميريــث» عــن موت
وضـ َّ
الحكـــم الشـــيوعي النيكاراجـــوي.

ناشر «إيشيغورو» اإلسباني يتح َّدث
«مفاجـــأة مدهشـــة ،وســـعادة كبيـــرة» يقـــول
المحـــرر فـــي دار نشـــر
«خورخـــي إيرالـــدو»،
ِّ
والمكلــف الدائــم بتحرير ترجمــات «كازو
أناجرامــا،
َّ

إيشــيغورو» ،فــي اإلســبانية .ويضيف ،فــي مقاله:
«لقــد اختــارت «نوبــل» كاتبـ ًا فريــداً ،كمــا أنــه بعيــد
ـل ف ــي عزل ــة ،لمــّدة
ع ــن األوس ــاط
األدبي ــة ،وظ ـ َّ
ّ
ســـبعة أعـــوام ،لينجـــز عملـــه األخيـــر «العمـــاق
المدفــون» ،وهــو عمــل مبهــر ،تلّقــاه القــراء والنّقــاد
بكثيــر مــن الحفــاوة ،وفيــه يواصــل «إيشــيغورو»
طري ــق التجدي ــد الس ــردي».
يحك ــي «إيرال ــدو» أن دار «أناجرام ــا» ب ــدأت بنش ــر
أعمــال «إيشــيغورو» ،بــدءًا مــن عــام  ،1988وكان
ذلــك بكتابــه «ضــوء التالل الشــاحب» ،وهــي رواية
تـــدور فـــي اليابـــان .فـــي  ،1989نشـــرت «فنّـــان
العالـــم الطافـــي» وهـــي -أيضـــاً -روايـــة يابانيـــة
(وه ــذا العال ــم الطاف ــي ه ــو أحي ــاء المتع ــة ،حي ــث
تتبخـــر
ـــيد فـــي الليـــل ،ثـــم ّ
األشـــياء األجمـــل ُت َش َّ
فـــي النهـــار) .وكال العمليـــن القـــى نجاحـــ ًا نقديـــ ًا
الفتــاً ،وقّل ــة ف ــي المبيع ــات ،لك ــن ن ــادي معجب ــي
ـل يتنام ــى .وف ــي
«إيش ــيغورو» ،باإلس ــبانية ،ظ ـ ّ
ع ــام  ،1990ج ــاءت «بقاي ــا الي ــوم» وه ــي رواي ــة
إنجليزيــة صرفــة ،وفــازت بجائــزة «بوكــر» ،وكان
أول كاتـــب ،مـــن «فريـــق الحلـــم
«إيشـــيغورو»َّ ،
البريطان ــي» ،يف ــوز به ــذه الجائ ــزة ،ث ــم أصب ــح
األول فـــي فـــوزه بـ«نوبـــل» ،مـــن أبنـــاء جيلـــه:
(جولي ــان بارنـــز ،ومارت ــن أمي ــس ،وإي ــان م ــاك
إي ــوان)
يواص ــل «إيرال ــدو»« :بع ــد ث ــاث رواي ــات فارق ــة،
يقـــرر «إيشـــيغورو» أن يأخـــذ وقتـــه ،فيكتـــب
ِّ
روايــة «مــن ال عــزاء لهــم» ،وبطلهــا عــازف بيانــو
شـــهير ،تـــدور أحداثهـــا فـــي أوروبـــا الوســـطى،
وقــد ظهــرت عــام  .1997أعلــن «إيشــيغورو» ،بعــد
يجهـــز لكتابـــة عمـــل غريـــب،
«بقايـــا اليـــوم» ،أن ِّ
كتـــاب وحشـــي ،ال يســـتطيع أحـــد ،بعـــده ،أن
يصف ــه بالكات ــب الواقع ــي .وبالفع ــل ،كت ــب «إي ــان
فينااليســون» عــن الروايــة أنهــا روايــة كافكاويــة،
لك ــن م ــن األفض ــل أن نش ــير إل ــى «لوي ــس كارول».
فــي عــام  - 2001يقــول «إيرالــدو» -صــدرت «عندمــا
كنـــا يتامـــى» ،وتـــدور أحداثهـــا فـــي «شـــنغهاي»
الكوزموبوليتاني ــة والفوضوي ــة ،وفيه ــا يصط ــدم
الشـــيوعيون الصينيـــون بالجيـــش اليابانـــي
الغ ــازي .حينئ ــذ ،نش ــر الناق ــد «بوي ــد تونكي ــن» أن
المؤلــف أدخَلنــا فــي أرض ،يمكــن أن نطلــق عليهــا
َّ
«إيشــيغورية» :إنهــا أرض قلــق ،مترعــة بالذكريات
والتمزقـــات .بعـــد ذلـــك
والتهديـــدات واألحـــام
ُّ
بس ــنوات ،ع ــام  ،2005ظه ــرت «ال ترح ــل أب ــداً»،
وهــي يوتوبيــا قوطيــة ،أســطورة( ،ال) أخالقيــة،
ســـرد خيـــال علمـــي منفـــرد يحمـــل أصـــداء «بليـــد
تحول ــت إل ــى فيل ــم س ــينمائي.
ران ــر» ،وق ــد َّ

«إيشيغورو» رفقة زوجته «لورنا»

(كل التواريــخ تشــير إلــى
يتابــع« :فــي عــام ّ 2010
الطبع ــة اإلس ــبانية (وكان ــت تأت ــي -عمومــاً -بع ــد
أول
الطبعـــة اإلنجليزيـــة بعـــام) ،منحنـــا الكاتـــب َّ
كتـــاب قصصـــي لـــه بعنـــوان «ليليـــون» ،والتـــزم
الصمــت ،حتــى أصــدر في العــام الماضــي «العمالق
المدفــون» ،وهــو عمــل يــدور فــي القرون الوســطى،
قصــة زوجيــن عجوزيــن
فــي أجــواء أرثريــة ،عــن ّ
يبحثــان عــن ابنهمــا التائه ،وســط أجــواء فوضوية
وغائمــة ..إنهــا ســردية شــديدة الجمــال ،مشــغولة
بالذاكــرة والنســيان الضــروري ،مشــغولة بأشــباح
الملوثــة بالــدم ،وبالخيانــة
الماضــي ،وبالكراهيــة
َّ
التــي تتقــوى بهــا األوطــان ،و -أحيانـاً -بالســام.
محـــرر دار «أناجرامـــا» اإلســـبانية ،ناشـــر
يقـــول
ِّ
أتذك ــر زي ــارات «كازو» إل ــى
«إيش ــيغورو» :إنن ــي َّ
برش ــلونة ف ــي حف ــات الدعاي ــة لكتب ــه ،ولقاءات ــي
بـــه ،هـــو وزوجتـــه «لورنـــا» اليابانيـــة ،التـــي
العالقـــة لهـــا باليابـــان ،بـــل تبـــدو اســـكتلندية،
ومتحركــة .أتذكــر زياراتــه ،وهــو
تمام ـاً ،ولطيفــة
ِّ
ـس
ش ــخص حميم ــي ،يهت ـ ّـم بغي ــره ،ويتمّت ــع بح ـ ّ
فكاه ــة الف ــت.
ويخت ــم «إيرال ــدو» بقول ــه« :إن كازو «إيش ــيغورو»
ـتحق غيــر المنتظــر لجائــزة «نوبــل» ،مثله
هــو المسـ ّ
ف ــي ذل ــك مث ــل «باتري ــك موديان ــو»؛ ،كات ــب آخ ــر
شــبه مختـ ٍ
ـف (مقارنـ ًـة بأســماء أخــرى أكثــر بزوغاً،
كل عــام ،قبــل إعــان الجائــزة).
تظهــر وتضــيء ّ
لقـــد أعلنـــت لجنـــة تحكيـــم الجائـــزة أن فـــوز
«موديانـــو» هـــو انتصـــار لـــأدب .وفـــوز «كازو
إيشـــيغورو» هـــو انتصـــار آخـــر».
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«لم أشعر
باالرتياح بسبب
من يسيئون
فهمي،
فيعتقدون
صحافي
أنني
ّ
أو مؤرِّخ»

روايتي األولى كانت بشعة!
تحــدث «كازو
فــي فبرايــر ،2015 ،بعــد نشــر روايتــه الســابعة «العمــاق المدفــون»
َّ
ـب،
ايشــيغورو» إلــى «جابــي وود ول» عــن أفــكاره فيمــا يتع َّلــق بالتاريــخ ،والذاكــرة ،والحـ ّ
والمــوت.
تعيــد «التليجــراف» نشــر الحــوار كامــ ً
ا ،بمناســبة فــوز الكاتــب البريطانــي بجائــزة
«نوبــل».

ترجمة :رانية خالف
يق ــول «كازو»« :س ــألني أحده ــم :م ــاذا كن ــت تفع ــل
خـــال انقطاعـــك الـــذي دام لعشـــرة ســـنوات؟»،
فيجيـــب ،بضحكـــة صبيانيـــة ..« :وفكـــرت أنـــه،
بالفعـــل ،كان هنـــاك انقطـــاع لمـــّدة  10ســـنوات،
من ــذ ص ــدور روايت ــي األخي ــرة ،لكنن ــي (ش ــخصياً)
ل ــم أك ــن منقطعــ ًا لمــّدة عش ــر س ــنوات!»
أفتـــرض أن األمـــر يتطلَّـــب بعـــض التوضيـــح:
الكّتـــاب
إن «إيشـــيغورو» هـــو واحـــد مـــن أفضـــل ُ
ممــن هــم الزالــوا علــى قيــد الحيــاة .إن
البريطانييــن َّ
لــه القــدرة علــى أن يجعلنــا ننتظــر« .لقــد تطلب مني
جيــدًا بشــكل
األمــر وقتـ ًا طويـ ً
ـا حتــى أجــد مشــروع ًا ِّ
52
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ٍ
كاف .ق ــال حينم ــا زرت ــه ف ــي منزل ــه ف ــي «جول ــدرز
جري ــن»« :أعتق ــد أنن ــي رفض ــت ع ــددًا ضخمــ ًا م ــن
األف ــكار ،حت ــى اآلن .غالبــ ًا م ــا تواتين ــي أف ــكار أو
(ربمــا ،حتــى المشــاعر التــي تنبثــق منها)،
ّ
قصــة مــا ّ
أتوصــل إلــى تلــك القطعــة األخيــرة
ـن
ـ
أك
ـم
ـ
ل
ـي
ـ
لكنن
َّ
الت ــي تش ـ ِّـكل الص ــورة بش ــكل نهائ ــي».
لقــد قوبلــت روايتــه «العمــاق المدفــون» األولى ،منذ
«ال تدعنــي أرحــل أبــداً» ،بتوقُّعــات الهثــة ،وبالقليل
مــن الحيــرة ،حيــث تــدور أحداثهــا -كما قال« -عشــية
بريطانيـــا» ،قبـــل أن تقضـــي األنجلوساكســـونية
المؤرخيــن
علــى البريطانييــن ،فيمــا سـّـماه بعــض
ِّ

(إبــادة جماعيــة) .إنهــا أرض وحشــية خالية ،مليئة
المتوحش ــة والتنّين ــات وبقاي ــا متهالك ــة
بالكائن ــات
ِّ
م ــن حاش ــية المل ــك آرث ــر .ف ــي الرواي ــة ،يجت ــاح
(ربمـــا ،أكثـــر) وبـــاء
الجـــزء الغربـــي مـــن البـــاد ِّ
النس ــيان ،حي ــث يأت ــي عل ــى هيئ ــة أنف ــاس لتنّي ــن
أنث ــى ،تدع ــى «كوي ــرج» ،الت ــي س ــيكون مصيره ــا
أي ش ــيء .فم ــن يج ــرؤ عل ــى
القت ــل إن َّ
تذك ــر أحــٌد َّ
كل شـــيء؟ كانـــت الفكـــرة تـــدور فـــي رأس
تذكـــر ّ
ُّ
«إيشـــيغورو» ،علـــى مـــدى الخمســـة عشـــر عامـــ ًا
كل تل ــك الكت ــب ع ــن األف ــراد
ـت ّ
األخي ــرة« .لق ــد كتب ـ ُ
الذيــن يتصارعــون مــع ذكرياتهــم الشــخصية ،ولــم
أك ــن أع ــرف مت ــى يمك ــن االختب ــاء م ــن ماضيه ــم،
ترجيــ ًا لق ــرار
ومت ــى يمكنه ــم مواجه ــة ماضيه ــم؛ ِّ
م ــا ،لك ــن م ــا أردت فعل ــه ه ــو أن أكت ــب ع ــن ذل ــك
الن ــوع م ــن الص ــراع ،عل ــى المس ــتوى المجتمع ــي.
معظ ــم ال ــدول ،حينم ــا تنظري ــن إليه ــا ،س ــتجدين
أن لديه ــا أم ــورًا ق ــد قام ــت بدفنه ــا».
ف ــي ج ــزء قصي ــر م ــن الرواي ــة ،أث ــار «إيش ــوغورو»
مســألة الملوميــة اليهودية-المســيحية ،أيضـاً« .أنــا
لســـت مســـيحياًّ ،إل أننـــي فـــي بعـــض األحيـــان،
رب رحيــم
أتعجــب مــن هــذه المســألة .أن يكــون لــك ّ
َّ
ب ــا ح ــدود ،يق ــع ف ــي نفس ــي كش ــيء مالئ ــم ،ف ــي
مؤســـس فـــي مركـــز إمبراطوريـــة
نظـــام أخالقـــي ّ
هائجـــة» .لقـــد رأى «ايشـــيغورو» أنـــه لـــو وضـــع
مس ــرح األح ــداث ف ــي فت ــرة م ــا بع ــد الح ــرب ،ف ــي
فرنس ــا ،أو ف ــي جن ــوب إفريقي ــا ،أو ف ــي الياب ــان
ـص ذلــك المــكان وحــده،
ضيــق يخـ ّ
فســيفهم بشــكل ِّ
ـص مفتوح،عالميــاً.
وق ــد أراد كتاب ــة ن ـ ّ
لـ«العمالق المدفون» ســرعة مماثلة للطواف ،و-بال
شـ ّ
ـك -ســيجد بعــض القـّـراء صعوبــة فــي االعتيــاد
علــى عالمهــا البطــيء المقتصــد ،لكــن الروايــة تنحــو
أخ ــاذ ورائ ــع؛ لي ــس مج ـ َّـرد حبك ــة،
ِّ
باتج ــاه ش ــيء ّ
بــل حركــة مماثلــة للعبــة الشــطرنج ،تترك شــروخ ًا
ـام التــي ينبغــي أن تقــوم
فــي الرقعــة ذاتهــاّ .
كل المهـ ّ
به ــا الش ــخصيات ،لك ــي تذب ــح التنّي ــن؛ لك ــي تج ــد
أم ..لكــي تنتقــم ،ولكــي يســتعيد
ابنـاً ،وتصــل إلــى ّ
المؤكــدة
أصحابهــا ذاكراتهــم ،هــي تشــتيت للحقيقــة
َّ
ب ــأن المش ــكلة ليس ــت ف ــي التنّي ــن األنث ــى ،ب ــل ف ــي
اآلدمييــن الذيــن فرضــوا لعنتهــا .إذن ،مــا يبــدو أنــه
س ــرد لرحل ــة نج ــده ق ــد اقت ــرب ،بش ــكل أكث ــر ،م ــن
الحبكــة الغربيــة أو حتــى مــن فيلــم عصابــات :فــي
كل شــخصية الشــخصيات؟ ومالــذي
أي جانــب تقــف ّ
ّ
تقــوم بحمايتــه؟ كيــف بــدأت تلــك المعــارك القديمــة؟
مــن هــو البطــل ،فــي نهايــة األمــر؟
تسـّـمي «بياتــرس» (إحــدى الشــخصيات المحوريــة)
أي
النســـيان
جيـــدة مثـــل ّ
«ضبابـــا»؛ وهـــذه كلمـــة ِّ
ً
َ

ش ــيء اختلق ــه «ايش ــيغورو» ،عب ــر روايات ــه؛ به ــذا
المعن ــى ف ــإن زفي ــر التنّين ــة «كويري ــج» ه ــو أكث ــر
ط ــرق اس ــتعادة الذكري ــات تكثيف ـ ًا لم ــا كان يظه ــره
لن ــا «ايش ــيغورو» ،ف ــي كتابات ــه ،ألع ــوام طويل ــة
س ــابقة :إن ــه بل ــوغ ال ــذروة ،بش ــكل م ــا.
لي ــس م ــن الواض ــح إن كان الضب ــاب ق ــد َّ
أث ــر ف ــي
أي
الجميـــع ،بشـــكل
ٍ
متســـاو .حتـــى قبـــل وجـــود ّ
فعـــل واضـــح ،فـــإن المنطقـــة هـــي ســـاحة قتـــال
يمح ــي ذكاء الن ــاس،
ف ــي العق ــل ،ف ــي م ــكان حي ــث َّ
معوقــون ألنهــم
ـال
ـ
األبط
بدرجــات متفاوتــة ،وحيــث
ّ
ماهيتهــم ،وال مــا تشــاركوه ،ذات مـّـرة،
ال يعرفــون
َّ
ـن حوله ــم.
م ــع َم ـ ْ
ف ــي نهاي ــة األم ــر ،نح ــن نع ــرف أكث ــر ع ــن ماهي ــة
ربمــا ،منحتنــا رواية
«آكســل» ،فــي الحيــاة األولــىَّ .
ـل فصاح ــة ،معلوم ــات تفصيلي ــة أكث ــر .الب ــاد-
أق ـ ّ
ـن حرب ًا بســبب الكراهية
ـ
تش
أن
ـك
ـ
وش
ـى
ـ
عل
ـا-
ـ
ته
برم
ّ
ّ
متس ــعة المج ــال ،لك ــن القس ــوة المتبادل ــة م ــا بي ــن
َّ
«آكســل» وزوجتــه «بياتريــس» قــد تكــون -بالفعــل-
ـادة ج ـّداً ،لدرجــة ال يمكــن تجاوزهــا.
حـ ّ
إن الموضـــوع ال يـــدور حـــول النســـيان ،فحســـب؛
تذك ــر خاط ــئ ،أيضــاً .نح ــن نعل ــم ذل ــك ف ــي
إن ــه ُّ
مبك ــر ،حينم ــا يش ــرع الزوج ــان ف ــي القي ــام
وق ــت ِّ
أيــة فكــرة
برحلــة للبحــت عــن ابنهمــا ،ليــس لديهمــا ّ
تذكــر لمــاذا
عــن المــكان الــذي يقطنــه ،وال يمكنهمــا ُّ
لــم يعــد يعيــش معهمــا .وبتقـ ُّـدم رحلتهمــا ،تكتســب
قصتهمــا ســمة اإللحــاح والتفاصيل :اليعيــش ابنهما
ّ
ف ــي م ــكان بعي ــد ..إن ــه ينتظ ــر وصولهم ــا بف ــارغ
عمــا يعيــق وصولهمــا،
الصبــر ،والبـّد أنــه يتســاءل ّ
أي مصــدر لذلــك
ـاك
ـ
علــى الرغــم مــن أنــه ليــس هن
ّ
اليقي ــن الجدي ــد.

«روايتي األولى
كانت بشعة.
تافهة ،في
الحقيقة .لم
ألتصور
أكن
َّ
أن يكون لهذا
الشخص
مستقبل ،ولو
بعد مليون
عام»
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أعتقد أنه
من الصعب،
للغاية ،معرفة
سيتطور
كيف
َّ
كاتب ما.
إن ُ
الك ّتاب
يتطورون
ال
َّ
إلى االفضل،
بشكل َّ
مطرد،
ّإل حينما
يجتازون نقطة
مع َّينة
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علـ�ى الرغـ�م مـ�ن أن هـ�واة مشـ�اهدة «هوبيت  Hob� -
 »bitأو «لعبــة العــروش »Game of Thrones -
ل ــن يج ــدوا التفاصي ــل الدقيق ــة الت ــي ق ــد يس ــعون
وراءهــا ،فــإن هواة قراءة أدب «إيشــيغورو» ســوف
يدركــون قــدرًا كبيــرًا منهــا ،هنــا.
فـــي زاويـــة مـــن غرفـــة اســـتقبال ،فـــي منـــزل
«إيش ــيغورو» ،كان هن ــاك ع ــدد م ــن آالت الجيت ــار.
يلتقــط إحداهــا ويبــدأ بعــزف لحــن حزيــن .أخبرنــي
أنـــه ،فـــي المراهقـــة ،كان يعـــزف الموســـيقى،
ويشــاهد الكثيــر مــن األفــام ،وكان نــادرًا مــا يقــرأ،
عل ــى الرغ ــم م ــن أن ذل ــك ل ــم يك ــن ش ــيئ ًا معت ــاداً،
ـي ،كم ــا ألم ــح.
بالنس ــبة إل ــى صب ـ ّ
ف ــي الس ــنوات األول ــى م ــن عق ــده الثان ــي ،اكتش ــف
«ديستويفســـكي» ،و«شـــارلوت برونتـــي» .إنـــه
ممـــا تعلَّمـــه
اآلن ،فـــي الثانيـــة والســـّتين .الكثيـــر ّ
ع ــن الكتاب ــة اكتس ــبه م ــن خ ــال كتابت ــه لألغان ــي.
إن روايتيــه اللتيــن بــدأ بهمــا إبداعــه األدبــي« :رؤيــة
ش ــاحبة للت ــال» ،و«فن ــان م ــن عال ــم زائ ــف» ق ــد
ُكِتبتـــا -بشـــكل كبيـــر -كأغنيَتْيـــن؛ حيـــث يمكـــن
ـول.
تخيلهم ــا -كم ــا يقت ــرح -مث ــل مونول ــوج مط ـ َّ
ُّ
القصـــة التـــي يخبرهـــا
علـــى
ّ
األقـــل ،هـــذه هـــي ّ
لنفســـه ،دومـــاً« .فـــي الحقيقـــة ،لقـــد كان هنـــاك
ـكل منهم ــا .لق ــد ش ـ َّـكل اكتمالهم ــا
ـودات ل ـ ّ
مس ـ َّ
ث ــاث َ
صدمــة لــي .الروايــة األولــى كانــت بشــعة ،وتافهة،
ألتصـــور أن يكـــون لهـــذا
فـــي الحقيقـــة .لـــم أكـــن
َّ
الش ــخص مس ــتقبل ف ــى الكتاب ــة ،ول ــو بع ــد ملي ــون
ع ــام .ث ــم ج ــاءت الرواي ــة الثاني ــة ،وتل ــك كان ــت
مكتوب ــة بعناي ــة أكث ــر؛ م ــا يجع ــل األم ــر محرجــ ًا
بدرج ــة أكب ــر».
يســتطرد «إيشــيغورو» ،المؤمــن إلــى درجــة مذهلة-
ـا إن ــه إذا م ــا
بنظري ــة وج ــود األن ــا ،فحس ــب ،قائ ـ ً
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جيــدًا جـّداً،
ُعـِـرض عليــه نـ ٌّ
ـص يعتقــد هــو أنــه ليــس ِّ
فإنــه لــن يرغــب فــي أن يقــول لمؤلِّفــه أن يكـ ّ
ـف عــن
الكتابــة« .أعتقــد أنــه مــن الصعــب ،للغايــة ،معرفــة
ـورون
ـيتطور كاتــب مــا .إن ُ
الكّتــاب ال يتطـ َّ
كيــف سـ َّ
مط ــردّ ،إل حينم ــا يجت ــازون
إل ــى االفض ــل ،بش ــكل َّ
معينــة .يمكنــك ،بســهولة ،أن تدركــي إن كان
نقطــة َّ
ـيقي م ــا موهوب ـ ًا بالفع ــل ،أم غي ــر موه ــوب،
موس ـ ٌّ
لكــن األمــر يختلــف لــدى الكاتــب».
تخرجــه فــي الجامعة-حينمــا عمــل فــي مــأوى
بعــد ُّ
للمشـ َّـردين ،وقابــل المــرأة التــي ســتصير زوجتــه،
قــام بدراســة الكتابــة اإلبداعيــة فــي جامعــة «إيســت
أنجيليــا» ،وكانــت الكاتبــة «آنجيــا كارتــر» ،التــي
َّاتســم أســلوبها بالطالقــة المفرطــة ،تقــوم بتدريســه
ِّ
بعد-المؤث ــر األساس ــي ف ــي
ل ــه ،وأصبح ــت -فيم ــا
حياتـــه اإلبداعيـــة« .كنـــا نخـــوض فـــي مجـــادالت
«أتذكــر أنني
مطولــة» يقــول «إيشــيغورو» ،مضيفـاً:
َّ
َّ
الميتــة
ســألتها ذات مـّـرة« :هــل تعتقديــن أن القطــط ِّ
يمكنهـــا أن تطفـــو؟ ألننـــي أحتـــاج ألن أعـــرف مـــن
معيــن» .لقــد أخــذت األمــر مأخــذ
أجــل كتابــة مشــهد َّ
الجدي ــة البالغ ــة» يق ــول «إيش ــيغورو».
ِّ
إن الشــخص الــذي َّاتخــذه «إيشــيغورو» ورفاقه مثا ًال
كان «إيــان ماكإيــوان» ،الــذي يبــدو أنــه كان يكتــب
للجي ــل األصغ ــر ،ويب ــدو أن ــه كان يق ـ ِّـدم أنموذجــ ًا
جدي ــداً« .كن ــا واعي ــن ب ــأن «مارتي ــن آيمي ــس» كان،
ـاب ًا محت ًفــى بــه ،لكننــا -لســبب مــا-
أيضـاً ،كاتبـ ًا شـ ّ
ل ــم نق ــرأه» ق ــال بش ــكل ج ـ ّ
ـاف« .كان ــت المنظوم ــة
األدبيــة ،وقتهــاَّ ،
تتمثــل فــي بضعــة أســماء :آيريس
ّ
م ــردوخ ،وويلي ــام جولدن ــج ،ودوري ــس ليس ــنج.
ـل ُكّتــاب مثــل «فــي إس نيبــول» ،و«جيــه
«بينمــا َظـّ
جــي بــاالرد» خارج تلك المنظومة ،مثل شــخصيات
ربمــا-
مســتقلّة ،تقريبـاً .كثيــرون منــا َّ
فكــروا بأنــهَّ -
كان «نيب ــول» ِّ
يمث ــل الطري ــق للتق ـ ُّـدم .اآلن ،حينم ــا
أســـتعيد األمـــر ،ال أعتقـــد أن األمـــر كان واضحـــاً،
نفـــر مـــن األســـلوب
تقريبـــاً ،بـــل كان ينبغـــي أن ّ
الواقع ــي االجتماع ــي المباش ــر».
بالطب ــع ،إن صعوب ــة ذل ــك تكم ــن ف ــي أن الق ـ ّـراء
يميل ــون ألن يك ــون له ــم ع ــادات اجتماعي ــة واقعي ــة
مباش ــرة ،ولق ــد كاف ــح «إيش ــيغورو» لك ــي الُيق ـ َـرأ
ـدي ،دومــاً ،مش ــكلة م ــع
أدب ــه حرفيــاً« .لق ــد كان ل ـ ّ
األدبي ــة» يق ــول
ـيرتي
ـ
مس
مس ــرح األح ــداث ،ط ــوال
ّ
«إيشــوغورو»« .ألننــي ،فــي البدايــة ،أردت أن أكتب
ـدي أســباب
كتبـ ًا تــدور أحداثهــا فــي اليابــان ،وكان لـ َّ
شــخصية لفعــل ذلــك -احتيــاج عاطفــي شــديد لكــي
خاصتــي» .لقــد ترك «إيشــوغورو»
أصنــع اليابــانّ ،
اليابــان ،حينمــا كان فــي الخامســة ،لكنــه نشــأ فــي
بريطانيا مستمع ًا إلى قصص الساموراي وحكايات

قصْته ــا علي ــه والدت ــه ..« .ولك ــن الن ــاس،
أخ ــرىَّ ،
ف ــي الغ ــرب ،تلّق ــوا األم ــر وكأن ــه ُّ
تمث ــل تس ــجيلي.
أتعرفيــن؟ :قــد يقولــون إنــك ذهبــت فــي زيــارة إلــى
اليابــان ،فــي رحلــة عمــل ،فعليــك قــراءة فّنــان مــن
العالــم الزائــف ،فإنهــا ستســاعدك علــى فهــم العقــل
اليابانــي .ثــم أجدنــي أفكــر( ،أنظــر ..إننــي ،فقــط،
أق ــوم بالع ــزف عل ــى أوت ــار الطبيع ــة اإلنس ــانية)،
أي ش ــيء آخ ــر .ل ــم أش ــعر باالرتي ــاح؛ بس ــبب
أو ّ
ـي
م ــن يس ــيئون فهم ــي ،فيعتق ــدون أنن ــي صحاف ـ ّ
مـــؤرخ .وظننـــت أنـــه -بانتقالـــي إلـــى مســـرح
أو
ّ
غرب ــي ألح ــداث رواي ــة مث ــل «بقاي ــا الي ــوم» -ف ــإن
ـيتمكنون مــن قيــاس المســافة بيــن الدّقــة
النــاس سـ َّ
المتخيـــل» قـــال ضاحـــك ًا مـــن
وعالمـــي
التاريخيـــة
َّ
الفك ــرة ذاته ــا« .ولك ــن ،ال .قال ــوا(..أوه ،ه ــذا أم ــر
س ــاحر! ..ه ــذه ه ــي الطريق ــة الت ــي يتح ـ َّـدث به ــا
كب ــار الخ ــدم ع ــن أداء واجباته ــم)!».
يق ــول «إيش ــيغورو» ،بداي ـ ًـة م ــن روايت ــه الرابع ــة
التــي نشــرت عــام « ،1995مــن ال عــزاء لــه» ،حتــى
اآلن« :أصبح ــت واعي ـ ًا ج ـّدًا بمش ــكلة م ــن يأخ ــذون
أدب ــي بش ــكل حرف ــي ،لدرج ــة أنن ــي تراجع ــت إل ــى
عال ــم أكث ــر غراب ــة؛ عال ــم خيال ــي بش ــكل واض ــح،
لكــي أعلــن كيــف أريــد لرواياتــي أن ُتقــرأ :التتعاملوا
جـــاد ،للغايـــة؛
مـــع الحقيقـــة التاريخيـــة بشـــكل
ّ
حاول ــوا أن تنظ ــروا إل ــى ش ــيء آخ ــر».
وم ــاذا يمك ــن أن يك ــون ه ــذا الش ــيء اآلخ ــر؟ أج ــاب
«إيشـــيغورو» ،ببســـاطة ثاقبـــة« :إننـــي ،بشـــكل
كبيــر ،أحــاول أن أعمــل مــن خــال المشــاعر .إننــي،

فقــط ،أحــاول أن أقــول للقـّـراء« :هــل تظّنــون أن هذا
هــو مــا ينبغــي أن أشــعر بــه ،أن أكــون شــخص ًا فــي
مثــل ذلــك الموقــف؟ هــل تدركــون ذلــك؟»
«وعلـــى الرغـــم مـــن كونـــه طموحـــ ًا متواضعـــاً،
أعتقــد أنــه مــن المهـّـم ،تمامـاً ،أن يتواصــل النــاس،
بعضه ــم م ــع البع ــض اآلخ ــر ،عن ــد ه ــذا المس ــتوى.
أن يقــول أحدهــم« :أعتقــد أن هــذه هــي الحياة-هــل
تشــاركني هــذه المشــاعر؟ لــو وضعــت األمــر هكــذا،
فه ــل ستش ــعرون بتل ــك المش ــاعر ،أيض ـاً؟».
«أفتـــرض أن هنـــاك عنصـــرًا مـــا مـــن االختبـــار
كل الكتاب ــة الخيالي ــة .إل ــى
ـص ّ
المعمل ــي ،فيم ــا يخ ـ ّ
معيــن ،هــي تجــارب فكريــة .نعــم ،يمكنــك أن
مــدى َّ
معين ــة دون الم ــرور به ــا».
ـارب
ـ
تج
ـري
تختب ـ
َّ
ـا لتقدي ــر
ـتحق األم ــر الرج ــوع إل ــى الخل ــف قلي ـ ً
يس ـ ّ
حقيقـــة مشـــاهدتنا «إيشـــيغورو» ،وهـــو يكتشـــف
األفـــكار فـــي الزمـــن الحقيقـــي .نحـــن نحيـــي تلـــك
الكت ــب منف ــردة ،بمجيئه ــا إل ــى العال ــم .أش ـ ّ
ـك ف ــي
أن «العمـــاق المدفـــون» يمكـــن أن ُيقـــرأ بشـــكل
مختلـــف ،بعـــد عشـــر أو عشـــرين عامـــ ًا مـــن اآلن،
وأنن ــا النس ــتطيع ،ف ــي الحقيق ــة ،أن نع ــرف حت ــى
ننظــر إلــى أعمالــه الســابقة مجتمعـ ًـة ،كــم هــو مهـّـم
كل
أخمــن أنــه مــن بيــن ّ
هــذا! ،لكننــي أرغــب فــي أن ّ
الكّت ــاب الذي ــن ينتم ــون إل ــى بداي ــة الق ــرن الواح ــد
ُ
والعشــرين ،ســيكون «إيشــيغورو» هــو مــن ثابــر-
عمـــا يربـــط النـــاس،
مـــن واصـــل إثـــارة األســـئلة ّ
بعضه ــم ببع ــض ،ه ــو م ــن ق ــال ش ــيئ ًا عميقــ ًا ع ــن
ـب.
التاري ــخ ،وش ــيئ ًا غي ــر عاطف ــي ع ــن الح ـ ّ

ً
بداية من روايته
الرابعة التي
نشرت عام
« ،1995من ال
عزاء له» ،حتى
اآلن« :أصبحت
جدًا
واعيًا ّ
بمشكلة من
يأخذون أدبي
بشكل حرفي،
لدرجة أنني
تراجعت إلى
عالم أكثر غرابة؛
عالم خيالي
بشكل واضح

السنة العاشرة  -العـدد  121نوفمبر 2017

55

ع َ
لي
َ
شاء عا ِئ ّ

()1

كازو إيشيغورو
ترجمة :د .عالء عبد املنعم إبراهيم

«فوجـــو» ،هـــي أســـماك ُت ْجمـــع قبالـــة شـــواطئ
ـبت ه ــذه
المحي ــط اله ــادئ ف ــي الياب ــان .وق ــد اكتس ـ ْ
ـي ،من ــذ م ــوت
أهمّي ـ ًـة ّ
األس ــماك ِّ
خاص ــة بالنس ــبة إل ـ ّ
ـدة منه ــا .الس ـّـم يقب ــع ف ــي
أم ــي ،بع ــد تناوله ــا واح ـ ً
ّ
ُغدده ــا الجنس ــية ،داخ ــل كيس ــين رقيقي ــن للغاي ــة،
ينبغ ــي إزالتهم ــا ،بح ــذر ،عن ــد إع ــداد األس ــماك ّ
وإل
فــإن السـّـم سيتسـ َّـرب فــي األوردة .ولألســف ،ليــس
م ــن الس ــهل معرف ــة م ــا إذا كان ــت عملي ــة اإلزال ــة ق ــد
تم ــت بنج ــاح أم ال؛ فالدلي ــل الوحي ــد عل ــى النج ــاح
َّ
أو الفش ــل ال يظه ــر إال ف ــي أثن ــاء األكل.
التسـ َّـمم بـ«الفوجو» مؤلم بشــكل مخيف ،وفي معظم
األحيــان قاتــل ،إذا تـ َّـم تنــاول األســماك فــي المســاء
اآلالم ف ــي أثن ــاء
الضحي ــة ،غالبــ ًا م ــا تباغته ــا
ف ــإن
ّ
ُ
نومهــا ،ثــم تصــارع العــذاب لعـّدة ســاعات ،قبــل أن
ـوت فــي الصبــاح.
يدركهــا المـ ُ
رائجـــة للغايـــة
لقـــد أصبحـــت أســـماك «الفوجـــو»
ً
ف ــي الياب ــان ،بع ــد الح ــرب .وقب ــل ف ــرض القواني ــن
الصارمـــة ،كانـــت المخاطـــرة تتمثَّـــل فـــي مجازفـــة
أحدهـــم بعمليـــة إخـــراج أحشـــاء األســـماك ،فـــي
مطبخـــه ،قبـــل أن يدعـــو الجيـــران واألصدقـــاء
لالحتفـــال بالعيـــد.
أمـــي ،كنـــت أعيـــش فـــي كاليفورنيـــا،
عنـــد وفـــاة ّ
متوترة
بوالدي
وخــال هــذه الفترة أصبحت عالقتــي
ِّ
ّ
للغايــة؛ لذلــك لــم أعــرف الظــروف المحيطــة بمــوت
أم ــي ّإل بع ــد عودت ــي إل ــى طوكي ــو ،بع ــد س ــنتين.
ّ
أمــي ترفــض ،دائمـاً ،تنــاول «الفوجــو» ،ولكن
ـت
ـ
كان
ّ
ـتثناء فــي تلــك المناســبة ،حيــن
قدمـ ْ
يبــدو أنهــا َّ
ـت اسـ ً
تلّق ــت دع ــوة م ــن صديقته ــا القديم ــة ف ــي المدرس ــة،
أمـــي حريصـــة علـــى عـــدم تعكيـــر صفـــو
وكانـــت ّ
ـت بهــذه التفاصيــل كلهــا مــن
ـ
علم
ـد
ـ
لق
ـا.
ـ
بينهم
العالقــة
ُ
أبــي ،فــي أثنــاء إقاللــه لــي مــن المطــار إلــى منزلــه
ف ــي منطق ــة «كاماك ــورا» .وعندم ــا وصلن ــا ،أخي ــراً،
كّن ــا ق ــد اقتربن ــا م ــن نهاي ــة ي ــوم خريف ــي مش ــمس.
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 «ه ــل أكل ــت ف ــي الطائ ــرة؟» س ــألني أب ــي ،وكن ــانجلــس علــى أرضيــة مــن الحصيــر فــي غرفة الشــاي.
قدموا لي وجبة خفيفة.
 َّبمجـــرد وصـــول
 البـــّد أنـــك جائـــع .ســـنأكلَّ
«كيكوكـــو».
ـا مهي ــب الطلع ــة ،لدي ــه ف ـ ّ
ـك حج ــري
كان أب ــي رج ـ ً
كبيــر ،وحاجبــان أســودان غاضبــان .وأعتقــد ،اآلن-
التأمــل -أنه يشــبه كثيرًا «تشــو أن الي.»2
بمزيــد مــن ُّ
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــن يكتــرث كثيــرًا بمثــل هــذه
المقارن ــة ،فه ــو غالبــ ًا م ــا يتفاخ ــر ب ــدم الس ــاموراي
النقــي الــذي يســري فــي عــروق العائلــة.
ـجع عل ــى إج ــراء
ل ــم يك ــن الحض ــور الع ــام ألب ــي يش ـ ِّ
ص َّعــب األمــور أكثــر طريقتــه
محادثــة مريحــة ،وممــا َ
العجيبـــة فـــي طـــرح مالحظاتـــه ،كمـــا لـــو كانـــت
حقائــق .فــي الواقــع ،إنــه بمجـ َّـرد أن جلســت أمامــه،
علي،
بعــد ظهــر اليــوم ،صــارت ذكريــات الصبــا تلـ ّ
ـح ّ
مرات،
ّ
خاصــة ذلــك الوقــت الــذي ضربنــي فيــه ،عـّده ّ
علــى رأســي ،بســبب «الثرثــرة مثــل امــرأة عجــوز».
طبعـاً ،كانــت محادثاتنــا ،منــذ وصولي إلــى المطار،
توقــف طويلــة.
تتخلَّلهــا فتــرات ُّ
ـت
 «أشــعر باألســف لســماع مــا حــدث للشــركة» ،قلـ ُمحــاو ًال القضــاء علــى لحظــة توقُّفنــا عــن الــكالم.
القصـ ُـة عنــد
جــزع قبــل أن يـ ّ
ـرد« :فــي الواقــع لــم تنتـِـه ّ
الح ـّد ،فبعــد انهيــار الشــركة ،قتــل «واتانابــي»
هــذا َ
نفس ــه ،وق ــال إن ــه ال يري ــد أن يعي ــش وه ــو يش ــعر
بالعــار».
تفهم ذلك.
يمكنني
ُّ
ـا
 كّن ــا ش ــركاء لم ـّدة س ــبعة عش ــر عام ـاً ..كان رج ـ ًصاح ــب مب ــدأ وش ــرف ،وطالم ــا احترمت ــه.
 «هــل ســتعود إلــى ممارســة األعمــال التجاريــة؟»،ـألت.
سـ ُ
ـدت ،اآلن .أن ــا كبي ــر جــّدًا عل ــى خ ــوض
ـ
تقاع
«لق ــد
ُ
األيــام ،أصبحت
مشــاريع جديــدة .األعمــال ،فــي هــذه ّ

مختلفـــة تمامـــاً :التعامـــل مـــع األجانـــب ،والقيـــام
باألشــياء علــى طريقتهــم .أنــا ال أفهــم كيــف وصلنــا
ال
تنهـَـد طوي ً
الحـّد؛ وكذلــك كان «واتانابــي»َّ .
إلــى هــذا َ
قبــل أن يــردف« :رجــل صالــح ..رجل صاحــب مبدأ».
تطـــل علـــى الحديقـــة ،وقـــد
كانـــت غرفـــة الشـــاي
ّ
مكنتنـــي جلســـتي فيهـــا مـــن رؤيـــة البئـــر القديمـــة
َّ
الت ــي كن ــت أؤم ــن ،ف ــي طفولت ــي ،بأنه ــا مس ــكونة
تمكنـــت مـــن رؤيـــة البئـــر
بالعفاريـــت ،بصعوبـــةّ ،
م ــن خ ــال أوراق الش ــجر الس ــميكة ،فالش ــمس ق ــد
ـت ،والكثيــر مــن أجــزاء الحديقــة قــد ســقطت
انخفضـ ْ
ف ــي الظ ـ ّـل.
 «علــى ّأيــة حــال أنــا ســعيد ألنــك قـ َّـررت العــودة»،قــال أبــي« .آمــل أن تكــون أكثــر مــن زيــارة قصيــرة».
لست واثق ًا من ُخططي ،حتى اآلن.
 ُ أنـــا علـــى اســـتعداد لنســـيان الماضـــي ،وكذلـــكأمــك أيضـاً ،فقــد كانــت ،دائمـاً ،علــى اســتعداد
كانــت ّ
للترحي ــب ب ــك م ـّـرة أخ ــرى ،بالرغ ــم م ــن اس ــتيائها
(واس ــتيائي) م ــن س ــلوكك.
ـت
ـت ،مــن قبــل -لسـ ُ
 أقـ ِّـدر تعاطفكمــا ،لكنــي -كمــا قلـ ُمتيقِّنـ ًا مــن خططي.
 «أعتق ــد ،اآلن ،أن ــه ل ــم تك ــن هن ــاك نواي ــا ش ـّـريرةَّـــرت ببعـــض
فـــي عقلـــك» ،واصـــل أبـــي« .لقـــد تأث َ
ِّ
المؤث ــرات ،تمامــاً ،مث ــل غي ــرك».
اقترحت.
ربما ،ينبغي أن ننسى ذلك ،كما
 ََّ
 «كما تريد ..مزيد من الشاي؟».ـردد صــوت فتــاة فــي أرجــاء البيــت ،وأخيــراً ،رفــع
تـ َّ
ـت «كيكوكو»».
ـ
«وصل
ـه
ـ
قدم
ـدي
والـ
ْ
َ
ـت وأختــي،
علــى الرغــم مــن فــارق العمــر بيننــا ،كنـ ُ
مـــرة
لـــي،
متقاربْيـــن ،ويبـــدو أن رؤيتهـــا
دائمـــاً،
ّ
َ
هيـــج مشـــاعرها ،حتـــى أنهـــا ظلَّـــت،
ثانيـــة ،قـــد َّ
لفتـــرة ،تضحـــك بعصبيـــة ،قبـــل أن تهـــدأ ،عندمـــا
بــدأ والــدي يســألها عــن أوســاكا وجامعتهــا ،فأجابتــه
بـــردود قصيـــرة ورســـمية ،وســـألتني ،بدورهـــا،
تتطـــرق فيهـــا
تعمـــدت أال
بعـــض األســـئلة التـــي َّ
َّ
إل ــى موضوع ــات محرج ــة .بع ــد قلي ــل م ــن الوق ــت،
أصبحــت المحادثــة أكثــر حيويــة ،مقارنـ ًـة بمــا كانــت
علي ــه قب ــل وص ــول «كيكوك ــو».
ـي إع ــداد العش ــاء .اعذرن ــي،
نه ــض أب ــي وق ــال« :عل ـ ّ
فمثــل هذه األشــياء أصبحــت ترهقني اآلن« .كيكوكو»
ســتعتني بــك».
مـــا إن غـــادر أبـــي الغرفـــة حتـــى بـــدا االســـترخاء
عل ــى أخت ــي ،وف ــي غض ــون دقائ ــق مع ــدودة كان ــت
بحريــة ،عــن أصدقائهــا فــي أوســاكا ،وعن
تتحـّدثّ ،
رت أنــه يجــب
دروســها فــي الجامعــة ،ثــم -فجـ ً
ـأة -قـ َّـر ْ
باتج ــاه الش ــرفة،
أن نس ــير ف ــي الحديق ــة ،فهرولن ــا ِّ
وأزحنــا بعــض هشــيم الصنــدل المتراكــم علــى ســور

تقدمن ــا نح ــو الحديق ــة ،وكان ض ــوء
الش ــرفة ،ث ــم َّ
النه ــار ق ــد ت ــوارى ،تقريب ـاً.
 «كن ــت أتح ـ َّـرق ش ــوق ًا لتدخي ــن س ــيجارة ،خ ــالقالـــت وهـــي تشـــعل
نصـــف الســـاعة الماضيـــة»،
ْ
ســـيجارة.
تدخني؟
 إذن لماذا لم ِّالتفتــت عــدة التفاتــات باّتجــاه المنــزل ،ثــم ابتســمت
ابتســامة موحيــة بقصدهــا ،فقلــت:
 «أه ،حسناً».لدي صديق اآلن.
خمن ماذا؟ َّ
 ِّ حّقاً؟أرت ــب
عمــا أفعل ــه ،فإنن ــي ل ــم ِّ
 باس ــتثناء تس ــاؤلي ّأف ــكاري ،بع ــد.
أتفهمك تماماً.
َّ
يخطـــط للذهـــاب إلـــى أميـــركا،
 أتعـــرف؟ إنـــه ّويريدن ــي أن أذه ــب مع ــه بع ــد أن أنه ــي دراس ــتي،
فـــوراً.
 حسناً .وهل تريدين الذهاب إلى أميركا؟ـت
لوحـ ْ
 «إذا ذهبنــا ســنذهب كمســافرين متطفِّليــن»َّ .«كيكوكــو» بإبهامهــا أمــام وجهــي وتابعــت« :النــاس
قمـــت بهـــذا فـــي
يقولـــون إن هـــذا خطيـــر ،لكنـــي
ُ
«أوس ــاكا» ،واألم ــور تس ــير عل ــى م ــا ي ــرام».
 حسناً .وما هو الشيء الذي ِلست متأكدة منه؟
ـق عب ــر
ضي ــق ُي َش ـ ّ
كّن ــا نتاب ــع س ــيرنا ف ــي طري ــق ِّ
شــجيرات كثيــرة ،وينتهــي عند البئــر القديمة .وبينما
نفسـ ًا غيــر ضــروري
كنــا نمشــي ،أخــذت «كيكوكــو» َ
م ــن س ــيجارتها ،بش ــكل مس ــرحي.
لـــدي الكثيـــر مـــن األصدقـــاء ،اآلن ،فـــي
 حســـناًّ .متأك ــدة م ــن
ـ
أح
ـا
ـ
وأن
«أوس ــاكا»،
ـب ذل ــك .أن ــا غي ــر ِّ
ّ
أنن ــي أري ــد أن أت ــرك ه ــذا كّل ــه وراء ظه ــري .نع ــم،
أحـــب «سويتشـــي» ،لكننـــي لســـت واثقـــة مـــن
أنـــا
ّ
أنن ــي أري ــد أن أقض ــي حيات ــي مع ــه ،ه ــل تفهمن ــي؟
 تماماً.ـت
ـ
وصل
ـن
ـ
الزم
ـن
ـ
م
ـة
ـ
خلس
ـي
ـ
وف
ً،
ا
د
ـد
ـ
ج
م
ـمت
ْ
ابتس ـ ْ ُ َّ
ـت
عنــد البئــر« .هــل تتذكــر؟ ،ســألتني بعــد أن توجهـ ْ
إليه ــا ،ث ــم قال ــت« :اعت ــدت أن تق ــول إن ه ــذه البئ ــر
مس ــكونة».
أم ــي تخبرن ــي،
ـت
ـ
«كان
ـر
ـ
البئ
ـي
ـ
ف
ق
ـد
ـ
يح
كالن ــا كان ِّ
ّ
ثم ــة ام ــرأة عج ــوز م ــن متج ــر الخض ــار،
دائمــاً ،أن ّ
ـت قــد رأيتهــا تلــك الليلــة» ،قالــت «كيكوكــو» ،ثــم
كنـ َ
ـط ،ولــم آت إلــى هنــا
تابعــت« :لكننــي لــم أصدقهــا قـ ّ
ـط» .قل ــت:
وح ــدي ،ق ـ ّ
أمــي أن تقــول لــي هــذا ،أيضـاً .حتــى أنهــا
 اعتــادت ّقالــت لــي ،ذات مـّـرة ،إن المــرأة العجــوز قــد اعترفــت
تتخ ــذ حديقتن ــا
له ــا بأنه ــا ش ــبح .يب ــدو أنه ــا كان ــت َّ
أتخي ــل أن ه ــذه اآلث ــار عل ــى
طريقــ ًا مختص ــرًا له ــاَّ .
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الجــدران هــي آثــار مكابدتهــا.
ـت
قهقهــت «كيكوكــو» ،ثــم أعطــت ظهرهــا للبئــر ،وألقـ ْ
نظــرة علــى الحديقــة:
ـط ،أن ــت تع ــرف .قال ــت
ـك ق ـ ّ
 فع ـ ًأم ــي ل ــم تُلْم ـ َ
ـاّ ،
بصــوت جديــد ،بينمــا بقيــت صامتـاً .اعتــادت دائمـ ًا
أن تقــول لــي كيــف كان خطؤهمــا ،هــي وأبــي ،لعــدم
تنش ــئتك بش ــكل صحي ــح .كان ــت تق ــول ل ــي كي ــف
جيــدة جـّداً.
أنهمــا اعتنيــا بــي أكثــر؛ ولهــذا أصبحــت َّ
عــادت االبتســامة إلــى وجــه «كيكوكــو» ،وهــي تردد:
أمي.
مســكينة ّ
أمي.
مسكينة
 فعالً،ّ
 هل ستعود إلى كاليفورنيا؟ ال أعرف  ..سأرى. ماذا حدث لها؛ أقصد لـ«فيكي»؟ـق لــي شــيء،
 لقــد انتهــى ّكل شــيء معهــا ،لــم يتبـ َّ
اآلن ،فــي كاليفورنيــا.
تظن أنني يجب أن أذهب إلى هناك؟
 هل ّربم ــا ،إذا كن ــت ترغبي ــن ف ــي
ـرف.
ـ
أع
ال
ـا
ـ
أن
 ل ـ َـم ال؟ّ
ربما ،يجب
ـتدرت نحــو المنزل ،وأردفــتّ - :
ذلــك .اسـ ُ
أن نعــود قريب ـاً؛ فقــد يحتــاج أبــي إلــى مــن يعاونــه
فــي إعــداد العشــاء.
لكــن أختــي عــاودت النظــر ،مـّـر ًة أخــرى إلــى داخــل
ـردد ص ــداه« :ال أس ــتطيع
البئ ــر ،وقال ــت بص ــوت ت ـ َّ
أن أرى ّأي ــة أش ــباح».
 هل أبي حزين للغاية ،بسبب انهيار شركته؟ ال أع ــرف .أب ــوك ال يق ــول ش ــيئ ًا ع ــن نفس ــه ،ث ــمـي :ه ــل أخب ــرك ع ــن
انتصب ــت ،فج ــأةَّ ،
واتجه ــت إل ـ ّ
وعم ــا فعل ــه؟».
«واتاناب ــي» العج ــوزّ ،
 سمعت انه انتحر.كل شــيء .فقــد أخــذ أســرته كلّهــا
 نعــم ،لكــن ليــس ّالصغيرتْين.
والفتاتْيــن
معــه :زوجتــه،
َ
َ
 حّقاً؟الفتاتْي ــن الصغيرتي ــن الجميلَتْي ــن! لق ــد
لهاتْي ــن
َ
 ي ــا َأشــعل الغــاز ،بينمــا كانــوا جميعـ ًا نيامـاً ،ثــم مـ َّـزق
بطنــه بســكين اللحــم».
 حســناً ،لقد كان أبي يخبرني كيف كان «واتانابي»ـا صاحــب مبدأ.
رجـ ً
 «مري ــض» .اس ــتدارت «كيكوك ــو» نح ــو البئ ــر وق ــدتدل ــت داخل ــه.
َّ
ِ
 انتبهيّ .سقطت في البئر.
وإل
ـي
 ال أس ــتطيع أن أرى ّأي ش ــبح ..كن ــت تك ــذب عل ـ ّ
كل ه ــذا الوق ــت.
ّ
قـــط ،إن الشـــبح يعيـــش داخـــل
 لكنـــي لـــم أقـــلّ ،البئ ــر.
 إذن ،أين يعيش؟نقلــب بصرنــا فــي األشــجار والشــجيرات حولنــا،
كنــا ِّ
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وكان الض ــوء ف ــي الحديق ــة خافتــ ًا جــّداً .ف ــي نهاي ــة
المطـــاف ،أشـــرت إلـــى أرض خاليـــة ،علـــى بعـــد
عش ــرة أمت ــار.
«هناك رأيته .فقط ،هناك» ،قالت.
حدقنا في المكان وسألتها« :وكيف كان؟»
َّ
الجو معتماً.
لم
جيداً ،فقد كان ّ
أر ّ
 َ لكن ،البد أنك ِرأيت شيئاً!
 نع ــم ..ام ــرأة عج ــوز كان ــت واقف ــة هن ــاك ،وه ــيتراقبن ــي .ظللن ــا نحــّدق ف ــي ه ــذه البقع ــة ،كم ــا ل ــو
ـحورْين.
كّن ــا مس ـ َ
 «كانـــت ترتـــدي «كيمونـــو» أبيـــض ،وقـــد تطايـــربعـــض شـــعرها ،بفعـــل العاصفـــة».
لكزتن ــي «كيكوك ــو» بكوعه ــا ف ــي ص ــدري ،وقال ــت:
ـت تح ــاول إخافت ــي مج ـّدداً» ،ث ــم س ــحقت
«اه ــدأ ..أن ـ َ
ظل ــت تحمل ــق
بقاي ــا س ــيجارتها ،و-لفت ــرة وجي ــزةَّ -
ـردد عبــارات غيــر مفهومــة ،ثــم أهالــت
فيهــا ،وهــي تـ ِّ
عليهــا بعــض الوريقــات الجاّفــة ،قبــل أن تعــود إليهــا
ابتس ــامتها ،وه ــي تق ــول« :لن ـ َـر إذا م ــا كان العش ــاء
جاهــزاً».
وجدن ــا أب ــي ف ــي المطب ــخ ..رمقن ــا بنظ ــرة خاطف ــة،
ث ــم واص ــل م ــا كان يفعل ــه.
ـا ،منــذ أن اكتشــف أنــه
«لقــد أصبــح أبــي طاهيـ ًا فعـ ً
يجـــب أن يعتمـــد علـــى نفســـه» ،قالـــت «كيكوكـــو»،
وه ــي تضح ــك .اس ــتدار أب ــي ونظ ــر إليه ــا بب ــرود،
وق ــال« :أن ــا ال أفخ ــر بمهارات ــي كثي ــراً ،ث ــم هت ــف:
«كيكوك ــو» تعال ــي إل ــى هن ــا ،وس ــاعديني».
لبع ــض اللحظ ــات ،ل ــم تح ـ ِّـرك أخت ــي س ــاكناً ،قب ــل
أن تتح ـ َّـرك وتأخ ــذ مئ ــزرًا معلَّق ـ ًا عل ــى ال ــدرج.
«فقــط ،هــذه الخضــروات تحتــاج إلــى الطهــي ،اآلن،
والباقــي يحتــاج ،فقــط ،للمراقبــة» ،قــال ذلــك ،ثــم
ـي ،بغرابــة ،لبعــض الوقــت ،قبــل أن يقــول
ح ـّدق فـ ّ
«أتوق ــع أن ــك تري ــد أن تلق ــي
ـاف:
ـ
المط
ـة
ـ
ف ــي نهاي
َّ
نظــرة علــى البيــت» ،ثــم ألقــى عيــدان تنــاول الطعــام
الت ــي كان يحمله ــا ،وتاب ــع« :لق ــد َم ـ َّـر وق ــت طوي ــل
ـت ذل ــك».
من ــذ أن رأي ـ َ
التفـــت باّتجـــاه
المطبـــخ،
نغـــادر
كنـــا
وبينمـــا
ُّ
«كيكوكـــو» ،لكنهـــا كانـــت قـــد أعطتنـــي ظهرهـــا.
«إنها فتاة طيبة» ،قال أبي بهدوء.
ظلل ــت أتب ــع أب ــي ،م ــن غرف ــة إل ــى غرف ــة .كن ــت ق ــد
ـيت ك ــم ه ــو كبي ــر ه ــذا المن ــزل .كان ــت األب ــواب
نس ـ ُ
تنزلــق فتفتــح ،فتظهــر غــرف جديــدة ،لكــن الغــرف
كلّهـــا كانـــت فارغـــة ،بشـــكل غريـــب ،فـــي إحـــدى
الغــرف ،ولــم يكــن الضــوء قــد وصــل إليهــا ،وقفنــا
وحدقن ــا ف ــي جدرانه ــا الصامت ــة ،وف ــي حصيره ــا،
َّ
مس ــتعينين بالض ــوء الش ــاحب الناف ــذ م ــن الش ـّـباك.
«هـــذا البيـــت كبيـــر جـــدًا علـــى رجـــل يعيـــش فيـــه

وح ــده» ،ق ــال أب ــي ،ث ــم أردف« :ل ــم أع ــد اس ــتخدم
معظـــم هـــذه الغـــرف ،اآلن».
ـؤدي إل ــى غرف ــة
ف ــي النهاي ــة ،فت ــح أب ــي الب ــاب الم ـ ّ
مكتظ ــة بالكت ــب واألوراق .كان ــت هن ــاك زه ــور ف ــي
ّ
المزهريــات وصــور علــى الجــدران ،ثم الحظت شــيئ ًا
ـت
عل ــى طاول ــة واطئ ــة ف ــي زاوي ــة الغرف ــة .اقترب ـ ُ
مجســم ًا بالســتيكي ًا لســفينة حربية ،من
ـت َّ
منــه ،فرأيـ ُ
ذلــك النــوع الــذي يصنعــه األطفــال ..كانــت الســفينة
ق ــد وضع ــت ف ــوق بع ــض الصح ــف ،وق ــد تناث ــرت
ـع مــن البالســتيك الرمــادي.
حولهــا قطـ ٌ
أطلـــق أبـــي ضحكـــة ،ثـــم اقتـــرب مـــن الطاولـــة،
ـدي
والتقــط
المجســم قائـ ً
ـا« :منــذ انهيــار الشــركة ،ولـ ّ
َّ
المزي ــد م ــن الوق ــت» ،ث ــم ضح ــك ثاني ــة .والغري ــب
أن وجه ــه ،ف ــي ه ــذه اللحظ ــة ،ب ــدا لطيف ـاً« ،المزي ــد
م ــن الوق ــت».
كنت مشغو ًال دائماً» ،قلت.
فقد
ً،
ا
غريب
«هذا يبدو
َ
إلـــي بابتســـامة
 مشـــغول جـــّداًّ ،ربمـــا .ثـــم نظـــر ّ
صغي ــرة ،وتاب ــع :ربم ــا كان ينبغ ــي أن أك ــون أبــ ًا
أكث ــر لطفــاً.
يتأمـــل الســـفينة الحربيـــة،
كان
وبينمـــا
ضحكـــت.
َّ
ُ
ربمــا -مــن
قــال« :ال ينبغــي أن أقــول لــك هــذا .لكــنّ -
أم ــك ل ــم
األفض ــل أن أفع ــل .ل ـ ّ
ـدي اعتق ــاد أن وف ــاة ّ
تكــن مصادفــة؛ فقــد كان لديهــا العديــد مــن المخــاوف
وبع ــض اإلحباط ــات».
المجس ــم البالس ــتيكي للس ــفينة،
أمعّن ــا النظ ــر ف ــي
َّ
أمــي تتوّقــع أن أعيــش،
ـت« :بالتأكيــد لــم تكــن ّ
ثــم قلـ ُ
هنــا ،إلــى األبــد».
رد أب ــي« :واض ــح أن ــك ال تس ــتوعب؛ ال تس ــتوعب
َّ
كيـــف أن بعـــض اآلبـــاء ال يخســـرون أطفالهـــم،
فحســب ،بــل يخســرونهم ألشــياء ال يفهمونهــا» ،ثــم
ـن
أخ ــذ ِّ
يقل ــب الس ــفينة بي ــن أصابع ــه ،مردف ـاً« :أظ ـ ّ
أن ه ــذه ال ــزوارق الصغي ــرة ،كان يمك ــن أن ُتلص ــق
بش ــكل أفض ــل.
ربما ،أعتقد أنها تبدو على ما يرام.
 َّـت بع ــض الوق ــت عل ــى مت ــن
 خ ــال الح ــرب قضي ـ ُســفينة مثــل هــذي ،لكنــي كنــت أطمــح ،دائمـاً ،إلــى
الجويــة .طالمــا كنــت أحســب
ـم إلــى القــوات ِّ
أن أنضـ َّ
أنـــه إذا ضـــرب العـــدو ســـفينتك فـــكل مـــا يمكنـــك
ـا أن
القيــام بــه هــو أن تلقــي نفســك فــي المــاء ،آمـ ً
تجــد طــوق النجــاة .لكــن ،فــي الطائرة ،هنــاك دائم ًا
ســاح أخيــر» أعــاد أبــي الســفينة إلــى مكانهــا علــى
الطاولــة ،وأردف :أعتقــد أنــك ال تؤمــن بالحــرب.
 ليس بالضبط.ـب بصــره فــي الحجــرة ،قبــل أن يقــول« :الب ـّد أن
َّ
قلـ َ
العشــاء جاهــز اآلن ..الب ـّد أنــك جائــع».
كان العشــاء ينتظرنــا ،فــي غرفــة ذات ضــوء خافت،

بجـــوار المطبـــخ ،المصـــدر الوحيـــد للضـــوء .كان
الفانـــوس معلَّقـــ ًا فـــوق المائـــدة؛ مـــا جعـــل بقيـــة
كل منّا لآلخر،
الغرفــة تســبح فــي الظــام .انحنينــاّ ،
قب ــل الش ــروع ف ــي تن ــاول العش ــاء.
كانــت المحادثــة محــدودة للغايــة؛ بعــض التعبيــرات
وتبســم مــن «كيكوكــو»
المهذَّبــة مّنــي حــول الطعــام،
ُّ
يتكلــم أبــي
قبــل أن تعــود إلــى حالتهــا األولــى .لــم َّ
لعــّدة دقائ ــق .ث ــم ق ــال« :ال ش ـ ّ
ـك ف ــي أن ــه ش ــعور
غريــب لــك ..أن تعــود إلــى اليابــان».
 نعم ،غريب بعض الشيء.ربما أنت نادم على تركك أميركا.
 بالفعلَّ .ـا ،وليــس كثيــراً؛ فلــم أتــرك شــيئ ًا ورائــي..
 قليـ ًفقــط ،بعــض الغــرف الخاويــة.
 حسناً.متحجرًا
 حاولــت أن أختلــس النظــر ،فبدا وجــه أبيِّ
وبغيضـاً ،فــي نصــف الضوء ..أكلنــا في صمت.
ـأة ،لمح ــت عين ــاي ش ــيئ ًا ف ــي نهاي ــة الغرف ــة.
فج ـ ً
ـرت بمواصل ــة تن ــاول الطع ــام،
ـ
تظاه
ـة،
ـ
البداي
ف ــي
ُ
ث ــم ل ــم أق ـ َـو عل ــى تحري ــك ي ــدي ،الح ــظ األخ ــرون
ـي .واصلــت التحديق فــي الظالم
فأخــذوا ينظــرون إلـ ّ
العاب ــر خل ــف كتف ــي أب ــي.
 ّم ْن هذا ،في تلك الصورة ..هناك؟«أي ــة ص ــورة؟» ،التف ــت أب ــي ف ــي محاول ــة لمتابع ــة
ّ
نظ ــري.
 أدنـــى واحـــدة .المـــرأة العجـــوز ،فـــي الكيمونـــواألبيـــض.
وض ــع وال ــدي عي ــدان تن ــاول الطع ــام .كان ينظ ــر-
أوالً -ف ــي الص ــورة ،ث ــم ف ــي وجه ــي.
ّ
ـادًا جـّداً ،فصــرخ:
ـ
ح
ـه
ـ
صوت
ـح
ـ
أصب
ـا،
ـ
وهن
ـك»!
ـ
«أم
ّ
ّ
أمــك؟»
«أال يمكنــك تعـ ُّـرف ِّ
«أم ــي! كم ــا ت ــرى ،الغرف ــة مظلم ــة ،وال أس ــتطيع
 ّجي ــد للغاي ــة».
ـكل
ـ
بش
ـك
ـ
ذل
أرى
أن
ّ
س ــاد الصم ــت لبض ــع ث ــوان ،ث ــم قام ــت «كيكوك ــو»،
وتناول ــت الص ــورة م ــن عل ــى الحائ ــط ،ث ــم ع ــادت
إل ــى المائ ــدة ،وأعطتن ــي ّإياه ــا.
ِ
ـت
ـ
ط
ق
الت
ـد
ـ
وق
،
ـن
ـ
الس
«ولكــن ،تبــدو كبيــرة جـّدًا فــي
ّ
ُ ْ
هــذه الصــورة ،قبــل وفاتهــا بقليــل» ،قــال أبــي.
الجيدة.
 الظالم الدامس لم ِّيمكنني من الرؤية ِّ
الحظــت أن أبــي يمـّد يــده ،فناولتــه الصــورة ،نظــر
فيهــا باهتمــام ،ثــم ناولهــا «كيكوكــو» التــي أظهــرت
الطاع ــة ،فقام ــت ،م ـّـر ًة أخ ــرى ،وأع ــادت الص ــورة
إلــى الحائــط.
كان هنــاك وعــاء كبيــرُ ،تـِـرك مغلقـ ًا وســط المائــدة.
عندم ــا جلس ــت «كيكوك ــو» ،م ـّـر ًة أخ ــرى ،م ــال أب ــي
إلــى األمــام ،ورفــع الغطــاء ،فارتفعــت ســحابة مــن
باتج ــاه الفان ــوس ،ث ــم دف ــع أب ــي الوع ــاء
البخ ــار ِّ
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باتجاهــي.
ِّ
«البــد أنــك جائــع» ،قــال ونصــف وجهــه غــارق فــي
الظــل.
ـكت بعي ــدان الطع ــام ،ث ــم
«ش ــكراً» قل ــت وق ــد أمس ـ ُ
ـت مــن الوعــاء ،وقــد لفحنــي البخــار الســاخن،
اقتربـ ُ
فهتف ــت« :م ــا ه ــذا؟»
 سمك.شهية جّداً.
 رائحته ّفــي وســط الحســاء ،كانــت هنــاك قطــع مــن الســمك
واحـــدة،
التقطـــت
التـــي َّاتخـــذت شـــكل الكـــرات..
ً
ُ
ووضعته ــا ف ــي صحن ــي.
ُ
تفضل ،لدينا الكثير.
هياّ ،
 ّـذت أكثــر مــن الــازم قلــت ثــم ارجعــت
ـ
أخ
ـد
ـ
لق
ا
ـكر
«شـ
ً
ُ
رأيتــه يأخــذ العديــد منهــا،
ـد
ـ
لق
ـي.
ـ
أب
ـاه
ـ
ج
بات
ـاء
ـ
الوع
ِّ
ُ
ويضعهــا فــي صحنــه ،ثــم شــاهدنا «كيكوكــو» تفعــل
األمــر نفســه.
ـا وقــال« :البـّد أنــك جائــع» ،ثــم
انحنــى والــدي قليـ ً
اخترت
ـأكل.
ـ
ي
ـدأ
ـ
وب
ـه،
ـ
فم
ـى
ـ
إل
ـماك
رفــع بعــض األسـ
ُ
ووضعته ــا ف ــي فم ــي .ش ــعرت
أن ــا  -أيض ـاً -قطع ــة
ُ
لينــة ،وســمينة ،وأنــا أمضغهــا بأســناني.
بهــا ِّ
قلت.
ّ
«جيد جّداً»ُ ،
جيد جّداً.
إنه
السمك؟
هو؟
ما
ّ
تمر عّدة دقائق.
أن
قبل
صمت.
في
ثالثتنا
وأكلنا
ّ
 «أتريد أكثر؟» هل هناك ما يكفي؟ «هنــاك الكثيــر لنــا جميع ـاً» .رفــع والــدي الغطــاءوارتف ــع البخ ــار ،م ـّـرة أخ ــرى ..ملن ــا جميعــ ًا إل ــى
األم ــام ،وش ــرعنا ف ــي االلتق ــاط واألكل.
قلت ألبي« :هذه القطعة األخيرة لك».
 شكراً.ـــد أبـــي ذراعيـــه،
عندمـــا انتهينـــا مـــن الوجبـــةَ ،م َّ
وتث ــاءب بارتي ــاح ،ث ــم ق ــال« :كيكوك ــو ،أع ـّدي لن ــا
إبريقــ ًا م ــن الش ــاي ،م ــن فضل ــك».
نظـــرت أختـــي إليـــه ،ثـــم غـــادرت الغرفـــة ،دون
تعليـــق.
وقــف أبــي ،وقــال« :دعنــا ننتقــل إلــى غرفــة أخــرى،
تكــون أكثــر دفئـ ًا مــن هــذه الغرفــة»
تبعتـــه إلـــى غرفـــة الشـــاي التـــي ُتِركـــت نوافُذهـــا
ـب
المنزلقــة الكبيــرة مفتوحــة؛ مــا جعــل النســيم يهـ ّ
مــن الحديقــة .لفتــرة مــن الوقــت ،جلســنا فــي صمــت.
قلت أخيراً.
«أبي»ُ ،
 نعم.لقـــد أخبرتنـــي «كيكوكـــو» أن و«اتانابـــي -ســـان»
أخ ــذ عائلت ــه كلّه ــا مع ــه».
أخفـــض أبـــي عينيـــه ،وأطـــرق ..بـــدا ،للحظـــات،
غارقـ ًا فــي التفكيــر ،ثــم قــال« :لقــد كان و«اتانابــي»
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مخلصــ ًا جــّدًا ف ــي عمل ــه ،وق ــد كان انهي ــار الش ــركة
ضربـــة قاصمـــة لـــه .أخشـــى أن تكـــون قـــد أثَّـــرت
ف ــي حكم ــه».
 هل تعتقد أن ما فعله كان خطأ؟ لماذا؟ بالطبع ،هل ترى شيئ ًا آخر؟ ال ،ال .بالطبع ال. هناك أشياء أخرى إلى جانب العمل. نعم ،فعالً.صمتن ــا م ـّـر ًة أخ ــرى ،وكن ــا نس ــمع ص ــوت الج ــراد
ـرت إلــى الظــام ..لــم تعــد
القــادم مــن الحديقــة .نظـ ُ
البئ ــر مرئي ــة.
مــاذا ســتفعل اآلن؟ هــل ســتبقى فــي اليابــان ،لبعض
الوقــت؟ ،ســأل أبي.
أتخذ قراري بعد.
 بصراحة لم َّ إذا كن ــت ترغ ــب ف ــي البق ــاء هن ــا؛ أعن ــي ف ــي ه ــذاـت التمانع
البيــت ،فعلــى الرحــب والســعة .هــذا إذا كنـ َ
فــي العيــش مــع رجــل عجــوز.
أفكر في هذا.
 شكرًا جزيالً ،سوف ِّمر ًة ثانية ،في الظالم.
أحّدق ّ
قــال أبــي« :هــذا البيــت مفعــم بالحــزن اآلن ،ولكــن-
بالطبــع -لــن تســاورك شــكوك الرغبــة فــي العــودة
إلــى أميــركا إال بعــد فتــرة طويلــة».
ربما! أنا ال أعرف حتى اآلن.
 ّ ال ّشك في أنك سوف...
يتأم ــل ظه ــر ي ــده ،ث ــم نظ ــر إل ــى أعل ــى،
أخ ــذ أب ــي َّ
وتنه ــد:
َّ
 مــن المقـ َّـرر أن تكمــل «كيكوكــو» دراســتها ،الربيــعوربمــا ترغــب فــي العــودة إلــى البيــت بعــد
المقبــلَّ ،
جيــدة».
ذلــك .إنهــا فتــاة ِّ
ربما ،قد تفعل.
 ّتتحسن.
 إذن ،األمور سوفَّ
ستتحسن.
متأكد من أنها
 نعم ،أنا َِّّ
مـــر ًة ثانيـــة ،وانتظرنـــا أن
ســـقطنا فـــي الصمـــتّ ،
تحضـــر «كيكوكـــو» الشـــاي.

هام ــش:
ُ - 1نشــرت للمـّـرة األولــى ،عــام  ،1983وعنوانهــا باإلنجليزيــة:
«.»A Family Supper
أول رئيـــس وزراء لجمهوريـــة الصيـــن
« - 2تشـــو انـــاي»َّ :
الشــعبية ،تقّلــد مهــام منصبــه بــدءًا مــن أكتوبــر ،1949 ،حتــى
وفات ــه ف ــي يناي ــر.1976 ،

منظر شاحب للتالل

*

(الفصل األ َّول)
كازو ايشيغورو
ترجمة :أماين الزار

«نيكــي» ،هــو االســم الــذي منحنــاه ،أخيــراً ،لالبنــة
توصلت
الصغــرى؛ ليــس اختصاراً ،بل كان تســوية َّ
ُّ
إليه ــا م ــع والده ــا ،ألن ــه -وبش ـ ٍ
ـكل متناق ــض -ه ــو
م ــن أراد أن يمنحه ــا اس ــم ًا يابانيــاً ،وأن ــا أص ــررت
ربم ــا ،كان إص ــراري
عل ــى منحه ــا اس ــم ًا إنجليزي ـاًّ .
أتذك ــر الماض ــي.
نابعــ ًا ع ــن رغب ــة أناني ــة ك ــي ال َّ
واف ــق ،أخي ــراً ،عل ــى اس ــم «نيك ــي»؛ ظنــ ًا من ــه أن
ثم ــة ص ـ ًدى ش ــرقي ًا غامض ـ ًا يحي ــط ب ــه.
َّ
الس ــنة،
ـذه
ـ
مبك ــر م ــن ه
ج ــاءت لتران ــي ،ف ــي وق ــت ِّ
َّ
األيــام التزال
فــي شــهر إبريل/نيســان ،عندمــا كانــت ّ
ربم ــا ،ن ــوت اإلقام ــة م ـ َّـدة
ب ــاردة وكثي ــرة ال ــرذاذَّ .
لكـــن منزلـــي الريفـــي ،والهـــدوء
أطـــول .ال أعلـــم،
َّ
ال ــذي يحي ــط ب ــه جعاله ــا ضج ــرة ،وس ــرعان م ــا
اس ــتطعت أن أرى أنه ــا كان ــت متلّهف ــة للع ــودة إل ــى
حياته ــا ف ــي لن ــدن.
أصغــت ،بنفــاد صبر ،إلى تســجيالتي الكالســيكية،
رن الهاتــف في طلبها
تصفحــت العديــد مــن المجـّـاتَّ .
َّ
الس ــجادة،
ـر
ـ
عب
ـو
بانتظ ــام ،وكان ــت تس ــرع الخط ـ
َّ
الضيقــة،
وهيئتهــا النحيلــة محصــورة فــي مالبســها
ِّ
وكان ــت تح ــرص عل ــى إغ ــاق الب ــاب خلفه ــا ،ف ــا
الس ــمع إل ــى محادثته ــا.
يك ــون بوس ــعي اس ــتراق َّ

أي ــام.
غ ــادرت بع ــد خمس ــة ّ
لــم تـ ِ
ـأت علــى ذكــر «كيكــو» حتــى اليــوم الثَّانــي .كان
قربنــا الكرسـ َّـيْين
صباحـ ًا عاصفـ ًا مكفهـّـراً ،وكّنــا قــد َّ
مــن النافــذة لمشــاهدة تهاطــل المطــر علــى حديقتــي.
س ــألت :ه ــل توقَّع ــت أن أك ــون هن ــاك؛ أقص ــد ف ــي
الجن ــازة؟.
أفكر -حّقاً -بأنك قد تأتين.
 ال ،ال أخال ذلك .لم ِّالس ــماع عنه ــا .كن ــت عل ــى وش ــك
 لق ــد أزعجن ــي َّالمج ــيء.
 لم أتوقَّع منك المجيء ،أبداً.قال ــت« :ل ــم يع ــرف الن ــاس م ــا ه ــو خطب ــي .أن ــا ل ــم
أخب ــر أح ــداً .أخ ــال أن ــي كن ــت محرج ــة .م ــا كان ــوا
ليفهم ــوا ..حّق ـاً ..م ــا كان ــوا ليفهم ــوا مش ــاعري إزاء
ـن أقــرب النــاس
مــا حــدث .يفتــرض باألخــوات أن يكـ َّ
تحبهــن كثيــراً ،ومــع
ربمــا ،ال ّ
ـن كذلــك؟ َّ
ألسـ َ
إليــكْ ،
ـن .لكــن ،لــم يكــن الحــال كذلــك،
ذلــك أنــت قريــب منهـّ
أتذكــر ،اآلن ،كيــف كان شــكلها».
حتــى أنــي ال َّ
مر وقت طويل منذ أن رأيتها.
 نعم ،لقد َّأتذكرهــا كشــخص اعتــاد أن يجعلنــي
 أنــا ،فقــطَّ ،أتذك ــره عنه ــا ،لكن ــي ،م ــع ذل ــك،
بائس ــة؛ ه ــذا م ــا َّ
كن ــت حزين ــة عندم ــا س ــمعت النب ــأ.
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ربمــا ،لــم يكــن الهــدوء ،فقــط ،مــا قــاد ابنتــي للعودة
ّ
إلــى لنــدن؛ فمــع أننــا لــم نســهب فــي التحـ ُّـدث ،أبــداً،
فـــي موضـــوع مـــوت «كيكـــو» ،لـــم يكـــن -مطلقـــاً-
تحدثنــا.
محومـ ًا فوقنــا ،كلّمــا َّ
بعيــدًا جـّداً ،بــل كان ِّ
كانــت «كيكــو» يابانيــة خالصــة ،بخــاف «نيكــي»،
أكثـــر مـــن صحيفـــة إلـــى تلقُّـــف هـــذه
وســـارعت
ُ
الحقيقـــة .اإلنجليـــز مولعـــون بفكرتهـــم عـــن أن
أي ــة
عرقن ــا يمتل ــك غري ــزة االنتح ــار ،كم ــا ل ــو أن ّ
كل
شــروحات إضافيــة لــم تكن ضروريــة؛ لذلك كان ّ
مــا نشــروه هــو أنهــا كانــت يابانيــة ،وأنهــا شــنقت
نفس ــها ف ــي غرفته ــا.
فــي تلــك األمســية نفســها ،كنــت واقفــة أمــام النوافذ،
أتطلــع نحــو الظــام ،عندمــا ســمعت «نيكــي» تقــول
َّ
أمــي؟».
ـا
ـ
ي
اآلن،
ـه
ـ
في
ـن
ـ
ري
تفك
ـذي
ـ
ال
ـا
ـ
«م
ـي:
ـ
خلف
مــن
ِّ
ّ
ـي الغــاف
كانــت جالســة عبــر األريكــة ،وكتــاب ورقـ ّ
علــى ركبتهــا.
أفكــر بشــخص عرفتــه ســابقاً؛ امــرأة عرفتها،
 كنــت ِّسابقاً.
 ش ــخص م ــا عرفِت ــه عندم ــا كن ـ ِـت ..قب ــل أن تأت ــي
إل ــى..؟
 عرفتهــا عندمــا كنــت أعيــش فــي «ناغازاكــي» ،إذاـتمرت
كان هــذا مــا تقصدينــه ،ثــم أضفــت ،بينمــا اسـ َّ
فـــي مراقبتـــي :منـــذ وقـــت طويـــل .قبـــل أن ألتقـــي
بوال ــدك.
بــدت راضيــة ،وعــادت إلــى كتابهــا ،بعــد أن تلفَّظــت
بتعقيـــب غامـــض .بطـــرق عـــّدة« ،نيكـــي» طفلـــة
حنونــة .هــي لــم تـ ِ
َّيت
ـأت ،ببســاطة ،لتــرى كيــف تلق ُ
ـي كم ــا ل ــو أنه ــا
خب ــر م ــوت «كيك ــو» ،ب ــل ج ــاءت إل ـ َّ
الســنوات األخيــرة ،أخذت
مكلَّفــة َّ
بمهمــة؛ ألنهــا ،فــي َّ
علـــى عاتقهـــا أن تنظـــر ،بإعجـــاب ،إلـــى جوانـــب
متأهبــة لتخبرنــي
ـي ،وقــد جــاءت ِّ
محـ َّـددة مــن ماضـ َّ
ـي أن
بأشــياء لــم تكــن متباينــة اآلن؛ أنــه ليــس علـ َّ
أشــعر بالنــدم علــى مــا َّاتخذتــه مــن خيــارات ،فيمــا
مضــى .باختصــار ،جــاءت كــي تطمئننــي بأننــي لــم
أكــن مســؤولة عــن مــوت «كيكــو».
ـا،
ـدي رغب ــة كبي ــرة ف ــي اإلس ــهاب طوي ـ ً
ل ــم يك ــن ل ـ َّ
فــي الحديــث عــن «كيكــو» ،اآلن .إنــه يمنحنــي بعــض
الع ــزاء .أن ــا ،فق ــط ،أذكره ــا هن ــا ،ألن تل ــك كان ــت
الظـــروف المحيطـــة بزيـــارة «نيكـــي» فـــي شـــهر
إبريل/نيســـان ،وألننـــي ،خـــال تلـــك الزيـــارة،
كل ه ــذا الوق ــت.
تذك ــرت «ساش ــيكو» ثاني ـ ًـة ،بع ــد ّ
َّ
62
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لـــم أكـــن أعـــرف «ساشـــيكو» معرفـــة حقَّـــة ،أبـــداً.
ف ــي الواق ــع ،ل ــم تط ــل صداقتن ــا أكث ــر م ــن بضع ــة
أس ــابيع ،ذات صي ــف ،من ــذ س ــنوات عدي ــدة.
األي ــام ق ــد انته ــت ،حينئ ـٍذ .كان هن ــاك
كان ــت أس ــوأ ّ
عــدد كبيــر مــن الجنــود األميركييــن ،كمــا لــم يســبق
أي وقـــت ،فقـــد كان هنـــاك
لهـــم أن ُوجـــدوا فـــي ّ
أم ــا ف ــي «ناغازاك ــي» ،بع ــد
قت ــال دائ ــر ف ــي كوري ــاّ .
أي ــام كان ــت م ــن س ــكون
م ــا ج ــرى س ــابقاً ،فتل ــك ّ
وانف ــراج .لق ــد أح ــاط العال ــم ش ــعور بالتغيي ــر.
عشـــنا ،أنـــا وزوجـــي ،فـــي منطقـــة تقـــع شـــرق
المدينــة ،تســتغرق منــا رحلــة قصيــرة فــي التــرام،
مــن مركــز البلــدة .جــرى نهــر بالقرب منــا ،وقيل لي،
ضفــة النهــر،
ســابقاً ،إن قريــة صغيــرة نشــأت علــى َّ
قبــل الحــرب .حينئـٍذ ،ســقطت القنبلــة ،وبعدئــذ كان
متفحم ــة .كان ــت عملي ــة إع ــادة
كل م ــا بق ــي أنقاض ـ ًا
ّ
ِّ
ـان
و-
ـذ،
ـ
التنفي
ـد
ـ
قي
ـاء
ـ
البن
أخيــراًُ -شـ ِّـيدت أربعــة مبـ ٍ
ّ
يضـــم مـــا يقـــارب أربعيـــن
كل واحـــد
خرســـانيةّ ،
ّ
شـــقّة منفصلـــة .مـــن بيـــن األربعـــة ،كان مبنانـــا
توق ــف
ه ــو المبن ــى األخي ــر المش ـ َّـيد منه ــا ،وبعده ــا َّ
برنامــج إعــادة البنــاء .كان يفصلنــا عن النهر فســحة
م ــن األرض القاحل ــة ،مس ــاحة م ــن الوح ــل الج ـ ّ
ـاف
والحف ــر .اش ــتكى الكثي ــرون م ــن أنه ــا تش ـ ِّـكل خط ــرًا
الصح ــة ،و -بالفع ــل -كان التصري ــف مرعب ـاً.
عل ــى ِّ
علــى مــدار الســنة ،كان هنــاك حفــر مملــوءة بالميــاه
الصيــف يصبــح البعــوض غيــر
الراكــدة ،وفــي أشــهر َّ
موظف ــون
محتم ــل .م ــن حي ــن إل ــى آخ ــر ،كان ُي ــرى ّ
يدون ــون مالحظ ــات ،لك ــن
يأخ ــذون القياس ــات أو ِّ
الش ــهور انقض ــت ،ول ــم يح ــدث ش ــيء.
ُّ
الشـــبه بنـــا
الســـكنية كثيـــري َّ
كان شـــاغلو ُّ
الشـــقق َّ
(عائــات حديثــة العهــد بالــزواج) ،وقــد وجــد األزواج
ملكي ـ ُـة
جي ــدًا ف ــي ش ــركات
عم ـ ً
ِّ
متضخم ــة .كان ــت ّ
ـا ّ
الش ــركات ،الت ــي
الش ــقق تع ــود إل ــى َّ
ع ــدد كبي ــر م ــن ُّ
ـخي .جميــع
ـ
س
ـعر
ـ
بس
ـن،
ـ
في
للموظ
أجرتهــا ،بدروهــا،
ّ
َّ
ّ
الشــقق متماثلــة ،واألرضيات مــن الحصر المصنوعة
ُّ
القـــش ،وكان تصميـــم الحمامـــات والمطابـــخ
مـــن
ّ
الصعــب -إلــى حـ ِّـد مــا-
غربيـاً؛ كانــت صغيــرة ومــن َّ
الشــهور الدافئــة .فــي
أن تحافــظ علــى برودتهــا خــال ُّ
ـكان شــعور بالرضــا ،حتــى
السـ َ
العمــوم ،كان يســود ُّ
أتذكــر جـّـوًا واضحـ ًا مــن (المؤقَّتيــة) هنــاك ،كمــا
أنــي َّ
ل ــو أنن ــا ،جميعــاً ،كّن ــا ننتظ ــر الي ــوم ال ــذي يمكنن ــا
فيــه االنتقــال إلــى مــكان أفضــل.

العمل الفني للرسام اليابانيPan Tianshou :

كـــوخ خشـــبي ،كان قـــد نجـــا مـــن خـــراب الحـــرب
وجراف ــات الحكوم ــة ،يمكنن ــي أن أراه م ــن نافذتن ــا،
َّ
منتصبـ ًا وحيــداً ،عنــد نهايــة ذلــك الفســحة من األرض
القاحلــة ،عمليـاً ،علــى حافــة النهــر .كان مــن األكــواخ
الت ــي ت ــرى ،غالب ـاً ،ف ــي الري ــف ،ل ــه س ــطح مكس ـ ّـو
باآلجــر ،يتحـ َّـدر نحــو األرض ،تقريبـاً .غالبـاً ،خــال
أوقــات فراغــي ،كنــت أقــف إلــى نافذتي ،وأحـ ِّـدق فيه.
إذا كان لــي أن أحكــم مــن االهتمــام الــذي جذبــه قــدوم
«ساشــيكو» ،فلــم أكــن أنــا الوحيــدة التــي حّدقــت فــي
رجلي ــن،
ذل ــك الك ــوخ .دارت أحادي ــث كثي ــرة ع ــن ُ
وعم ــا إذا كان ــا
ش ــوهدا يعم ــان هن ــاك ،ذات ي ــومّ ،
موظفي ــن حكوميي ــن ،أم ال .الحق ـاً ،دار حدي ــث ع ــن
َّ
أن امــرأة وابنتهــا الصغيــرة ،كانتــا تقيمــان هنــاك،
ورأيتهم ــا بنفس ــي ،ف ــي أكث ــر م ــن مناس ــبة ،تش ـقّان
طريقهمــا عبــر األرض المليئــة بالحفــر.
الش ــهر الثَّال ــث
الصي ــف ،وكن ــت ف ــي َّ
كان ذل ــك بداي ــة َّ
أو الرابـــع مـــن حملـــي ،حينئـــٍذ ،عندمـــا شـــاهدت-
الســيارة األميركيــة العريضــة،
للمـّـرة األولــى -تلــك َّ
َّة طريقه ــا ف ــي
البالي ــة ،بيض ــاء الل ــون ،تهت ـّـز ش ــاق ً
متأخرًا عند
األرض القاحلــة ،نحــو النَّهــر .كان الوقــت ِّ
والش ــمس غارب ــة خل ــف الك ــوخ ..ومض ــت
المس ــاءَّ ،
لحظ ــة عل ــى المع ــدن.
تتحدثـــان،
امرأتيـــن
ســـمعت
أصيـــل،
عندئـــٍذ ،ذات
َّ
عن ــد موق ــف الت ــرام ،ع ــن الم ــرأة الت ــي انتقل ــت إل ــى
المنــزل المهجــور بجانــب النَّهــر .كانــت واحــدة تشــرح
الصب ــاح،
لرفيقته ــا كي ــف َّ
تحدث ــت إل ــى الم ــرأة ذل ــك َّ
ازدراء .وافقــت رفيقتهــا علــى أن القادمــة
والقــت منهــا
ً
فكرتــا فــي
ـا-
ـ
م
رب
و-
ـرة،
ـ
فات
ـدت
الجديــدة بـ
متكبــرةَّ .
ِّ
َّ
أنــه ال يمكــن أن يقـّـل عمرهــا عــن ثالثيــن عام ـاً ،ألن
الطفل ــة كان ــت -تقريب ـاً -ف ــي العاش ــرة م ــن عمره ــا.
تحدثــت بلهجــة أهــل
قالــت المــرأة األولــى إن الغريبــة َّ
طوكي ــو ،و -بالتأكي ــد -ل ــم تك ــن م ــن «ناغازاك ــي».
تكلَّمت ــا ،لفت ــرة ،ح ــول «صديقه ــا األميرك ــي» ،ث ـ ّـم
تحّدث ــت الم ــرأة ثاني ــة ع ــن م ــدى فت ــور الغريب ــة ف ــي
معاملته ــا ،ذل ــك الصب ــاح.
اآلن ،ال أشـ ّ
ـك فــي أنــه بيــن أولئــك النســوة اللواتــي
ـــن
عشـــت معهـــن ،حينئـــٍذ ،كان هنـــاك منهـــن َم ْ
عانْيـــن ،أولئـــك اللواتـــي يحملـــن ذكريـــات رهيبـــة
َ
كل يــوم ،منشــغالت-
وحزينــة .لكنــي  -بمشــاهدتهن ّ
بانكبــاب -مــع أزواجهــن وأطفالهــن  -وجــدت أنــه مــن
ـن حملــت ،أبــداً ،مآســي
الصعــب تصديــق أن حيواتهـّ
َّ

نيتــي ،أبــداً،
وكوابيــس ،زمــن الحــرب .لــم يكــن فــي َّ

ربم ــا -كان حقيقي ـ ًا أن ــي ل ــم
أن أب ــدو فات ــرة ،لك ــنَّ -
خاصـ ًا كــي أبــدو بخــاف ذلــك ،ألننــي،
أبــذل جهــدًا ّ
ف ــي ذل ــك العه ــد م ــن حيات ــي ،كن ــت ال أزال أتمّن ــى
أن ُأت ـ َـرك وش ــأني.

هام ــش:
األول م ــن رواي ــة «منظ ــر ش ــاحب للت ــالA Pale -
* الفص ــل َّ
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تقرير

المشاركة القطريّة في معرض فرانكفورت
ضمن ُ

أدبي يُتر َجم إلى األلمانيّة
كتاب
توقيع أول
ّ
ٍ
شــاركت دولــة قطر ممثَّلة بــوزارة الثقافة
والرياضـــة فـــي معـــرض فرانكفـــورت
الدول ــي للكت ــاب ف ــي نس ــخته التاس ــعة
والســتين ( 14-10أكتوبر/تشــرين األول
 .)2017المعـــرض الـــذي ُي َعـــّد األعـــرق
واألول ،عل ــى الصعي ــد العالم ــيُ ،افتت ــح
َّ
بحض ــور المستش ــارة األلماني ــة أنجي ــا
ميـــركل والرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل
ماكــرون ،وذلــك بمناســبة اختيار فرنســا
ضي ــف ش ــرف ه ــذه ال ــدورة.
وتأتي المشــاركة القطرية في هذا الموعد
الثقاف ــي المه ـ ّـم به ــدف تعزي ــز التواص ــل
الفكـــري بيـــن قطـــر وألمانيـــا ،وكذلـــك
بن ــاء عالق ــات جدي ــدة ،وتطويره ــا م ــع
العاملي ــن ف ــي صناع ــة النش ــر ،وتعزي ــز
ف ــرص التب ــادل المعرف ــي والمعلومات ــي
م ــع أقط ــاب صناع ــة النش ــر الدوليي ــن،
64
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باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز التواصـــل بيـــن
دور النش ــر العالمي ــة ومع ــرض الدوح ــة
الدول ــي للكت ــاب.
الموض ــوع الرئيس ــي ل ــدورة ه ــذا الع ــام
تمحـــور حـــول رقمنـــة قطـــاع الكتـــب،
وف ــي كلمت ــه خ ــال االفتت ــاح ،ق ــال مدي ــر
المعرض «يورغن بوس»« :إن الناشــرين
يلعبـــون دورًا كبيـــرًا فـــي عالـــم تزدهـــر
فيــه الشــعبوية واألخبــار الزائفــة» ،الفتـ ًا
الملقــاة علــى الناشــرين
إلــى المســؤولية ُ
ـص مواجهــة الكراهيــة والخــوف
فيمــا يخـ ّ
المنتش ـ َـرْين ف ــي عال ــم الي ــوم.
أيام المعرض ،وبحضور السفير
في ثاني ّ
القطري لدى ألمانيا ،سعادة الشيخ سعود
بن عبد الرحمن آل ثانيُ ،افتتح الجناح
أدبي
القطري ،باإلعالن عن أول
ٍ
كتاب ّ
األلمانية ،بعنوان
ترجم إلى اللّغة
ّ
ّ
قطري ُي َ

ويضم مختارات قصصية لعدد
«ِقطاف»،
ّ
الك َّتاب والكاتبات القطريين ،والذي
من ُ
أشرفت على إعداده وإصداره وترجمته
إلى اللّغتين اإلنجليزية والتركية إدارة
الثقافية ،في وزارة
البحوث والدراسات
ّ
الثقافة والرياضة.
ومثَّـــل وفـــد وزارة الثقافـــة والرياضـــة
الســـيد إبراهيـــم بـــن عبـــد الرحيـــم
البوهاشـــم ،مديـــر معـــرض الدوحـــة
الدولــي للكتــاب ،ومديــر إدارة المكتبــات
العامـــة ،والتـــراث ،والســـيد فالـــح بـــن
حســـين الهاجـــري مديـــر إدارة البحـــوث
الثقافي ــة ،ورئي ــس تحري ــر
والدراس ــات
ّ
«مجل ــة الدوح ــة» ،ونخب ــة م ــن مدي ــري
اإلدارات بالـــوزارة ،ومجموعـــة مـــن
والمؤلِّفيــن والباحثين القطريين.
ُ
الك َّتــاب ُ
القطري ــة ه ــذا الع ــام
وتأت ــي المش ــاركة
ّ

تأتي المشاركة
القطرية في هذا
الموعد الثقافي
المهم بهدف تعزيز
التواصل الفكري بين
قطر وألمانيا ،وكذلك
بناء عالقات جديدة،
وتطويرها مع العاملين
في صناعة النشر،
وتعزيز فرص التبادل
المعرفي والمعلوماتي
مع أقطاب صناعة النشر
الدوليين ،باإلضافة إلى
تعزيز التواصل بين دور
النشر العالمية ومعرض
الدوحة الدولي للكتاب

بمناســـبة احتفاليـــة العـــام الثقافـــي
قطـــر  -ألمانيـــا  ،2017وهـــي مناســـبة
للتبـــادل الثقافـــي وإبـــراز اإلنتـــاج
ـري.
الثقاف ــيَ ،
والفّن ــي ،والتراث ــي القط ـ ّ
وق ــد لقي ــت معروضات الجن ــاح القط ــري
خص ــص له ــذا الغ ــرض اهتمامــ ًا الفتــ ًا
الم َّ
ُ
مــن جمهــور معــرض فرانكفــورت ،حيــث
القطري ــة ف ــي
ش ــمل برنام ــج المش ــاركة
ّ
هـــذا الحـــدث العالمـــي الضخـــم الـــذي
تشــارك فيــه قطــر منــذ العــام  ،2003في
المؤسس ــات
ع ــرض إص ــدارات ع ــدد م ــن
َّ
القطريـــة؛ كـ«متاحـــف قطـــر» ،و«مركـــز
الجزيـــرة للدراســـات» ،و«مركـــز محمـــد
بـــن حمـــد إلســـهامات المســـلمين فـــي
الحض ــارة» ،و«مرك ــز حس ــن ب ــن محم ــد
للدراســات التاريخيــة» ،وذلــك بحضــور
ش ــركاء وممثِّلي ــن ع ــن جائ ــزة «كت ــارا»
العربيـــة ،والمركـــز العربـــي
للروايـــة
ّ
ـا
لألبح ــاث ودراس ــة السياس ــات ،فض ـ ً
الفّنــي الــذي أبــرز لجمهــور
عــن المعــرض َ

ـن التش ــكيلي
المع ــرض تج ــارب م ــن َ
الف ـ ّ
ـري
ـري ،ونمــاذج مــن التــراث القطـ ّ
القطـ ّ
ـري»،
تمثَّلــث فــي عــرض «المجلــس القطـ ّ
ومنتج ــات الصناع ــة ِ
الحْرفي ــة التراثي ــة
ف ــي قط ــر.
أي ــام المع ــرض ،وف ــي إط ــار
ف ــي آخ ــر ّ
كل مـــن وزارة الثقافـــة
التعـــاون بيـــن ٍّ
والرياض ــة بدول ــة قط ــر ،وس ــفارة قط ــر
بألمانيـــا ،وكذلـــك اســـتكما ًال لبرنامـــج
القطريـــة ،شـــهدت قاعـــة
المشـــاركة
ّ
المشــاركات الدولية بمعــرض فرانكفورت
الدول ــي للكت ــاب ف ــي نس ــخته التاس ــعة
والســـتين ،تنظيـــم نـــدوة حـــول تبـــادل
الح ــوار الثقاف ــي بي ــن الش ــرق والغ ــرب،
بعنــوان «الترابــط والتفاعــل بيــن الثقافــة
الشـــرقية والغربيـــة» ،اســـتنادًا إلـــى
ديـــوان الشـــاعر األلمانـــي «ج .دبليـــو
ف ــون غوت ــه ،وكت ــاب الغ ــرب الش ــرقي»
للدكتـــورة «بيرجيـــت بيـــل».
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أدب
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األفكار الروحية
تشبه الغزالن الصغيرة
لنا عبد الرحمن

فــاز الكاتــب األميركــي «جــورج ســاندروز» بجائــزة «مــان بوكــر»
لعــام ( ،)2017عــن روايتــه «لينكولن في بــاردو» ،التي اعتبرتها
أك ــدت «لواليون ــغ» رئيس ــة
لجن ــة التحكي ــم رواي ــة فــذّة ،حي ــث َّ
لجن ــة التحكي ــم أن الرواي ــة ِّ
خاص ــة،
مؤث ــرة ،وتمتل ــك مزاي ــا ّ
فــي احتوائهــا طبقــات ســردية ،يتداخــل بهــا التجريــب والكــوالج
واللغــة الفلســفية ،والحــوار الــذي يســيطر علــى جــزء كبيــر مــن
الروايــة ،إلــى جانــب الوثائــق التاريخيــة الحقيقيــة ،والرســائل.
«ســاندروز» ،البالــغ مــن العمــر ثمانيــة وخمســين عامـاًُ ،يعتبــر
القصــة القصيــرة ،فهــو حاصــل علــى جائــزة «فوليــو» عــام
سـ ِّـيد ّ
( ،)2014ع ــن مجموعت ــه القصصي ــة «العاش ــر م ــن ديس ــمبر»،
ويبـــدو أنـــه محظـــوظ فـــي فـــوز روايتـــه األولـــى بالجائـــزة
البريطانيــة العريقــة ،رغــم أنــه ،خــال كتابت ــه لهــذه الروايــة،
فعـــا؛
كان يتوقَّـــف ليســـأل نفســـه إن كان مـــا يكتبـــه روايـــة،
ً
«أخمــن أنهــا روايــة» ،كاشــف ًا أن زوجتــه «بــاوال» ،التــي
يقــول:
ِّ
التقـــى بهـــا حيـــن درســـا معـــ ًا الكتابـــة اإلبداعيـــة فـــي جامعـــة
األول لنصوصــه ،وأنهــا
ســيراكوس ،عــام  ،1986هــي القــارئ َّ
هويــة الروايــة ،حيــث إن وجــود
مازالــت تلقــي بدعاباتهــا حــول ّ
فراغ ــات كثي ــرة بي ــن كلم ــة وأخ ــرى ،يبع ــد الن ــص ع ــن فك ــرة
الس ــرد الملتح ــم.
ف ــي أوائ ــل التس ــعينيات ،عندم ــا ب ــدأ «س ــاندروز» ف ــي كتاب ــة
اإلبــداع ،كان يعمــل فــي إحــدى الشــركات بوظيفــة ثابتــة (كاتــب
ـادي لــم يكــن
تقنــي للجيوفيزيــاء االستكشــافية) ،لكــن دخلــه المـ ّ
مجزيـاً ،كمــا اشــتكى مــن ضيــق الوقــت ،وكان مرتبطـ ًا بخطوبــة
مــع «بــاوال» ،ويســتعدان للــزواج ..يقــول:
ـدري؛ لــذا ،فــي
ـ
ق
ـيء
ـ
«كان فــي عالقتنــا شــيء مــن االكتمــال ،ش
ّ
متزوجْي ــن ،ولدين ــا طف ــان ،هم ــا
غض ــون ث ــاث س ــنوات ،كّن ــا
َ
ـابان ،فــي أواخــر العشــرينيات».
اآلن رجــان شـ ّ
فــي هــذه األثنــاء ،اعتبــر «ســاندروز» أنــه مــن المنطقــي أكثــر أن
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يكتــب قصصـ ًا قصيــرة ،يمكــن أن تتناســب مــع صراعــات الحيــاة
ـي َ ،في ــه،
وعثراته ــا .يق ــول« :ف ــي الوق ــت ال ــذي كان ينبغ ــي عل ـ ّ
كتابــة تقاريــر تقنيــة ،كنــت أكتــب -بسـ ِّـرّية -قصصـ ًا علــى شاشــة
كمبيوتــر الشــركة التــي أعمــل بهــا ،وأتســاءل :كــم مــن الصعــب
التكيــف لوقــت أطــول ،مــع هــذا الوضــع؟ لكــن االســتمرار جــاء مع
ُّ
الوق ــت وم ــع الم ــال ،كن ــت أق ــول لقصص ــي دائم ـاً« :ال تختف ــي..
ال تتالش ــى ،س ــوف نمض ــي ،م ــن هن ــا ،بأس ــرع وق ــت م ــا»..
قصتــه بكلمــة
«القصــة العزيــزة»،
ّ
اعتــاد «ســاندروز» أن ُي َعْنـ ِـون َّ
«أيته ــا
ـا:
ـ
له
ـول
ـ
يق
ـه،
ـ
عن
ً،
ا
ـ
تمام
يخاطبه ــا ف ــي هيئ ــة مس ــتقلّة،
َّ
أتطل ــع إلي ــك ،حّق ـاً ،متس ــائالً :م ــا ال ــذي
القص ــة العزي ــزة ،أن ــا َّ
ّ
تريديــن منــي أن أفعلــه؟»
حي ــن ب ــدأ «س ــاندروز» بكتاب ــة روايت ــه «لينكول ــن ف ــي ب ــاردو»،
طـــرح الســـؤال نفســـه ،وجاءتـــه اإلجابـــة مـــن الحكايـــة« :أنـــا
أع ــرف ..أن ــا أع ــرف» .يق ــول« :أعتق ــد أن ه ــذا أم ــر رائ ــع؛ أن
تبــدأ الكتابــة مــن دون ذلــك الجمــوح ،مثــل الموســيقى الهادئــة
متمه ــل ،ث ـ ّـم تدفع ــك للرق ــص».
الت ــي تب ــدأ بع ــزف ِّ
يســيطر طابــع مــن المواجهــة والتحـّدي علــى كتابة «ســاندروز»،
إن ــه ن ــوع م ــن العن ــف المق ــاوم للفس ــاد ،وللنزع ــة االس ــتهالكية
الموجــودة فــي المجتمــع األميركــي ،مســتخدم ًا أســلوب ًا ســاخرًا
وس ــوداوياً ،عب ــر دم ــج الس ــوريالية بالواق ــع ،لينتق ــد العرقي ــة
والمادي ــة المنهك ــة الت ــي تطح ــن الف ــرد،
والصراع ــات الطبقي ــة،
ِّ
بالحرّي ــة
ـاس
ـ
لإلحس
ـة
ـ
الطبيعي
ـانية
ـ
اإلنس
وتتجاه ــل النزع ــات
ّ
اإليجابي ــة والقي ــم النبيل ــة.
تتكشــف الخصوصيــة التــي ُكِتبــت بهــا
منــذ الصفحــات األولــى،
َّ
«لينكولــن فــي بــاردو» التــي تســتند إلــى حادثــة حقيقية ،ســمعها
وظل ــت تهيم ــن عل ــى
«س ــاندروز» م ــن قري ــب ل ــه ،ع ــام َّ ،1992
ذاكرت ــه اإلبداعي ــة .ت ــدور األح ــداث ع ــام  ،1862خ ــال الح ــرب
األهليــة ،مــع قــدوم «أبراهــام لينكولــن» إلــى مقبــرة «أواك هيــل»

ف ــي «ج ــورج ت ــاون» ،واش ــنطن العاصم ــة ،قادمــ ًا ليدف ــن ابن ــه
«ويلــي» البالــغ مــن العمــر أحــد عشــر عامـاً ،ولقــي حتفــه بســبب
ـس
الحمــى .يصــف «ســاندروز» لحظــة ســماعه الحكايــة بأنــه أحـ َّ
الميــت راقــد في حضنه.
بالحــزن الشــديد،
وتخيــل أن رأس الطفــل ِّ
َّ
فــي هــذه اللحظــة الفارقــة مــن الســرد ،تتســلَّل المعتقــدات حــول
الميــت ،ترفــض روحــه الدخــول إلــى
المــوت والحيــاة ،فالطفــل ِّ
يتخلــص مــن توقــه إلــى الحيــاة ،بعــد،
عالــم المــوت ،ألنــه لــم
َّ
ويظـــل منتظـــرًا عـــودة والـــده ليأخـــذه معـــه .وهنـــا ،يتداخـــل
ّ
ـظي حــول
الســرد بيــن الروحانيــة والفلســفة ،بيــن الحــوار المتشـ ّ
تســاؤالت الحيــاة والمــوت ،والوثائــق المكتوبة منــذ ذلك الزمن،
ف ــي ش ــهادات مئ ــات األش ــخاص ،لحكاي ــة وف ــاة «ويل ــي» اب ــن
ـعب األجــواء داخــل المقبــرة ،وتتداخــل
«إبرهــام لينكولــن» .تتشـ َّ
أصـــوات الموتـــى فـــي مونولوجـــات شـــائقة ،حـــول أســـباب
موته ــم ،وعالقته ــم م ــع األح ــداث الحقيقي ــة ف ــي الحي ــاة.
تهيمــن الروحانيــات علــى أجــواء الروايــة ،وتضفــي عليهــا نفحــة
ميتافيزيقيــة ،وفانتازيــة كذلــك ،فــاألرواح فــي المقبــرة ال تعتبــر
ربمــا تكــون ســاحة
ميتــة ،بــل موجــودة فــي ســاحة مــاَّ ،
نفســها ِّ
مربع ــات
المستش ــفى .ه ــم ،اآلن ،مرض ــى ،والتوابي ــت ..مج ـ َّـرد َّ
ِ
باألسـّـرة ،وضعــت فيهــا األجســاد ،لكــن األرواح
خشــبية أشــبه
تنظ ــر إل ــى ال ــوراء ،إل ــى س ــنوات حياته ــم ف ــي أماك ــن أخ ــرى
أصح ــاء جــّداً .إنه ــا
تحت ــوي ذكرياته ــم ،ف ــي وق ــت كان ــوا في ــه ّ
قص ــص عالق ــة ف ــي برزخه ــا قب ــل مغادرته ــا إل ــى م ــكان آخ ــر،
الحقيقييــن الذيــن كان لهــم اســم،
تندمــج فيهــا حكايــات األبطــال
ّ
تخي ــل «س ــاندروز» وجوده ــم
ـن،
وهوي ــة ،ووج ــود م ــع آخري ـ
َّ
ّ
وحكاياتهــم ،وكتــب ماضيهــم وذكرياتهــم.
ـض النظ ــر ع ــن م ــدى غراب ــة العال ــم المش ـ َّـكل ف ــي الرواي ــة،
وبغ ـ ّ
هــي تحـ ِّـرك التســاؤالت فــي أعمــاق النفــس البشــرية ،بأســلوب
عاطف ــي وحن ــون ،ف ــي وق ــت واح ــد ،يتي ــح للق ــارئ اكتش ــاف

الغراب ــة ،حي ــث العي ــون الت ــي اعت ــادت عل ــى الظ ــام ،والقل ــب
المتمســـك بظنونـــه بأنـــه علـــى قيـــد الحيـــاة ..إنهـــم أرواح
ِّ
التخي ــل
ـى
ـ
عل
ـدرة
ـ
ق
ـا
ـ
لديه
ـرة
ـ
مفك
ـان
ـ
بأذه
ـن
ـ
لك
ـاد،
ـ
أجس
ب ــا
ِّ
ُّ
والتحليـــل؛ فالحيـــاة تتنفَّـــس مـــن خـــال ذكرياتهـــم ،كمـــا أن
يفك ــر بالمم ـّـرات الخفي ــة الت ــي ترب ــط
«س ــاندروز» يجع ــل قارئ ــه ِّ
بي ــن الم ــوت والحي ــاة.
الخاص
ـزءا مــن العالــم
إلــى جانــب ّ
ّ
كل هــذا ،تقـ َّـدم الروايــة -أيضـاً -جـ ً
بالرئي ــس األميرك ــي «أبراه ــام لينكول ــن» (فت ــرة حكم ــه -حيات ــه-
عالقتـــه بابنـــه الراحـــل) ،فالشـــخصيات الموجـــودة فـــي الروايـــة
تتحـ َّـدث ،بشـ ٍ
ـكل معلــن ،عــن الرئيــس وتجربــة الفقــد التــي تعـ َّـرض
لهــا .تقــول إحــدى األرواح عــن شــخصية الرئيــس «لينكولــن»« :لقــد
كان متواضع ـ ًا بم ــا في ــه الكفاي ــة ،ليع ــرف أن ــه يج ــب علي ــه العم ــل
والتحس ــن ،باس ــتمرار ،ليصب ــح ش ــخص ًا عظيم ـ ًا حّق ـاً ،وأن
بج ـّد،
ُّ
ـور يج ــب أن يش ــمل أش ــخاص ًا آخري ــن ،أيض ـاً».
ـ
التط
ه ــذا
ُّ
يقدمه «ســاندروز» حول المفاهيم اإلنســانية
فــي ّ
ثمــة مــا ِّ
كل أعمالــهّ ،
خصوصيتــه فــي
ـن
ـ
يتضم
ـب
ـ
قال
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
يصوغه
ـة،
ـ
والعميق
دة
المجـ َّـر
َّ
َّ
الكتابــة التــي تبــدو -فــي الوقــت عينــه -خياليــة ومألوفــة ،ومحبوكة
فــي أســلوب نقــدي الذع للسياســات األميركيــة.
يــرى «ســاندروز» أن األفــكار الروحية ،والفلســفية ،والسياســية
العميقــة -أيضـاً -تشــبه الغــزالن الصغيــرة؛ ال يمكــن النظــر إليهــا
مباش ــرة ألنه ــا س ــتهرب .وم ــن َع ـ َـرف «س ــاندروز» ،ع ــن ق ــرب،
يعتب ــره ش ــخص ًا عميقــ ًا ومهمومــ ًا بمس ــتقبل اإلنس ــان ،يق ــول:
ـب العالــم ،وأريــد أن أصـ ِّـدق أن هنــاك بعــض المفاتيــح
«أنــا أحـ ّ
المحبــة ،وأعتقــد أن هــذا صحيح ،في
ـا
ـ
له
أو
ـعادة،
ـ
للس
البســيطة
ّ
َّ
نهايــة المطــاف ،لكنــه طريــق طويــل ،ومــن يمضــي بــه يعــرف
تحبــه
أنــه حقيقــي .وفــي الكتابــة ،لـ َّ
ثمــة شــيئ ًا ّ
ـدي قناعــة أنــه ّ
ـن
لســبب مــا ،وعليــك الدفــاع عنــه ،دون أن تشــرح نفســك ..أظـ ّ
أن هــذا هــو المفتــاح الحقيقــي لشــخصية الكاتــب»..
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َّ
شكل «الهايكو» ،منذ اكتشافه في الغرب ،في بداية
العشرينيات ،موضة أولى .وانطالقًا من سنة  ،1960سيصبح
جنسًا أدبيًا ،وت ّيارًا رائجًا خارج اليابان.

الهايكو
في ّ
كل األمكنة
جان  -إيف ماسون
إذا كانـــت قصائـــد الهايكـــو ُتكَتـــب ،اليـــوم ،فـــي مختلـــف أنحـــاء
العالــم ،فإننــا مدينــون بذلــك إلــى المترجميــن الذيــن أســهموا فــي
كل اللّغ ــات ،ول ــن نذك ــر
جع ــل ه ــذا الش ــكل الش ــعري
يتجس ــد ف ــي ّ
َّ
هنا-،م ــع األس ــفّ -إل البع ــض م ــن ه ــؤالء المس ــهمين ف ــي ذي ــوع
صي ــت «الهايك ــو».
المبرزي ــن ف ــي
ـد
ـ
أح
كان
ـا،
ـ
فرنس
ـى
ـ
إل
ـو»،
ـ
«الهايك
أول م ــن أدخ ــل
َّ
ِّ
الفلس ــفة ،يدع ــى «،)1959 - 1879( »Paul-louis Couchoud
مكنتــه منحــة مــن البنكــي «ألبــرت كاهــن »Albert Kahn -
والــذي َّ
مــن اإلقامــة فــي اليابــان ،حيــث نشــر ترجماتــه األولى ســنة ،1906
فــي المجّلــة الشــهيرة «الرســائل  ،»Les lettres -ثــم أعــاد نشــرها
أهمّي ــة تاريخي ــة« ،حكم ــاء
س ــنة  ،1916ف ــي مؤلف ــه ال ــذي كان ذا ِّ
وشــعراء آســيا( .»Sages et poètes d’Asie-)1وكان «كوشــو»
قــد نشــرِ ،بتسـ ُّـتر ،منــذ ســنة  - »Au fil de l’eau«)2( ،1903مــع
تيــار المــاء».
بمعيــة صديقيــن لــه ،كانت هذه
ـه
ـ
كتب
ـو»
ـ
«هايك
ـد
ـ
قصائ
ُكَت ِّيــب يضـّـم
ّ
ـورت
المجموعــة بمثابــة بشــارة بحظــوة عظمــى لـ«الهايكــو» ،تطـ َّ
انطالقـ ًا مــن «مئــة رؤيــة للحــرب ،»Cent visions de guerre -
لكاتب ــه «جولي ــان فوكان ــس  ،»Julien Vocance -وه ــذا اس ــم
مستعار لـ«جوزيف سوكان ،»Joseph seguin (1878 -1954( -
وكان ه ــذا الكت ــاب ش ــهادة ش ــعرية ِّ
مؤث ــرة ُن ِش ــرت س ــنة ،1916
فــي «المجّلــة الكبــرى» «.»La grande revue
لقـــد اســـتوعب « »Vocanceهـــذه الـــروح الثالثيـــة لـ«الهايكـــو»،
ـتحق
وبالرغــم مــن عــدم اقتصــاره علــى ســبعة عشــر مقطع ـاً ،اسـ َّ
بذل ــك ،لق ــب أه ـ ّـم «كات ــب هايك ــو فرنس ــي .»Haîjine)3( -
انتشــرت هــذه التقليعــة في «المجلّة الفرنســية الجديــدة «،»N.R.F
بتاريـ�خ  1ســبتمبر ،1920 ،كـ َّـرس «جــان بولهــان Jean Paul� -
 »hanملّفـ ًا حــول ُكّتــاب «الهايكــو» الفرنســي ،وذكــر فــي الفهــرس
ـاص .لق ــد كان «»René Maublanc
«ِال ــوار» الش ــاب ،بش ــكل خ ـ ّ
ومناضـــا
( )1960 - 1891أســـتاذًا للفلســـفة بمدينـــة «نانـــت»،
ً
سياس ــياً ،وه ــو م ــن جم ــع «كّت ــاب الهايك ــو الفرنس ــيين الج ــدد»
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لمجـــات ،مثـــل «الباقـــة» «»La gerbe
خاصـــة
ّ
بفضـــل أعـــداد ّ
«المضخ ــة» « ،)1923( »La pompeالت ــي أوص ــى
 ،)1921(،أو
ّ
به ــا «ج ــول غوم ــان  ،»Jules Romain -بحم ــاس ،إل ــى ق ـ ّـراء
مجّل ــة «اإلنس ــانية .»l’Humanité -
ص ـ ِّـدرت موض ــة «الهايك ــو» إل ــى كن ــدا ،بفض ــل «ج ــان أوب ــرت
ُ
لورانجـــي ،)1942 -1896( »Jean- Aubert loranger« -
وإلــ�ى اليونــ�ان ،بفضــ�ل «جــ�ورج ســ�يفري  George Séf� -
 »erisالـــذي جلـــب مـــن دراســـته فـــي باريـــس ()1925-1918
مؤل ــف بعن ــوان «س ــتة عش ــر هايك ــو »Les seize haïkus -
َّ
الت ــي س ــتدرج فيم ــا بع ــد ف ــي مؤل ــف «دفت ــر الدراس ــةCahier-
 .)1940( »d’étudeوفــي ســنة  1942كان مؤلَّفــه «مائة جملة
للعـــرض» « »Les cent phrases pour evantailللمؤلِّـــف
ـؤرخ بـــ (،)1926-1927
«بــول كلوديــل  »Paul Claudel -المـ َّ
والــذي كانــت منشــوراته الثالثــة األولــى التــي ظلــت ســرية فــي
متأخ ــرة له ــذه الحقب ــة األول ــى :ل ــم
الياب ــان ،بمثاب ــة اس ــتعادة
ِّ
ـا مجموع ــة قصائ ــد هايك ــو ب ــل قصائ ــد ذات نفح ــة
تك ــن أص ـ ً
مش ــابهة.
بعــث ،بصفة
ي
ـوف
ـ
س
لكنه
ـو»،
ـ
بـ«الهايك
ـام
ـ
االهتم
ـو
ـ
يخب
ســوف
ُ َ
مذهلة ،ســنة  ،1971مع «غانكا  :»Renga -مجموعة شــعرية
بأربــع لغــات ،صــدرت عــن «دار غاليمــار» ،مــن ِقَبــل المكســيكي
«أوكتافي ــو ب ــاث  ،»Octavio Paz -والفرنس ــي «ج ــاك غوب ــو
  ،»Jaques Roubaudواإليطالـــي «ِادواردو ســـانكنيتي - »Edoardo Sanguenittiوالبريطانــي «شــارل تومالنســون
  ،»Charles Tomlinsonبقــي األصدقــاء األربعــة منزوون،ينكبــوا علــى مناظــرة شــعرية ،علــى
فــي فنــدق باريســي ،كــي ّ
طريقة «سالسل القصائد  »Chaines de poèmes -اليابانية.
أول مــن أدخــل «الهايكــو» إلــى اإلســبانية:
وكان «بــاث» ،آنــذاكَّ ،
ترجــم أشــعار «باشــو  »Bâchoســنة  ،1956وفــي ســنة ،1987
تتضمــن -أيضـاً -مجموعتــه « - Arbol adentroالشــجرة
ســوف
َّ
«خورخـــي لويـــس
تتحـــدث» قصائـــد «هايكـــو» .لقـــد أســـهم ُ

بورخي ــس» -أيضــاً -ف ــي ازده ــار اللّغ ــة اإلس ــبانية ،بمجموعت ــه
المضمن ــة ف ــي ديوان ــه «الع ــدد».)1981( ،
« 17هايك ــو»
َّ
الحائز على نوبل ( )2011يعتمد «الهايكو»
يرجـ�ع الفضـ�ل إلـ�ى «ريجينالـ�د هوراس باليـ�ت  Reginald Hor� -
 ،)1898- 1964( »ace Blythعلــى الخصــوص ،فــي االســتقبال
المده ــش لـ«الهايك ــو» ف ــي اللّغ ــة اإلنجليزي ــة ،حي ــث كان لألج ــزاء
األربعــة لمؤلَّفــه «أونتولوجيا الهايكــو» ( ،)1949-1952ثم لمؤلَّفه
«تاريــخ الهايكــو» ( )1964صــدى عظيــم ،أصبــح «باليــت »Blyth
مصــدر إلهــام لكّتــاب مــن «الجيــل الضائــع» ،مثــل «كاري ســنايدر
  »Gary snayderأو «جــاك كيــرواك .»Jack Kerouac -أمـــا بالنســـبة إلـــى الروائـــي األميركـــي ،ذي األصـــل اإلفريقـــي
ّ
«ريتشــار رايــت  )1960- 1908( »Richard Wright -فــإن قّلــة
مــن القـّـراء الفرنســيين لمؤلَّفــه «طفــل مــن البــاد un enfant du -
 ،»paysوبعــده «الولــد األســود  ،»Blake Boy -قــد علموا بأنه قد
كتــب أكثــر مــن « 4000هايكــو» :لقــد أنصفتــه ،أخيــراً ،انطولوجيــا
حديث ــة( .)4ل ــم نع ــد نعت ـّد ،منذئ ـٍذ ،بمؤلِّف ــي «الهايك ــو» الناطقي ــن
باإلنجليزيــة ،مــن األميركي «جون اشــبيري ،»John ashbery -
إلــى اإلرلنــدي «ميكايــل هارتنيــت »Michael Hartnett -و«بــول
مولــدون .»Paul muldoon -
جذبـــت قـــراءة «رجنالـــد هـــوراس باليـــت Reginald Horace -
خصه
« ،Blythفيليب جاكوتيت  ،»Philippe Jaccottet -الذي َّ
ال قريبـ ًا
بمقــال ســنة ( ،)5()1960قبــل أن يــزاول ،هــو نفســه ،شــك ً
مــن «الهايكــو» فــي مجموعتــه الشــعرية «أجــواء» «.)1967( »Airs
يتمتــع «الهايكــو» بحيويــة شــديدة؛ إذ اعتمــده الســويدي «تومــاس
َّ
ترانس ــترومر  »Tomas Transtromer -الحائ ــز عل ــى جائ ــزة
المفض ــل ،من ــذ أن أجبرت ــه حادث ــة دماغي ــة عل ــى
نوب ــل ،ش ــكله
َّ
إم ــاء قصائ ــده.
فــي فرنســا ،ال زالت ترجمــات «روجي مونييه ،»Roger munier
وموريـــس كويـــود  »Maurice coyaud -و«رينيـــه ســـييفير -
 ،»René Siefferdأو«جــون تيتــوس كارميــل Joan Titus - -
 ،»Carmelتلهــم الشــعراء .كمــا توجــد هنــاك جمعيــة فرانكوفونية

لـ«الهايك ــو»( ،)6وجمعي ــة لدع ــم «الهايك ــو» ،وتنظي ــم مهرجان ــات
ومباريــات للهــواة .
لق ــد كان «رون ــي موب ــان  »René Maublanc -يتمّن ــى ،س ــنة
( ،)1920فــي مجّلــة «الباقــة» ،»La Gerbe« -أن يصبــح «الهايكو»
كل اإللهامات المجهولة
مألوفـاً ،علــى أوســع نطاق «لكي ال تصبــح ّ
ـن» ..يبــدو أن أمنيتــه قــد تحقَّقــت.
ضائعــة بالنســبة إلــى الفـّ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
Le Magazine littéraire, N:517, mars 2012
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺻﻠﺤﺎﻥ
الهامش:
عيد طبعه ،تحت عنوان «الهايكو :القصائد الهجائية اليابانية».
(ُ )1أ َ
عيد نشر هذا الديوان سنة  ،2003وسنة .2011
(ُ )2أ َ
( :Hijines )3تعنــي (مؤلِّفــي الهايكــو الفرنســيين) .للقــراءةclapotis« :
 »d’étoileمئة هايكو مختارة من طرف «بانزيك بالنش» لـ«جوليان فوكانس».
(« )4هايكــو :ذلك العالــم اآلخر»« ،ريتشــارد رايــت ،»Richard Wright -
مترجم من اإلنجليزية ( )Etats – Unisمن طرف «باتريك بالنش»،2009 ،
طبعة « - La table rondeالطاولة المستديرة».
(« )5فليب جاكوتيت»« ،الشرق الشفاف» ،أعيد طبعه في «دار غاليمار».1987 ،
( A.F.H )6جمعيــة فرانكفونيــة لـ«الهايكــو»Martine Gonfalone- ،
.Modigliani
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نغوغي واثيونغو..

أرنب الحكايات اإلفريقية

يوسف توفيق

ُي َعـّد الكاتــب الكينــي «نغوغــي واثيونغــو» مــن األســماء الالمعــة
فـــي عالـــم األدب ،ومـــن المعارضيـــن األلـــّداء لسياســـات مـــا
ـردد اس ــمه ،ف ــي الس ــنوات األخي ــرة،
بع ــد االس ــتعمار ،وق ــد ت ـ َّ
المرشــحين (فــوق العــادة) لجائــزة «نوبــل» األدب.
بوصفــه مــن
َّ
كل م ــن (تش ــينوا اتش ــيبي ،وول س ــوينكا،
وه ــو -إل ــى جان ــب ّ
وصينبيــن عثمــان ،ونجيــب محفــوظ ،وآســيا جبــار ،وســيدار
س ــنغور ،وآي ك ــور آرم ــاه ،وغوس ــتينو نيت ــو) -م ــن األق ــام
اإلفريقي ــة الت ــي ولج ــت إل ــى العالمي ــة ،بصم ــت ،عل ــى مس ــار
إبداع ــي مش ــرق.
ُوِل ــد «نغوغ ــي واثيونغ ــو» باس ــم «جيم ــس واثيونغ ــو» ،س ــنة
 ،1938ف ــي «كاميريت ــو» ق ــرب «نيروب ــي» عاصم ــة «كيني ــا»،
وع ــاش طفولت ــه ف ــي عائل ــة كبي ــرة ،مؤلَّف ــة م ــن أب وأرب ــع
ـا ،وغن ــم م ــن جمي ــع مباه ــج
زوج ــات وثماني ــة وعش ــرين طف ـ ً
وتحلــق حــول النــار
ـتمر فــي الحقــول،
ُّ
الطفولــة ،مــن ركــض مسـ ّ
ف ــي الليال ــي المقم ــرة ،إل ــى االس ــتماع للخراف ــات والحكاي ــات
تتخ ــذ م ــن الش ــخصيات الحيواني ــة
اإلفريقي ــة ،الت ــي غالب ـ ًا م ــا َّ
ـث رســائلها ومنــح عظاتهــا ،وخصوصـ ًا األرنــب الــذي
أبطــا ًال لبـ ّ
يتماه ــى مع ــه األطف ــال ،ألن ــه يس ــتطيع -بالرغ ــم م ــن ضع ــف
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يتغلــب علــى الوحــوش الضاريــة ،مســتخدم ًا ذكاءه
بنيتــه -أن َّ
وفطنت ــه.
قدم ــه إل ــى
ـه
ـ
ل
ـل
ـ
عم
ل
أو
ـود»
ـ
األس
ـيس
ـ
«القس
ـرحية
ـ
مس
كان ــت
َّ
َّ
ّ
األول فـــكان «ال تبـــك ..يـــا
أمـــا عملـــه الروائـــي َّ
الجمهـــورّ ،
ـور في ــه -م ــن خ ــال وجه ــة نظ ــر
ـ
ص
ـد
ـ
وق
(،)1962
طف ــل»،
ِّ
ـاب األســود «نجوروجــي» -حالــة الصــدام بيــن الثقافتيــن:
الشـ ّ
اإلفريقيــة ،واألوروبيــة ،خــال الفتــرة مــا بيــن  1952و،1956
وه ــي الفت ــرة الت ــي ش ــهدت تصعي ــد متم ـ ِّـردي «الم ــو م ــو» عل ــى
الس ــلطات اإلنجليزي ــة.
مودع ـ ًا اللغ ــة
ف ــي س ــنة  ،1977نش ــر رواي ــة «تويج ــات ال ــدم» ّ
كل م ــن الرواي ــة،
اإلنجليزي ــة ،لتك ــون أعمال ــه الالحق ــة ،ف ــي ٍّ
والمســرح ،وأدب األطفــال ،باللغــة المحلِّّيــة «الكيكويــو» ،ولــم
يعــد إلــى اللغــة اإلنجليزيــة ّإل مــع بعــض الكتابــات التــي تنــدرج
التأم ــات
ضم ــن النث ــر التفس ــيري ،ف ــي ش ــكل مجموع ــة م ــن ُّ
والمالحظـــات حـــول الكتابـــة والثقافـــة اإلفريقيَتْيـــن ،وهـــي،
عل ــى التوال ــي:
يوميات كاتب في السجن.
 موقوفّ ..الكّتاب في السياسة.
ُ -

 ماسورة قلم. تصفية استعمار العقل.وتســـرد روايـــة «تويجـــات الـــدم» تفاصيـــل جريمـــة قتـــل،
ضحيته ــا رج ــل أعم ــال يعم ــل
حدث ــت ف ــي الس ــتينيات ،وراح
َّ
ف ــي مج ــال الصناع ــة ،ف ــي بل ــدة الم ــوروغ الحديث ــة البن ــاء،
بينم ــا َّاتجه ــت أصاب ــع االّته ــام إل ــى أربع ــة م ــن المش ـ َـتبه به ــم،
أوجـــه عالقاتهـــم المتشـــابكة« :منيـــرا»
َّ
ســـتتبين ،مـــن بعـــدُ ،
ـدرس ف ــي المدرس ــة االبتدائي ــة ،و«وانج ــا» ،و«كاريغ ــا»،
الم ـ ِّ
العمالــي ،و«عبــد اهلل» الــذي يمتلــك ماضيـ ًا
النقابــي والمناضــل ّ
مش ـ ِّـرف ًا ف ــي مقارم ــة االس ــتعمار اإلنجلي ــزي .وق ــد رص ــد فيه ــا
ـوالت المجتم ــع الكين ــي ،قب ــل االس ــتقالل وبع ــده ،وب ــزوغ
تح ـ ُّ
المتوســطة المتأرجحــة بيــن النيــو كولونيالية ومطالب
الطبقــة
ِّ
الثقاف ــة القومي ــة .وق ــد ج ــاءت الرواي ــة حافل ــة بذك ــر بش ــاعات
االســتغالل الكولونيالــي لــأرض والشــجر والبشــر .وبــدت فيها
ب ــاده مث ــل زه ــرة يانع ــة ،نبت ــت ف ــي أرض أفريقي ــة ،لك ــن
الديــدان ذات األذرع واألرجــل العديــدة تكالبــت عليهــا ،فاســتحال
لونــي الــدم والذبــول .يقــول علــى
لونهــا بيــن األحمــر واألصفــر؛ َ
لس ــان بطل ــه مني ــرا« :صحي ــح ..زه ــرة أكله ــا ال ــدود ..زه ــرة
ل ــن تثم ــر ..ل ــذا يج ــب علين ــا أن نقت ــل الدي ــدان دائمــاً ..يك ــون
للزه ــرة مث ــل ه ــذا الل ــون ،إذا ُحِرم ــت م ــن الن ــور»« .تويج ــات
ال ــدم» ،ترجم ــة :س ــعدي يوس ــف ،ص.39

األم ..أمسكوهم صغارًا!
واثيونغو واللغة ّ
دافــع «واثيونغــو» عــن اللغــات اإلفريقيــة ،ودافــع -باســتماتة-
ع ــن جدارته ــا بحم ــل ل ــواء األدب اإلفريق ــي أكث ــر م ــن اللغ ــات
ـــدر بـــه كتابـــه
ص َّ
األوروبيـــة ،وقـــد جـــاء فـــي اإلهـــداء الـــذي َ
ـكل أولئــك الذيــن يكتبــون
«تصفيــة اســتعمار العقــل»« :امتنانـ ًا لـ ّ
ـكل أولئ ــك الذي ــن صان ــوا ،عل ــى َم ـّـر
باللغ ــات اإلفريقي ــة ،ول ـ ّ
الســـنين ،كرامـــة األدب والثقافـــة والفلســـفة والكنـــوز التـــي
حملته ــا اللغ ــات اإلفريقي ــة».
رأى «واثيونغــو» أن الســبيل إلــى تحـ ُّـرر إفريقيــا هــو «القطيعــة
الحقيقي ــة م ــع االس ــتعمار وحلفائ ــه م ــن الح ـّـكام المحلِّيي ــن»،
بالهويـــة ،واالنغـــراس فـــي تربـــة أصيلـــة ،وعـــدم
والتشـــبث
ّ
ُّ
االنج ــرار م ــع هيمن ــة لغ ــة المس ــتعمر؛ فالكثي ــر م ــن المش ــاكل
تتخبــط فيهــا الشــعوب اإلفريقيــةَ ،مَرّدهــا إلــى السياســة
التــي
َّ
االســتعمارية ،التــي تهلــك الحرث والنســل ،وتشــيع التشــرذم؛
بإثارتهــا للنــوازع القبليــة ،مــن بــاب «فـ ِّـرق َت ُس ـْد» .وكثيــرًا مــا
ـث األدب ــاء األفارق ــة عل ــى الكتاب ــة بلغاته ــم اإلفريقي ــة
كان يح ـ ّ
ـعرية وعمقــ ًا ع ــن اللغ ــات
األم ،فه ــي -ف ــي نظ ــره -ال تق ـ ّ
ـل ش ـ ً
ّ
األوروبيـــة ،كمـــا أنـــه دعـــا إلـــى اســـتلهام روح الخرافـــات
والحكاي ــات اإلفريقي ــة القديم ــة ،وأس ــلوبها.
وقــد وجــد «واثيونغــو» في اللغــة المحلِّّية «الكيكويو» مســاحات
كبي ــرة لإليح ــاء والتعبي ــر والرم ــز واإلفص ــاح ع ــن مكنون ــات
النفـــس وخواطرهـــا ،واختالجـــات الـــروح ومكابداتهـــا .كمـــا
اعتبرهــا مســتودع أســرار الجماعــة وحامــل ثقافتهــا .وال تتجلّى
أهمّيته ــا ف ــي التعبي ــر والتواص ــل فحس ــب ،ب ــل -أساس ـاً -ف ــي
ِّ
المتراكمتْين عبــر التاريخ،
ـانيَتْين
َ
نقــل الخبــرة والتجربــة اإلنسـ َّ

ـاوة علــى أنهــا ِّ
التوســط الرئيســة بين اإلنســان
تمثــل وســيلة
عـ ً
ُّ
ـور
ـ
تص
ـن
ـ
ع
ـوص،
ـ
الخص
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
ف
ـد،
ـ
يبتع
ال
ـه
ـ
إن
ـم؛
ـ
والعال
ُّ
«هايدج ــر» ال ــذي يق ــول إن اللغ ــة ه ــي« :بي ــت الكينون ــة ال ــذي
يقي ــم في ــه اإلنس ــان».
لقــد فطــن المســتعمر إلــى أن غــزو العقــل أهـّـم مــن غــزو األرض،
يمـــرر عـــن طريقهـــم،
وهـــو ال يجـــد أفضـــل مـــن األطفـــال كـــي ِّ
مخططات ــه الهّدام ــة ،لذل ــك كان ش ــعاره «أمس ــكوهم صغ ــاراً».
َّ
ومــن هــذا المنطلــق ،هــو يــرى فــي إقــدام المســتعمر علــى فــرض
لغت ــه خط ــوة تدميري ــة لعالق ــة الطف ــل بلغت ــه ،وقطعــ ًا للحب ــل
ـؤدي إل ــى م ــا
الس ـ ّـري ال ــذي يربط ــه بثقافت ــه وتاريخ ــه؛ م ــا ي ـ ّ
يس ـّـميه باالغت ــراب الكولونيال ــي ،ال ــذي قط ــع صل ــة حساس ــية
ذل ــك الطف ــل ببيئت ــه االجتماعي ــة ،وبيئت ــه الطبيعي ــة («تصفي ــة
اس ــتعمار العق ــل» ،ص ،)44وجعل ــه ي ــرى عالم ــه وثقافت ــه م ــن
منظ ــور المس ــتعمر ال ــذي يقب ــع ف ــي مرك ــز العال ــم؛ عالم ـ ًا مغلَّف ـ ًا
بالحطــة والمهانــة وبــطء التفكيــر ،مســتعيدًا بذلــك جميــع الصــور
ّ
واالس ــتعارات الت ــي نس ــجها الغ ــرب ع ــن إفريقي ــا الغارق ــة ف ــي
الجهــل والعمــى ..ومثــال ذلــك مــا عبــر عنــه «هيجــل» ،حيــن قــال
تخيــم عليهــا عبــاءة الليل الســوداء.
إن إفريقيــا هــي أرض طفولــة ِّ
ـا ،ح ــارب فيه ــا
ورغ ــم حيات ــه ،الت ــي كان ــت صراعــ ًا متواص ـ ً
علــى واجهــات متعـ ِّـددة ،اســتطاع أن يوصــل صوتــه إلــى أبعــد
الح ــدود والمج ـّـرات ،ول ــم يمنع ــه المن ــع والتضيي ــق والس ــجن
والنف ــي م ــن مقاوم ــة َمــّد االمبريالي ــة العالمي ــة ،وم ــن كش ــف
ب ــؤس األنظم ــة المحلِّّي ــة الموالي ــة له ــا؛ وبذل ــك يك ــون (أرن ــب
الحكاي ــات اإلفريقي ــة) ال ــذي اس ــتطاع الصم ــود رغ ــم قس ــاوة
الغاب ــة وض ــراوة وحوش ــها.
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إصدارات

اء ّ
سن أوريد
مكة» ل ِ َح َ
«ر َ َو ُ

حج أم استكشاف؟
رحلة ّ

د .خالد طحطح
ْب).
َر َواء :ممــدودة ،بفتح الــراء ،تعني( :ع ـذ ٌ
بضــم الــراء ،تعنــي( :المنظــر
والــر َواء،
ّ
ُّ
الحســن) .وقــد اختــار الــراوي حســن أوريــد
الح ّجيــة ،مــع أن كال
المعنــى َّ
األول لرحلتــه َ
مكة .لقد وســم
المعنيْين يســتقيمان لوصف ّ
َ
مكة (رحلــة)»،
ـوان:
ـ
بعن
ـر
ـ
األخي
عملــه
«ر َو ُاء ّ
َ
الصــادر -حديثــاً -عــن مطبعــة المعــارف
الجديــدة( ،الربــاط ،2017 ،فــي 275ص).
مكــة» تعنــي المــكان العــذب ،حيــث
«ر َواء ّ
َ
الكعبــة المشـّـرفة ذات المنظــر الحســن ،التي
ـاج شــعورًا باالرتيــاح،
تقــذف فــي قلــب الحـ ّ
ـوي
ُ
وتلقــي فــي روعــه معانــي اإليمــان ،وتقـّ
فيــه -بتعبيــر محمــد العبــدري الحاحــي،
صاحــب الرحلــة المغربيــة -بصيــرة
المتفكــر.
وتســدد فكــرة
المتبصــر،
ِّ
ِّ
ِّ
المــرة -وعلــى غيــر عادتــه -اختــار
هــذه ّ
الروائــي والكاتــب «حســن أوريــد» أن ُيهــدي
رحلتــه لوالديــه ،تعبيــرًا عــن امتنانــه
وتقديــره لهمــا ،وهــو ال يديــن لهمــا ،فقــط،
بمــا أصبــح عليــه اليــوم ،ومــا صــار إليــه،
ـص
بــل لآلخريــن نصيــب مــن ذلــك ،فقــد خـ ّ
كلمــة شــكر لمــن الزمــوه خــال ســاعات
العســرة ،ولــم يبخلــوا عليــه بالعــون
لمح
والمســاعدة ،ذاكــرًا أســماء َّ
معينــة .وقــد َّ
ماديـ ًا فــي ظــروف
إلــى بعــض مــن ســاعدوه ِّ
حرجــة ،لــم يشــر إليهــم باالســم؛ إجــا ًال
لخصوصياتهــم ،ولــم ينــس
لهــم وصونــ ًا
ّ
التذكيــر ،فــي اإلهــداء ،بالــدور الكبيــر للمــرأة
فــي حياتــه؛ إنهــا الجــّدة التــي يعــود إليهــا
الفضــل فــي نشــأته تحــت ظــال القــرآن.
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رحلة َح ّج أم استكشاف؟
التوجــه مــن مدينــة «مكنــاس»
العــزم علــى
ُّ
الزيتــون التاريخيــة ،إلــى العاصمــة
االقتصاديــة «الــدار البيضــاء» لشــّد الرحــال
إلــى بيــت اهلل ،ومنهــا عبــر الطائــرة إلــى
المقدســة ،هــي تجربــة جديــدة
الديــار
َّ
ألول مـّـرة فــي حياته،
ـراوي،
ـ
ال
ـيخوضها
سـ
َّ
فهــل هــو عــزم حقيقــي علــى أداء فريضــة
تهــرب منهــا ،بدعــوات
ّ
الحــج التــي طالمــا ّ
ُعرضــت عليــه ســابقاً ،بــأدب ولباقــة؟.
أمــه شــديدة فــي
وطالمــا كانــت رغبــة ّ
تحقيــق حلمهــا فــي الحيــاة ،وعــارض هــو
الحج
ذهابها إلــى الديــار َّ
المقدســة ،بوصــف ّ
مخاطــرة غيــر متوقَّعــة النتائــج ،وإلقــاء
بالنفــس إلــى التهلكــة بالنظر إلــى الحــوادث
المتواتــرة عــن ضحايــا االزدحــام والحرائق.
يتعلــق األمر ،هــذه المــرة ،برغبــة ذاتية
فهل َّ
للعــودة إلــى نبــع اإلســام الصافــي وأداء
الركــن الخامــس مــن أركانــه ،أم أن األمــر ال
يعدو مجـ َّـرد تجربة استكشــافية؟ كيف انتقل
ـج
ـأة ،مــن رافــض
الــراوي ،فجـ ً
ِّ
متعنــت للحـ ّ
ٍ
بتمــاه
إلــى ُمقبــل عليــه؟ هــل األمــر يتعلَّــق
ـج لألنثروبولوجي
غيــر معَلــن مــع ّ
قصــة حـ ّ
عبــد اهلل حمــودي؟
تــدور فــي ذهــن الــراوي خواطــر شــّتى،
تتجاذبــه وتأخــذ بتالبيــب فكــره ،جعلــه
ذلــك يســتحضر تجربــة ســابقة لعالــم
أنثروبولوجــي شــهير؛ يتعلَّــق األمــر
بـ(عبــد اهلل حمــودي) األســتاذ فــي جامعــة
المتحــدة
«برنســتون» فــي الواليــات
َّ

األميركية ،وصاحب أطروحــة «األضحية
وأقنعتهــا» وكتــاب «الشــيخ والمريــد» .لقد
الحنيــن
حــرك هــذا األخيــر ،ذات يــوم،
َ
َّ
والشــوق إلــى مــا سـّـماه بيتــه الوجدانــي،
الحــج ،وكتــب عــن تجربتــه
فعــزم علــى
ّ
بأســلوب مغايــر ،برؤيــة مختلفــة،
قصــة ِّ
مؤثــرة ،قــام بهــا عــام
ِّ
متحدث ـ ًا عــن ّ
حــج:
 1999إلــى ّ
ســماها «حكايــة ّ
مكــةَّ ،
مكــة» ،يرويهــا بمنظــور عيــن
موســم فــي ّ
الحــاج واألنثروبولوجــي المستكشــف،
ّ
الــذي عقــد العــزم علــى نقــل أحاسيســه
الخاصــة وتجــارب
ومشــاعره وتجربتــه
ّ
مرافقيــه ،إلــى العمــوم ...يقتــرح حمودي
ـج؛ فهــو ليــس
تصـ ُّ
ـورًا جديــدًا لمعنــى الحـ ّ
ـرد طقــوس مرســومة ســلفاً ،بــل هــو
مجـ َّ
تعــدد ،وَأَنــوات تبحــث عــن
اختــاف،
ُّ
الخــاص الفــردي ،وتمثُّــاث ورغبــات
تتصــارع ،هــو -أيضــاً -أشــكال مــن
الســلوكات اليوميــة المغايــرة للروتيــن،
وترويــض علــى فكــرة االختــاط
باآلخريــن ،واستكشــاف لألســواق
وللمجــال ،أو مــا دعــاه (اإليمــان) ،فــي
التيــارات التجاريــة .حضــرت الدوافع
قلب ّ
العلميــة واالستكشــافية وأدواتهمــا فــي
رحلــة عبــد اهلل الحمــودي ،الــذي حــاول
ـج ،بوصفهــا
تحليــل شــعائر فريضــة الحـ ّ
خاصــة بمســلمين يعيشــون فــي
ظاهــرة ّ
العالــم المعاصر .فهــل غابت هــذه الخلفية
الح ِّجّيــة؟ ،ومــاذا
عــن رحلــة حســن أوريــد َ
بشــأن دوافعــه؟ وأيــن تختلــف عــن دوافع
األنثروبولوجــي؟

دوافع الرحلة :الوفاء بالنذر
يعتــرف الروائــي ،فــي البدايــة ،بالســبب
وفــاء
الح ّجيــة؛ إنــه
ٌ
المباشــر لرحلتــه َ
لنــذر قطعــه ذات يــوم ،فــي حالــة ضعــف
ومواســاة لقريبتــه التــي توفِّــي ابنهــا،
فارتــأى التكفُّــل بمصاريــف َح ّجهــا ،هــي
ـزن فقـِد فلذة
وزوجهــا؛ لعــل ذلــك ينســيها حـ َ
ألحــت عليه كــي يصحبهمــا ّ
وإل
كبدهــا ،وقــد َّ
يذهبا...تــذرع بضيــاع وثائــق ســفره
فلــن
َّ
المؤسســة التــي كان يشــتغل عضــوًا في
في
َّ
ـس باالرتيــاح بســبب ذلك ،فقد
أحـ ّ
إداراتهــاَ ..
ِ
ـل مــن النــذر الــذي قطعــه على
أصبــح فــي حـّ
نفســه ،غيــر أن األوراق ُو ِجــدت فــي النهاية،
وتوصــل بهــا كاملــةً ،بعــد بحــث قصيــر مــن
َّ
ـول
ـ
تح
ـه..
ـ
ّات
ف
مل
ـا
ـ
ثناي
ـن
ـ
بي
ـؤول
ـ
المس
ِقَبــل
َّ

توجــس ،إذ لــم يعــد األمــر هــزالً،
الفــرح إلــى ُّ
قصــة حقيقيــة بالنســبة
فالحــج ســيصبح ّ
ّ
ـجعته زوجته ،واســتغربت
إليــه ،قريبـاً .شـ َّ
لتوجم وجهــه وشــروده غير المفهــوم ،على
ُّ
خــاف مــا جــرت بــه العــادة بيــن المغاربــة؛
يعــم الفــرح وتغمــر الســعادة مــن
حيــث ّ
أتيحــت لــه فرصــة العمــر ،فرصــة أداء تلــك
الفريضــة.
كبلــه
لــم يكــن هــذا النــذر هــو الوحيــد الــذي َّ
ـبب
ـج ،فقــد كان هنــاك سـ ٌ
للتفكيــر فــي الحـ ّ
المــرة،
شــخصي ونــذر آخــر َق َطعــه ،هــذه ّ
ّ
علــى نفســه؛ كان ذلــك فــي صيــف ســنة
المبرحــة التــي
 ،2006حيــن عاودتــه االآلم ِّ
كان يعانــي منهــا لزهــاء عشــر ســنوات،
طبــي ،فقــد أجــرى ســابق ًا
نتيجــة خطــأ ّ
تصحيحيتين في فرنســا ،لم ُتكلّال
عمليتين
َّ
َّ
بالنجــاح ،وعــزم ،أخيــراً ،علــى أن يقصــد
طبيبـ ًا مغربيـ ًا فــي مستشــفى عمومــي ،وقد
حالت ظــروف اإلدارة الترابيــة ،في مكناس،
الفلحــي الكبيــر
ـؤولياتها ،والمعــرض ّ
ومسـ ّ
ـنة
الــذي أقيــم فيهــا ،دون تأجيــل العمليــة سـ ً
أخــرى .فــي النهايــة ،حضــر فــي الموعــد
المحـ َّـدد ،ولم يكــن واثق ـ ًا هــذه المـّـرة -أيضاً-
من نتيجة العملية الثالثة في حياتــه ،وآالم
مبرحــة اعتصرتــه بعــد إجرائهــا ..أشــعل
ِّ
التلفــاز قصـ َـد التســلية ،بالصدفــة ،فوقعــت

عينــاه علــى برنامــج حــواري فــي إحــدى
القنــوات الفرنســية مــع الناشــطة الحقوقيــة
اإليرانيــة «نســرين عبــادي» ،الحائــزة علــى
جائــزة نوبل...باغتهــا الصحافــي بســؤاله
عمــا إذا كانــت تؤمــن بــاهلل ،فأجابــت دون
ّ
تــردد :نعــم .كان الروائــي -بالرغــم مــن
ُّ
تفتحــه -يحســبها علمانيــة ،بــل ملحــدة؛
ُّ
لدفاعهــا المســتميت عــن الســفور ومعاداتهــا
لـ«التشــادور»؛ اللبــاس المفــروض علــى
حاورهــا
النســاء فــي إيــران .حكــت عبــادي ِلُم ِ
عــن مــرض أصــاب والدتهــا ،عجــز األطبــاء
فشــفيت والدتها،
عن شــفائه ،وقــد دعــت اهلل ُ
وعاشــت ،بعد ذلــك ،ســنوات طويلــة .أطفأ
الــراوي التليفزيــون ،وخطــرت لــه ،فــي
لحظــة ضعــف ،شــاردة فكــرة الذهــاب إلــى
وش ـِفي بعد
ـج ،إن هو اســتعاد عافيتهُ ،
الحـ ّ
العمليــة ،وكذلــك كان.

إشراقات وتداعيات
وبقــي النــذر َدْينــ ًا فــي عنقــه..
لقــد ُشــِفيَ ،
متهيبــ ًا مــن
ــو َف مــرارًا وتكــراراً ،وكان َّ
َس َّ
فللحــج مــا بعــده ،فكيــف لــه أن
الفكــرة؛
ّ
يطــوي صفحــة مــن صفحــات حياتــه؟ هــل
يســتطيع أن يتخلّى عــن حياتــه الســابقة...
متع الدنيا...حظوة ..مناصب ...دعوات...؟

التكيــف مــع
هــل هــو قــادر ،فعــاً ،علــى ُّ
متطلَّبــات التغييــر التــي يفرضهــا المجتمــع
ـيتقيد كثيــرًا بعــد أداء
الحاج؟ سـ َّ
والدين علــى ّ
الفريضــة ،فهــل هــو مســتعّد لذلــك نفسـّـياً،
ومقتنــع وجداني ـ ًا وفكري ـاً؟ إنــه قــرار صعــب
فــي مســار شــخص مثــل حســن أوريــد .كان
أول ناطــق باســم القصــر الملكــي ثــم والي ـ ًا
َّ
على جهة مكنــاس تافياللت .لقد اســتحضر،
نســب إلى قائــد من
فــي هــذا الســياقّ ،
قصــة ُت َ
قــواد قبيلــة «امتوكــة» فــي القــرن التاســع
ـج ،وســأل عــن الدعاء
عشــر ،ذهــب إلــى الحـ ّ
المفضل فــي جنبات الكعبــة ،فقيل لــه :دعاء
ـم أغننا بحاللك عــن حرامك،
الرســول« :اللهـ َّ
فــرد قائــاً:
وبطاعتــك عــن معصيتــك»َّ ،
ذهبــت اإلمــارة إذن! فهــل كان حســن أوريــد
ـول مــن حــال إلــى حــال؟ ما
عازمـ ًا علــى التحـ َّ
ـورة ،إذا
ـج وزيــارة المدينــة المنـ َّ
جــدوى الحـ ّ
ـج هجــرة إلــى
لــم َّ
يتغيــر الفــرد؟ أليــس الحـ ّ
اهلل ورســوله؟ هكــذا يقـّـر الــراوي باألثــر الــذي
خلَّفتــه هــذه الفريضــة فــي نفســه.
رحلــة الروائــي هــي عــودة إلــى اســتذكار
جــزء مــن الماضــي؛ عــودة إلــى شــبح
الطفولــة ،إلــى بعــض المراحــل المفصليــة،
واســتحضار لأليــام الدراســية األولــى
فــي منطقــة إفــران الشــديدة البــرودة
بســبب تســاقط الثلوج...طبيعــة التكويــن
األدبيــة ،والتقلب بيــن كتابات
واالهتمامــات ّ
طه حســين و«رســالة الغفــران» ألبــي العالء
المعــري ،مــا يجمعهمــا العمــى واإلبــداع...
ّ
التحــول إلــى قــراءة
نادرة...ثــم
عبقريــة
َّ
أدبيــات الماركســيين العرب :حســين مــروة،
ومهــدي عامــل ،والطيــب تيزينــي ...بعدهــا،
اإلبحــار فــي مشــروع الجابــري ،وكتابــات
العروي ،النقيضيــن اللذيــن ال يجتمعــان....
انفتــح فجــأة علــى الغــرب ،وبالخصــوص
علــى اللّغــة الفرنســية :بــدأ بقــراءة ألشــهر
كتابات المستشرقين :ماكســيم رودينسون،
ومونتغمــري ،واتوكولدزهيــر ..وأخيــرًا
كتابــات «فرويــد» رائــد التحليــل النفســي،
الــذي شـ َّـكك فــي األديــان؛ وبالخصــوص في
كتابــه «موســى وعقيــدة التوحيــد» .مســار
علمــي ِّ
مؤثــر ،أصبــح فيه عقلــه مضطربـاً..
السنة العاشرة  -العـدد  121نوفمبر 2017

73

ـردد صداهــا ،منهــا :هــل
تســاؤالت كثيــرة يتـ َّ
هنــاك -بالفعــل -ديــن ســماوي ،أم األمــر ال
كل مــن
يعــدو آهــات بشــرية؟ إنهــا معانــاة ّ
اقترب من حقل العلــوم اإلنســانية ،والعلوم
االجتماعيــة ،وغــاص في تفاصيــل مناهجها
ســتظل هــذه األســئلة تؤرقــه
وتفســيراتها.
ّ
كمــا أرقــت كثيريــن مــن قبلــه.
اســتحضر -وهــو فــي الطائــرة -مســار
حياتــه كامــاً :هواجســه ،وأحالمــه،
وطموحاتــه ،وكان يشــرك القــارئ فــي
رحلتــه وتفاصيلهــا ،وحتــى ال نفســد عقــدة
الروايــة ،وال نرتكــب خطيئــة إفشــاء أســرار
النهايــة ،نتــرك القــارئ -وجهــ ًا لوجــه-
مكــة»؛ آخــر إصــدار للناطــق
«ر َواء ّ
أمــام َ
الرســمي الســابق باســم القصــر الملكــي
والوالــي الســابق لجهــة مكنــاس تافياللــت؛
ليســتنطق ،بنفســه ،تفاصيل الذبذبات (من
ص )117-162التــي ســردها الــراوي ،علــى
مفصلــة تبتــدئ مــن مدينــة
شــكل يوميــات َّ
ـط بهــا الرحــال يــوم األربعــاء،
جـّدة التــي حـ ّ
 12ديســمبر ،وتنتهــي برحلــة العــودة يــوم
األحــد 30 ،ديســمبر ،مــن العــام 2017م.
بعدهــا ،تأتــي الهمــزات (مــن ص)163-184؛
همــزات النفــس ولقــاءات الناس مــن مختلف
تتغيــر
األعــراق ،وأحاديــث ذو شــجون
َّ
متعــددة،
بســرعة وتأخــذ أبعــادًا إنســانية
َّ
وفيــض مــن الرحمــات فــي لحظــات الخلــوة
وقــراءة القــرآن.
إنهــا إشــراقات (ص ،)254 - 185تتجلّــى
أول
فــي لقــاء الروائــي بالكعبــة
المكرمــة؛ َّ
َّ
ببكــة ،وفي هدوء المســجد
بيت ُبِني للنــاس ّ
النبــوي ،وتأثيــر دموع الخاشــعين مــن كبار
َّ
ومكثــف لذكريات
ـن ،واســترجاع حثيــث
السـ ّ
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بدايــة تســعينيات
باريــس ومارســليا،
َ
القــرن الماضــي ،وهــي تتداخــل مــع حيــاة
الصحــراء القاحلــة ،بواحــات درعــة،
ا فــي األزمنــة
وفكيــك ،وبنيونيــف ،تداخــ ً
واألمكنــة .بعــد اإلشــراقات ،تأتــي البشــائر؛
حديــث فــي الــروح والنفــس ،واســتذكار
لمحمــد أســد صاحــب «رحلــة الطريــق إلــى
َّ
مكــة» ،والضابــط والمستكشــف «فانســون
ّ
مونتــي» ،مــن هــؤالء الذيــن أســلموا بفضــل
وقصة الشــاب
أخالق اإلســام التي بهرتهمّ ،
مكــة ذات يــوم ،فمــا إن
التونســي الذي قصــد ّ
أمســك كســوة الكعبة المشـّـرفة حتى فاضت
شــجونه وتحـ َّـرك ضميــره ..شــخصيات من
بلدته ومحيطه يســتحضرها الراوي ،بشائر
تفجـ َـر رواؤهــا فــي رحــاب الكعبة المشــرفة،
َّ
ونهل منها ،وقــد قلبت -فعلي ـاً -حياته رأس ـ ًا
علــى عقــب.
ختــم وتداعيــات (مــن ص 255إلــى ص
 ،)275وحديــث عــن لقــاء مــع الــذات
ومواجهــة مــع النفــس ،وطــواف بحث ـ ًا عــن
وســعي وهرولــة
وســرها،
معنــى الحيــاة
ّ
ٌ
لجمــوع الســاعين الذيــن اســتجابوا لنــداء
الرحمن :لبيك اللهم لبيــك .كان باإلمــكان أن
ـج الــراوي مجـ َّـرد طقــوس جوفــاء
يكــون حـ ّ
ـؤدى مـّـر ًة فــي العمــر ،لكنهــا كانــت -علــى
تـ َّ
ً
ــر مــن
تفج
ال
ال
ز
مــاء
ذلــك-
مــن
العكــس
ً ُ
َّ َ
ـول إلــى َر َواء عــذب انبجس
األعماق ،ثــم تحـ َّ
مــن الداخــل .لــم تعــد الحيــاة كمــا كانــت فــي
الماضي؛ لقــد أضحت تلبيـ ًـة لنــداء اهلل وحده
ـتمر الشــوق والحنين إلى
ال شــريك له ،واسـ َّ
كل إعــان
مكــة ،منذئــذ ،يــراود الــراوي عنــد ّ
ّ
حــج جديــد.
عــن بــدء موســم ّ
ـاء،
ـكاء وال تصديــة...كان لقـ ً
حــج لــم يكــن ُمـ ً

اقتحــام
وهجــرة،
وخلــوة ،وخالصــاً،
ً
ً
َ
عقبــة ،ثــم أعقبــه قــرار فجائــيَّ ،اتخــذه
بعــد العــودة ،قــرار ال رجعــة فيــه؛ لقــد
طلــب إعفــاءه -رســمياً -مــن المنصــب الــذي
وأصــر علــى ذلــك ،بالرغــم
كان يشــغله،
َّ
مــن إلحــاح الزوجــة المصدومــة مــن القــرار،
وتأفــف األبنــاء الذيــن اعتــادوا علــى الســائق
َّ
األبهــة .مرحلة عصيبــة َم َّر
الرســمي وحيــاة َّ
بهــا :ضغــوط نفســية وعائليــة ،وهمــوم،
بقــوة،
ومتطلَّبــات حيــاة تفــرض نفســها َّ
وبالخصــوص بعــد قطــع الراتــب الســمين،
لقــد تزامــن ذلــك كّلــه مــع فــراغ الــراوي مــن
ترجمــة كتابــه ،حــول أزمــة الغــرب ،إلــى
اللّغــة الفرنســية.
هــل اســتطاع الــراوي ،أخيــراً ،كســر األغــال
قيدتــه فــي الســابق؟؛ ذلــك أنــه لــم
التــي َّ
يعــد مرهونــ ًا بمنصــب إداري وال مرتبطــ ًا
تحرر بعد أن نهل
بمســؤولية رســمية ،وهل َّ
مكــة ،واستنشــق أريجهــا؟ لكــن،
مــن َر َو ِاء ّ
ماذا يعنــي التخلّي عــن المنصب وربــط ذلك
بفريضة مــن الفرائض الدينيــة؟ هل هــو قرار
ُفجائــيَّ ،اتخــذه ،فعـاً ،بعــد أداء الشــعيرة،
مكــة؟
أم راودتــه الفكــرة قبــل
التوجــه إلــى ّ
ُّ
هــل يكشــف الــرواي -بالفعــل ،فــي جــزء مــن
كل الدوافــع التي
الحجيــة هــذه -عــن ّ
ســيرته ّ
جعلتــه يصـّـر علــى خيــاره ،رغــم معارضــة
أســرته؟ أال ُي َعـّد هــذا القــرار نوعـ ًا مــن اإلدانــة
المبطنــة لماضيــه؟ هــل َّاتخــذ قــراره ضمــن
َّ
منطــق التوبــة؛ أي توبــة الــراوي الــذي
اســتكمل الركن الخامس ،أم ألســباب أخرى؟
ذلــك مــا لــم يفصــح عنــه بشــكل صريــح،
ضمــن ثنايــا الحكايــة.

ﻛﺘﺐ

أعرف أنا ،أن األمر مرعب ،وأن
والدتنا من الممكن أن تقتل نفسها
من أجلنا ،وأن علينا التصّدي
لنكرانها لذاتها ،بهذا الشكل ،كما
نتصّدى لمرض عضال».

جون غرين

سيلفيا بالث

السالحف على طول
الطريق

الجانب المرح
أي كتاب يتناول الشاعرة
مازال ّ
األميركية «سيلفيا بالث» ،يحظى
القراء حول العالم .آخر
باهتمام ّ
هذه الكتب الصادرة ،حديثاً ،يحمل
عنوان «رسائل سيلفيا بالث» الذي
ألمها ،وأخيها،
تضم َن رسائلها ّ
َّ
وأشخاص آخرين.
يتضمن الكتاب رسائل «بالث»،
َّ
ويومّياتها ،وتفاصيل عنها ،لم
مكتشفة بالنسبة إلى القارئ
تكن َ
الذي عرف عن الشاعرة الصورة
المعروفة عن عالقتها المضطربة
بزوجها الشاعر «تيد هيوز» ،وعن
اكتئابها ،ثم إقدامها على االنتحار.
لكن رسائل «بالث» تكشف وجه ًا
آخر لها ،عاشق ًا للحياة ،ومحّب ًا
لفنونها ،في مختلف األشكال،
عبر عالقتها مع الطبيعة واأللوان
والطعام.
الحسي
الجانب
الرسائل
ُتظهر
ّ
المرح المحجوب طويالً ،خلف
َّب عليها الجانب
تحليالت ورؤى تغل َ
المأساوي من حياة «بالث»،
مرة.
من
ومحاوالتها االنتحار ،أكثر
ّ
المؤرخة
تقول في إحدى الرسائل
َّ
والموجهة إلى أخيها
سنة ،1953
َّ
تحدثه فيها عن
األصغر «دارين»ِّ ،
جيدًا ،كما
والدتهما« :أنت تعرف ِّ

دان براون

األصل ..حكاية عالم
يعود بطل «دان براون» «روبرت
النجدون» إلى الواجهة ،من جديد،
بعد صدور رواية جديدة للكاتب،
بعنوان «األصل» ،صادرة عن
دار نشر (دابلداي) في أميركا.
وكما هي عادة هذا الكاتب في
تناول موضوعات مثيرة للجدل،
قراءه ،في جميع
وبوليسية تجذب ّ
أنحاء العالم ،تتناول روايته
«األصل» حكاية العالِم «إدمون
توصل إليه من
كيرش» ،وما
َّ
تهز
اكتشافات علمية جديدة قد ّ
تتأسس الرواية على
العالم .كما
َّ
نظريات حول مفهوم السعادة.
والجدير بالذكر أن روايات
«دان براون» ،بدءًا من «شيفرة
دافنشي» مرورًا «بالرمز المفقود»
و«الجحيم» ،بيع منها أكثر من
 200مليون نسخة ،في جميع
أنحاء العالم ،وستصدر ،قريباً،
النسخة العربية لرواية «براون»،
عن «الدار العربية للعلوم».

«السالحف على طول الطريق»
هي الرواية األحدث ،للكاتب األكثر
مبيع ًا «جون غرين»؛ حيث القت
روايته «الخطأ في نجومنا» نجاح ًا
تحولها إلى فيلم
خاصة بعد
كبيرًا،
ّ
ُّ
سينمائي .الرواية الجديدة -أيضاً-
تعتبر من الروايات العاطفية،
شابة
فقد اختار الكاتب راوية ّ
في السادسة عشرة من عمرها،
تدعى «آزا» ،تعاني من وسواس
قهري ،وتخوض عّدة مغامرات
غامضة ،مع صديقها «ديفي».
ويبدو أن اختيار الكاتب لبطلته
يضمن ،من خالل هذه الشخصية،
مقاربته لكثير من التفاصيل التي
تتعلَّق بالمراهق العصري ورؤيته
السن -أيضاً-
للحياة ،وما في هذا
ّ
من اضطرابات مرحلة المراهقة،
بما تتركه من تأثيرات الحقة
الحب والصداقة ،وعدم
حول
ّ
تفهم البالغين لشخصية المراهق.
ُّ
فالبطلة «آزا» تحاول أن تكون ابنة
ِ
ومغامرة
جيدة ،وصديقة مخلصة،
ِّ
شجاعة ،تسعى للخروج عن النمط
الفكري الذي يحاصرها .يحاول
«جون غرين» ،دائماً ،االنتصار،
الحب والصداقة،
في كتابته ،لقيم
ّ
والقدرة على مواجهة صعاب
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الحياة ،من دون التنازل عن القيم
االنسانية النبيلة.
يقول «غرين» عن روايته« :هذه
أول محاولة لي للكتابة،
هي َّ
مباشرة» ،عن هذا النوع من
المرض العقلي الذي َّ
أثر في
حياتي ،منذ الطفولة .ورغم أن
القصة خيالية ،يمكن اعتبارها
ّ
شخصية جّدًا».

السرد؛ ما يجعل شخصيات
أبطالها تعيش ،لوقت طويل،
في ذهن القارئ .وفي هذا
العمل ،قامت «إليزابيث»
بإعادة شخصيات ،ظهرت
في روايتها السابقة «لوسي
بارتون» .هنا ،تستكمل عالم ًا
آخر لهذه الشخصية؛ عالم ًا
الحب والفقد
متكامالً ،محوره
ّ
تقدم الكاتبة بطالت
واألملَّ .
روايتها على أنهن نساء
لطيفات وجميالت ،متاقضات
في أفكارهن وطموحاتهن؛
فبينما تجد إحداهن وجودها
في االرتباط برجل ثري ،تجد
األخرى سعادتها في صفحات
يغير حياتها ،تماماً،
كتاب ِّ
وبطلة أخرى تكافح مشاعر
الغيرة والتخلّي .هناك-
أيضاً -بطل آخر ،عاصر حرب
فيتنام ،ويعاني من ذكريات
تلك الحرب المؤلمة ،فيفرض
على نفسه عزلة اختيارية.

ظهرت في أعمال بعض الكاتبات
التركيات ،وتتناول ،في روايتها،
عالم تركيا المعاصرة ،من خالل
شخصية رجل أعمال يعمل في
االستثمار ،وشخصية امرأة تبيع
التحف ،وفتاة جامعية تميل إلى
الرومانسية ،في عالقتها بالعالم.
تناقش الرواية القيم اإلنسانية؛
بما تواجهه من صراع القيم،
المادة ،والجشع ّ
لكل
وسيطرة ّ
وتركز الكاتبة على
أنواع الملذّات،
ِّ
العواطف الفردية التي تتشكَّل بفعل
الظواهر الثقافية ،واالجتماعية،
والمشكالت بين الجنسين ،وانعدام
التواصل .كما تسلِّط الضوء
على الطبقات العليا من المجتمع
التركي؛ عالم الثروة ،وفي مقابله
الشاب المكافح.
عالم الجيل
ّ

اليزابيث ستروت

ّ
كل شيء ممكن
«السعادة هي غياب األلم».
ترددها
تبدو هذه العبارة التي ِّ
إحدى بطالت الكاتبة «إليزابيث
ستروت» ،جملة محورية في
أعمال هذه الكاتبة التي تتناول
الجانب النفسي ،والعالم الداخلي
لألشخاص الذين يعانون من
االكتئاب ،ومن إحباطات الحياة
المعاصرة.
في عام  ،2009نالت «إليزابيث
ستروت» جائزة «بولتيزر» ،عن
روايتها «أوليف كوتيريدج» .وفي
هذا العام ،تنافس روايتها ّ
«كل
شيء ممكن» على جائزة «مان
بوكر» ،وبحسب وجهة نظر ّ
النقاد،
يتميز
مهمة،
َّ
«ستروت» كاتبة ّ
وذكاء في
بقوة المعةّ ،
أسلوبها ّ
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بيري ساندرز

اختفاء الكائن البشري
آنجي أورال

لون الزعفران
صدر عن «دار اآلداب» ترجمة
لرواية «لون الزعفران» للكاتبة
التركية «آنجي أورال»،
والترجمة قام بها د .محمد
درويش .تبتعد «أورال»
عن األجواء التاريخية التي

من خالل البحث في أفكار مفكِّرين
من القرن التاسع عشر ،مثل
«فرويد» ،و«ماركس» ،و«نيتشه»،
وبعض مفكِّري القرن العشرين،
مثل «بودريار» ،و«دريدا» ،وعبر
دراسة األعمال األدبية لـ«إدغار ألن
بو» ،و«أوسكار وايلد» ،و«ييتس»،
و«دوستويفسكي» ،و«بلزاك»،
يقدم
و«هـ .ج .ويلز» ،وغيرهمِّ ..

الكاتب األميركي «بيري ساندرز»،
في كتابه «اختفاء الكائن البشري»،
مهمة تنتمي إلى
تجربة نقدية ّ
حقل النقد الثقافي ،حيث يقوم
الكاتب بتحليل المنجزات العلمية،
والفكرية ،والثقافية ،التي ساهمت
تطور الجنس البشري ،و -في
في
ُّ
الوقت عينه -ساهمت في تغريب
اإلنسان عن شقيقه اإلنسان،
وزرعت بينهما حدودًا .يرى الكاتب
أن هناك ثمن ًا مخيفاً ،ندفعه عندما
وتوجهات
ال نناقش فرضيات
ُّ
حياة الناس اآلخرين ،من األقلِّيات
والفقراء ،ومن ُي َعّدون من األعداء،
فمن ُي َعّدون من الغرباء ،وكذلك
موتهم.
الكتاب صادر عن «دار الرافدين»،
في بيروت ،بترجمة سهيل نجم.

في الطريق إلى برلين
عن سلسلة «كوماكاريوال» ألدب
المهاجرين ،التي يشرف عليها
أستاذ األدب المقارن في جامعة
روما ،البروفيسور «أرماندو
نييشي» ،صدر للكاتب السوري
يوسف وقاص ،رواية بعنوان
«المسيرة ..في الطريق إلى

برلين».
الرواية تعكس كوابيس حقيقية
للحرب ،وتتواتر ،في مجرى
ً
تارة
حبكتها ،تّيارات زمنية؛
ً
وتارة أخرى غرائبية؛
رومانسية،
متفرع ًا
الشخصيات
بناء
ما يجعل
ِّ
إلى حاالت عقالنية ،وحاالت
نتعرف
نفسية .وعبر هذه الثنائية،
َّ
إلى شخصيات ّ
كل من ناديا،
ومريم ،ورحاب ،وأمل ،وليلى،
وعائشة ،وأمينة ،وكثيرات
أخريات من الفتيات والنساء الالتي
ْن على أيدي
السجانين.
ُعذّبنُ ،
وقِتل َ
ّ
يروي الحكاية بطلها ،ميالد بن
كنعان ،وتجري أحداثها ما بين
سورية والطريق الذي يسلكه
الالجئون ،عبر أكثر من سبع
دول ،قبل أن يصلوا إلى وجهتهم
النهائية؛ ألمانيا.
ونقرأ في تقديم الناشر« :يوسف
وقاص ،كاتب من زمننا المعذّب.
في «مسيرته» القسرية هذه ،يقّدم
مشاهد سوريالية ،عبر مجازات
خيالية ،ومتاهات بسيكولوجية،
وانتكاسات فردية ،وجماعية،
نتذوق،
ويفسح لنا المجال ألن
َّ
حرفياً ،نكهة العالم الشرق
أوسطي ،وجاذبية السفن الحربية
القديمة ،والوزراء والسالطين،
وأشعار الحقب البعيدة التي
سرديته
خانت وعدها بالسعادة.
َّ
هذه ،تمنح صوت ًا للتيه ،في
أية مرجعية
كابوس تضيع فيه ّ
لما هو إنساني ،هو سرد لوقائع
التحضير -بطريقة أو بأخرى ،لمن
عاش كإنسان -أن يعيش إحباط
العودة إلى الحياة البدائية وجحيم
الوحشية .ناديا ،وميالد ،وعادل
«المحارب الكئيب» ،هم جميع ًا
أبطال رواية ّ
معقدة وشائقة،
حيث تكشف لنا ،بوضوح ،عبثية
أي وقت،
أي حرب ،في ّ
الحربّ :
وحيث تشهد ،وتروي -كما يروي
قليلون -زمننا الحاضر».

نهاية الشجاعة

من أجل استعادة
الديموقراطية
في كتابها «نهاية الشجاعة :من أجل
استعادة فضيلة ديموقراطية»،
تقارب الفيلسوفة «سينيتا فلوري»
مفهوم الشجاعة ،في العالقة مع
الزمن؛ إنه السؤال
المحير الذي
ِّ
شغل اإلنسان ،وتعيد «فلوري»
واع
طرحه من جديد ،في ُّ
تأمل ٍ
للحياة المعاصرة ،وما جلبته إلى
ماديات أصبحت
واقع اإلنسان من ِّ
تتحكَّم بتفاصيل يومّياته .وفي
الوقت عينه ،لم يتمكَّن اإلنسان،
أبدًا ،من السيطرة على الزمن
المتسرب من بين يديه.
ِّ
الكتاب الصادر ،حديثاً ،عن
«المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات» ،بترجمة
عبدالنبي كوارة ،وتقديم عبد اهلل
ساعف ،يسعى إلى تفكيك فكرة
الديموقراطية في مقابل الزمن،
فما جدوى الديموقراطية ،هنا (مع
عجزها عن الفعل ،وعن إنقاذ
اإلنسان) طالما أنها لم تستطع
التمرد على الواقع
الصمود ،أو
ُّ
ّ
تغيرات
إلى
فرد
كل
الذي يقود
ُّ
الهوية
حتمية ،سواء في مفهوم
ّ
ومفهوم االنتماء؟!.

لنا عبدالرحامن
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ﻗﺮاءات

ً
ـتندة
ـون هــذه الروايــة واقعهــا الف ّنــي ،بمــا يمكــن أن يكــون قــد حــدث للنوخــذة علــي ناصــر النجــدي ،مسـ
تلـ ِّ
إلــى وقائــع حقيقيــة ،جــرت لــه يــوم االثنيــن 19 :فبرايــر.1979 ،

«النجدي» لطالب الرفاعي

سيرة بحرية مت َ
خيَّلة
عبدالرزاق املصباحي

ال ّ
الروائي الكويتي طالب الرفاعي
يكف
ُّ
عــن مغامراتــه التخييليــة المغرقة في
تجريبيتهــا ،وهي مغامــرة ال ُت َّتخذ من
َّ
تقويض الحبكــة الروائية ،عبر تفكيك
الشخوص ،وجعل الزمن مبهماً ،بل إن
ُوكــد مؤلِّفها األكبــر أن يجعل التخييلي
مندغم ًا فــي المرجعي ،إلى درجة يحار
القارئ في التمييز بينهما ،ويظهر ذلك
جليــ ًا فــي كثير مــن أعمالــه الروائية،
ّ
وباألخــص روايتــه «في الهنــا» ،التي
ّ
يحضــر فيها «طالــب الرفاعي» بوصفه
شخصية في حبكة تخييلية.
وفي روايته الجديدة «النجدي» الصادرة
مطلع الســنة الجديدة ( ،)2017عن دار
«ذات السالســل» ،الكويــت ،يواصــل
الرفاعي رحلته في الجمع بين التخييلي
والسيري ،لكن بعيدًا عن تقنية التخييل
ميــزت بعــض أعمالــه
الذاتــي التــي َّ
الروائية السابقة؛ إذ إن الرفاعي (الذات
بأي شــكل ،في
التخييليــة) ال يحضــر ّ
المرة يبدو
هذه
هذا العمــل .لكن الرهان
ّ
فعلــي النجدي ،بطــل الرواية
صعبــاً،
ّ
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وذاتهــا المركزيــة ،شــخصية تاريخية
ويعلم بوجودهــا الواقعي،
معروفــةُ ،
ّفت ،عن حياة النوخذة (القبطانية)
وُأل ْ
التــي َخِبرها ،كتب كثيــرة ،منها كتاب
للرحالة األســترالي
«أبنــاء الســندباد» ّ
الشــهير «آالن فاليرز»،وقــد ُرصــدت
ــل أقــرب
جوانــب مــن حياتــه ،مــن ِقَب َ
النــاس إليــه (حفيده ناصــر النجدي)،

في كتابه «النوخذة علي ناصر النجدي
كمــا عايشــته» .إذن ،ما الــذي يمكن أن
ِّس بوصفــه رواية،
يضيفه عمــلُ ،جن َ
إلى حياة الرجل وسيرته؟
أهــم مدخــل إلضــاءة هذا التســاؤل
إن ّ
المشــروع ،هو صيغة التجنيس نفسها
(روايــة) ،التي تفيــد أن بعض التخييل
نص (النجدي) الذي كتبه طالب
قد داخل ّ
الرفاعــي؛ ومــن َث َّم فإن قــراءة التنويه
مباشــرة،
تقــدم المتــن الروائي
ً
الــذي َّ
يمكن أن يكون مســفع ًا في هذا الجانب،
«تلــون هــذه الروايــة
وقــد جــاء فيــه:
ِّ
واقعهــا الفنّــي ،بما يمكــن أن يكون قد
حــدث للنوخــذة علي ناصــر النجدي،
مســتندة إلى وقائــع حقيقية ،جرت له
ً
يوم االثنين  19فبرايــر )1979 ،ص.9
وإن الحديــث عن واقــع فنّي بدل الواقع
المرجعــي ،مقرونــ ًا بعبــارة (يمكــن)،
أي حســم
التي فيها من التقدير أكثر من ّ
لمما
تحيل عليه لفظة (وقائع حقيقية)ّ ،
نصّي ًا في متــن الرواية،
يجد تصديقــه ِّ
وباألخــص اختيــاره يومــ ًا واحــدًا هو
ّ

االثنيــن 19 :فبرايــر،1979 ،ظ زمنــ ًا
ســردياً ،مــع توزيعــه إلــى ســاعات
تشــكل مقاطع ســردية تبتدئ
بعينها،
ِّ
مــن الســاعة الحادية عشــرة والنصف
بمعدل ثمانية
صباح ًا إلى مثيلتها ليالً،
َّ
تشكل الزمن السردي في
مقاطع سردية ِّ
يغطى مراحل مختلفة من
الرواية الذي ّ
حياة النوخــذة (القبطــان) علي ناصر
النجــدي ،وال بــّد أن يكــون مــا اختاره
طالــب الرفاعي -من حيــث الرجل -كان
متالئمــ ًا مع ِمَلح التخييــل الضرورية،
احتفاء
خاص ،هو
ومع رهان احتفائي ّ
ٌ
حيــة طبعــت ،لعقــود ،حيــاة
بذاكــرة ّ
عما
ناهينا
والخليج،
الكويت
الناس في
ّ
ينطــوي عليه الزمن نفســه من ســلطة
فــي اللحظات العصيبــة ،حيث تصبح
األهمّية القصوى،
للدقائق والســاعات
ِّ
تلك التي ال ُينتبه إليها في حال الرخاء
الحياتيين.
والسعة
َّ
يؤكــد التخييــل المندغــم في
وأهــم مــا ِّ
الســيري هــو ضمير الســرد نفســه؛ إذ
إن ضميــر المتكلِّم هــو الصوت المطلق
فــي الروايــة؛ أي أن ناصــر النجــدي
نفسه هو من يســرد بعض ًا من حياته،
المد ِّوخــة بالبحــر ،وإنه من
وعالقتــه َ
غيــر المنطقــي وال الواقعــي أن تكــون
هناك شخصيةُ ،علم بوفاتها مرجعياً،
تقــوم بســرد تلك الللحظــات ،بما فيها
اللحظة المشــارفة على الغــرق ،ولعل
الحيلــة التــي اعتمدهــا طالــب الرفاعي
هي تلــك النهاية المفتوحــة التي تينع
ا بالنجــاة« :أنــا ولــدك يــا بحــر،
أمــ ً
نسبي إليك ،نوخذة /السفينة ستأتي
إلــي .بون بيــان الحبيب ،ســأبقى في
ّ
البحر لحين مجيئهــا ،لن أفارق البحر»
(ص ،)172هنــا نكــون أمام شــخصية
تخييلية أخرى هي امتداد لعلي النجدي
الواقعــي .ولعــل حياته داخــل الرواية
هــي معادل لخلوده فــي ذاكرة الناس،
وحكايــات البحــارة ،و«آالن فاليــرز»
وأصدقائــه .وألن التوثيــق الســيري
المرجعــي ال يكون دائم ًا بلــذّة التخييل
نفســها ،فإن الرواية ،هنا ،تمارس هذا
التوثيــق بلــذاذة الســرد وعمــق الغور
اإلنساني في توصيفه الدرامي.

ولعــل هــذا التوصيــف الدرامــي يبلــغ
مــداه ،انطالقــ ًا مــن المقطــع الخامس
ــه علــي
جاب َ
( 10: 00مســاء) ،حيــن َ
صديقْيه
رفقة
َ
النجدي عاصفة غادرةَ ،
أججت مكامن
عبدالوهاب ،وســليمانَّ ،
العنــف والســطوة فــي أمــواج البحر،
الذي َخِبــره النجدي ،البالغ من العمر،
في تلك اللحظات ،ما يجاوز السبعين.
صورت المقاطع (من الخامس إلى
لقــد ّ
الثامــن) عنف الموت فــي مقابل غريزة
الحيــاة ،وانكســار الروح وهشاشــتها
أمــام اإلحســاس بجبــروت اللحظــة
وضعف اإلنســان أمام مصيره ،وفوق
ذلــك هنــاك اإلحســاس الصاعق بذنب
والتســبب في اإلذاية
إهــاك األصدقاء
ُّ
ليحس
السردية
المقاطع
لهم .إن قارئ
ّ
بأن أنفاسه تلهث؛ تجاوب ًا مع السرعة
عدوانيته
التي يغدر بها البحر ،ويشهر
َّ
نفســه
التــي ال ترحــم ،ويفقــد الســرد ُ
هــدوءه إلــى صخــب الرمــق النهائي.
إنها لحظات تستذرف الدموع الكامنة،
وتحرك الشعور الدفين بالضعف.
ِّ
وهــذا الشــعور ال يأتــي عبثــاً ،بل هو
محكــم ،عبر
نتيجــة لتصريف ســردي َ
تقنيــة االســترجاع .ومــن الواضح أن
هــذه التقنيــة التــي استســعفها طالب
الرفاعــي ،في الرواية ،قــد توافقت مع
طبيعة األحــداث ،فما قبــل العاصفة،
التــي تشــمل المقاطع الثالثــة األولى،
تحس أن األحداث المســترجعة مفعمة
ّ
والقــوة واإلنجــازات :إقناعــه
بالثقــة
ّ
والده بعدم إكمال الدراسة والذهاب إلى
البحــر ،وإنقاذ حياة طفــل كاد يغرق،
شــمة ،ثم من نــورا ،بعد
وزواجــه من ّ
شمة ،واعتناؤه بنفسه وأناقته،
وفاة ّ
ونيله إعجاب «آالن فاليرز» ،وشهرته
فــي الخليج بســبب شــجاعته...لكن،
بعد العاصفة ،بما يشــمل المقاطع من
تحولت الثقة إلى
الخامس إلى الثامنَّ ،
خوف واهتزاز ،وواكب ذلك استرجاع
الموتــى وحاالت الخــوف والتحذيرات
مــن (األم ،والزوجــة نــورا ،وآالن،
ال عن كون االسترجاع،
واألب .)...فض ً
يتم ،بسالسة ،بين لحظة الحكي،
كان ّ
أي اليــوم األخيــر ،وبيــن لحظــات

القصية .ويمكن أن
مجتــزأة من ذاكرته
ّ
نمثِّل لهذه السالسة بذكره في الصفحة
( )73لكتــاب صديــق النجــدي ،ســيف
مرزوق الشــمالن «تاريخ الغوص على
اللؤلــؤ» الصــادر في جزئــه الثاني عن
«دار السالســل» قبــل أن ينتقل الســرد
مباشــرة ،بعدها ،إلى ســجال النجدي
ً
حــول قراره ،مع والــده ،في أن يصير
نوخذة سفر ال غوص ،وهذه السالسة
السردية تشمل غالبية المقاطع السردية
في هذه الرواية.
وألن روايــة (النجــدي) هــي مــن نــوع
أهم ما يشــّد
التخييــل االحتفائي ،فإن ّ
ا عــن مغامــرات النجــدي
فيهــا -فضــ ً
والقوة-
بالشــجاعة
الصاخبة
وحياته
ّ
األول عالقتــه بالكتــاب
أمــران :األمــر َّ
والقــراءة ،وهو ما يتبــّدى من حرصه
على قراءة كتاب صديقه «آالن فاليرز»،
«أبناء السندباد» ،ثم تفكيره في اقتناء
كتاب «تاريخ الغوص على اللؤلؤ» ،بعد
العودة من رحلته األخيرة على اليخت.
والحال أن التركيز على مســألة القراءة
في ســيرته التخييلية ،أمــر يدعو إلى
االغتباط ،مادام التمثُّل المشترك يربط
البحارة بالعمل التقني ،بعيدًا عن
حياة ّ
أيــة قيمة فكرية معتبرة .واألمر الثاني
ّ
عشقه للموسيقى التي قال عنها« :ليس
أجمل من جمع األصدقاء والموســيقى»
أي رحلــة ســفر كنــت
(ص« ،)81قبــل ّ
النهاميــن» (ص.)36
ِّ
أفتش عــن أفضل ّ
وأعتبر التركيز على هذين العنصرين،
في ســيرة النجدي التخييليــة ،موفَّقاً،
قبر-
وفيــه إنصاف للنواخــذة الذيــن ُي َ
فــي الغالــب -هــذا الجانــب المشــرق
المكــون الجمالي
مــن حياتهــم؛ أقصــد
ِّ
فالقوة والشــجاعة
شــخصياتهم.
فــي
ّ
ّ
التعاديــان الجمــال مطلقــاً .وإن رواية
(النجــدي) ،برغــم رهانهــا االحتفائــي
ــو ُع فــي طرائق ســردها
الواضــحُ ،تَن ِّ
ِّيــة ،وهي-أيضاً -تترك
وأشــكالها الفنّ
طيبــ ًا عن النجــدي ،وتحفّه بكثير
أثرًا ِّ
من الرسوخ ،في الذاكرة والروح معاً.
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ً
ّ
ٍ
مســؤوليات منزل َّيــة،
منغصــات ،ودونمــا
ليلــة واحــدة ،فحســب ،دون
دن
هــذه الروايــة دفتــر
مذكــرات لنســوة يُــر ِ َ
َّ
ّ
ألي شــيء ،بحديــث ،ويتصرّفــن كجن َّي ٍ
ســندريلت ال
ــات خائبــات ،أو
اهتمــام باألطفــال ،يــرِدن أن
ودونمــا
َ
ٍ
يبحــن ّ
شــن وفــق الرتابــة اليوم َّيــة المعتــادة.
ينتظــرن األميــر ،ثــم يعــدِن إلــى
منازلهــن مــرّة أخــرى ،ويعِ
َ
َ
ّ

ّ
لهدى حمد
«سندريلت َم ْ
س َقط» ُ

ليلة واحدة للحكي
عامد الدين موىس

غوصـ ًا فــي ليلــة واحــدة ،وانطالقـ ًا مــن
ّ
والجنيــات» التــي
«الســندريل
حكايــات
َّ
الروائيــة العمانيــة
توارثناهــا ،تقــّدم
َّ
هــدى حمــد فــي عملهــا الروائــي الجديــد
ّ
«ســندريلت مســقط» ،الصــادر عــن
«دار اآلداب ،بيــروت» ،حكايـ ًـة مختلفــة
ســرد مــن قبــل
لعوالــم
َّ
حكائيــةُ ،ت َ
س ـّي ٍ
ـن مــن الواقــع الــذي يعشــنه
ـ
لل
م
دات َ َ
الزوجيــة
ـن أو داخــل بيــوت
مــع أزواجهـّ
َّ
الت ِعَبــة؛
ـن
ـ
وذكرياته
ـن
ـ
عوائله
أو برفقــة
ّ
ّ َ
نســوة يحاولــن الحكــي كــي َي ُعــدن،
ٍ
ِ
خفيفــات
الليلــة الســحرية،
فــي نهايــة
متحــر ٍ
رات مــن الثقــل الــذي
كالريــش،
ِّ
ـادهن ،ال يتذكَّرن
كان يضغــط علــى أجسـ ّ
شــيئ ًا مــن الحديــث الــذي كان دائــرًا بعــد
بضــع دقائــق مــن بلــوغ الســاعة الثانيــة
الســرد/
عشــرة ليــاً ،لحظــة انتهــاء َّ
الحلم.
ّفــن عــن
ق
تو
اللواتــي
ــات
ِّي
الجن
حكايــة
َّ
َ
المجــيء إلــى مســقط ،بعــد أن أضــاءت
الكهربــاء ّ
كل بيــت ،فتغّيــرت الحيــاة
الجنيــات البــاد،
ـورت ،وغــادرت
َّ
وتطـ ّ
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ـكان أش ـّد رحمـ ًـة
ربمــا -فــي مـ ٍ
ـنَّ -
ليعشـ َ
ـوع مــن إعــادة إحيــاء ذلــك
ـ
ن
ـي
ـ
ه
ـن،
لهـ َّ
ٌ
ٍ
ليلــة
الزمــن الجميــل ،ولكــن ضمــن
واحــدةّ ،
كل شــهر ،فقــط.
تنطلــق الروايــة مــن حكايــة بســيطة
إن نسـ ً
ـوة يح ـّددن ليلــة واحــدة،
تقــول ّ
ّ
مطعــم علــى
ليخرجــن إلــى
كل شــهر،
َ
ٍ
يب ْحــن
كــي
«مســقط»،
فــي
البحــر
ُ
لي ُعــدن خفافـ ًا كالريــش
ويتكلّمــن فقــطَ ،
وثمــة
ـر،
ـ
كثي
ـي
ـ
حك
ـة
ثمـ
إلــى بيوتهـ ّ
ّ
ـنّ .
ٌ
رئيــس الطّباخيــن
ــغ واحــد هــو
ُم ْص ٍ
ُ
المدعــو «رامــون» الــذي
المطعــم،
فــي
ّ
يعــود عــن قــراره بتــرك العمــل طّباخ ـ ًا
فــي المطعــم ،بعــد أن لمــس الســحر
فــي تقديــر األطبــاق وتجهيزهــا مــن
ِبــل النســوة ،الرائحــة التــي تــكاد
قَ
أن أمــور المقاديــر
ـ
س
ـون
ـ
تك
ـحرية ،مــع ّ
َّ
ـكل اعتباطــي وغيــر مــدروس
تأتــي بشـ ٍ
فــي علــوم الطبــخ المعتــادة وتجهيــز
النكهــة! يصغــي «رامــون» ،فقــط ،إلــى
المرويــة ،دون أن ينبــس
الحكايــات
َّ
ببنــت شــفة ..اإلصغــاء فقــط ،وهــو

اليائــس فــي داخلــه مــن الفشــل فــي
روائــح مذهلــة لألطعمــة كالتــي
إعــداد
َ
النســوة داخــل الحكايــة،
حدثهــا
ُت
ُ
آن
ٌ
ابتســامات ترتســم علــى مالمحــهَ ،
اإلصغــاء إلــى الحكايــات.

الحكي
متعة َ
ّ
«ســندريلت مســقط»
تتأتّــى متعــة
مــن أنّهــا تتكلّــم علــى عوالــم تخــرج
مــن الحكايــات القديمــة المتوارثــة عــن
ً
فجأة -نجد أنفســنا
ِّيــات ،ومــن ثــم-
الجن َّ
واقــع حقيقــي ،فيــه مــا فيــه مــن
أمــام
ٍ
العــذاب والملــل ،والرتابــة التــي يشــعر
القــارئ بهــاّ ،
بــكل ُيســر ،هــو االنتقــال
المتخيــل كعالـٍـم ســردي حكائــي إلى
مــن
َّ
ـكل
ـ
نصط
ـكاد
ـ
ن
ـي،
ـ
واقع
ـم
ـ
ـدم فيه بشـ ٍ
عال ٍ
ُ
يتم استكشــاف
ـي
ـ
ك
الح
ـة
ـ
ليل
ـي
ـ
ف
.
ـي
ّ
َ
يومـ ّ
األمــراض االجتماعيــة الذكوريــة ،عبــر
ٍ
أنثويــة جعلــن مــن
ـخصيات
أصــوات شـ
َّ
ـي ال
الحكــي ،عالجهـ َّ
ـن األوحــدّ .
ثمــة حكـ ٌ
بـّد أن ُيحكــى ،ليلعــب رئيــس الطّباخيــن
نــوع مــن
ربمــا ،هــذا
ٌ
دور المصغــي؛ َّ

ـأن هنــاك ،فع ـاً ،مــن
ـان بـ ّ
خلــق اطمئنـ ٍ
يصغــي إلــى الحديــث!.
ربمــا -أوإذن ،الحديـ ُ
ـكالم عــاج َّ
ـث والـ ُ
نــوع مــن المــوروث للعــاج النفســي
ٌ
احــة
يعطــي
فالحكــي
َّبــع؛
المت
الر َ
ّ
العظمــى ،كــي ال يتفاقــم األلــم والعــذاب
المعيــش
وتغــدو الرتابــة ثيمــة اليــوم َ
بالنســبة إلــى الشــخصيات النســائية؛
الروائــي ..تقليــٌد دَأ َب
بطــات الســرد
ّ
عليــه علمــاء النفــس والتحليل النفســي،
التداعــي والهذيــان فــي الحديــث ،الترابط
الــذي يعتــور ذلــك الهذيــان المرتّــب
والحكــي
والدقيــقَ ،
آن البــوح المسـ ّ
ـتمر َ
المتواصــل ،طيلــة صفحــات العمــل.
مذك ٍ
ــرات
يمكــن اعتبــار الروايــة دفتــر ّ
لنسـ ٍ
دن ،ليلـ ًـة واحــدة ،فحســب،
ـوة ُيـ ِـر َ
دون ِّ
ٍ
مســؤوليات
منغصــات ،ودونمــا
اهتمــام باألطفــال..
ودونمــا
ــة،
منزلي
َّ
ٍ
ويتصرفــن
ألي شــيء،
ـن ّ
يب ْحـ َ
ّ
يـِـردن أن ُ
ّ
ّي ٍ
ســندريلت
ــات خائبــات أو
كجن َّ
ينتظــرن األميــر ،ثــم يعــدِن إلــى
ال
َ
مــر ًة أخــرىِ ،
شــن وفــق
ّ
ويع َ
منازلهــن ّ
اليوميــة المعتــادة ،إنّهــا ،فقط،
الرتابــة
َّ
ـوان ومتعــة الحكــي
ـ
وبعنف
ـدة.
ـ
واح
ليلـ ٌـة
ٍ
الــذي يشــّد القــارئ ،تقــول زبيــدة؛
ّ
الســندريلت داخــل الروايــة:
إحــدى
ً
أن
«لكــن ،حتّــى وإن افترضنــا جــدال ّ
ِّ
ـن جميعـاً ،أو اختبئن
جنّيــات مســقط ُمْتـ َ
ً
ـن
ـ
به
ـتعين
ـ
يس
ـد
ـ
يع
ـم
ـ
ل
ا
ـد
ـ
أح
ألن
ـل،
ـ
بخج
ّ
ّ
بأوجاعهــن فــي تلــك العزلــة،
يفكــر
أو ّ
ّ
للتحــول -ال
الخارقــة
القــوى
تلــك
فــإن
ّ
ّ
ربمــا،
محالــة -موجــودة فــي مـ ٍ
ـكان مــاّ .
تكــون مطلقــة فــي الهــواءّ ،
وكل مــا
تحتــاج إليــه هــو كائنــات قــادرة علــى
التقاطهــا ،أو -لنقــل -لديهــا االســتعداد
لتفعــل .وهــذا مــا حصــل -تحديــدًا-
ّ
بعضهــن ينكــر
للســندريلت (وإن كان
ّ
األمــر) .ســأقول ذلــك بجــرأة ،اآلن:
ّ
الســندريلت -نتمتّــع ،اآلن،
نحــن-
الجنيــات الخائبــات».
بقــوى
َّ

تركيب الشخص ّيات
العمــل فــي تحليــل الشــخصيات
بــرع
ُ
الموجــودة ،مــن خــال الحكــي فقــط؛
ربمــا-
الحكــي المنطــوي علــى
ٍ
أفــكارَّ -
ً
واضحــة فــي عالمنــا
ســنعثر عليهــا

ـث الرتابــة فــي عــرض مــا
ـي ،حيـ ُ
الواقعـ ّ
الحكــي ،هــا
ليلعــب
المــرأة!،
تعانيــه
ُ
هنــا ،دور العــارض ألزمــات المــرأة،
حيــة ِ
هامســة ،دونمــا
ولكــن بطريقـٍـة َب ْو َّ
أي تنظيــر! .الروايــة محقِّقــة هدفهــا
ّ
مهمــة اإليصــال ،دونمــا
الرئيــس فــي ّ
ٍ
مراوغــة ،الفكــرة واضحــة وضــوح
قــرص الشــمس!.
ِ
ّ
شــخصيات داخــل
ت/
ســندريل
َّ
ّ
ٍ
شــخصية كيانهــا
ولــكل
الروايــة،
الخــاص بهــا ..الشــخصّيات مرت ً
ّبــة
ّ
الحكــي« :زبيــدة» الغارقــة،
وفــق َ
عمتهــا
طــوال الوقــت ،فــي بئــر حكايــات ّ
ِ
األخــاذ ،تلــك
«مزنــة» صاحبــة الصــوت ّ
ايــا .وخوفــ ًا
العمــة البارعــة فــي َ
ّ
الحك َ
مــن فقــدان تلــك المروّيــات ،تلجــأ
«زبيــدة» إلــى التدويــن؛ حفاظــ ًا علــى
معيــن فــي الحكــي ،و«ســارة»
ٍ
ألــق مــا َّ
ـرد حكايتهــا إلــى جانــب حكايــة
التــي تسـ ُ
وتســب،
تشــتم
تبــرح
العجــوز التــي ال
ّ
ُ
ُ
«قـِـرف
وال عمــل لهــا ســوى المــوت الــذي َ
منهــا» وانتظــار هــذا الفعــل األخيــر فــي
معــادل الخــاص
حيــاة المــرء ،المــوت
ُ
ّ
ً
كســندريل
ماضيــة،
الحقيقــي .ســارة
حقيقيــة ،فــي غســل العجــوز ،آن
َّ
«التقطــت أنفاســي بصعوبــة.
موتهــا:
ُ
األمــر ســهالً .كانــت هــذه هــي
لــم يكــن
ُ
أكــون فيهــا بهــذا
المــرة األولــى التــي
ُ
ّ
القــرب مــن َّ
جثــة» ،بينمــا تــدأب «نــوف»
علــى تدريــب جســدها ( ،)...وهــي قــد
دخلــت عامهــا الســادس والثالثيــن دون
يعثــر هــو
عريــس أو
تعثــر علــى
أن
ٍ
َ
َ
عليهــا؛ إنــه اإلخفــاق المريــر المحفــوف
المســتمر« :ال أحــد يعــرف-
بالفشــل
ّ
أتــدرب ( ،)...فالعرســان
أصــاً -أنّــي ّ
ال يحّبــون امـ ً
ـرأة مثلــي بــا تضاريــس»،
لينتقــل الحكــي إلــى «ربيعــة» عاشــقة
الركــض والعـّداءة األفضــل فــي مســقط،
برمتهــا .إنّهــا تركــض حتّــى داخــل
ّ
تركــض
الغــرف الصغيــرة المغلقــة،
ُ
حدتهــا،
فحســب؛ كــي تنســى همومهــا ِ
وو َ
فيمــا «تهانــي» ُمثقلـ ًـة بمتطلَّبــات بناتهــا
ردات الفعــل العنيفــة لزوجهــا
تســرد ّ
ُ
يوســف ،آن تقصيـ ٍـر فــي أمــر مــا ،هــي
ألنهــن ِّ
صــن وقتهــا،
تكــره بناتهــا
ّ
ينغ َ
ولعــل «رّيــا» ّ
ّ
الفلحــة
علــى الــدوام،

ـب ّ
التــي عشــقت رجـ ً
فلح»
ا «ال يحمــل قلـ َ
ّ
الســندريل األشــّد إرهاقــاً ،فهــي
هــي
ً
مجبــرة مــن قريتهــا ،وتغــادر
تخــرج
خلفيــة حــادث لتعيــش
علــى
أرضهــا،
َّ
الحــزن والعــذاب .وللوهــم -أيضــاً-
الســرد ،فـ«عليــا» التي تحيا
مـ ٌ
ـكان داخــل َّ
الحــب والولــه مــع «آليخانــدرو» و«آنــا
ّ
ـيكي،
ـ
مكس
ـل
ـ
مسلس
ـي
ـ
ل
بط
ـتينا»؛
ـ
كريس
ٍ
َ
ّ
ْ
كنــوع مــن
وهميــة،
عشــق
فــي حالــة
ٍ
َّ
ٍ
إحيــاء األمــل ومنــع الخيبــة مــن التكاثــر.
مجموعــة حكايــات مختلفــة ،خلفّيتهــا
ّ
وكل
متّحــدة ،الخــوف واإلنهــاك
العناصــر التــي تبعــث علــى ضــرورة
الحكــي لالرتيــاح ،لينتهــي الســرد عنــد
ـول
الســاعة الثانيــة عشــرة لي ـاً ،فيتحـ ّ
ّ
كل شــيء ،ويعــود إلــى مــا كان عليــه
ً
ســابقاً ،بعيــدا عــن الحلــم والهذيــان
المرتــب« :تـ ُّ
ـدق الســاعة الثانيــة عشــرة
َّ
ّ
الســندريلت،
ليــاً ..يختفــي بريــق
ً
خفيــاً
ّ
زرا َّ
وكأن َّ
جنيــة خبيــرة أطفــأت َّ
عاديــات:
أصبحــن
.
أجســادهن
فــي
ّ
َّ
«وجــوه ّ
أقــل نضــارة ،صــدور متهّدلــة
بعــض الشــيء ،ونتــوءات مختلفــة
َ
األحجــام بــرزت مــن تحــت الفســاتين.
ٌ
لونيــة غيــر
نمــش
ٌ
وحبــوب وصبغــات َّ
متجانســة ،خصــات شــعر بيــض
ندســة وســط الســواد أو اللــون
ُم َّ
ٍ
ٍ
شــيء مــن
أيــاد كشــفت عــن
ــي..
البَن ّ
ـوه أصبحــت أكبــر مــن
ـ
ووج
ـونة،
الخشـ
ٌ
ً
تجاعيــد غامقــة
ألن
المعتــاد ،فجــأةّ ،
َ
القــوة
ذهبــت
األعيــن»،
تحــت
ظهــرت
ّ
َ
الكامنــة كلّهــا بفعــل الحكــي ،لتعــود
مــر ًة
للشــخصيات
الحيــاة الرتيبــة
ُ
َّ
َّ
ـات مختالـ ًـة فــي
ـ
الذكري
ـود
ـ
وتع
ـرى،
ُأخـ
ُ
دنوهــا كــي تــؤذي.
ّ
روايــة «سـ ّ
ـندريلت مســقط» هــي روايــة
الحكــي ،بامتيــاز ..الليونــة التــي ُتمنــح
جليــة..
للشـ
الســرد ،نراهــا َّ
َّ
ـخصيات َ
آن َ
َّــة والخــاص مــن األلــم اســتنادًا
الخف
ُ
إلــى الحكــي ،الحكــي رونقــ ًا ودخــو ًال
إلــى عوالـ َـم مغايــرة ،فع ـاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سندريلت مسقط ،لمؤلِّفته :هدى حمد
عنوان الكتاب:
ّ
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العلــوم اإلنســانية والعلــوم االجتماعيــة ،شــأنها شــأن الفلســفة ،مــا تــزال تحتـ ّ
ـل موقعــا هامشــيًا ،أو -علــى األقــل-
تظـ ّ
ـب أو فــي معاهــد تكويــن علــوم التمريــض .هنــا ،يفــرض هــذا الكتــاب
ـل أم ـرًا ثانويــا ،ســواء فــي ك ِّل ّيــات الطـ ّ
نصــح بــه ّ
ـد ثغــرات التدريبــات
كل مقبــل علــى العمــل فــي مجــال تقديــم الرعايــة ،ال س ـ ّيما أنــه يسـ ّ
نفســه مرجعــا ،يُ َ
ّ
التــي ّ
التدخــل التقنيــة ،ومعــارف ّ
ـوي.
تركــز علــى إجــراءات
ـب َ
الح َيـ ّ
الطـ ّ

إريك فورنوريه

*

فيلسوف في المستشفى
ألكسندر كلني*
ترجمة :د.فيصل أبو الطُّ َفيْل

شهدت فرنسا ،خالل السنوات األخيرة،
تضاعف ًا في عدد المؤلَّفات التي تتناول
الصحة والرعاية ،وذلك بقدر
موضوع
ّ
ما تزايد اهتمام الجمهور بهذا الموضوع،
تطور حقل فلسفة ّ
الط ّب
وانسجام ًا مع
ُّ
في البلدّ .إل أن عددًا قلي ً
ال من هذه
المؤلَّفات يعرض لإلشكاليات الفلسفية
الطبية،
المرتبطة بالمرض وبالرعاية
ِّ
بما يستوجب األمر من الوضوح والدقّة
واالتِّزان .ويندرج آخر مؤلَّفات «إريك
فورنوريه» في هذا اإلطار.
والفيلسوف ،الملحق ،حالّياً ،بجامعة
«غرونوبل األلب» ،والذي ُعِر َف بأعماله
حول الموت والقتل الرحيم ،ومن ضمنها
كتابه الصادر سنة 2012م ،والموسوم
بـ «أن تختار موتك :المناقشات بشأن
يقدم في هذا الكتاب
الموت الرحيم»(ِّ ،)1
الجديد ،تجربة فلسفية فريدة من نوعها.
في الواقعُ ،ي َعّد كتاب «فيلسوف في
المستشفى» ثمرة استغراق المؤلِّف
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في عّدة مستشفيات فرنسية ،كما
تأم ً
ال فلسفي ًا يستند
يعرض الكتاب ّ
إلى بحوث ميدانية في مجال الرعاية
خاصة -إلى الكثير
الصحية ،و-بصفة
ّ
ِّ
من المقابالت التي أجريت ،سواء مع
الصحية أم مع المرضى
مقّدمي الرعاية
ِّ
وذويهم.
يهدف المؤلَّف إلى توفير األدوات
المناسبة للتفكير في تجربة المرض،
وما يالزمها من تداعيات ،فض ً
ال عن
الخاصة بعالقة
«تحديد الشروط
ّ
الرعاية ،على نحو ينسجم مع شروط
العيش الكريم»( ،)2و -بعبارة أخرى-
يتوخى الفيلسوف ،في هذا الكتاب ،لفت
ّ
االنتباه إلى أخالقيات عالقة الرعاية،
موجهة إلى الجميع،
وهي أخالقيات
َّ
وبخاصة غير الفالسفة ،سواء أكانوا
ّ
مقدمي الرعاية أم كانوا من المرضى
من ِّ
الصحة ِّ
تمثل،
ألن
المواطنين،
أم من
ّ
مؤرقة،
اليوم -باألساس -مشكلة فردية ِّ

ناهيك عن كونها رهان ًا اجتماعي ًا بالغ
األهمية .يطمح كتاب «فورنوريه» -إذن-
ِّ
إلى أن يكون منفتح ًا وسهل التناول،
سواء في لغته أم في مضمونه ،ودون
أي تفريط في جودة العمل أو في مالءمة
ّ
الفكرة التي يطرحها الكاتب .ومثل دليل
أخالقي في مجال الرعاية المعاصرة،
عام ًة،
يسعى الكتاب إلى تحديد مفاهيم ّ
خاصة
وتوضيح إشكاليات أخالقية
ّ
بالتّكفّل العالجي للمرض.
أو ًال -في تحديد المعنى
يشرع الكاتبَّ -
ُّ
مذكراً
المتعدد لمفهوم قابلية التأثرّ ،
ِّ
التعرف إليه ،في عالم الرعاية،
ية
بأهم
ّ
ّ
ً
مفص ً
ال عن االختالفات
ا
بيان
م
يقد
ثم ِّ
َّ
الموجودة بين هذه المفاهيم :المعيار،
والقاعدة ،والقيمة .بالنسبة إلى الكاتب،
يتعلّق األمر بالدفاع عن الحاجة إلى
تتجسد في عالقة ،أساسها
أخالقيات
َّ
الخاصة
القيم
فيها
م
ر
ت
ح
ت
الثقة،
بناء
َ
ُ
ّ
َُ
بموضوع الرعاية ،وتتجاوز األخالقيات

مجرد احترام الحقوق .وقد
البسيطة ،أو َّ
نت ُه دراسة مفهوم الحصافة ،عند
مك ْ
ّ
«أرسطو» ،من تجسيد أخالقيات الرعاية
هذه ،والتي يطمح إلى رسم حدودها.
يورد الكاتب ما يلي :تمّثل ضرورة
مراعاة استقاللية الفرد-على نحو
مكونات أخالقيات الرعاية،
ّ
خاص -أحد ِّ
على الرغم من أن الفالسفة ،على غرار
«مارتا نوسبوم»« ،وروين أوجيان»،
يتوصلوا ،بعد ،إلى اتِّفاق بشأن
لم
ّ
إمكانية بناء أخالقيات على أساس ما
خاص .وعند هذه النقطة ،بالذات،
هو
ّ
يحتّد النقاش ،وتتجلّى التعقيدات التي
تتّسم بها هذه األخالقيات التي يطمح
نفكر في
«فورنوريه» إلى بنائها :كيف ّ
أخالقيات تتّسم بالشمولية ،و -في
الوقت ذاته -تعتزم احترام األوضاع
خاص ًة أن أخالقيات الرعاية
الخاصةّ ،
ّ
غالب ًا ما تكون مستعجلة ،وأنه عندما
يتعين اتِّخاذ قرارات على وجه السرعة،
َّ
تعدد األصوات التي ينبغي أن
فإن
ُّ
وض ُع
تؤخذ بالحسبان ،غالب ًا ما ُي َ
جانب ًا لفائدة أدبيات أخالقية أيسر
ِّ
يوضح الكاتب ذلك
استخداماً ،كما
استنادًا إلى نماذج سريرية عديدة.
ويبقى أن المبدأ الرئيس الذي ينشد
الكاتب ترسيخه هو أن احترام القاعدة
يؤدي إلى صراع بين القيم،
يجب أال ّ
ّ
وإل تدهورت عالقة الرعاية ،وتخلخل
سلوكها .وفعالً ،يؤكِّد «فورنوريه» أن
خاصاً ،في
ما ينبغي أن نوليه اهتمام ًا ّ
هذا المقام ،هو مجمل «عالقتنا مع اآلخر
في العالم» ،بالمعنى الفينومينولوجي
المُثل
األشمل للمصطلح .وإذا كانت ُ
متنوعة ،فينبغي ّأل نستسلم إلغراءات
ِّ
النسبية ،تاركين ّ
لكل فرد أن يضع
الخاصة به .وعلى
المعايير األخالقية
ّ
ّ
يصطف التعاون
النقيض من ذلك،
التعددية .ويتّخذ
والمناقشة في مواجهة
ُّ
«فورنوريه» ،من أخالقيات المناقشة
عند «هابرماس» أنموذج ًا يحتذى ،ألن
لها القدرة على أن تأخذ في الحسبان
خصوصيات األفراد الخاضعين لها،
وكذا انتظاراتهم وقيمهم ،من خالل
توفير فضاءات للحوار المشترك؛ ولهذا
السبب ،أصدر الفيلسوف هذا الكتاب،

وركَّز على تفصيل مدلول المعايير
والقواعد والمفاهيم والمبادئ والقيم
التي ّ
تنظم عالم الرعاية ،ولهذا السبب-
خصص الكاتب الفصول األخيرة
أيضاًّ -
من الكتاب لتوضيح المصادر التقليدية
يذكر بضرورة تعزيز
لألخالق ،قبل أن ّ
الصحية في
الرعاية
تدريب مقّدمي
ِّ
مجاَل ْي العلوم اإلنسانية ،واالجتماعية؛
أي و -بتعبير ّ
أدق -ضرورة إدماج
هذه المقاربات األساسية في تدريبات
الصحية ،وهو ما يمّثل،
مقّدمي الرعاية
ِّ
في نهاية المطاف ،موضوع الكتاب:
أن نوفّر ّ
لكل إنسان األدوات واألسس
الالزمة لفهم عالقة الرعاية والمشاركة
مستقبالً ،وهي العالقة
في بنائها،
َ
التي اتَّضحت الحاجة إليها منذ سنوات
عديدة ،لكنها ما تزال تواجه صعوبات
في تأسيسها وترسيخها؛ عالقة رعاية
يتبوأ فيها المريض وعائلته
صحية
ّ
ِّ
مكانة بارزة على ضوء خبراتهم
الخاصة ،بعيدًا عن
وتصوراتهم
ّ
ّ
النزعة األبوية التي ما تزال سائدة في
المستشفيات ،في أغلب األحيان.
تحيز
ومن وجهة النظر هذه ،إن عدم ُّ
ألي رأي مسبق ،يسهم إسهام ًا
الكاتب ّ
تام ًا في إقامة حوار بين مختلف
ّ
األطراف الفاعلة في حقل الرعاية.
عام ُل مقّدمو الرعاية
وفي هذا اإلطارُ ،ي َ
المستح ّق ،فيما
االحترام
الصحية بكامل
ِّ
َ
يؤخُذ المرضى ،دائماً ،في الحسبان.
وهنا ،يتناول الكاتب -بطريقة عادلة
ومتوازنة -ما أصاب فيه ّ
كل فريق ،وما
أخطأ فيه .وإذا كان من الشائع جّدًا،
في مثل هذه األدبيات ،قراءة تحليالت
مح َّددة مسبقاً،
تكتفي بتبرير مقاربات َ
أو بتعليل وجهات نظر إيديولوجية
بحتة ،فإن هذا الكتاب يخلو ،تماماً،
قوته
من مثل هذه العيوب ،وههنا مكمن ّ
الحقيقية؛ فعندما يطرح «فورنوريه»،
للنقاش ،مسألة تحسين عالقة الرعاية،
تحيز ،فبإمكانه -أيضاً-
بوضوح ودون ُّ
يتوجه بخطابه إلى مقّدمي الرعاية
أن
َّ
الصحية والمرضى والمواطنين،
ِّ
على حّد سواء ،مستفيدًا ،بذلك ،من
انخراطهم جميع ًا في العملية.
أخيرًا ،تبرز قيمة هذا الكتاب بوصفه

أداة ال غنى عنها ّ
بالصحة،
المهتمين
لكل
ّ
ّ
مدربي مقّدمي الرعاية؛
و-
ّ
بخاصةّ -
إذ يبسط  -في آن واحد -فكرة متاحة
للعموم ،ووثيقة الصلة بعالم الرعاية
يتشكل منها .فمما يؤسف
وعالقاته التي
ّ
له ،فعالً ،أن العلوم اإلنسانية ،والعلوم
االجتماعية ،شأنها شأن الفلسفة،
ّ
تحتل موقع ًا هامشياً ،أو  -على
ماتزال
ّ
ّ
تظل أمرًا ثانوياً ،سواء في
األقل-
ِّ
الطب أم في معاهد تكوين علوم
كلّيات ّ
التمريض ،ويفرض هذا الكتاب نفسه،
نصح به ّ
كل مقبل على
هنا ،مرجع ًا ُي َ
العمل في مجال تقديم الرعاية ،ال سّيما
تركز
أنه يسّد ثغرات التدريبات التي ّ
التدخل التقنية ،ومعارف
على إجراءات
ُّ
ّ
وي .ومع ذلك ،يجب أن
الحَي ّ
الط ّب َ
نأمل ،رفقة الكاتب ،بأن يجتذب هذا
الكتاب َّ
كل مواطن ،ال أن يقتصر على
اجتذاب مقّدمي الرعاية ،سواء أكانوا
َّ
موظفين أم كانوا في طور التدريب؛
وذلك حتى يتسنّى لمجموع اإلشكاليات
بالصحة ،مستقبالً ،والتي
المتعلِّقة
ّ
توجد في صميم ديموقراطّياتنا ،أن
واع يحفظ،
تكون موضوع نقاش
ٍ
للجميع ،أصواتهم ومكانتهم.
مجرد قضّية
وفي الواقع ،ليس العالج َّ
طبّية ،بل هو -أيضاً -قضية سياسية،
يذكرنا به ،بوضوح
واجتماعية ،وهو ما ّ
ودقّة ،هذا االستغراق الفلسفي في عالم
االستشفاء الفرنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الم َّ
ثقف يكمن في كشف
إذا كان أحد ّ
أهم أدوار ُ
بنوع من التجرُّد والحياد،
الحقيقة وقولها للناس،
ٍ
ً
أسئلة ع ِّدة تُطرَح حول :ما هي الحقيقة؟ وما
فإن
هي الموضوعية؟ وما هي الوسائل التي يتمّ بها
أي سياق
ن َ
ولم ْ
تو َّجه؟ وفي ّ
إيجاد هذه الحقيقة؟ َ
قدم؟
مكاني ،وسياق زماني يجب أن تُ َّ
ومهمة ،يرى إدوارد سعيد أنها
هي أسئلة شائكة ُ
الم َّ
ثقف
كثيرًا ما تتوارى ،في
ّ
عما يُم ِّيز ُ
خضم البحث ّ
الملتزم بقضايا الشعب ،عن ذلك الذي يجري وراء
ُ
خاصة ومغانم ذاتية.
مكاسب
ّ

«الم َّ
والسلطة» إلدوارد سعيد..
ثقف
ُّ
ُ

كشف الحقيقة في مقابل إخفائها!
د .حسن مسكني

فكـــر
«المثقَّـــف
الم ِّ
والســـلطة»* َّ
ُّ
قـــدم ُ
فـــي كتابـــه الرائـــد ُ
الفلســـطيني والعالمـــي إدوارد ســـعيد تشـــريح ًا دقيقـــ ًا
بالســـلطة ،مـــن خـــال تجربتـــه الخصبـــة
المثقَّـــف ُّ
لعالقـــة ُ
فـــي الحيـــاة ومعرفتـــه الدقيقـــة بالمجتمعيـــن :العربـــي،
والغربـــي ،األميركـــي بخاصـــة ،ســـواء فـــي جانبـــه
السياس ــي أو االجتماع ــي أو الثقاف ــي ،المل ــيء ه ــو اآلخ ــر
بالعديـــد مـــن التناقضـــات ،بـــل المفارقـــات ،التـــي وقـــف
عليهـــا شـــخصياً ،وعايشـــها عـــن قـــرب ،والتـــي أفضـــت
بـــه ،فـــي النهايـــة ،إلـــى الكتابـــة عنهـــا وكشـــف ُأسســـها
المثقَّـــف الخبيـــر ذي الرؤيـــة
ومرجعياتهـــا ،مـــن منطلـــق ُ
الح ـّـر ،ال ــذي ال يقتص ــر دوره عل ــى كش ــف
الثاقب ــة والفك ــر ُ
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الحقيق ــة ،وإنم ــا -أيضــاً -النض ــال م ــن أج ــل نش ــرها ك ــي
مدخـــا إلحـــداث التغييـــر المنشـــود.
تكـــون
ً
ينطلـــق إدوارد ســـعيد مـــن إقامـــة تعـــارض جوهـــري
والســـلطة،
المثقَّـــف
بيـــن منطلقـــات وأهـــداف ّ
ُّ
كل مـــن ُ
فـــإذا كانـــت هـــذه األخيـــرة تســـعى إلـــى تثبيـــت وجودهـــا
والمؤسســـات واإلعـــام
مـــن خـــال تســـخير القوانيـــن
َّ
كل
خادمـــة
والمثقَّفيـــن لتكـــون لهـــا
طيعـــة فـــي مواجهـــة ّ
ِّ
ثق ــف الح ـ ّـر
الم َّ
تغيي ــر محتم ــل ،أو تص ـ ُّ
ـور مع ــارض ،ف ــإن ُ
يســـعى ،باســـتمرار ،إلـــى كشـــف الحقيقـــة وإشـــاعتها
الســـلطة وتنتقدهـــا
بيـــن النـــاس واجتـــراح أســـئلة تحـــرج ُّ
الحّرّيـــة
قضايـــا
همـــه فـــي ذلـــك خدمـــة
ُ
وت ِّ
قـــوم ســـلوكهاّ ،
ُ

والديموقراطيـــة والعدالـــة ،وغيرهـــا مـــن المبـــادئ والقيـــم
الكونيـــة التـــي تتطلّـــب نأيـــاً ،بـــل -باألحـــرى -اســـتقال ًال
الســـلطة.
ّ
تامـــ ًا عـــن مغريـــات ُّ
منبهـــ ًا أيضـــ ًا أن ضمـــان هـــذه االســـتقاللية التـــي تحقِّـــق
تميـــزًا ورأيـــ ًا مؤثِّـــرًا فـــي المجتمـــع ،ال تقتصـــر،
عطـــاء ُم ِّ
الس ــلطة ،ب ــل ه ــي
ـات
ـ
مغري
ـن
ـ
ع
ـأي
ـ
الن
ـة
ـ
درج
فق ــط عل ــى
ُّ
ثق ــف ع ــن س ــلط أخ ــرى
ـتقالل
ـ
اس
ـدى
ـ
بم
ـك
ـ
كذل
رهين ــة
الم َّ
ُ
مث ــل س ــلطة الح ــزب أو النقاب ــة أو الجماع ــة أو القبيل ــة،
وشـــق طريقـــه نحـــو
تجـــرد مـــن هـــذه الســـُلطّ ،إل
فكلمـــا
َّ
َّ
تخل ــص م ــن األح ــكام المس ــبقة
البح ــث ع ــن الحقيق ــة ،وق ــد َّ
قدمهـــا
لي ِّ
والحـــدود التـــي ترســـمها مختلـــف تلـــك الســـلطُ ،
حمل ــة ب ــأي قي ــد أو مان ــع
للن ــاس واضح ــةّ ،
جلي ــة ،غي ــر ُم َّ
أو ش ــرط أو أيديولوجي ــا ،تحــّد م ــن مضمونه ــا أو تطم ــس
ثقــف بدائــل التغييــر
الم َّ
روحهــا التــي علــى أساســها سـُـي ِّ
قدم ُ
نم ــي المجتم ــع وتس ــمو ب ــه نح ــو
وإمكان ــات الحل ــول الت ــي ُت ِّ
ؤسســـات.
والم
والديموقراطيـــة
الحـــق والقانـــون
دولـــة
ّ
ُ َّ

قول الحقيقة
ثق ــف يكم ــن ف ــي كش ــف الحقيق ــة
الم َّ
إذا كان أح ــد أه ـ ّـم أدوار ُ
التجـــرد والحيـــاد ،فـــإن
بنـــوع مـــن
وقولهـــا للنـــاس
ٍ
ُّ
ً ِ
طـــرح حـــول :مـــا هـــي الحقيقـــة؟ ومـــا هـــي
أســـئلة عـــّدة ُت َ
يتـــم بهـــا إيجـــاد
التـــي
الوســـائل
هـــي
ومـــا
الموضوعيـــة؟
ّ
ـــن توجـــه؟ وفـــي أي ســـياق مكانـــي،
ولم ْ
هـــذه الحقيقـــة؟ َ
قـــدم؟
وســـياق زمانـــي يجـــب أن ُت َّ
ومهمــة ،يــرى إدوارد ســعيد أنهــا كثيــرًا
هــي أســئلة شــائكة ُ
الملت ــزم
الم َّ
عم ــا ُي ِّ
م ــا تت ــوارى ،ف ــي خض ــم البح ــث ّ
ثق ــف ُ
مي ــز ُ
بقضايـــا الشـــعب ،عـــن ذلـــك الـــذي يجـــري وراء مكاســـب
خاص ــة ومغان ــم ذاتي ــة.
ّ
أول المداخـــل الرئيســـة التـــي يراهـــا إدوارد ســـعيد كفيلـــة
ّ
باإلجابـــة عـــن تلـــك األســـئلة ،تكمـــن فـــي اعتبـــار الوقائـــع
ـــم تصبـــح
المجتمعيـــة والسياســـية
ً
عمـــا بشـــرياً ،ومـــن َث ّ
الحقيق ــة والموضوعي ــة واقعيــ ًا وتاريخيــاً ،بفع ــل البش ــر،
تنوع ــة األش ــكال والطع ــم واألل ــوان ،حت ــى عن ــد
وم ِّ
ُمتع ـ ِّـددة ُ
يتوســـلون لهـــا أدوات أكثـــر صرامـــة
أنهـــم
يزعمـــون
ـــن
َم ْ
َّ
المؤلِّفـــون الذيـــن يكتشـــفون فـــي
وهـــم
وعلميـــة،
ودقـــة
ُ
األخي ــر أن م ــا كان يعتق ــدون أنه ــا مناه ــج صارم ــة وأدوات
مجـــرد« :مســـتنقع ُموحـــل مـــن المزاعـــم
حاســـمة ،هـــي
َّ
والمزاعــم المضــادة لهــا ،حتــى لتتضــاءل تلــك الموضوعيــة
قـــل حجمـــ ًا مـــن ورقـــة التـــوت التـــي
المزعومـــة ،لتصبـــح َأ ّ
تســتر العــورة ،بــل قــد ال تبلــغ لضآلتهــا حجــم تلــك الورقــة
أحيانـــاً»(.)1
ـتقل يتس ــم بفك ــره العالم ــي
ـف
ـ
ثق
الم
الح ـ ّـر أو المس ـ ّ
َّ
ُ
وإذا كان ُ
عين ــة ،فإن ــه مطال ــب باإلجاب ــة ع ــن
غي ــر المس ـ َّـيج بح ــدود ُم َّ
إشـــكالين أساســـيين :األول مرتبـــط بالخصوصيـــة ،ذات
بالهويـــة والثقافـــة والتاريـــخ المحلِّـــي ،بعيـــدًا عـــن
الصلـــة
ّ
أي مفاضلـــة أو تراتبيـــة قـــد تظهـــر الثقافـــات والهويـــات
الحّرّي ــة والعدال ــة،
األخ ــرى أدن ــى مرتب ــة أو َأق ـ ّ
ـل ث ــراء ،ألن ُ

والتعـــدد واالختـــاف قيـــم كونيـــة ،ال تقبـــل
والتنـــوع
ُّ
ُّ
فيتعل ــق بم ــدى
أم ــا الثان ــي
ـة.
ـ
الخصوصي
ـوى
ـ
بدع
ـزيء
التج ـ
َّ
ّ
ثق ــف عل ــى كش ــف ه ــذه الحقيق ــة وقوله ــا والجه ــر
ـدرة
قـ
الم َّ
ُ
وعمـــا ،فـــي الواقـــع ،حتـــى
ممارســـة
وتجســـيدها،
بهـــا،
ً
ً
ـرد خط ــاب أج ــوف أو كلم ــات عاب ــرة ،ال حي ــاة
التظ ـ ّ
ـل مج ـ َّ
فيه ــا وال روح ،لتك ــون بذل ــك أنموذجــ ًا يقت ــدي ب ــه الن ــاس
ويتعامل ــون عل ــى منهاج ــه ،م ــادام ق ــد تخّل ــى ع ــن الذاتي ــة
المفرطـــة أو الخصوصيـــة المنغلقـــة أو المحلّيـــة الضيقـــة،
وانخــرط -بالمقابــل -فــي القيــم الكونيــة التــي تأبــى الحــدود
المصطنعــة أو األفــكار العنصريــة أو الطائفيــة أو المذهبيــة،
بغـــض النظـــر عـــن
لتكتســـب ،بذلـــك ،طابعهـــا اإلنســـاني،
ّ
الجنـــس أو اللـــون أو الديـــن أو اللّغـــة أو الثقافـــة .وهـــذه
كلّهـــا مقاصـــد وغايـــات ليســـت ســـهلة ،بـــل تتطلَّـــب وعيـــ ًا
بجديته ــا وجدواه ــا
ـا وإيمانــ ًا صادقــ ًا
عميقــ ًا وصب ــرًا طوي ـ ً
َّ
وفاعليتهـــا فـــي التأثيـــر اإليجابـــي فـــي المجتمـــع والنـــاس
ثق ــف ،وه ــو
الم َّ
أينم ــا ُوج ــدوا ،ش ــريطة الح ــذر ك ــي ال يق ــع ُ
يناض ــل م ــن أج ــل الوص ــول إل ــى ه ــذه األه ــداف العالمي ــة،
فـــخ تضخيـــم الـــذات أو الوطـــن أو الحضـــارة التـــي
فـــي ّ
فكـــر أن يهـــدر طاقتـــه فـــي
يجـــدر
«ال
إذ
إليهـــا،
ينتمـــي
بالم ِّ
ُ
الحديـــث الرنـــان ،الطنـــان حـــول أمجـــاد حضارتنـــا (نحـــن)
أو تاريـــخ انتصاراتنـــا (نحـــن) ،وخصوصـــ ًا فـــي أيامنـــا
يتكـــون
هـــذه التـــي أصبـــح فيهـــا كثيـــر مـــن المجتمعـــات
َّ
م ــن أجان ــب وخلفي ــات مختلف ــة تس ــتعصي عل ــى االخت ــزال
ف ــي صي ــغ ُمح ـ َّـددة»( )2بم ــا يض ـّـر به ــذه الحض ــارة نفس ــها،
ويبع ــده ع ــن دائ ــرة الكون ــي واإلنس ــاني والمش ــترك ال ــذي
تنـــوع والمختلـــف ،الـــذي يعكـــس روح
الم ِّ
يتكامـــل فيـــه ُ
بـــرر أدواره الحاســـمة فـــي الجهـــر
وي
َّـــف،
المثق
ُ ِّ
عالميـــة ُ
بالحقيقـــة واالحتجـــاج لهـــا والمحاجـــة عنهـــا ،مـــع علمـــه
األكيـــد بصعوبـــة وتعقيـــد مســـارها وســـياقاتها وعوائقهـــا،
الســـلطة
المتمثِّلـــة فـــي ُّ
القائمـــة فـــي الـــذوات المقاومـــة لهـــا ُ
ومؤسســـاتها والمجتمـــع وثوابتـــه واألقـــام االنتهازيـــة أو
َّ
كل ه ــؤالء -وإن
التبريري ــة أو التضليلي ــة أو الرجعي ــة ،ألن ّ
تلون ــت أش ــكالهم وتع ـ َّـددت مظاهره ــم -يّتح ــدون ف ــي عرقل ــة
َّ
كش ــف الحقائ ــق ،ويس ــعون إل ــى التغطي ــة أو التموي ــه عنه ــا
ّقافي ــة
بش ــتى الوس ــائل والوس ــائط ،بم ــا فيه ــا األش ــكال الث ّ
ذاته ــا.
ثق ــف م ــن مناص ــر للع ــدل
ل
ـو
ـ
يتح
أن
ـورة
ـ
خط
د
ـ
ـ
أش
فم ــا
الم َّ
ّ
َّ ُ
ـرر للظل ــم ،وم ــن باح ــث ع ــن الحقيق ــة إل ــى الس ــاعي
إل ــى ُمب ـ ِّ
لطمس ــها أو التس ــتر عليه ــا أو تزويره ــا أو تبريره ــا!.

ُ
عفة!
غربة ُمضا َ
ال وكونيـــ ًا
ومســـتق ً
المثقَّـــف اختـــار أن يكـــون ُح ّ
ـــرًا ُ
وألن ُ
ومهمومـــ ًا بالبحـــث عـــن الحقيقـــة وكشـــفها والجهـــر بهـــا،
فإنــه يكابــد باســتمرار ،ويعيــش غربــة مضاعفــة ،مــن أجــل
تميــزة ،ولذل ــك فه ــو« :ال يك ـ ّ
ـف ع ــن
الم ِّ
الحف ــاظ عل ــى مكانت ــه ُ
ـل ،وأينمــا ارتحــل،
ـ
ح
ـا
ـ
أينم
ـه
ـ
يالزم
اإلحســاس بــأن المنفــى
ّ
شـــكل لـــه مصـــدر مفارقـــات وقلـــق دائـــم،ال يســـتقيم معـــه
ُي ِّ
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تنعكس تجربة
المنفى على
َّ
المثقف وتفرُّده؛
ألنها تمنحه طاقة
الوعي بكنه
األشياء ،وعمق
الظواهر ،وأسرار
العالم

ـل بل ــوغ مرات ــب
العي ــش ف ــي الوط ــن الجدي ــد حت ــى ف ــي ظ ـ ّ
عليــا أو تحقيــق نجاحــات باهــرة ،مــن جهــة ،وذلــك تحــت
بـــكل مـــا ُيحيـــل إليـــه مـــن
تأثيـــر حضـــور الوطـــن األصـــل ّ
معن ــى ف ــي الفك ــر والزم ــان والم ــكان واأله ــل ،وم ــن جه ـ ٍـة
أخـــرى لشـــعوره بـــأن فكـــرة الشـــقاء فـــي المنفـــى تمنحـــه
نوع ـ ًا مــن الســعادة وتدفعــه إلــى اجتــراح أســلوبه الخــاص
ف ــي التفكي ــر ورؤي ــا العال ــم»(.)3
هنـــا تصبـــح الكتابـــة هـــي المـــاذ والمتعـــة ،المانحـــة
لألمـــل والســـعادة المفتقـــدة ،هنـــاك حيـــث الوطـــن البعيـــد
مكانـــاً ،القريـــب إحساســـ ًا وقلبـــاً ،الشـــبيه بالســـراب،
هن ــا ف ــي البل ــد الجدي ــد (المنف ــى) .لك ــن األم ــر ال يق ــف عن ــد
مســـتوى اإلقـــرار بهـــذه الحقيقـــة والتســـليم بهـــذا الوضـــع
القل ــق ،والخض ــوع لس ــخرية ه ــذه المفارق ــات بي ــن (الهن ــا)
و(الهن ــاك) ،بي ــن الوط ــن والمنف ــى ،بي ــن الحقي ــق والوه ــم،
ب ــل يج ــب مواجه ــة ه ــذه الحال ــة ،وع ــدم االستس ــام لحال ــة
(البيـــن -بيـــن) ،ألن اإلقـــرار بذلـــك ،والتســـليم بـــه ُيحيـــل
المثقــف إلــى (أيديولوجيــة) أيض ـاً ،كثيــرًا مــا ســعى
موقــف
َّ
ه ــو نفس ــه إل ــى مواجهته ــا ،وانتقاده ــا ومحاربته ــا ،وع ــدم
الســـقوط فـــي ِشـــراكها ،حتـــى ال يصيـــر بذاتـــه مســـتلباً،
تابع ـاً ،وخاضع ـاً ،وهــو الــذي يعــي ،ويجــزم بــأن اإلقامــة
زي ــف وس ــراب ووه ــم ،فيم ــا ي ــدرك أن الوج ــود الحقيق ــي،
أرق وأرقـــى تجلِّّياتهـــا يكمـــن
الـــذي يعكـــس الحيـــاة فـــي ّ
ـردد ق ــول
ـ
ي
ـه
ـ
ب
ـي
ـ
وكأن
ـة،
ف ــي الحرك ــة والرحل ــة والالإقام ـ
ُ ِّ
المتنبـــي:

يح َت ْحتِي
على َق َل ٍق ّ
كأن ال ّر َ

َج ُهها َج ُنوب ًا أ ْو َش َماال
ُأو ّ

ثق ــف مواجه ــة ه ــذه الحال ــة الت ــي تتقاط ــع
الم َّ
هك ــذا يواص ــل ُ
فيه ــا عوام ــل األل ــم والمتع ــة ،بإص ــراره عل ــى الكتاب ــة ف ــي
يتخــذ المنفــى وطنـاً،
المنفــى ،إذ اإلنســان الــذي فقــد وطنــهَّ ،
ُيقي ــم في ــه ،كم ــا أن الكتاب ــة ،ف ــي الوط ــن البدي ــل ،تمنح ــه،
مـــرة ،تجربـــة ّ
حكمـــة ،ودخـــول
فـــي ّ
الم َ
كل ّ
فـــك األغـــال ُ
وصـــدة ،وعيـــش األحـــزان المتتاليـــة ومـــرارة
الم
األماكـــن
ُ َ
ـتمر
ـ
يس
ـي
ـ
ك
ـه
ـ
ه
وتوج
ـر،
ـ
اآلخ
ـرات
ـ
نظ
ـه
ـ
عن
ـع
الغرب ــة ،وتدف ـ
ِّ
ّ
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التمي ــز والش ــهرة.
ويغ ـ ُـزر إنتاج ــه ،ويوصل ــه إل ــى
ُّ
عط ــاؤه ُ
يظـــل ُمؤقَّتـــاً ،وظرفيـــاً ،ومقترنـــ ًا بســـياقات
لكـــن ذلـــك
ّ
خاصـــة ،ليســـت
عينـــة ،ومجـــاالت ُم َّ
حـــددة ،وحـــاالت ّ
ُم َّ
المثقَّـــف ،مـــن
تعتـــري
مـــا
ســـرعان
إذ
دائمـــة،
وال
طلقـــة
ُم
ُ
والعزل ــة،
جدي ــد ،ح ــاالت القل ــق والح ــزن والعج ــز والتوت ــر ُ
التـــي تجعـــل المتعـــة ظرفيـــة ،وناقصـــة وغيـــر دائمـــة أو
مكتمل ــة ،س ــريعة ،تق ــذف به ــا م ــن جدي ــد ،نح ــو الهام ــش،
وتس ــلبه الل ــذة الت ــي اقتنصه ــا م ــن مخ ــاض الكتاب ــة وحرق ــة
الســـؤال وقلـــق المعرفـــة.
وليـــس شـــرط ًا أن يكـــون البعـــد عـــن الوطـــن هـــو المنفـــى
للمثقَّـــف ،حيـــن
المكانـــي ،بـــل قـــد يكـــون الوطـــن منفـــى ُ
يش ــعر أن ــه غري ــب في ــه ،يقاس ــي م ــرارة التهمي ــش ،وقس ــوة
العزل ــة ،حي ــن يرف ــض اإلغ ــراءات ،وين ــأى بنفس ــه وقلم ــه
التكيــف والتطبيــع والمهادنــة .لكــن حتــى ولــو لــم يكــن
عــن
ُّ
فكـــر
ي
أن
فبإمكانـــه
الســـابقة،
النمـــاذج
مـــن
ا
جـــزء
َّـــف
ثق
الم
ً
ُ ِّ
ُ
ف ــي ذل ــك،أي ب ــأن يعي ــش تجرب ــة المنف ــى ،والهام ــش« :أن
يتخي ــل ويبح ــث ويس ــتقصي عل ــى الرغ ــم م ــن الحواج ــز وأن
َّ
يس ــير دائمــ ًا ف ــي الطري ــق ال ــذي يبتع ــد ب ــه ع ــن الس ــلطات
المركزي ــة ويقت ــرب ب ــه م ــن الهوام ــش ،فهن ــاك تس ــتطيع أن
ـادة م ــا ال تدركه ــا العق ــول الت ــي ل ــم
ت ــرى األش ــياء ،الت ــي ع ـ ً
كل م ــا ه ــو تقلي ــدي و(مري ــح) .إن حال ــة
تبتع ــد يومــ ًا ع ــن ّ
تنـــم -فيمـــا يبـــدو -عـــن عـــدم إدراك
قـــد
الهامشـــية ،التـــي
ّ
ـررك م ــن اضط ــرارك إل ــى
المس ــؤولية أو ع ــن الرعون ــةُ ،تح ـ ِّ
كل خط ــوة تخطوه ــا ،خش ــية أن تفس ــد األم ــور
الح ــذر ف ــي ّ
وم ــن أن تقل ــق م ــن احتم ــال إغض ــاب زمالئ ــك العاملي ــن ف ــي
بالحّرّيــة
الم َّ
ؤسســة نفســها .وبطبيعــة الحــال ال يتمتــع أحــد ُ
ُ
الكامل ــة م ــن االرتباط ــات أو العواط ــف ،وال أعن ــي هن ــا م ــن
المثقَّـــف المتنقِّـــل ،أي صاحـــب المقـــدرة التقنيـــة
ُي َّ
ســـمى ُ
ال ــذي ق ــد يش ــتريه أو يس ــتأجره أي ش ــخص ،لكنن ــي أق ــول
المثقَّـــف موقفـــ ًا هامشـــي ًا وغيـــر مســـتوعب فـــي
إن اّتخـــاذ ُ
بيئتـــه يكـــون مثـــل الـــذي ُيقيـــم فـــي المنفـــى ..إن المثقَّـــف
ال ــذي يدفع ــه إحس ــاس المنف ــى ال يس ــتجيب إل ــى منط ــق م ــا
هـــو تقليـــدي عرفـــي ،بـــل إلـــى شـــجاعة التجاســـر ،وإلـــى
والتقـــدم إلـــى األمـــام ال إلـــى الثبـــات دون
تمثيـــل التغييـــر،
ُّ
حركـــة»(.)4
هك ــذا ،يصب ــح المنف ــى والهام ــش عامَلْي ــن أساس ـ َّـيْين ،ب ــل
وتفـــرده؛ ألنهمـــا يمنحانـــه
تميـــز المثقَّـــف
حاســـمْين فـــي ُّ
ُّ
َ
طاقـــة الوعـــي بكنـــه األشـــياء ،وعمـــق الظواهـــر ،وأســـرار
العالــم ،عبــر الكتابــة التــي هــي ســر وجــوده وطاقــة بقائــه
تفـــرداً ،ســـواء
حيـــاً،
ً
ومكمـــن اســـتمراره َّ
فاعـــاُ ،مؤثِّـــراًُ ،م ِّ
أكان المنفـــى أو الهامـــش واقعيـــ ًا أم كان افتراضيـــاً.
هوامش
والس ــلطة ،ترجم ــة محم ــد عنان ــي ،دار رؤي ــة للنش ــر
ثق ــف
الم َّ
ُّ
* إدوارد س ــعيدُ ،
والتوزي ــع ،ط  ،1القاه ــرة.2006 ،
والسلطة ،ص .153
المثقَّف
ُّ
( )1إدوارد سعيدُ :
( )2المرجع نفسه.158 :
( )3نفسه :ص .99
( )4المرجع نفسه :ص .116

ضغط الكتابة

أمير تاج السر

نوبل والشهرة

منــذ زمــن قليــل ،حصــل الكاتــب البريطانــي «كازو إيشــيغورو»
كل
علــى جائــزة «نوبــل» فــي األدب ،الجائــزة المثيــرة للجــدلّ ،
مم ــن يفهم ــون ف ــي األدب
ع ــام ،والت ــي يترقّبه ــا الن ــاس كلّه ــم؛ َّ
وممـــن ال يفهمـــون .وتبـــدو هـــذه الجائـــزة -بالفعـــل -فخمـــة،
َّ
وأكثــر وقعـ ًا مــن جائــزة «الســام» ،التــي مــن الممكــن أن يحصل
بأيــة شــهرة أو نفــوذ ،وقــد حــدث
عليهــا أشــخاص ال َّ
يتمتعــون ّ
ذل ــك م ــراراً ،بينم ــا جائ ــزة األدب ،ش ــديدة الصعوب ــة ،تذه ــب
إل ــى أش ــخاص ه ــم -ف ــي الغال ــب -أفن ــوا أعماره ــم ف ــي مج ــال
اإلب ــداع ،عل ــى الرغ ــم م ــن أنه ــم ق ــد ال يكون ــون مش ــاهير .وف ــي
أحي ــان قليل ــة ،تب ــدو الجائ ــزة غريب ــة األط ــوار ،حي ــن يناله ــا
ـن مثــل «بــوب ديــان» الــذي حصــل عليهــا العــام الماضــي،
مغـ ّ
ول ــم يك ــن متوقَّع ـ ًا أن تذه ــب إلي ــه ،أب ــداً.
حي ــن حصل ــت األلماني ــة «هيرت ــا مول ــر» عل ــى الجائ ــزة ،من ــذ
ســـنوات ،لـــم أكـــن أعرفهـــا ،وال حـــدث أن ســـمعت باســـمها،
خاصــة أنــه لــم تكــن لديهــا مؤلَّفــات مترجمــة إلــى
قبــل ذلــكّ ،
ربمــا -كان لديهــا ،ولــم أعــرف بذلــك .وكمــا هــو
العربيــة ،أوَّ -
واتضــح لــي أننــي كنــت
َّ
متوقــع ،انتشــرت ترجماتهــا بعــد ذلــكَّ ،
ـق :اللّغــة ،واألســلوب
ال أعــرف شــيئ ًا عــن األديبــة الرائعــة ،بحـ ّ
خاص ــة
الس ــلس ،والمواضي ــع الت ــي ناقش ــتها ف ــي أعماله ــاّ ،
مواضيــع اللجوء والهجرة وشراســة الديكتاتوريات .ومعروف
أنه ــا نش ــأت ف ــي روماني ــا ،حي ــن كان الديكتات ــور «نيك ــوالي
شاوشيس ــكو» يحك ــم هن ــاك ،بقبض ــة م ــن ن ــار .وأس ــتطيع أن
أق ــول إن «نوب ــل» س ـ َّـهلت لن ــا الوص ــول إل ــى كاتب ــة ،كان م ــن
المف ــروض أن ننبه ــر بأدبه ــا ،من ــذ زم ــن.
أيضـاً ،حيــن حصلت الروســية «سفيســتالنا أليكزييفتش» على
الجائ ــزة ،من ــذ عامي ــن ،ول ــم نك ــن نعرفه ــا ،قلن ــا -صراح ـ ًـة-
إنن ــا ال نعرفه ــا ،ث ــم عرفناه ــا ،بع ــد ذل ــك ،حي ــن ترجم ــت إل ــى
كل مـــن« :فتيـــان الزنـــك» ،و«صـــاة تشـــيرنوبل»؛
العربيـــة َّ ً
ِّ
المؤث ــرة ،المغرق ــة ف ــي الح ــزن ،ع ــن ضحاي ــا إش ــعاع
الرواي ــة
المحبـــة كانـــت تنـــام قـــرب
«تشـــرنوبل» ،وكيـــف أن الزوجـــة
ّ

ـوث باإلش ــعاع ،وال ــذي ال أم ــل ف ــي عودت ــه إل ــى
ال ــزوج المل ـ َّ
كل التحذيـــرات ،وكيـــف ولـــدت
الحيـــاة
ثانيـــة ،بالرغـــم مـــن ّ
ً
طفل ــة ،ه ــي -ف ــي الواق ــع -كتل ــة إش ــعاع كان ــت ف ــي الرح ــم.
مهمــة لهــا مســيرة طويلــة مــع
تعرفنــا إلــى كاتبــة ّ
هنــا -أيضـاًَّ -
الكتاب ــة ،وكان ينبغ ــي أن نعرفه ــا من ــذ زم ــن.
هـــذا العـــام ،جـــاء إلـــى «نوبـــل» هـــذا البريطانـــي الســـّتيني،
الــذي ينحــدر مــن أصــول يابانيــة ،أو -باألصــح -هــو يابانــي
خال ــص ،وص ــل إل ــى بريطاني ــا م ــع والدي ــه حي ــن هاج ــرا إل ــى
هن ــاك ،بداي ــة س ـ ِّـتينيات الق ــرن الماض ــي ،وكان ش ــيئ ًا جذّاب ـ ًا
بـــكل مالمـــح
أن تشـــاهد حواراتـــه الممتعـــة؛ تشـــاهد يابانيـــ ًا ّ
اليابانــي ،يتحـ َّـدث لغــة إنجليزيــة هــي إنجليزيــة البريطانييــن.
أسـِـم ْعنا عنــه أم لــم نســمع.
«إيشــيغورو» ،كاتــب مهـّـم ،ســواء َ
ـن أنن ــي ال أعرف ــه،
ـ
أظ
ـت
ـ
وأن ــا -ش ــخصياً -ال أخف ــي أنن ــي كن
ّ
ولي ــس ل ــه كت ــب مترجم ــة إل ــى العربي ــة ،لكن ــي ،حي ــن نبش ــت
فــي مكتبتــي ،بعــد إعــان اســمه ،وتكالــب النــاس علــى الحديــث
يتحدثــون عنــه باســتفاضة ،ويتحّدثــون
عنــه ،وكان البعــض
َّ
عـــن أعمالـــه بوصفهـــم قـــد قرأوهـــا ،عثـــرت -بالفعـــل -علـــى
رواي ــة ل ــه تع ــد ش ــهيرة ،وحصل ــت عل ــى جائ ــزة «م ــان بوك ــر»
مــن قبــل ،هــي «بقايــا اليــوم» .كمــا أعلــن ناشــرون ع ـّدة أنهــم
ترجم ــوا ل ــه أعم ــا ًال أخ ــرى ،من ــذ س ــنوات ،وه ــم ف ــي س ــبيلهم
فعـــا ،أن الرجـــل كان
إلعـــادة طباعتهـــا .وكانـــت مفاجـــأة،
ً
شـــهيراً -بالفعـــل -ومترجمـــ ًا إلـــى معظـــم لغـــات العالـــم منـــذ
زمــن ،وبالرغــم مــن ذلــك ،هنــاك مــن لــم يســمع بــه أو يقــرأ له.
أي مجـــال ،ليســـت وقايـــة للمشـــهور مـــن
إذن ،الشـــهرة فـــي ّ
الجه ــل ب ــه عن ــد البع ــض .وحقيق ــة أن ــه لي ــس م ــن الض ــروري
ـن كتب ــوا ،أو يتابعوه ــم؛ ألن األم ــر،
أن يع ــرف الن ــاس ّ
كل َم ـ ْ
ـاق جــّداً.
ف ــي النهاي ــة ،ش ـ ّ
ســنقرأ للبريطانــي ،إذن« ،بقايــا اليــوم» التــي قيــل فيهــا غــزل
وصنِّفــت مــن الروايــات الرائعــة ،ومــن الممكــن أن تكــون
كثيــرُ ،
كذلــك ،بالفعــل.
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«اقتصاد االحتيال البريء»

البالغة والهروب
نمق من الواقع
ال ُ
م َّ
د/عامد عبد اللطيف
أو «نظــام الســوق» تحظــى بانتشــار وقبـ ٍ
ـول واســع ،علــى الرغم
مــن المخاطــر والخــدع التــي تنطــوي عليهــا .فهــذه التســميات،
التــي هــي بــا معنــى تقريبــاًُ ،تتيــح ببراعــة الخــروج مــن
مــأزق اســتخدام كلمــة «الرأســمالية» ســيئة الســمعة ،والتــي
تحفــر فــي ذاكــرة مشــحونة بتاريــخ مــن االســتغالل والركــود
واالحتــكار والتفتيــت المنظــم لقــوى المجتمــع النشــطة واإلثــراء
الفاحــش للِقلّــة علــى حســاب الكثــرة .كمــا أنهــا تنطــوي علــى
إيحــاءات بالغــة الضــرر ،فهــي مــن ناحيــة توحــي بــأن النظــام
ـادي القائــم هــو نظــام طبيعــي عــادي ،يعمــل دون تدخــل
االقتصـ ّ
مــن أحــد ودون مصلحــة ألحــد ،ويحكمــه مبــدأ بالــغ البســاطة-
مــن وجهــة نظــر المســتفيدين منــه -هــو مبــدأ العــرض والطلــب.
وهكــذا ُتخفــي ُخرافــة الســوق الســلطة التــي تمارســها الشــركات
االقتصاديــة العمالقــة علــى الســوق ،ويتــم تجهيــل
ؤسســات
ّ
والم َّ
ُ
التحكم بمســارات
الــدور الهائــل الــذي تقــوم بــه هــذه الســلطة فــي
ُّ
ـن
ومـ ْ
االقتصــاد لصالــح حفنــة قليلــة مــن مليارديــرات العالــمَ ،
لخرافــة
يخدمونهــم .وهكــذا تقــوم الصياغــة البالغيــة الماهــرة ُ
«نظــام الســوق» ،بإخفــاء الواقــع ،وإضفــاء الشــرعية علــى
بعــض أكثــر الممارســات احتيــاالً ،وربمــا ال أخالقيــة أيضــاً.
ولنتذكــر فحســب كيــف كان االرتفــاع الجنونــي فــي أســعار المواد
الغذائيــة فــي عــام  ،2007الــذي دفــع ثمنــه مليــارات البشــر نتــج
والسياســية ،نتاجــ ًا مباشــرًا
االجتماعيــة
عنــه آالف القالقــل
ّ
ّ
«لمضاربــات الســوق» .وهــو تعبيــر آخــر احتيالــي ُيخفــي مزيجـ ًا
المنظــم والتالعــب باألســعار .وهــي
مــن ممارســات االحتــكار
َّ
ممارســات ال يمكــن أن تعمــل ّإل بمســاعدة ُخرافــة أخــرى هــي
ُخرافــة «ســيادة المســتهلك».

كيــف يمكــن أن يكــون االحتيــال بريئ ـاً؟ هــذا هــو التســاؤل الــذي يــرد
إلــى الذهــن مــا إن يقــرأ المــرء عنــوان كتــاب «اقتصــاد االحتيــال البــريء
 »The Economics of Innocent Fraudلجــون كنــث جالبريــث،
أســتاذ االقتصــاد فــي جامعــة هارفــرد ورئيــس جمعيــة العلــوم
االقتصاديــة األميركيــة ســابقاً .وهــو الكتــاب الــذي تزامــن صــدوره مــع
ّ
العالميــة ،لكنــه ُيقــرأ اآلن علــى نطــاق
االقتصاديــة
إرهاصــات األزمــة
ّ
ّ
واســع بوصفــه تنبــؤًا بهــا .يجيــب جالبريــث عــن الســؤال الســابق بــأن
ــن يقــوم بــه تحــت طائلــة
االحتيــال «البــريء» هــو الــذي ال ُيوِقــع َم ْ
عادي ـاً ،ومــن َثـ َّـم ال
القانــون ،كمــا أنــه يتــم تصويــره بوصفــه أمــرًا ّ
تتبــدى خطــورة هــذا االحتيــال-
يعتــرف َم ْ
ــن يقومــون بــه بالذنــبَّ .
ؤلــف -فــي أنــه ُيهيمــن علــى االقتصــاد األميركــي،
الم ِّ
مــن وجهــة نظــر ُ
وربمــا اقتصــادات دول العالــم بأســرها .فالتصـ ُّـورات الشــائعة التــي
الخرافــات
مبنيــة علــى مجموعــة مــن ُ
يعمــل االقتصــاد الراهــن وفقـ ًا لهــا َّ
ؤســس مــا يمكــن اعتبــاره احتيــا ًال كوني ـاً.
والخــدع واألكاذيــب التــي ُت ِّ
ركــز علــى
إن مــا يجــذب االهتمــام فــي هــذا الكتــاب الصغيــر هــو أنــه ُي ِّ
الــدور الــذي تمارســه البالغــة واإلقنــاع الجماهيــري فــي إضفــاء
الشــرعية علــى هــذا االحتيــال الكونــي .فقــد شــهد القــرن العشــرون
أقصــى توظيــف ألشــكال التواصــل الجماهيــري وتقنيــات الحجــاج
تمــارس فيــه أقصــى
والتأثيــر فــي إخفــاء معالــم واقــع
ّ
اقتصــادي َ
درجــات االســتغالل والخــداع بهــدف تكريــس الثــروة فــي أيــدي ِقّلــة
يتتبــع جالبريــث
مــن األثريــاء أص ـاً .وعلــى مــدار اثنــي عشــر فص ـ ًا َّ
يتأســس عليهــا االقتصــاد العالمــي ،ويقــوم بتفنيدهــا
ُ
الخرافــات التــي َّ
بواســطة الكشــف عــن ُســبل تشــكيلها ،وتعريــة المصالــح التــي
ُتحقِّقهــا لمــن يقومــون بصياغتهــا والترويــج لهــا ،وأثرهــا المدمــر علــى
الخرافــات توجــد
مســتقبل االقتصــاد العالمــي .وفــي القلــب مــن هــذه ُ
ُخرافــة «اقتصــاد الســوق».

ُخرافة «سيادة المستهلك» وصناعة اإلقناع

االقتصاديــة العمالقــة ُخرافــة «نظــام
المؤسســات
تصــوغ
ّ
َّ
ــروج لــه وتعمــل فــي
ت
الــذي
االقتصــاد
نمــط
لتصــف
الســوق»
ُ ِّ
إطــار فلســفته .لقــد أصبحــت تعبيــرات مثــل «اقتصــاد الســوق»،

الخرافــة
المؤلِّــف الفصــل الثالــث مــن كتابــه لتفنيــد هــذه ُ
أفــرد ُ
االقتصــادي المعاصــر .تقــوم هــذه
المتغلغلــة فــي الخطــاب
ّ
ُ
الخرافــة علــى الزعــم بــأن اليــد العليــا فــي «نظــام الســوق» هــي
ُ
للمســتهلكين؛ فاختيــارات المســتهلكين هــي التــي تصــوغ شــكل

ُخرافة «اقتصاد السوق» وإعادة تسمية النظام
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«ســيد»
ــم يصبــح المســتهلك هــو
ِّ
الطلــب علــى الســلع ،ومــن َث َّ
االقتصــادي المعاصــر .وعلــى الرغــم مــن أن المســتهلك
النظــام
ّ
ربمــا تكــون لديــه بالفعــل القــدرة علــى اختيــار الســلع فإنهــا قــدرة
زيفــة وناقصــة ،وهنــا يأتــي دور البالغــة .لقــد شــهد القــرن
ُم َّ
العشــرون بــزوغ ظاهــرة الجماهيــر الغفيــرة التــي تتــم «برمجتهــا»
التعقــد هــي صناعــة اإلقنــاع الجماهيــري.
بواســطة صناعــة بالغــة
ُّ
المؤلِّــف أن ســلوكيات المســتهلكين فــي االقتصــاد  -مثــل
ِّ
ويؤكــد ُ
ســلوكيات الناخبيــن فــي السياســة -تخضــع للتأثيــر الخطيــر
لوســائل االتصــال الجماهيــري مــن إذاعــة وصحــف وتليفزيــون
شــكل حجــر الزاويــة فــي «صناعــة
وإنترنــت وغيرهــا ،التــي ُت ِّ
ْفــق مبالــغ طائلــة ألجــل
اإلقنــاع» .ففــي المجتمعــات المعاصــرة ُتنَ
تحديــد أولويــات الشــراء لــدى المســتهلكين ،ولحفزهــم علــى شــراء
ســلع ربمــا ال يحتاجونهــا أصــاً.
توظــف هــذه الصناعــة -باإلضافــة إلــى األمــوال الباهظــة -أرفــع
ِّ
للتحكــم فــي اختيــارات
كل مجــاالت اإلبــداع
المواهــب وأعظمهــا فــي ّ
ُّ
المســتهلك .فباإلضافــة إلــى الفنييــن مــن مبدعيــن ومصوريــن
ومخرجيــن ممــن يقومــون بعمــل رســائل الدعايــة واإلعــان ،يتــم
ــن والرياضــة
توظيــف ّ
كل المشــاهير مــن رجــال السياســة َ
والف ّ
لتدعيــم قــدرة هــذه الرســائل علــى تحقيــق األهــداف المنوطــة بهــا.
وأثنــاء هــذه العمليــة ال ُتصــاغ تفضيــات المســتهلك الشــرائية
تتشــكل أيضــ ًا صــورة للحيــاة «الناجحــة» ،التــي
فحســب ،بــل
َّ
ُتقــاس باقتنــاء المــرء للمزيــد مــن الســيارات واألجهــزة والمالبــس
ال
وأرصــدة البنــوك .وإذا قـ َّـرر شــخص مــا أن يتخــذ لحياتــه شــك ً
آخــر ،أو أن يتبنَّــى لنفســه نموذجــ ًا آخــر للنجــاح االجتماعــي
حرّيــة
فســوف ُيعــّد شــاذًا أو حتــى مخبــوالً .وهكــذا
َّ
تتحــول ّ
حرّيــة صوريــة وناقصــة ،تمامــ ًا
المســتهلك فــي االختيــار إلــى ّ
حرّيــة الناخــب فــي أن يختــار بيــن عــدد كبيــر مــن المرشــحين
مثــل ّ
تفرضهــم عليــه وســائل اإلعــام وال يختلفــون ّإل فــي أســمائهم.

ُخرافــة القطاعيــن العــام والخــاص :جحيــم الواقــع
وجنة البالغة

المؤلِّــف بعــض ظواهــر
علــى مــدار صفحــات الكتــاب يتنــاول ُ
االقتصــاد العالمــي األكثــر خطــورة؛ مثــل دور البنــوك المركزيــة
وسياســات تغييــر أســعار الصــرف فــي مواجهة الكســاد والتضخم،
والعالقــة بيــن االقتصــاد والسياســة ،واإلدراك المتبايــن لقيمــة
العمــل اإلنســاني ،ودور الخبــراء والبيروقراطييــن فــي صياغــة
االقتصاديــة وتوجيههــا ،لكــن الظاهــرة التــي تــكاد
السياســات
ّ
الم ِ
ســاهمة
الشــركات
ــم
تحك
ظاهــرة
هــي
الكتــاب
محــور
تكــون
ُّ
ُ
العمالقــة  corporationsفــي االقتصــاد المعاصــر .وعلــى مــدار
ثالثــة فصــول يناقــش بالتفصيــل األثــر الســلبي لهــذه الشــركات،
صنــع القــرار السياســي.
ُم ِّ
تتبعــ ًا العالقــة بينهــا وبيــن مراكــز ُ
لقــد شــهد العالــم فــي العقديــن الماضييــن حملــة شــعواء علــى
كل
القطــاع العــام ،وفــي أميــركا علــى وجــه الخصــوص ُتوصــف ّ
محاولــة إليجــاد قطــاع عــام قــوي بأنهــا دعــوة إلــى «االشــتراكية»،
ٍ
شــكل مــن
المضــادة ألي
تلــك الكلمــة التــي اســتطاعت الدعايــة ُ
ـتهجنة.
ـ
س
م
ـة
ـ
كلم
ـى
ـ
إل
ـا
أشــكال التوزيــع العــادل للثــروة تحويلهـ
َ
ُ
االقتصــادي العــام عــن
وفــي مقابــل ذلــك ال يتوقَّــف الخطــاب
ّ
مديــح «الجنــة» التــي ســيحقِّقها القطــاع الخــاص لالقتصــاد .وحيــن
ـادي -كمــا حــدث فــي
تصطــدم هــذه الجنــة بجحيــم الواقــع االقتصـ ّ
االقتصاديــة الراهنــة التــي توفــي ُمؤلِّــف الكتــاب قبــل أن
األزمــة
ّ
يشــهد ذروتهــا -يتــم تأميــم القطــاع الخــاص نفســه؛ فيمــا أصبــح
كل
ُيعـ َـرف بسياســة «تخصيــص الربــح وتأميــم الخســارة» .وفــي ّ
تتوقــف البالغــة عــن القيــام بمهمــة «الهــروب األنيــق مــن
الحــاالت ال َّ
الواقــع».

االقتصــاد والسياســة :كيــف ترســم المصالــح
االقتصاديّة للشركات خارطة الحروب؟
يرصــد الكتــاب بعــض األمثلــة للــدور الــذي تقــوم بــه الشــركات
المسـ ِ
ويركــز
ـاهمة العمالقــة فــي تحديــد مســارات السياســة وقراراتهــاِّ .
ُ
بالتحديــد علــى دور شــركات النفــط والســاح في قــرارات وزارة الدفاع
األميركيــة (البنتاغــون) عبــر مراحــل مــن تاريخهــا .وعلــى الرغــم مــن
ؤلــف ،لألســف ،ال يســتفيض فــي تحليــل مثــل هــذه العالقــات
الم ِّ
أن ُ
الشــائكة -كمــا هــو الحــال فــي معظــم األمثلــة التــي ُيشــير إليهــا-
فإنــه يرصــد النتائــج التــي تترتــب علــى هــذه العالقــات ،خاصــة مــا
يتعلــق بالحــروب التــي تخوضهــا الواليــات المتحــدة خــارج أراضيهــا
َّ
خدمــة لمصالــح هــذه الشــركات ،كمــا حــدث فــي حربــي فيتنــام
ً
ؤلــف -يتــم إضفــاء
الم ِّ
وأفغانســتان واحتــال العــراق .وهكــذا -بحســب ُ
الفرديــة رداء
ـح
ـ
المصال
الشــرعية علــى التدميــر والقتــل ،ويتــم إلبــاس
ّ
وتتحــول جرائــم الحــرب إلــى أعمــال جليلــة فــي
المهــام الوطنيــة،
َّ
خدمــة الوطــن ،وتصبــح «المجــازر الجماعيــة هــي المنجــز النهائــي
والجوهــري للحضــارة»!
إن النتيجــة األساسـّـية التــي نســتخلصها مــن كتــاب «اقتصــاد االحتيــال
االقتصادية ال تعمــل بمفردها،
البــريء» هــي أن القــرارات والسياســات
ّ
بــل تســاندها دومـ ًا خطابــات تصــوغ الطريقــة التــي نــدرك بهــا الواقــع
ـادي ونفهمــه ونتحـ َّـدث عنــه .وهكــذا فــإن ّأيــة محاولــة لتغييــر
االقتصـ ّ
ـادي العالمــي غيــر العــادل الــذي نعيــش فيــه ال يمكــن أن
الواقــع االقتصـ ّ
ُتؤتــي ثمارهــا ّإل بتفنيــد خطابــه ،ونقــض بالغتــه ،وإنتــاج خطابــات
نمــق مــن الواقــع.
الم َّ
بديلــة ،ال تمــارس الهــروب ُ
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ترجمات

وهــي غنائ َّي ٌ
مكو ٌ
ــة يابان َّي ُ
قصيــد ُة الـ«تَانْ َ
ــة
مــن خمســ ِة أَســطرٍ،
ــكا»
َ
نــة ْ
َّ
األ َ
َ
ُ
قبــل أَن
القدمــاء يؤ ِّلفونهــا ،ح َّتــى
ــون
حيــث
صــل،
كان اليابان ُّي َ
َ
ِ
ُ
يتع َّلمــوا القــراء َة والكتاب ـ ِة (القــرن الســابع الميــادي)؛ كانُــوا يُنش ـدِونها
لــف ســنةٍَّ ،
الش َ
َ
الســائ َد فِــي
مثــل األَغانــي،
مــن أ َ ِ
ْ
ــكل َّ
ْ
وكانــت ،ألَكثــرَ
ِّ
ـرع الـ«هايكــو» فِــي
ـد َفقـ ْ
ـي ،وقـ ْ
ـدت مكانَهــا البــارز َ عن َدمــا اختـ ُ
الشــعر ِ اليابانـ ِّ
القــرن الســابع عشــر ،لكــن كتاب َتهــا اســتم َّرت ح َّتــى يومِنــا هــ َذا.
ِ
َ
َ
َّ
عمــال للشــاعر ِة اليابان َّيــ ِة «ماريــكا
مــن أربــ ِع أ
مختــارات
مــا ور َد هــو
ٌ
ْ
ٍ
َ
َ
ُ
عمــال
قامــت بترجمت ِهــا إِلــى اإلِنجليزيَّــ ِة «أميليــا فيلــدن» ،واأل
كيتاكوبــو»،
ْ
َ
َ
َ
لكــم بكلمــاتِ المــو ِج»« - 1999 ،عن َدمــا تتو َّق ُ
قــول ُ
ــف
ريــد أن أ
هــي« :أ ُ ُ
َ
الموســيقى»« - 2002 ،وص َّي ٌ
َ
جــم ذاتــهِ»- 2006 ،
ــة» « .2005ع َلــى هــ َذا ال َّن ِ
«زيــ ُز الغابــةِ»« - 2008 ،رســائل»:2009 ،
َّ
ُ
وتعيــش فِــي مدينــ ِة (ميتــاكا) فِــي
مــن مواليــ ِد طوكيــو،
الشــاعرة
ْ
ـن ،ونــادِي
ـو فِــي جمع َّيـ ِة «شــعرا ِء تانــكا» المعاصريـ َ
ـي عضـ ٌ
طوكيــو ،وهـ َ
اليابانــي ،وجمع َّيــ ِة «تانــكا» األَميرك َّيــةِ.
(ب .ي .ن)
ِّ

مختارات من قصائد «تانكا»
ماريكو كيتاكوبو
ترجمة :د .محمَّد حِ لْمي الرِّيشة *

يخ ْي
ب َْي َن َت ِار َ
يما) وَ( َناغَ ازَاكِ ي)
(هِ ي ُر ِ
وش َ
ب َع َرقِي
َي َت َس َّر ُ
ِإ َلى ثُقْ ِب ُحفْ َر ٍة َصغِي َر ٍة،
َج ُهوا َدمِ ي .
َح ْي ُث و َّ
*
ُأوهَْ ..ن َع ْم،
َ
ون ي َْب ُكون .
ال َي َزا ُل َ
َم ْر َف ُأ (ب َِارل)
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اخ ِل (لِي ْن َدا)،
فِي َد ِ
اخلِي .
وَ( ُأوكِ ي َناوَا) فِي َد ِ
*
ب ُُذو ُر القَ ْيقَ ِب
َت ْر َتع ُِد
َو َت َت َل ْو َلب .
ب األَطْ فَ ُ
ال
لَقَ ْد َذ َه َ
الح ْر ِب َ
األ ْهل َِّي ِة َم َّر ًة ُأ ْخ َرى .
ِإ َلى َ
*

ُخ ًَطى
َت ْت َب ُعنِي ..
الظ َ
ِب َّ
ال َم
ِإن ََّها َت ْجل ُ
مِ ْن ُج ُر ٍف
فِي ( ُأوكِ ي َناوَا) .
*
مِ ْن ِ
هذ ِه َ
األ ْش َج ِار
الح َياةِ،
َأ ْح ُص ُل َع َلى َش َرا َر ِة َ
َو َأ َنا

يها َل ُه ْمَ ،أ ْيض ًا،
ُأ ْعطِ َ
(س َ
يك َواي)
فِي غَ ا َب ِة ِ
*
َ
ال َأ َت َم َّنى
َض َر َر ِ
الغابَة .
هذ ِه َ
عِ ْن َد الفَ جرِ
ت َّ
وم َص ْو ُ
الض َباب،
ي َُح ُ
ت َ
ام َص ْو ُ
األ ْش َجار .
َو َي َن ُ
*
َالص ْمت ..
َي ْر َت ِدي ال َّن َدى و َّ
الم ْن َخف َ
ُ
ِضة
الف ُروع ُ
ل َِش َج َر ٍة
مُ ْن ُذ ث َ
َالث ِة آ َ
ام
ال ِف َع ٍ
َتق ُ
اض َر ًة َوب َِار َدةًُ ،ه َناك .
ِف َن ِ
*
يح
ِت ْل َك ال ِ ّر ُ
ب َن ْح َو َ
األ ْسفَ ِل،
َت ُه ُّ
مِ ْن َأ ْع َلى الشَّ َجر ِة -
ون
َه ْل هِ َي ُع ُي ُ
(س ُ
يكويَا) َت ْنفَ تِح؟
ِ
*
اإلغْ َما ِء
ِإ َلى َح ِ ّد ِ
ُأغْ ن َِي ُة ال َّت َّي ِار
َع َلى ِج ْذ ٍع َأ ْح َم َر -
مُ ْن ُذ َأل ِ
ْف َس َن ٍة
مِ َن ال َّت َعاي ِ
الس ْلمِ ّي .
ُش ِ ّ
*
بِ ا ْم ِت َن ٍان
يب،
ِإ َلى َف ْت َر ِة ال َّت ْخ ِ
ص ِ
َأ َض ُع ب َْي َن َ
األ ْش َج ِار
ض
َز ْه َر َة َحامِ ٍ
َع َلى َج ْذ ٍع بِ َوقَار.
*
بِ ُه ُدو ٍء،
المطْ َب ِخ،
فِي َز ِاو َي ٍة مِ َن َ

ت؛
َأو َُّد َأ ْن َأ ْن ُب َ
وب
اله ُر ِ
مِ ْن َأ ْج ِل ُ
الب َطاطِ س .
مِ ْن هِ َر َ
اس ِة َ
*
َل ْح ٌن
الم َج َّر ِة ..
مِ َن َ
َأ ْس َتمِ ُع
ل ِِذ ْك َري ٍ
ت
اد َر ْ
َات غَ َ
بِ انْطِ َ
ال ِق َن ْجم .
*
م َ
َاذا ي َُح ِاو ُل
اإل ْزمِ ُ
يل َأ ْن ي َُق َ
ول َل َنا؟
ِ
فِي المخ َت َبر
َ
اخل َِّي ُة مُ َصا َب ٌة
الد ِ
األ ْج ِه َز ُة َّ
بِ ا َ
أل َلم .
*
مِ ْث َل َس َما ٍء
يع َ
األ ْن َحاءِ،
مُ َر َّص َع ٍة ،فِي َجمِ ِ
َال) َ
بِ َأ ْح َج ِار ( ُأوب ِ
يمةِ،
الكرِ َ
َات
م َ
فِي ِس ِ ّن ال َّثان َِي ِة و َ
األ ْر َبعِين .
*
ِل ْل َح َرا َر ِة
ُه َن َ
َص ٌد ِل ْل َب ْر ُق ِ
وق ..
اك ق ْ
َتفَ ُّك ٌر.
فِي ال ِ ّن ْص ِف َ
األو َِّل مِ ْن َح َياتِي،
َأ َت َج َّو ُل ُه َنا َم َّر ًة ُأ ْخ َرى .
*
يح ٍة
َع َلى ال َّرغْ ِم مِ ْن َن ِ
ص َ
اح َّي ٍة،
إل ْج َرا ِء َعمل َِّي ٍة ِج َر ِ
ِ
يد َأ ْن َأ ْبقَ ى ا ْم َر َأةً،
ُأ ِر ُ
اإلغْ َما ِء
ِإ َلى َح ِ ّد ِ
ُأغْ ن َِية ال َّن ْبع .
*
فِي َل ْح َظ ِة َأ ْن

ضيقَ ،
الم ِ
َد َخ ْل ُت َ
َ
الم َح َّب َر ُة
األ َظا ِف ُر ُ
ِلقَ ابِ ض َ
َاح
األ ْرو ِ
َت َت َم ْخ َلب ت َِجاهِ ي .
*
ضلَّ
َخ ْش َي َة َأن َن ِ
ب ال َّت َّبا َنةِ،
َد ْر ُ
َح َد َ
ث َأ ِن
ا ْن َز َلقَ ب َْي َن
الم َت َشابِ َكة .
َأ َصابِ ِع َنا ُ
*
ِ
ْ
اب ّ
الســ َنوِ َّي ِة
فِــي اقْ تِــ َر ِ
الذك َرى َّ
ِل َوفَات َِها،
ِس بِ َجان ِِب ِذ ْك َريَاتِي ..
َأ ْجل ُ
ِخ َ
الم َساءِ،
ال َل َ
ت َجمِ ٌ
َص ْو ٌ
يل
وكو ْت ُس ُ
لِل ِ ّزيزِ ( ْت ُس ُ
وكو) .
*
الع ُثو ُر َع َلى َع َزا ٍء
ُ
يل ..
الم ْس َت ِح ِ
فِي ُ
َأنا ُه َنا،
ام
اع ِة َح َّم ٍ
فِي ُفقَ َ
مُ َعطّ َر ٍة بِ َغا َب ٍة َخ ْض َراء .
*
الخرِ ُ
يف،
َ
ان َي ْن َت ِح ُب،
َك َم ٌ
عِ ْن َدمَا ي َِح ُّل ال َّل ْي ُل..
ُأوهْ ،يَا ُأ ِ ّميَ ،أ ْر ُج ِ
وك،
َدعِ ينِي َأ ْب ِك.
*
َ
َس َأ ْذ َه ُب َو َأض ُع
العزِ ي َز ِة
ُك َّل ِذ ْك َريَاتِي َ
يط؛
الم ِح ِ
فِي ُ
وم ُك َت ُل
َح ْي ُث َت ُع ُ
(هو ْن َداوَا َرا) .
َأ ْع َش ِ
اب ُ
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*
ُ
الح ْوض،
عِ ْن َدمَا ُأغْ لِقَ َ
الج ْم ُه ِ
ور،
َام ُ
َأم َ
ت،
َص َم َ
َنام َس َم ُك ( َ
األ ْب َرامِ ِ
يس)،
و َ
وح ِة َع َلى ا ِ ّت َساعِ َها .
المفْ ُت َ
بِ ُع ُيو ِن ِه َ
*
غَ ْي َر َم ْرئ ٍ ِّي،
ي َْب ِكي َطا ِئ ُر القِي َثا َر ِة
ا َّل ِذي َت َخ َّلى َع ْن ُه،
و ََه َج َر ُه
الب َشرِ يَّة .
َعا َل ُم َ
*
مُ قَ ا َر َن ُة
َن َغ َم ِ
الم ْن َس ِج َم ِة ..
ات ال ِ ّر ِ
يح ُ
بِ ُلطْ ٍف،
اش ٌة َز ْرقَا ُء
َف َر َ
ُتفَ ْر ِشي َش ْح َم َة ُأ ُذنِي .
*
َك َأن ََّما
ُس ُق ٌ
وط
الم َج َّرةِ،
فِي َد ِ
اخ ِل َ
َأو َُّد َأ ْن َأ ْس ُق َط
فِي َقلْبِ ك .
*
َطا ِئ ُر ّ
الذ ْع َر ِة
الح َصى،
َي ْن ُق ُر َ
ضفَّ ِة ال َّن ْهرِ ..
َع َلى ِ
َ
َ
قضي
معك،
وفيكَ ،أ ِ
ِذ ْك َرى َوفَاتِك .
*
َس َأ ْت ُر ُك
ِذ ْك َري ِ
ب
َات ُ
الح ِ ّ
لتعوم
َ
ِ
َج ْز ِر
َف ْو َق م َّد و َ
92
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اسو) .
(سا ْر َج ُ
ب َْحرِ َ
*
ا ْن َض َم ْم َنا مَع ًا،
َب َو َس َ
الس ِ ّر ِ ّي ..
اط ِة َح ْب ِل ِه ُّ
َأ ْحمِ ُل ا ْبنِي ،ث َُّم
الس َما ِء
ُك ُّل ال ُّن ُج ِ
وم فِي َّ
َت ْس ُق ُط َع َل ّي .
*
ض الشَّ ْم ِ
فِي َح ْو ِ
س،
وط ِس َك ٍك َح ِد ِ
ُخ ُط ُ
يد َّي ٍة َص ِد َئ ٍة ..
َس َن َو ُ
اهقَ ِة ِت ْل َك
الم َر َ
ات ُ
الح َّمى
مِ ْث َل ُ
عبرت َسرِ يع ًا مِ ْن ِخ َ
اللِي .
*
اضي،
الم ِ
ِح َ
ين َت ْذ َه ُب ِإ َلى َ
ت َع َج َ
ــيا َر ِة ت َ
َصــ ْو ُ
ِلك،
ال ِت َّ
الس َّ
َك َأن ََّها
َت ُج ُّر ُش ُع ِ
وري،
فِي ن َِها َي ِة ُ
وع،
األ ْس ُب ِ
مِ ْن َذ ْي ِلهَِ ،بعِيد ًا .
*
َت َم َّك َن -
بِ َم َ
ين َ
ال ُت ْح َصى مِ َن
اليِ َ
الصامِ َتةِ،
ال ُّن ُج ِ
وم َّ
َو َل ْي َل ًة بِ َل ْي َل ٍة -
َأ ْن ي َْك ُب َر طِ فْ لِي .
*
ُ
ون ُه َن َ
اك
َي ْن َبغِي َأ ْن يَك َ
يع ال َوقْ ت ..
َر ُج ٌل َيبِ ُ
َس ْو َ
ف َأ ْش َترِ يهِ؛
َ
إذا ُه َو وَقْ ٌ
ت
يع
اد بِ ِه .
االع ِتقَ َ
ْ
أس َتطِ ُ
ْ
*
َج ْنب ًا ِإ َلى َج ْن ٍب ،م ََع َص ِديقَ تِي،
ي ُْخبِ ُر َها

ِص َة َ
الكامِ َل َة ..
الق َّ
َأ َرى َل ْي َل ًة َت َت َع َّم ُق
(ها ْربُور) .
َف ْو َق ِج ْسرِ َ
*
ِ
م َْه ً
الَ ،أ َّي ُتها َ
األقْ َر ُ
يدةُ،
الجد َ
اط َ
َأ ْن ِت التِي َ
ِين
ال َت ْعرِ ف َ
أنني فَقَ ْد ُ
ت ُح ِ ّبي ..
ضرِ ي ل َِي ال َّن َسائ َِم
َأ ْح ِ
الم ِحيط!
مِ َن ُ
*
َأ ْن ُت ْم ..يَا ُك َّل ال ِ ّر َج ِ
ال
قون َح ْولِي -
ا َّل ِذ َ
تتح َّل َ
ين َ
ت َأن َُّك ْم َأ ُّ
َش َع ْر ُ
قل
الب ْحرِ َ ،و َأ ْك َث ُر
وب ِري ِ
مِ ْث َل َما ُه ُب ُ
َاح َ
ان َّ
الم ْوج.
مِ ْث َل َما َل َم َع ُ
الض ْو ِء َع َلى َ
*
َعالِي ًا..
َع َلى َش َج َر ٍة َع ِار َي ٍة
الش َتاءِ،
َص ُل ِ ّ
َأ َتى ف ْ
َحامِ ً
ال م ََع ُه
َر َسائ َِل ِللْفَ ق ِ
ِيد .
*
ص مَا،
َح َيا ُة َش ْخ ٍ
َ
ال ي ُْم ِك ُن َأ ْن ُت ْع َه َدَ ،م َّر ًة ُأ ْخ َرى،
آخ َر ..
ِإ َلى َ
َع َلى َأ َّن ُه ي ُْم ِك ُن َت ْوق ُ
ِيت
َس ْل ِق ب َْي َض ٍة َج ِ ّي َدة .
*
ِ
الي ْو ِم ..
ال َّتفْ ِكي ُر بِ َشأْن َ
َأ َنا َأمِ ُ
يل َن ْح َو
الم ْس َتعِر َ
األ ْع َظ ِم،
ال َّن ْج ِم ُ
مِ ْن م ََسا َف ِة ق َْش َعرِ ي َر ِة َب ْر ٍد،
ضي .
إ ِْخ َطار ًا ل َِم َر ِ
*
مَا َت ُق ُ
ول

المفَ َّض ِل،
فِي َص ْوتِي َ
ب
ي َُه ُّ
مِ ْن َشفَ َت ْي َك
بِ َو َس َ
يم مَالِح؟
اط ِة نَسِ ٍ
*
َأ َنا ُط ِع ْن ُت
بِ َع ْي َن ْي َك ال َّلطِ يفَ َت ْي ِن،
فِي َص ْي ِف
يط،
قِي َثا َر ٍة وَمُ ِح ٍ
ي َُغ ِ ّن َي ِان فِي َن ْوبَة .
*
َ
ال َأ َت َوق َُّع
الع ْو َد ِة
َش ْيئ ًا فِي َ
ِإ َلى َ
ب
هذا ُ
الح ِ ّ
يلي الشَّ فَّ ِ
اف
ِذي ال َّل ْو ِن ال ِ ّن ِ ّ
َ
يط .
الم ِح ِ
األ ْع َم ِق مِ َن ُ
*
الم ْع َرك ِةَ
َع َلى َأ ْر ِ
ض َ
ي َْش ُح ُب القَ َم ُر
َش ْيئ ًا ف ََش ْيئ ًا ..
َأ َنا َأ ْض َم ِح ُّل،
َو َأفْ ق ُِد َنفْ سِ يَ ،أ ْيض ًا .
*
ِب
ُأ َراق ُ
سم،
قَطْ َر َة ٍّ
َت َت َح َّو ُل َشفَّ ا َفةً،
ِص ِف القَ َمرِ ،
َت ْن ُظ ُر ِإ َلى ن ْ
َح ْي ُث َتع ُ
َالدتِي اآلن .
ِيش و َ
*
َج َأةً،
ف ْ
ظِ ُّل ق َْم َل ٍة
ي َْك ُب ُر بِ َت َزاي ٍُد،
احت َ
ِض ٍان
ب َْع َد ْ
المقَ ا َومَة .
َص ْع ِب ُ
*

ُأو ِ
َاز ُن
الع ْز َل َة م ََع
ُ
الح ِ ّر َّي ِة ..
ُ
ِ
يد ُة ال ُّز ْر َق ِة
الس َما ُء َشد َ
َّ
ِ
ِي َ
بِ
ع
ي
ر
ال
ِي
ف
هذا .
ال
ِد
ت
االع
م
و
ي
َ
ِ
ْ
ْ َ
َّ ِ ّ
*
س َس َن َو ٍ
اآلن،
ات
َ
َخ ْم ُ
مُ ْذ َج َل ْس ُت ُه َن َ
اك،
م ََع ُأ ّم
َت َت َعشَّ ى َع َلى م َْع َك ُرو َن ٍة
مُ َن َّك َه ٍة بِ ُ
األ ْت ُرج.
*
الب ْحرِ َّ
الض ِ ّي ُق
وَادي َ
ي َْب ِكي بِ َص ْم ٍت
مِ ْث َل َما َأ ْع ُب ُر،
ضي
مُ ْخف َِي ًة َم َر ِ
اخلِي .
فِي َد ِ
*
َأ ْح َيان ًاَ ،أ َت َم َّنى
ِأل ْك َت ِ
ل َ
اف َأ ْن َت َّت ِك َئ ..
ُه َن َ
يح مَرِ ي َر ٌة
اك ِر ٌ
ِيم َر َسائِل
مِ ْثل َت ْسل ِ
ب َْع َد َم ْوتِي .
*
َ
َ
ُرب ََّما ،مِ َن األفْ ض ِل
َع َد ُم م َْعرِ َف ِة ُع ْم ِق
وح َها ..
ُج ُر ِ
ُ
َه ِاد َئةًَ ،أ ْس َأل:
َك ْم َع َد ُد مُ َك َّع َب ِ
الس َّكر؟
ات ُّ
*
َك ْم َصغِي َر ٌة
َأ َنا ،ف ِْع ً
ال،
ُه َنا ،ب َْي َن
الب َطاطِ ِ
س
َحقْ ِل َ
اس َعةِ!
َالس َما ِء الشَّ ِ
و َّ

*
َل ْن َن ْعرِ َ
ف
أنها َلطِ يف ٌة
َح َّتى ن ُِدي َر َها ..
َأ َنا ُأوْمِ ُئ َك َما َل ْو َأ َّن
ِ
هذ ِه َ
ال َت ْعنِينِي.
*
َح َّتى َ
الم ْمطِ َر ُة
األي ُ
َّام ُ
َع َلى الشَّ اطِ ِئ
ت َس ِ ّي َئةً،
َل ْي َس ْ
س فِي ُأ ُذ ِن
َأ ْهمِ ُ
َطا ِئ َر ِة ( َ
الس ْو َداء .
ال ْب َر ُ
ادور) َّ
*
َأ ْص َو ُ
ات
ق َِّط ٍة َت ْر َعى َنفْ َس َها
ُس) ..
فِي ( ُتون َ
الم ْر ُصو َف ِة
ُك ُّل ِ
الح َجا َر ِة َ
وب
َع َلى َن ْحوٍ مُ ْشــ َتع ٍِلَ ،ل َدى ُغ ُر ِ
الشَّ ْمس .
*
ُأق َِطّ ُع ق ََدمِ ي
َع َلى َج ْذ ِر َش َج َرة ..
َش َع ْر ُ
ت
(د َ
بِ َكآ َب ِة ِ
يكا ْرت)
َت ْن َزل ُِق بِ ُب ْط ٍءَ ،ن ْحوِ ي .
*
ِـم ْن
إ َِذ ًا ،ل َ
َأ ْز َه ْر ُ
ت؟
ُأ ْلقِي َنظْ َرتِي
َع َلى َض ْو ِء وَظِ ِ ّل
البعِيد .
الم ِ
َ
اضي َ
*
َدم َْع ٌة َحا َّرةٌ،
اس َتفَ قْ ُت
ـما ْ
َل َّ
مِ ْن ُح ُلم
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الخ ْل ِف
م َْن ي َُش ُّد ِإ َلى َ
الج ْرف .
مِ ْن َحا َّف ِة ُ
*
س َأ َصابِ َع ق ََدمِ ي
َأغْ مِ ُ
الما ِء َ
األ ْز َر ِق
فِي َ
الصغِيرِ ..
ِل ْل َخل ِ
ِيج َّ
َش َع ْر ُ
ت بِ َج َس ِدي
الح َياة .
َت َدفَّقَ بِ َ
*
َأ َت َم َّنى
لو َأ ْس َتطِ يع َأ ْن ُأ ْو َل َد ،مِ ْن َج ِد ٍ
يد،
َش َج َر َة إ ِْس َك ِد ْن َيا..
ب َْع َد َهاَ ،
ال َأ ْرغَ ُب
َأ ْن ُأ ِح َّب َك َكثِير ًا .
*
َك ْم هو مبه ٌر،
َو َرا َء ُ
األ ِ
فق :
َ
ان ال َّل َذ ِ
هذ ِ
ان
ت
ِلي َأبَد ًا؛ َأ ْن َ
َل ْن ي َُع َ
ودا إ َّ
يم َص ْي ِف َنا .
َونَسِ ُ
*
وم
مِ ْث َل ُغ ُي ٍ
َت َ
ت مِ ْن بِ ْر َك ٍة َصغِي َر ٍة ،
ال َش ْ
فِي ذل َ
اح ،
الص َب ِ
ِك َّ
وَال ِِدي
اخ َتفَ ى بِ َص ْمت .
ْ
*
ظِ َّ
ال َنا
ي َْم َت َّد ِ
ان .
يَا الله،
ل َِم َ
الح َم ُل؟
اذا َأ َنا َ
اذا ُه َو ِ ّ
َول َِم َ
ْب؟
الذئ ُ
*
ُ
األ ُّم
اخلِي
التي َت ْس ُك ُن فِي َد ِ
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َت ْب َتسِ ُم،
ضيع ًا،
ب َْي َن َما َت ْر َعى َر ِ
ُأ ٌّمَ ..أ ْص ُغ ُر ِس ّن ًا مِ َّما هِ َي اآلن .
*
ُأ ِ ّمي
ت
َأ ْص َب َح ْ
يب،
طِ فْ ل َِي َ
الحبِ َ
و َ
السرِ يرِ
َض ْع ُت ُه فِي َّ
فِي ُغ ْر َف ٍة ب َْي َضا َء نَظِ يفَ ة .
*
َح َياتِي
بِ َ
ال مُ ْس َتقْ َب ٍل ..
َّان ال َو ِ
قت،
ِإب َ
وب َ
ِز ْد ُ
اط
األقْ َر ِ
ت ث ُُق َ
َاح َد ٍة مِ ْن َش ْح َم َت ِ ّي ُ
األ ُذن .
فِي و ِ
*
الم ْو ِت،
ال َوقْ ُت ب َْع َد َ
َ
اس ..
ال ُيقَ ُ
َس َأ َض ُع مَع ًا
ُح ْز َم ًة مِ َن َ
الخا ِف َت ِة
األ ْض َوا ِء َ
َو َأ ِسي ُر َع َل ْي َها .
*
ون ُه َن َ
اك ،فَقَ ْط،
ُرب ََّماَ ،ت ُك ُ
القَ َصائ ُِد التِي
ي ُْم ِك ُننِي َأ ْن َأ ْك ُت َب َها ..
َض ُل َأ ْش َجا َر َ
ُأف ِ ّ
الك َر ِز
ب َْع َد إ ِْز َه ِار َها .
*
فَاق َِد َة ال َو ْع ِي،
ام ُأ ِ ّمي..
َت َن ُ
مِ ْن َجانِبِ َها
َأ َز ْح ُت َقلِي ً
ال
مِ ْن وَقْ ِت َ
العا َلم .
هذا َ
*
ِ
َس َأعِ ُ
يش أُغَ ّذي َح ْس َرتِي ..

عِ ْن َد ق ََدمِ ي
ب
َص ْم ُت ُ
الح ِ ّ
مُ ْل َت ٌّ
ف
مِ ْث َل مُ َو ْي َجات .
*
مَا الفَ َر ُ
اغ؟ هذا
الذي َع َلى َسطْ ِح
الس ْب َخ ِة
َّ
ِ
الحزِ ِ
ين،
ِك
ل
َا
م
َا
ق
َسا
َ
ُت ْلق َِي ِان ظِ َ
ال ً
ال َطوِ ي َلة.
*
فِي ال ِ ّن َها َيةِ،
ون
َس َأ ُك ُ
َ
وح ..
ال َش ْي َء ِس َوى ال ُّر ِ
الع ْي َن ِان و ُ
َاأل ُذ َن ِان
َ
ُ
ت ك ُّل َها .
َذ َه َب ْ
*
فِي ق َْش َعرِ ي َر ٍةَ ،ص َباح ًا،
ُأ ْد ِر ُك َأ َّن
ُ
أل ِ ّمي،
ون ُه َن َ
اك
َل ْن ي َُك ُ
َص ْي ٌ
ف مُ قْ بِ ل .
*
ُأ ِ ّمي م ِ َّي َتةٌ،
ت ِذ ْك َريَاتِي،
َت ْح َ
ِين فِي ُ
األ ُذ َن ْي ِن
مِ ْث َل َطن ٍ
َّ
الم ْن َحس ُر
الض ْو ُء ُ
الص ْيف .
ل ُِم ْن َت َص ِف َّ
*
َه ْ
ــب مَــ َّر ًة
ــل ي ُْم ِك ُننِــي َأ ْن ُأ ِح َّ
ُأ ْخ َرى؟
ال َأ َز ُ
و ََه ْل َ
ال َأ ْم َتل ُِك
اع َة
الشَّ َج َ
وط
ِلس ُق ِ
ل ُّ
َرأْس ًا َع َلى َعقِب؟

*
س
ُت ْشرِ ُق الشَّ ْم ُ
اب ال ُّز َج ِ
اج ِ ّي،
الب ِ
فِي َزوَايَا َ
مُ َخ ِ ّلفَ ًة َو َرا َء َها
ِر َسا َل ًة
غَ ْي َر مُ ْن َت ِه َية .
*
الم َح َّب ُة
َ
ِ
َ
الم َساء .
ام
م
َح
و
د
ع
ر
ال
ال
كِ
ِ
َّ ْ
َ َّ
َ
ب
َأ َنا ُأ ِح ُّ
ف ِ
الص ْي َ
الذي َيقْ َتل ُِعنِي
َّ
َوي َْحمِ ُلنِي َبعِيد ًا .
*
ُ
َح َدهُ،
الك ُّل و َ
فِي م َ
َك ٍان َبع ٍ
ِيد،
ي َُدو ُر
َح ْو َل َك ْو ٍن َصغِيرٍ ،
َب ْر ُق ٌ
وق فِي الفَ َضاء .
*
عِ ْن َدمَا ُأ ِ ّمي
ت ،بِ َص ْم ٍت،
ا ْن َزلَقَ ْ
مِ ْن َح َيات َِها،
َس َع ْي ُت ِإ َلى َن ْجم َج ِد ٍ
يد
فِي َد ْر ِب ال َّت َّبا َنة .
*
َاد َه ِاد ٌئ
َرم ٌ
وط،
الس ُق ِ
ي َْس َتمِ ُّر فِي ُّ
َع َلى ِ
الم َد َّم َرةِ،
هذ ِه القَ ْر َي ِة ُ
اخ
الص َر ِ
َح ْي ُث مِ ْث َل ُّ
الص ْمت .
ي ِ
ُضي ُء َّ
*
ب َْع َد ُك ِ ّل َس َن َو ِ
ات
َاح َد ٍة
ُأ ٍ ّم و ِ
َاح َد ٍة،
م ََع ا ْب َن ٍة و ِ
َ
هذا الفَ َضا ُء الفَ ِار ُغ -

اص ٌّيَ -رم ِ
َاد ّي .
ق ََم ٌر َر َص ِ
*
اب،
َأ َرى ،بِ اقْ ِت َر ٍ
َق ْر َي ًة َخ َراب ًا
اع
يح َع َلى ا ْر ِتفَ ٍ
َت ْعوِ ي ال ِ ّر ُ
َك َما َل ْو َأ َّن َأ ْس َما َء ُه ْم ُك َّل َها
ت.
ق َْد نُسِ َي ْ
*
َأ ْح َيان ًا،
الس َماءِ،
ب َْي َن َما ُأ َح ِ ّد ُق فِي َّ
ُأف َِّك ُر
ِيك َّيةِ؛ مَا
اله ْي ِدرُول ِ
بِ َ
ي َْدر ُُس ُه ا ْبنِي
*
ب ََدا َ
األ ْم ُر َك َأ َّننِي َضا ّل ٌة
اع ِة َرم ٍْل عِ ْم َ
ال َق ٍة،
فِي َس َ
م ََع َك ِ ّم َّي ٍ
ات مِ َن ال َّرم ِْل
َت ْس ُق ُط َع َل َّي،
مِ ْن ٍ
آلخر .
آن َ
*
َض ْع َج َّر َة َظ ْهرِ كَ
َع َلى وَال َِدت َ
َس ْر،
ِك ،و ِ
َت ْك ُبر قَوِ ّي ًا ..
يح ُطفو َلت َ
ِك
ِر ُ
ب مُ ْشرِ َق ًة فِي َذاكِ َرتِي .
َت ُه ُّ
*
لَقَ ْد َذ َه ْب ُت ..
َل ْم َأ َض ْع َها ُك َّل َها
فِي َكل َِم ٍ
اآلن،
ات -
َ
َأ ْص َو ٌ
ات مِ َن ال َّن ْهرِ
اخ َليَ ،أ ْع َلى .
َت ْن ُمو فِي َد ِ
* شاعر ،ومترجم ،ورئيس بيت الشعر الفلسطيني
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دروس في الجماليات
(فقرات منتخبة)
تأليف :لودفيج فيتغنشتاين
ترجمة :د .فتحي املسكيني

()1
إن موضــوع (الجماليــات) ج ـّد واســع وغيــر مفهــوم تمام ـاً ،بقــدر
ّ
للجم ــل
ـوي
ـ
ّغ
ل
ال
ـكل
ـ
الش
ـم
ـ
اعتبرت
ـم
ـ
أنت
ـإذا
ـ
ف
أراه.
أن
ـي
ـ
يمكنن
ـا
مـ
ُ
قابليــة
ـر
ـ
أكث
ـتعماله
ـ
اس
ـإن
ـ
ف
ـل»،
ـ
«جمي
ـل
ـ
مث
ـظ
ـ
لف
ـا
ـ
فيه
ـر
ـ
يظه
ـي
ـ
الت
ّ
ّ
مم ــا ه ــو الح ــال بالنس ــبة إل ــى ألف ــاظ أخ ــرى.
ْ
فهم ــه ّ
ألن ُيس ــاء ُ
«جمي ــل» ه ــو نع ــت ،بحي ــث إّن ــك مضط ـّـر للق ــول« :ه ــذا ل ــه صف ــة
ـا».
عين ــة ،ه ــي أن يك ــون جمي ـ ً
ُم َّ
()2
نمـــر مـــن ميـــدان فلســـفي إلـــى آخـــر ،مـــن مجموعـــة مـــن
نحـــن ّ
األلفـــاظ إلـــى أخـــرى.
()3
قســم كتابـ ًا يــدرس الفلســفة حســب أجزاء
قــد يكــون مــن الــذكاء أن ُن ِّ
الخط ــاب ،حس ــب أصن ــاف األلف ــاظ المس ــتعملة .ف ــي واق ــع األم ــر
تمي ــزوا في ــه ع ــددًا م ــن أج ــزاء الخط ــاب
س ــوف يك ــون عليك ــم أن ِّ
ممــا يفعلــه النحــو العــادي .ســوف تتكلَّمــون ســاعات
أكبــر بكثيــر ّ
ـس» ،إل ــخ ،عمله ــا
ـ
«أح
«رأى»،
ـل
ـ
قبي
ـن
ـ
م
ـال
ـ
أفع
ـن
وس ــاعات ع ـ
ّ
أن تص ــف تجرب ــة ش ــخصية .نح ــن ن ــرى ههن ــا نوع ـ ًا خاص ـ ًا م ــن
كل األلف ــاظ
الخل ــط ،أو م ــن أش ــكال الخل ــط ،تظه ــر للن ــور م ــع ّ
يتعل ــق
الت ــي م ــن ه ــذا الجن ــس .س ــوف يك ــون لك ــم فص ــل آخ ــر َّ
بأس ــماء األع ــداد  -وه ــذا صن ــف آخ ــر م ــن الخل ــط؛ وفص ــل ع ــن
«كل» ،و«بع ــض» ،إل ــخ -وه ــذا صن ــف آخ ــر م ــن الخل ــط؛ وفص ــل
ّ
عـــن «أنتـــم» و«أنـــا» ،إلـــخ - .وهـــذا صنـــف آخـــر مـــن الخلـــط؛
وفص ــل ع ــن «الجمي ــل» و«الحس ــن» -صن ــف آخ ــر .نح ــن ننته ــي
إن اللّغــة مــا لبثــت تتالعــب
إلــى زمــرة جديــدة مــن أشــكال الخلــطّ :
بن ــا أالعي ــب( )2جدي ــدة تمام ـاً.
()4
ومقصـ ًا
ـة
ـ
مطرق
ـم
ـ
يض
األدوات
ـن
لطالمــا قارنــت اللّغــة بصنــدوق مـ
ّ
ّ
أن
رغي ـ ًا وصمغ ـاً .ليــس مــن الصدفــة ّ
وب ّ
وأعــواد ثقــاب ومســامير ُ
كل هــذه األشــياء قــد ُو ِ
ثمــة فروقـ ًا مهمــة بيــن
ـن
ـ
ولك
ا
ـ
مع
ـت
ضعـ
ً
ّ
ّ
إن اس ــتعماالتها المتباين ــة يجم ــع بينه ــا من ــاخ
مختل ــف األدوات؛ ّ
إن
ـ
مق
ـن
ـ
م
ا
ـ
اختالف
ـر
ـ
أكث
ـس
ـ
لي
ـه
عائل ــي  -برغ ــم أّن ـ
ً
ـص وصم ــغّ .
ّ
كل مـّـرة نبــادر
األالعيــب الجديــدة التــي تأتيهــا اللّغــة بإزائنــا فــي ّ
ـتمرة.
فيه ــا ميدان ـ ًا جدي ــدًا ه ــي ض ــرب م ــن المفاج ــأة المس ـ ّ
()5
ثمــة شــيء نقــوم بــه دائمـ ًا حيــن نخــوض نقاشـ ًا حــول لفــظ مــا،
ّ
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(1
)

تصرفن ــا عل ــى ه ــذا النح ــو،
ه ــو أن نتس ــاءل كي ــف تعلّمن ــاه .ف ــإذا َّ
نحــن ُنقيــم العــدل فــي شــأن عــدد مــن األفــكار الخاطئــة مــن جهــة،
نتوف ــر عل ــى لغ ــة بدائي ــة ضمنه ــا يك ــون
وم ــن جه ــة أخ ــرى نح ــن َّ
أن هــذه اللّغــة لــن تكــون تلــك
ـن
ـ
م
ـم
ـ
اللفــظ مســتخدماً .وعلــى الرغ
ّ
التــي تكلَّمتموهــا فــي العشــرين مــن العمــر ،فإنّكــم تحصلــون علــى
قرب ــة بش ـ ٍ
ـظ م ــن نم ــط اللعب ــة اللّغوي ــة الت ــي س ــوف
ـكل ف ـ ّ
فك ــرة ُم َّ
إن المه ــم
لع ــب .قارن ــوا .كي ــف تعلّمن ــا «ق ــد حلم ــت بك ــذا أو ك ــذا»؟ ّ
ُت َ
هن ــا ه ــو أّن ــه ل ــم يكش ــف لن ــا أح ـٌد ع ــن حل ــم م ــن أج ــل أن يعلّمن ــا
إي ــاه .وإذا تس ــاءلتم كي ــف يتعّل ــم طف ـ ٌـل (ألفاظــ ًا مث ــل) «جمي ــل»،
ـي»( ،)3إل ــخ ،فإنّك ــم تج ــدون أّنــه تعلّمه ــا عل ــى وج ــه التقري ــب
«به ـ ّ
()4
ـب
ـ
التعج
ـروف
ـ
ح
ـكل
ـ
ش
ف ــي
يطب ــق لفظ ـ ًا
ال
ـل
ـ
فالطف
ـة،
ـ
وبعام
.
ّ
ُّ
()5
إن م ــا ه ــو
مث ــل «حس ــن» ف ــي ب ــادئ األم ــر ّإل عل ــى م ــا يأكل ــهّ .
()7
أهمي ــة قص ــوى حي ــن نعّل ــم ،ه ــي اإلش ــارات( )6واإليم ــاءات
ذو ّ
ـا ع ــن إيم ــاءة أو
وإن اللف ــظ ُي َّ
عل ــم بوصف ــه بدي ـ ً
المباَل ــغ فيه ــاّ .
إشــارة .فــي هكــذا حــال ،تكــون اإلشــارات ونبــرة الصــوت ،إلــخ،
أش ــكا ًال م ــن التعبي ــر ع ــن الموافق ــة .م ــا اّل ــذي يجع ــل م ــن اللف ــظ
تعج ــب يفي ــد الموافق ــة؟ إنّه ــا اللعب ــة الت ــي يظه ــر فيه ــا،
ح ــرف ُّ
وليـــس شـــكل األلفـــاظ (ولـــو كان لـــي أن أقـــول مـــا هـــو الخطـــأ
الرئيس ــي ال ــذي يقترف ــه فالس ــفة الجي ــل الحال ــي ،فإنّن ــي س ــأقول
ـإن ش ــكل األلف ــاظ ه ــو م ــا
إنّه ــم حي ــن يفحص ــون ع ــن اللّغ ــة ،ف ـ ّ
يفحص ــون عن ــه ،ولي ــس م ــا يت ـّـم م ــن اس ــتخدام لش ــكل األلف ــاظ).
مي ــز لمجموع ــة واس ــعة م ــن النش ــاطات -
ّ
إن اللّغ ــة ه ــي عنص ــر ُم َّ
ال ــكالم ،الكتاب ــة ،الس ــفر ف ــي حافل ــة ،اللق ــاء م ــع أحده ــم ،إل ــخ،
ـب لي ــس عل ــى ألف ــاظ الجمي ــل» أو «الحس ــن» ،الت ــي
ّ
إن باَلن ــا ينص ـ ّ
ميــزة مطلقـ ًا وبعامــة ترتـّد إلــى زوج موضــوع -محمــول
م
ـر
ـ
غي
ـي
ـ
ه
ُ َّ
()8
(«ه ــذا (ه ــو) جمي ــل» ) ،وإنّم ــا عل ــى األوض ــاع الت ــي ِقيل ــت فيه ــا
ه ــذه األلف ــاظ  -عل ــى الوضعي ــة المعّق ــدة جــّدًا الت ــي يك ــون فيه ــا
ـكان
ـكان ،الت ــي يك ــون فيه ــا للتعبي ــر نفس ــه م ـ ٌ
للتعبي ــر الجمال ــي م ـ ٌ
ي ــكاد يك ــون غي ــر ذي ش ــأن.
()6
ل ــو ُق ـ ِّـدر لك ــم أن تنزل ــوا ف ــي قبيل ــة ل ــم تكون ــوا أب ــدًا عل ــى معرف ــة
بلغته ــا وأردت ــم أن تعلم ــوا ّأي ــة ألف ــاظ تقاب ــل م ــا نس ـّـميه نح ــن
أي جهــة يجــدر بكــم أن تبحثــوا؟
«جميـ ً
ـا» و«حســناً» ،إلــخ ،ففــي ّ
ســوف تبحثــون فــي جهــة البســمات واإلشــارات والغــذاء واأللعاب.
ـأول إشــارات أعضــاء القبيلــة بالتناســب
مــن
َّ
المؤكــد ّ
أن علينــا أن نتـ ِّ

أي م ــدى يبع ــد بن ــا ه ــذا ع ــن الجمالي ــات
م ــع الت ــي لدين ــا .إل ــى ّ
العادي ــة؟ نح ــن ال ننطل ــق م ــن بع ــض األلف ــاظ ،ب ــل م ــن أوض ــاع
عين ــة.
وأنش ــطة ُم َّ
()7
أن ع ــددًا كبي ــرًا م ــن األلف ــاظ
مي ــز ف ــي لغتن ــا ،ه ــو ّ
ثم ــة ش ــيء ُم َّ
ّ
ـي»« ،ســاحر»،
ـ
«به
ـوت
ـ
نع
ـي
ـ
ه
ـاع
ـ
األوض
ـذه
ـ
ه
ـي
ـ
ف
ـتخدمة
ـ
المس
ّ
أن ذل ــك لي ــس ضروريــاً .وق ــد رأيت ــم أنّه ــا
إل ــخ ،ولك ــن ت ــرون ّ
تعج ــبّ .أي ــة
ـروف
ـ
ح
ـكل
ـ
ش
ـي
ـ
ف
ـر
ـ
األم
ـادئ
ق ــد اســُتخدمت ف ــي ب ـ
ُّ
ً
أهمي ــة ف ــي أّن ــي ،ب ــدال م ــن الق ــول «إّن ــه س ــاحر» ،أن ــا أق ــول فق ــط
متبســماً ،أو إذا مــا اكتفيــت بالمســح علــى بطنــي؟ فبقــدر مــا
«آه»
ِّ
ـإن مشــاكل مــن قبيــل وجهــة
ـ
ف
ـة،
ـ
البدائي
ـات
ـ
ّغ
ل
ال
ـذه
ـ
به
ـر
ـ
األم
ـق
ـ
يتعل
َّ
ّ
()10
()9
ـا» أو
ه ــذه األلف ــاظ أو موضوعه ــا الفعل ــي (م ــا نس ـّـميه «جمي ـ ً
«حس ــناً»( ))11ال ُتط ـ َـرح بتات ـاً.
()8
مــن الالفــت للنظــر أنّنــا حيــن نطلــق أحكام ـ ًا جماليــة فــي حياتنــا
ـي»( )12ال
الفعلية،ف ـ ّ
ـإن نعوت ـ ًا جمالي ــة م ــن قبي ــل «الجمي ــل» و«البه ـ ّ
أي دور ُيذكــر .هــل تســتخدمون فــي النقــد
ـر
ـ
األم
ـم
ـ
معظ
ـؤدي فــي
تـ ّ
ّ
الموس ــيقي نعوت ـ ًا جمالي ــة؟ تقول ــون« :انتب ــه إل ــى ه ــذه النقل ــة»،
أو «هــذا االنتقــال بالتحديــد ليــس ُمّتســقاً» .أو ،حيــن الــكالم علــى
«إن اســتعماله للصــور
قصيــدة علــى لســان الناقــد ،أنتــم تقولــونّ :
()13
إن األلفــاظ التــي تســتخدمونها هي أقرب إلــى «صحيح»
دقيــق»ّ .
أو «صائــب»(( )14بالمعنــى الــذي لهــذه األلفــاظ في الخطــاب العادي)
منهــا إلــى «جميــل» أو «ســاحر»(.)15
()9
أول األمـــر فـــي شـــكل
إن ألفاظـــ ًا مثـــل «ســـاحر» هـــي ُم
ّ
ســـتعملة ّ
َ
تعجــب .ثـّـم يســتعملها المــرء فــي أوضــاع ج ـّد قليلــة .قــد
ـروف
ـ
ح
ُّ
يمك ــن لن ــا أن نق ــول ع ــن قطع ــة موس ــيقية إنّه ــا «س ــاحرة» ،وال
نعنــي بذلــك تقريظهــا ،بــل أن نضفــي عليهــا طابعـ ًا خاصـاً( .بــا
إن ع ــددًا واس ــع ًا م ــن الن ــاس ،لكونه ــم غي ــر قادري ــن عل ــى
ري ــب ّ
التعبيــر بطريقــة مالئمــة ،هــم يســتعملون اللفــظ بشـ ٍ
ـكل متواتــر.

تعج ــب .وق ــد
فه ــذا اللف ــظ ،كم ــا يس ــتعملونه ،يلع ــب دور ح ــرف ُّ
أســتطيع أن أســأل« :مــا هــو النغــم الــذي أرغــب فــي أن أســتعمل
لــه لفظــة (ســاحر)؟» قــد يمكننــي أن أختــار بيــن أن ُأسـّـمي نغمـ ًا مــا
«ســاحراً» وبيــن أن ُأسـّـميه «نضــرًا مثــل الشــباب» .قــد يكــون مــن
البــادة أن ُأسـّـمي قطعــة موســيقية «نغــم الربيــع» أو «ســيمفونية
ـن لفظ ــة «ربيع ــي» ل ــن تك ــون أب ــدًا خرق ــاء ،ولي ــس
الربي ــع» .لك ـ ّ
أكث ــر م ــن «مهي ــب»( )16أو «فخ ــم»(.)17
()10
ـا عل ــى دراي ــة بالثي ــاب حس ــنة التفصي ــل ،م ــاذا
لنف ــرض أن رج ـ ً
الخي ــاط؟ «ه ــذا ه ــو
يفع ــل مث ـ ً
ـا أثن ــاء اختب ــار مق ــاس ثوب ــه عن ــد ّ
إن ألفــاظ
د
ـ
ج
ـذا
ـ
«ه
ـر»،
ـ
قصي
د
ـ
ج
ـذا
ـ
«ه
ـح»،
ـ
الصحي
الطــول
ضيــق»ّ .
ّ
ّ ّ
أن ه ــذا الرج ــل س ــوف يظه ــر
أي دور ،رغ ــم ّ
الموافق ــة ال ت ـ ّ
ـؤدي ّ
علي ــه أّن ــه راض إذا كان الث ــوب مالئم ـ ًا ل ــه .كان يمك ــن أن يق ــول:
«انظــر إذن» ،أو بــد ًال مــن أن «هــذا صائــب» ،كان يمكــن أن يقــول
جي ــدًا للثي ــاب يمك ــن جــّدًا ّأل
مفص ـ ً
« :ال تلمس ــه بع ــد اآلن»ّ .
إن ّ
ـا ّ
يســتعمل ألفاظـ ًا البّتــة ،بــل يقتصــر علــى رســم عالمــة بالطباشــير
المــراد .كيــف يكــون مــن شــأني أن
حتــى يقــوم مــن بعـُـد بالتغييــر ُ
كل شــيء بــأن ألبســه
ُأظهــر موافقتــي فيمــا َّ
يتعلــق بثــوب مــا؟ قبــل ّ
عب ــر ع ــن إعجاب ــي ب ــه حي ــن أراه ،إل ــخ]..[.
غال ــب األحي ــان ،أن ُأ ّ
()11
يتعل ــق بلفظ ــة «صائ ــب»( ،)18فأنت ــم أم ــام ح ــاالت عدي ــدة،
فيم ــا َّ
ه ــي عل ــى ذل ــك مترابط ــة .وأواله ــا الحال ــة الت ــي تتعلَّم ــون فيه ــا
أي طـــول يجـــب أن يأخـــذه
القواعـــدّ .
فصـــل الثيـــاب يتعلَّـــم ّ
إن ُم ِّ
يتعل ــم قواع ــد -
وأي ع ــرض يأخ ــذه ُكّم ــه ،إل ــخ .إّن ــه َّ
المعط ــفّ ،
يدربونك ــم عل ــى االتس ــاق
ـيقى
ـ
الموس
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
كم
ـا،-
ـدر ُب عليه ـ
ِّ
ُي ـ َّ
()19
والطب ــاق  .لنف ــرض أّن ــه ق ــد اس ــتهوتني حرف ــة الخي ــاط ،وأّن ــي
أتحص ــل ،ف ــي
كل القواع ــد؛ س ــوف يمكنن ــي أن
أو ًال ُّ
بتعل ــم ّ
َّ
قم ــت ّ
()20
الجملــة ،علــى نوعيــن مــن المواقــف .)1( :يقــول لــي ليفــي « :هــذا
جـّد قصيــر» .فأجيــب« :ال ،هــذا صائــب .هــو مطابــق للقواعــد».)2( .
أتأولهــا .قــد يمكننــي
أن ينمــو فــي نفســي إحســاس بالقواعــد .أنــا ّ
أن أق ــول« :ال ،لي ــس ذل ــك صائب ـاً .ه ــو لي ــس مطابق ـ ًا للقواع ــد».
ف ــي الحال ــة األخي ــرة ه ــذه ،س ــوف أص ــدر حكم ـ ًا جمالي ـ ًا عل ــى م ــا
ه ــو مطاب ــق للقواع ــد بالمعن ــى ( .)1م ــن جه ــة أخ ــرى ،ل ــو أّن ــي
أتعل ــم القواع ــد ،لم ــا كن ــت ق ــادرًا عل ــى إص ــدار حك ــم جمال ــي.
ل ــم َّ
فبتعلــم القواعــد ،أنتــم تحصلــون علــى حكــم أكثــر فأكثــر تهذيب ـاً.
ُّ
يغيــر حكمكــم بالفعــل( .وتبعـ ًا لذلــك ،حتــى لــو
ـد
ـ
القواع
ـم
ـ
تعل
إن
ُّ
ّ
ِّ
جيــدة ،فإنّكــم رغــم
لــم تتعلَّمــوا االتســاق ولــو كانــت آذانكــم غيــر ّ
ذلــك تســتطيعون أن ترصــدوا نشــازًا فــي متواليــة مــن التناغمــات.
()12
يتعل ــق
ق ــد يمكنك ــم أن تعتب ــروا القواع ــد الت ــي ت ـّـم ضبطه ــا فيم ــا َّ
عمـــا يريـــده قســـم مـــن
بقياســـات ثـــوب مـــا ،علـــى أنّهـــا تعبيـــر ّ
الجمه ــور .وه ــذا األخي ــر ق ــد انقس ــم عل ــى نفس ــه ح ــول المس ــألة
ـوب م ــا.
المتعلِّق ــة بمعرف ــة ّ
أي القياس ــات ينبغ ــي أن يأخذه ــا ث ـ ٌ
ُ
يهمه ــم أن يك ــون واس ــع ًا أو ضيقــاً ،إل ــخ،
ـ
أن
ـاك
ـ
هن
كان
ـاس ال ّ
ٌ
وآخــرون علــى الضـّد مــن ذلــك يهتمــون بشـ ٍ
ـكل كبيــر .يمكــن القــول
عبــرت عــن الطريقــة التــي بهــا كان النــاس
ّ
إن قواعــد االتســاق قــد َّ
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إن تمنّياتهــم قــد تبلــورت
يتمّنــون أن يســمعوا رنيــن التناغمــات ّ -
إن أكبــر
(وإن لفظــة «التمنّيــات» جـّد فضفاضــة)ّ .
فــي هــذه القواعــد ّ
ملحــن قــد
إن ّ
لحنيــن قــد كتبــوا طبقـ ًا لهــا .قــد يمكنكــم القــول ّ
كل ّ
الم ّ
ُ
ـن التنوي ــع( )21ق ــد كان ضعيفــ ًا ج ــداً؛ فل ــم يق ــع
غي ــر القواع ــد ،لك ـ ّ
َّ
جي ــدة بحس ــب
تغيي ــر ّ
كل القواع ــد .لق ــد كان ــت الموس ــيقى دائمــ ًا ّ
قان ــون ع ــدد ال ب ــأس ب ــه م ــن القواع ــد القديم ــة]..[.
()13
ـإن م ــا يخط ــر ببالن ــا م ــن
حي ــن َّ
نتكل ــم ع ــن األح ــكام الجمالي ــة ،ف ـ ّ
بي ــن ِعــّدة أش ــياء أخ ــرى ه ــي الفن ــون الجميل ــة .وحي ــن نص ــدر
حكمـ ًا جماليـ ًا علــى شــيء مــا ،نحــن ال نكتفــي بالبقــاء مشــدوهين
وقائليــنٍ :
عمــا
«آه ،كــم هــو عجيــب!» .فنحــن ُن ِّ
ميــز بيــن َمـ ْـن يعــرف ّ
يتكلــم وبيــن َمـ ْـن ال يعــرف .فحتــى نعجــب بالشــعر اإلنجليزي ،البد
َّ
أن روس ـّـي ًا ال يع ــرف اإلنجليزي ــة
أن نع ــرف اإلنجليزي ــة .لنف ــرض ّ
()22
قــد َّ
عتبــر جيــدة .نحــن ســوف
تأثــر شــديدًا عنــد ســماع قصيــدة ُت َ
عمــا يوجــد فــي هــذه القصيــدة.
نقــول إّنــه ال يعــرف شــيئ ًا مطلق ـ ًا ّ
كذلــك ،عــن شــخص ال يعــرف شــيئ ًا عــن العــروض ،وعلــى ذلــك
هــو ِّ
عمــا يوجــد فــي
متأثــر ،نحــن ســوف نقــول إّنــه ال يعــرف شــيئ ًا ّ
القصيــد .فــي الموســيقى ،هــذه الظاهــرة أكثــر صراحــة .لنفــرض
جي ــدًا ووج ــد في ــه ل ــذة ،لك ــن
ّ
عتب ــر ّ
أن أحده ــم ق ــد ُأعج ــب بعم ــل ُي َ
()23
لي ــس ف ــي إمكان ــه أن يذك ــر النغم ــات األشــّد بس ــاطة ،وال ه ــو
يتفط ــن إل ــى الوت ــر الغلي ــظ( )24حي ــن يح ــدث صوت ـاً ،إل ــخ .نح ــن
ّ
ِ
ـس
ـ
ح
ـه
ـ
ل
ـان
ـ
اإلنس
ـذا
ـ
«ه
ـر.
ـ
األث
ـي
ـ
ف
ـد
ـ
يوج
ـا
ـ
م
ـر
ـ
ي
ـم
ـ
ل
ـه
ـ
ن
إ
ـول
نق ـ
ّ
ّ
َ
الموس ــيقى» ليس ــت جمل ــة نس ــتعملها لل ــكالم ع ــن ش ــخص يق ــول
ٍ
«آه» حي ــن ن ــؤدي أمام ــه قطع ــة م ــن الموس ــيقى ،كم ــا ال نقول ــه
ع ــن الكل ــب ال ــذي يه ـّـز ذنب ــه عن ــد س ــماع الموس ــيقى.
()14
تذوق»(.)25
«م
كلمة
هي
إن الكلمة التي يجب الكالم عنها
ّ
ُ َّ
()15
إّن ــه لي ــس فق ــط م ــن الصع ــب أن نص ــف في ــم َّ
ـذوق ،ب ــل
يتمث ــل الت ـ ُّ
كل
ذلـــك مســـتحيل .كـــي نصـــف فيـــم يتمثَّـــل ،علينـــا أن نصـــف ّ
محيط ــه.
()16
ـذوق.
ثم ــة ع ــدد عجي ــب م ــن الح ــاالت ،المختلف ــة جميع ـاً ،م ــن الت ـ ُّ
ّ
ـإن م ــا أعرف ــه لي ــس بش ــيء بالنظ ــر إل ــى م ــا ق ــد
وب ــا ري ــب ،ف ـ ّ
يمكنن ــا أن نعرف ــه.
()17
إن خياطـ ًا
يتميــز بــه مــا هــو صائــب(ّ .)26
قــد َّ
عمــا َّ
تحدثنــا فيمــا ســبق ّ
ماهــرًا لــن يســتخدم مــن ألفــاظ أخــرى ســوى «طويــل جـّداً»« ،هــذا
نتكلــم عــن ســيمفونية لبيتهوفــن ،نحــن ال نقــول
ُمناســب» .وحيــن َّ
ـإن ش ــيئ ًا مختلف ـ ًا تمام ـ ًا ق ــد دخ ــل ف ــي الحس ــبان.
إنّه ــا صائب ــة .ف ـ ّ
ـذوق ،إذا تعّلــق بمــا هــو
فليــس َّ
يتكلــم المــرء ،فــي َ
الفـ ّ
ـن ،عــن التـ ّ
ـاب مــا ،بالنســبة إلــى بعــض
ـ
ب
ـون
ـ
يك
ـارة،
ـ
العم
ـن
ـ
ف
ـي
ـ
فف
رائــع(.)27
ّ
ٌ
نتذوق ــه بم ــا ه ــو كذل ــك.
األس ــاليب ،صائب ـاً ،وف ــي الواق ــع نح ــن َّ
ولكــن فــي حالــة كاتدرائيــة غوطيــة( ،)28نحــن نقــوم بشــيء آخــر
يهمنــا
تمام ـ ًا غيــر أن نجدهــا صائبــةّ .
إن الــدور الــذي تلعبــه فيمــا ّ
إن األم ــر مختل ــف
إن اللعب ــة كلّه ــا مختلف ــةّ .
ه ــو مختل ــف تمامــاًّ .
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ـن إنس ــاني ،م ــن جه ــة:
اخت ــاف الق ــول ،عن ــد الحك ــم عل ــى كائ ـ ٍ
جيــد» ،ومــن جهــة« :لقــد َّ
أثــر فــي نفســي أقــوى تأثيــر».
«إّنــه ّ
()18
«علــى نحــو صائــب»« ،بشـ ٍ
ـي» ،هــذه
ـ
به
ـو
ـ
نح
ـى
ـ
«عل
ـاحر»،
ـكل سـ
ّ
كل مـّـرة.
ألفــاظ تلعــب دورًا مختلفـ ًا تمامـ ًا فــي ّ
()19
تؤدي
ّما
ن
إ
ـي
ـ
الجمال
ـم
ـ
الحك
ـن
ـ
ع
إن األلفــاظ التــي نسـّـميها تعبيــرات
ّ
ّ
عقــدًا جـّداً ،ولكــن أيضـ ًا جـّد ُمحـ َّـدد ،ضمــن مــا نسـّـميه ثقافــة
دورًا ُم َّ
عص ــر م ــا .ك ــي نص ــف اس ــتخدامها ،أو ك ــي نص ــف م ــا تفهمون ــه
إن م ــا نس ـّـميه
م ــن الـ ــذوق ،ينبغ ــي عليك ــم أن تصف ــوا ثقاف ــة م ــاّ .
ف ــي الوق ــت الحال ــي الـ ــذوق ل ــم يك ــن عل ــى األرج ــح موج ــودًا ف ــي
العصــر الوســيط .نحــن نلعــب ألعابـ ًا مختلفــة تمامـ ًا فــي العصــور
المختلفــة مــن التاريــخ.
()20
إن ثقافــة بأكملهــا إنّمــا تعــود بالنظــر إلــى لعبــة ُلغويــة مــا .فمــن
ّ
أج ــل وص ــف ال ــذوق الموس ــيقي ،ينبغ ــي عليك ــم أن تصف ــوا م ــا
أن
يقدم ــون عروضــ ًا موس ــيقية ،أو النس ــاء ،أو ّ
إذا كان األطف ــال ِّ
يقدمــون ذلــك ،إلــخ .كان للنــاس ،فــي
ـن
ـ
الذي
ـم
الرجــال وحدهــم هـ
ِّ
ذوق مــا ،ثـّـم ينتشــر هــذا األخيــر
األوســاط األرســتقراطية بفيينــاٌ ،
ف ــي األوس ــاط البورجوازي ــة ،حي ــث كان ــت النس ــاء يش ــاركن ف ــي
عم ــا يعني ــه إرس ــاء تقلي ــد
الجوق ــات الموس ــيقية،الخ .ه ــذا مث ــال ّ
ف ــي الموس ــيقى.
()21
إن النســـاء يلبســـن
مـــاذا يكـــون التقليـــد فـــي َ
ـــن الزنجـــي؟ ّ
الف ّ
طريقـــة فرانـــك
تكـــون
فيـــم
أدري
ال
التنـــورة()29؟ إلـــخ .ال أدري.
ُ
()30
ـن الزنجــي قابلــة للمقارنــة مــع طريقــة
ـذوق َ
الفـ ّ
دوبســن فــي تـ ُّ
يتذوقه ــا ،قل ــت أن ــا مازل ــت ال أدري
أس ــود ُم َّ
ثق ــف .ف ــإذا قلت ــم إّن ــه ّ
م ــاذا يعن ــي ذل ــك؟ .ه ــو يمك ــن ب ــا ري ــب أن يم ــأ ه ــذه الغرف ــة
ّي ــة زنجي ــة .ه ــل يق ــول فق ــط «آه»؟ أم ه ــو يق ــوم بم ــا
بقط ــع فنّ
أن الموس ــيقى الزنجي ــة
يق ــوم ب ــه الموس ــيقيون الذي ــن يعتق ــدون ّ
هــي أفضــل مــا هــو موجــود؟ أم هــل هــو متفــق أو مختلــف مــع هــذا
«تذوق ـاً».
أو ذاك ف ــي ه ــذه المس ــألة؟ ه ــذا ،يمك ــن لك ــم أن تس ـّـموه ُّ
أن
وهــو مختلــف تمام ـ ًا عــن الــذي مــن شــأن أســود ُم َّ
ثقــف .برغــم ّ
ّيــة زنجيــة فــي منزلــه.
هــذا األخيــر يمكــن أن تكــون لديــه قطــع فنّ
كل م ــن األس ــود وفران ــك دوبس ــن
ـذوق ٌّ
ّ
إن الطريق ــة الت ــي به ــا يت ـ ّ
ســتكون مختلفــة بالكليــة .ســوف تحصلــون علــى شــيء مختلــف.
أن الســود يلبســون بحســب عاداتهــم ،وأّنــي أقــول إنّنــي
لنفــرض ّ
أود أن
ـي
ـ
ّن
ن
أ
ـك
ـ
ذل
ـن
ـ
ع
ـر
ـ
ينج
ـل
ـ
ه
ـة.
ـ
جميل
ـة
ـ
إفريقي
ـة
ـ
غالل
ـذوق
ّ
أتـ ّ
ّ
أصن ــع ل ــي واح ــدة مثله ــا أو أنّن ــي س ــأقول (كم ــا عن ــد الخي ــاط):
«إن ه ــذا لس ــاحر»؟
«ال ...ه ــذا طوي ــل جــّداً» ،أو أيضــ ًا أن أق ــولّ :
()22
أن ليفــي( )31يملــك فــي ميــدان الرســم مــا ُيسـ َّـمى الـــذوق.
لنفــرض ّ
ســـمى الـــذوق فـــي القـــرن
ي
كان
ـــا
عم
ا
تمامـــ
مختلـــف
شـــيء
هـــذا
ً
ُ َّ
ّ
الخامــس عشــر .كان النــاس يلعبــون عندئــذ لعبــة مختلفــة تمامـاً.
عم ــا كان يحص ــل علي ــه
وم ــا يحصل ــون علي ــه ه ــو مختل ــف تمام ـ ًا ّ
ش ــخص م ــن ذل ــك العص ــر.

()23
ثمــة عــدد كبيــر مــن النــاس ،المترفيــن ،الذيــن درســوا فــي مــدارس
ّ
جيــدة ،والذيــن وســعهم أن يســافروا ،أن يــزوروا اللوفــر( ،)32إلــخ.
 إنّه ــم يعرف ــون أش ــياء كثي ــرة ويمكنه ــم أن يتكلَّم ــوا بيس ــر ع ــنال جّدًا من
ـخص رأى عددًا ضئي ً
عشــرات الرســامين .واآلن هناك شـ ٌ
ـمين َّ
ـكل ُم َّ
اللوحــات ،لكّنــه ينظــر بشـ ٍ
أثــرا فيــه تأثيــرًا
كثــف إلــى رسـ ْ
عميق ـاً .م ــن جه ــة ،نظ ــرة عريض ــة ،ال ه ــي عميق ــة وال شاس ــعة؛
رك ــزة ومحص ــورة .ه ــل ه ــذه
ضيق ــةُ ،م َّ
وم ــن جه ــة ،نظ ــرة جــّد ّ
«تذوق ـاً».
ا
ـ
جميع
يها
ـم
ـ
نس
أن
ـن
ـ
يمك
ـذوق؟
ً
ُّ
طــرق مختلفــة فــي التـ ُّ
ّ
()24
يتعلــق باأللفــاظ الجماليــة ،عليكــم
تتبينــوا األمــر فيمــا َّ
مــن أجــل أن َّ
عين ــة ف ــي الحي ــاة .نح ــن نعتق ــد أّن ــه
أن تقوم ــوا بوص ــف ط ــرق ُم َّ
ـكام جماليــة مــن قبيــل «هــذا (هــو) جميــل»،
علينــا أن َّ
نتكلــم عــن أحـ ٍ
ـكام جمالي ــة،
ـ
أح
ـن
ـ
ع
ـم
ـ
نتكل
أن
ـا
ـ
علين
كان
إذا
ـه
ـ
ن
أ
ـف
َّ
لكنّن ــا نكتش ـ ّ
ٍ
ـتخدم
فإنّن ــا ال نعث ــر أب ــدًا عل ــى ه ــذه األلف ــاظ ،ب ــل عل ــى لف ــظ ُمس ـ َ
عقــداً.
تقريب ـ ًا كإشــارة ويصاحــب نشــاط ًا ُم َّ
()25
كونهـــا النـــاس عـــن
ي
التـــي
الفكـــرة
ألمـــر ذي أهميـــة ،هـــذه
إنّـــه ٍ
ُ ِّ
ربمـــا يـــكاد
الجماليـــات باعتبارهـــا ضربـــ ًا مـــن العلـــم .وأنـــا ّ
يس ــتهويني ال ــكالم ف ــي م ــا ق ــد يمك ــن أن نفهم ــه م ــن الجمالي ــات.
()26
أن الجماليــات هــي علــم يقــول لنــا مــا
قــد يمكــن لكــم أن تعتقــدوا ّ
تعل ــق األم ــر
إذا
ـخرية
ـ
للس
ا
ـر
ـ
ثي
م
ـون
ً
َّ
ه ــو جمي ــل  -ه ــذا ي ــكاد يك ـ ُ
تتضم ــن أنّه ــا ن ــوع
بألف ــاظ .أن ــا أفت ــرض أّن ــه ق ــد يج ــب أيض ـ ًا أن
َّ
المقه ــى ال ــذي ل ــه ذوق م ــازح.
()27
عب ــر الم ــرء ع ــن
ي
ـث
ـ
حي
ـدان
ـ
مي
ثم ــة
ُ ِّ
إجم ــا ًال أن ــا أرى م ــا يل ــي ّ -
لذّتــه ،كمــا حيــن نــذوق أطعمــة أو حيــن نستنشــق عطــرًا يعجبنــا،
أن
إل ــخ .ث ـّـم هن ــاك مي ــدان َ
ـن ال ــذي ه ــو مختل ــف تمام ـاً ،برغ ــم ّ
الف ـ ّ
وجهكــم قــد يكــون لــه نفــس التعبيــر ،ســواء كنتــم تســتمعون إلــى
الموس ــيقى أو تأكل ــون أطعم ــة لذي ــذة (عل ــى الرغ ــم م ــن أّن ــه ق ــد
يمك ــن أن تبك ــوا أم ــام ش ــيء تلت ـذّون ل ــه بش ـ ٍ
ـكل ش ــديد).
()28
األهـــم فيمـــا يتعلَّـــق بالجماليـــات هـــو مـــا يمكـــن
ربمـــا كان الشـــيء
ّ
نســـميه ردود الفعـــل الجماليـــة ،مثـــل عـــدم الرضـــا واالشـــمئزاز
أن ّ
واالنزعــاج .وليســت عبــارة عــدم الرضــا مرادفــة لعبارة االنزعــاج]..[ .
()29
ُيش ــير االنزع ــاج الجمال ــي إل ــى «لم ــاذا» ولي ــس إل ــى «س ــبب» م ــا.
وتأخ ــذ عب ــارة االنزع ــاج ش ــكل نق ــد م ــا ولي ــس ش ــكل ش ــيء م ــن
إن الشــكل الــذي
«إن عقلــي غيــر مرتــاح» أو مــا شــابه ذلــكّ .
قبيــل ّ
يمكــن أن تأخــذه هــو أن نقــول ،متــى رأينــا لوحــة مــا « :مــا األمــر
ال ــذي لي ــس ف ــي موضع ــه ف ــي ه ــذه اللوح ــة؟».
()30
إن الجماليــات فــرع مــن علــم النفــس.
يقــول النــاس غالــب األحيــان ّ
كل
ـق
ـ
حق
ن
إن
ـا
تقدم ـاً ،حت ــى نفه ــم ّ
ِّ
إنّه ــا الفك ــرة القاضي ــة بأّن ــه م ـ ْ ُ
ُّ
ـن  -عــن طريــق تجــارب نفســية .وعلــى مــا
شــيء ّ -
كل ألغــاز َ
الفـ ّ

ـإن األمــر هــو كــذا إجمــاالً.
فــي هكــذا فكــرة مــن حمــق شــديد ،فـ ّ
()31
ليــس للمســائل الجماليــة ّأيــة ِ
صلــة بالتجريــب النفســي ،ولكنّهــا
تجــد الحـّـل الــذي مــن شــأنها علــى نحــو مختلــف تمام ـاً.
()32
سببياً».
قد يمكن لكم أن تقولوا« :ليس التفسير الجمالي تفسيرًا
ّ
()33
أن
ثمــة فكــرة مــا فتئــت تــازم عــددًا كبيــرًا مــن النــاس ،أال وهــي ّ
ّ
كل أحكامنــا الجماليــة ،وهــم يعنــون
ي
ـوف
ـ
س
ا
ـ
علم
ً
فســر يومـ ًا مــا ّ
ُ ِّ
بذل ــك عل ــم النف ــس التجريب ــي .وإنّه ــا لفك ــرة عجيب ــة حق ـاً .فق ــد ال
ثمــة ّأيــة صلــة بيــن مــا يهتـّـم بــه علمــاء النفــس والحكــم
يبــدو ّ
أن ّ
ـي .وِلـ َـم ال نفحــص مــاذا يمكــن أن يكــون هــذا
ـ
ن
ف
ـر
ـ
بأث
ـق
ـ
يتعل
الــذي
َّ
ّّ
ـير حكـٍـم جمالــي مــا.
الشــيء الــذي قــد نسـّـميه تفسـ َ
هوامش:
نتخبة من كتاب:
 - 1هذا النص ترجمة لفقرات ُم َ
- Ludwig Wittgenstein, «Leçons sur l’Esthétique», in : Leçons et
Conversations. Traduit de l’anglais par Jacques Fauve (Paris :
Gallimard, 1971) pp. 15-65
2 - nous joue des tours.
3 - magnifique.
4 - comme des interjections.
5 - bon.
6- gestes.
7 - mimiques.
 - 8وق ــد نق ــول عل ــى األرج ــح« :ه ــذا ه ــو الجمي ــل» حت ــى نج ــد موضع ـ ًا طبيعي ـ ًا
للرابط ــة الوجودي ــة «ه ــو» ( .)est
9 - sujet.
10 - beau.
11 - bon.
12 - magnifique.
13 - juste.
14 - correct.
15 - charmant.
16 - majestueux.
17 - pompeux.
18 - correct.
19 - harmonie et contrepoint .
20 - Lewy.
21 - variation.
22 - un sonnet.
23 - les airs.
24 - la basse.
25 - apprécié.
26 - correct.
27 - formidable.
28 - gothique.
29 - pagne.
 .Frank Dobson - 30فرانــك دوبســن ( ، )1888-1963رســام ونحــات ،كان
أول مــن أذاع فــي إنجلتــرا صيــت النحــت اإلفريقــي واآلســيوي.
ّ
 - 31هو كســمير ليفي ( )Casmir Lewyأحد تالميذ فيتغنشــتاين الذين حضروا
دروس الجماليــات التــي عرضهــا فــي حلقــة خاصــة في كمبريــدج صائفة .1938
32 - Louvre.
 .Ursell - 33أحـــد تالميـــذ فيتغنشـــتاين وقـــد أتـــى علـــى ذكـــر اســـمه دون أن
يكـــون ِم َّمـــن حضـــروا دروس الجماليـــات.
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ﺗﺎرﻳﺦ
ــد الحاضنــة العلميــة والثقافيــة التــي اســتقطبت
كانــت ألمانيــا ،فــي القــرن التاســع عشــر ،تُ َع ّ
ـددت بوصلــة الباحثيــن فــي اإلطــار األوروبــي الصاعــد ،وقتئــذ،
االتِّجاهــات الكبــرى للبحــث العلمــي ،وحـ ّ
بفضــل الثــورة الصناعيــة ،فارتبــط القــرن التاســع عشــر ،فــي أذهــان المؤرِّخيــن للعلــوم ،بانتشــار
ً
تحــددت بهمــا فلســفة المناهــج المعرفيــة
َمنز َع ْيــن،
قاطبــة؛ فأ ّمــا أ ّولهمــا فمنــزع الوعــي بأثــر التاريــخ،
َّ
ِّ
المتحكمــة فــي ّ
كل الظواهــر،
وفعلــه فــي ســيرورة اإلنســان ،وأ ّمــا ثانيهمــا فمنــزع البحــث عــن القوانيــن
الطبيعيــة منهــا واإلنســانية(.)1

اللسانيون األلمانيون األوائل
ومفاتيح الدراسات التط ُّورية
حسني السوداين

والحضـــاري ،تبلـــورت ونمـــت
العلمـــي،
فـــي هـــذا المنـــاخ
ّ
ّ
أن
ِّ
االتجاهـــات المجـــّددة فـــي دراســـة اللّغـــات ،وتقديرنـــا ّ
صاحَبهــا اكتشــاف
ـا،
ـ
أوروب
ـي
ـ
ف
ـة،
ـ
والصناعي
ـة
ـ
العلمي
ـة
ـ
النهض
َ
ـام للخطــر الجليــل للمســألة اللّغويــة ،وقــد انطلــق
ـي متنـ ٍ
تدريجـ ّ
عملي ــة صاحب ــت االكتش ــافات الجغرافي ــة
ـات
ـ
حاجي
ـن
ذل ــك م ـ
َ
نظريــة شــغلت
ليتمخــض عــن أســئلة
ـدر َج األمــر
ّ
ّ
الكبــرى ،ثــم تـ ّ
الباحثيــن ،حتــى خرجــت المســألة اللّغويــة مــن ضيــق اإلطــار
ـي واالحتياج ــات العملي ــة ،وغ ــدا الباحث ــون ينظ ــرون
اإلقليم ـ ّ
أول تجلِّيات ــه المقارن ــة
ـت
ـ
كان
ـع،
ـ
أوس
ـار
ـ
إط
ـي
ـ
ف
ـة،
ـ
ف ــي اللّغ
َّ
بي ــن األلس ــنة البش ــرية .فانطالق ـ ًا م ــن االكتش ــافات الجغرافي ــة
الكب ــرى ،انفت ــح األوروبي ــون عل ــى لغ ــات الش ــعوب األخ ــرى
وثقافاتهــا ،بفضــل مستكشــفين ،كانــت المســألة اللّغويــة إحــدى
الهواجــس األساســية فــي رحالتهــم ،وهــو مــا يبينــه «تزفتــان
ـردي طريف
تــودوروف ،»Tzvetan Todorov -علــى نحــو سـ ّ
فــي كتابه عن اكتشــاف «كريســتوفر كولمبــسChristopher -
 )1506 -1451( »Columbusألميـــركا( .)2وال يختلـــف األمـــر
عــن ذلــك مــع سـَلف «كولومــب» ومعاصريــه مــن المستكشــفين
األوروبييـــن ،مثـــل «ماركـــو بولـــو-1254( »Marco Polo-
 ،)1324و«ماجـــان،)1521( »Ferdinand Magellan -
و«فاس ــكو دي غام ــا.)1524- 1497( »Vasco da Gama -
المؤرخــون للعلــم اللســاني الحديـ ِ
أن إرهاصــات
لذلــك ،يقـّدر
ـث ّ
ِّ
ِّ
نشــأة علــم اللســانيات إنمــا بــدأت فــي إطــار هــذا التثاقــف الــذي
فرضتــه االكتشــافات الجغرافيــة الكبــرى .فالــذي يراجــع تاريــخ
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أن البعثــات العســكرية ،والجغرافية،
الدراســات اللســانية يجــد ّ
همـــاًَ ،حَمـــل األوروبييـــن علـــى
والعلميـــة قـــد مثَّلـــت إطـــارًا ُم ّ
اطلعــوا عليهــا ،فــكان
مقارنــة ثقافتهــم بثقافــات الشــعوب التــي َّ
أولهم ــا نش ــأة األنثروبولوجي ــا،
مهم ــانَّ :
لذل ــك أث ــران علمي ــان ّ
باعتبارهــا علمـ ًا يــدرس اإلنســان مــن حيــث هو كائــن اجتماعي،
بحثـــي فـــي القـــرن التاســـع عشـــر ينشـــغل
اتجـــاه
فتأســـس ِّ
َّ
ّ
بدراس ــة الش ــعوب ،الس ـ َّـيما م ــا كان منه ــا بعي ــدًا ع ــن أوروب ــا،
مركــز الحضــارة الحديثــة ،وقــد تزامــن ذلــك مــع شــغف شــديد
كل غريــب
كل جديــد،
ُّ
والتطلــع إلــى ّ
لــدى األوروبييــن باكتشــاف ّ
كل
ق ــادم م ــن بعي ــد،
تضف ــى عل ــى ّ
واختص ــر ذل ــك ف ــي هال ــة َ
ُ
ماديــ ًا كان أم معنويــاً ،فيوص ــف -عل ــى س ــبيل
واف ــد غري ــبِّ ،
أمـــا األثـــر الثانـــي ،فيتمثَّـــل فـــي
الدهشـــة -بأنـــه «ّ .»exotic
ـا
ـ
بداياته
عملي ــات مقارن ــة ،كان ــت
عفوي ــة وبس ــيطة ،انطالقــ ًا
ّ
ـورت فكانت هذه
مــن مالحظــات مستكشــفين أوروبييــن ،ثـّـم تطـّ
المقارنــات أرضيــة للدراســات التاريخيــة المقارنــة ،فــي القــرن
التاس ــع عش ــر ،الس ـ َّـيما بع ــد أن نش ــر «فران ــز ب ــوبFranz -
 )1867 -1791( »Boppباكــورة بحوثــه ،ســنة  ،1816بعنوان
مقارنـ ًا بنظيره
«عــن نظــام التصريــف فــي اللّغة السنســكريتيةَ ،
كل مــن اليونانيــة ،والالتينيــة ،والفارســية ،والجرمانية».
فــي ٍّ
ومــن البدايــات األولــى ،للمنهــج التاريخــي المقــارن ،مــا قــام بــه
األب الفرنس ــي «ك ــوردو»Gaston Laurent Coeurdoux -
( ،)1779 -1691حيــن أعلــن ،ســنة  ،1767عــن العالقــة بيــن
كل مــن السنســكريتية ،واليونانيــة ،والالتينيــة ،ثــم نشــر ذلــك
ٍّ

بيــل وفاتــه .وبالتزامــن مــع ذلــك،
فــي بحــث ،أظهــره للنــاس ُق ْ
أبــدى الســير «وليــام جونــز- 1746( »Sir William Jones -
 ،)1794القاضــي فــي المحكمــة العليــا بالبنغــال ،إشــارة لغوية
دقيقــة ،مــا إن ذكرهــا فــي تقريــر لــه ،ســنة  ،1786حتــى أذكــت
روح البحــث العلمــي المقــارن فــي لغــات الشــعوب ،فــي مطلــع
أن بيــن
القــرن التاســع عشــر ،ومفــاد مالحظــة «وليــام جونــز» ّ
ّتيني ــة أوج ــه قراب ــة
السنس ــكريتية،
ٍّ
واليوناني ــة ،والال ّ
ّ
كل م ــن ّ
الصدفــة.
قويــة ،ال يمكــن أن ُتـ ّ
ـرد إلــى محــض ّ
ّ
علـــى هـــذا النحـــو ،كان احتـــكاك األوروبييـــن بغيرهـــم مـــن
مقدمة لنهضة علوم اللســان واإلنســان ،وهي النهضة
الشــعوب ِّ
ـور ف ــي العل ــوم اإلنس ــانية
ـ
تط
ـن
ـ
م
ـل
ـ
حص
ـا
ـ
بم
ـا
ـ
له
الت ــي َنِدي ــن
ُّ
خ ــال القرني ــن :التاس ــع عش ــر ،والعش ــرين.
التطوري ــة ،ف ــي
تأسس ــت الضواب ــط المنهجي ــة للمقارب ــة
ُّ
لق ــد َّ
الق ــرن التاس ــع عش ــر ومطل ــع الق ــرن العش ــرين ف ــي وجهيه ــا؛
تنظمه ــا
التاريخ ــي ،والمق ــارن ،انطالق ـ ًا م ــن مس ــارات بحثي ــة ْ
ـور
ـ
التط
ـن مبــدأ
ـور ،لكـّ
ُّ
خلفيــة منهجيــة واحــدة ،هــي فكــرة التطـّ
بخلفيَتْي ــن
تجّل ــى ف ــي دراس ــة الظواه ــر اللّغوي ــة ،واإلنس ــانية
َّ
ـن مآالتهمــا البحثيــة مختلفة،
منهجيَتْيــن مــن أرومــة واحــدة ،لكـّ
َّ
ـور اللّغــات بمجموعة مــن الخيارات
فقــد ارتبــط الخــوض فــي تطـّ
تكرســت حتــى غــدت بمثابــة األعــراف البحثيــة
المنهجيــة التــي َّ
أولهما بعض
بحســب الباحــث -مــن ذلــك أمــران؛ َّ
الضاغطــة ،وْ -
الخيــارات المدرســية التــي غــدت بمثابــة التقليعــات التــي ينبغي
أن
أن يلتــزم بهــا المقبلــون علــى البحــث اللســاني ،ومــن ذلــك ّ
التخصــص
تعلــم اللســان السنســكريتي غــدا شــرط ًا ِلَمــن يــروم
ُّ
ُّ
اتج ــاه الباحثي ــن إل ــى
ـو
ـ
ه
ـي
ـ
الثان
ـر
ـ
واألم
ـة،
ـ
ّغ
ل
ال
ـا
ـ
قضاي
ـي
فـ
ِّ
البح ــث ع ــن اللّغ ــة ،الت ــي ُيفت ــرض أنه ــا اللس ــان األق ــدم .وم ــن
كل ذل ــك ،خ ــرج الباحث ــون م ــن دائ ــرة العل ــم إل ــى تهويم ــات،
ّ
ليســت مــن روح العلــم فــي شــيء ،حتــى أن الجمعيــة اللســانية
حظ ــر البح ــث ف ــي أص ــل اللّغ ــات ف ــي إط ــار
الفرنس ــية ق ـ َّـررت ْ
()3
أكاديمــي ،بدايــة مــن ســنة .1866
ـل خط ــرًا
أجل ــى أث ــراً ،وأج ـ ّ
ـي ال ــذي ظ ـ ّ
لك ـ ّ
ـل ْ
ـن الضاب ــط المنهج ـ ّ
التطور التي ســادت في
ـرة
ـ
فك
أن
ـو
ـ
ه
ـن،
ـ
الباحثي
ـات
ـ
دراس
ـى
علـ
ّ
ّ
القــرن التاســع عشــر ،فــي ألمانيــا ،ارتبطــت بأمريــن متفاعليــن
تطور
تفاعـ ً
ـا وثيقـاً ،أحدهمــا تأثُّرهــا بالخلفية الطبيعيــة بفعل ّ
الســـيما بعـــد نشـــر دارويـــن لكتابـــه «أصـــل
علـــوم األحيـــاء،
َّ
األنــواع» ،الــذي لقــي إقبــا ًال منقطــع النظيــر ،حتــى غــدا دســتور
التطوريــة ،وانتهــى األمــر ،فــي دراســة اللّغــة ،إلــى
الدراســات
ّ
مقاربته ــا ،م ــن حي ــث ه ــي ظاه ــرة طبيعي ــة خاضع ــة لقواني ــن
ـور الطبيعــي ،مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن اعتبــار اللّغــة كائنـ ًا
التطـّ
طبيعي ـاً ،تنس ــحب علي ــه نوامي ــس الحتمي ــة الطبيعي ــة؛ لذل ــك
ظل
أن مــا صاغــه «جاكــوب غريــم» ،مــن قوانيــن صوتيــةّ ،
نجــد ّ
ِ
ِ
كونــوا
ـن
ـ
الذي
ـه
ـ
ف
ل
خ
ـودات
ـ
بمجه
ـل
ـ
اكتم
ـى
ـ
حت
ا
ـ
منفتح
ا
ـروع
مشـ
ً
ً
َ
َ
َّ
كل
حلقــة النحــاة الجــدد ( ،)Neogrammariansالسـ َّـيما مــع ّ
مـــن «كارل بروغمـــان،)1919-1849( »Karl Brugmann -
و«هيرمان أوستوف،)1909-1847( »Hermann Osthoff -
و«أوغســت لسكيان.)1916-1840( »August Leskien -

كارل بروغمان

هيرمان أوستوف

تأسســت ،فــي القــرن التاســع
وبضــرب مــن التراكــم والتطـّ
ـورَّ ،
ـري
تطوري ــة للغ ــة ،أساس ــها النظ ـ ّ
عش ــر ،مقارب ــة تاريخي ــة ُّ
ـي ينطب ــق علي ــه م ــا ينطب ــق عل ــى الظواه ــر
ّ
أن اللّغ ــة كائ ــن ح ـ ّ
والكائنـــات الطبيعيـــة مـــن نواميـــس الحيـــاة ،ولقـــد ســـادت
هــذه الفكــرة الدراســات اللّغويــة ِّ
متأثــرة ،فــي ذلــك ،بازدهــار
عل ــوم األحي ــاء ،الس ـ َّـيما بع ــد ظه ــور كت ــاب «ش ــارل داروي ــن-
 )1882-1809( »Charles Darwinعــن «أصــل األنــواعOn -
 ،)the Origins of Speciesســـنة  .)4(1859وهـــو الكتـــاب
الــذي صــدرت منــه ،إلــى حــدود  ،1890تســع وثالثــون طبعــة.
مبكــرة لــه فــي ســياق
ـي تطبيقــات ِّ
وقــد لقــي المنظــور الداروينـ ّ
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اللّغــة ،انطالق ـ ًا مــن بحــوث دارســين ،مثــل «شاليشــرKurt -
 ،)1934 - 1882( »Von Schleicherفي ســعيه إلى صياغة
ـجر) لأللس ــنة البش ــرية.
(مش ـ ّ
ـتقرت فكــرة التطـّـور عمــادًا لدراســة اللّغــة ،فــي
مــن ّ
كل ذلــك اسـ َّ
ِّ
المتمثَلْين في اللســانيات
لســانيات القرن التاســع عشــر ،بشــقَّْيها
التاريخي ــة ،وف ــي النح ــو المق ــارن .وغ ــدا البح ــث ع ــن القواني ــن
الفقـــري لبحـــوث الدراســـين.
التطـــور العمـــود
المتحكمـــة فـــي
ِّ
ّ
ّ
ـور للُّغــة ،فــي تقدير اللســانيين،
رســخ تصـ ُّ
وخــال هــذه الفتــرةَّ ،
ـرة طبيعي ــة تنطب ــق عليه ــا نوامي ــس الطبيع ــة ،فاللّغ ــة،
ظاه ـ ً
مــن منظورهــم ،تولــد ثــم تنمــو ،ويشــتّد عودهــا ،ويعتريهــا مــا
يعتــري الكائنــات الطبيعيــة مــن ضعــف وقـّـوة ،ثم تكبــر ،فتهرم،
ثــم تتداعــى لالندثــار والتالشــي ،فتكتمــل دورتهــا الطبيعيــة.
وهــذا المنظــور التطـّـوري الــذي ســاد مناهــج البحــث ،فــي ألمانيا،
س ــرعان م ــا انتق ــل إل ــى األوس ــاط األكاديمي ــة ،ال ف ــي أوروب ــا
وحده ــا ،ب ــل ف ــي غيره ــا م ــن األوس ــاط الجامعي ــة ،والعلمي ــة،
بمــا فيهــا األوســاط العربيــة ،وأهـّـم تجليــات ذلــك مــا كان بفضــل
ـرواد مــن اللســانيين
اللســانيين األلمانييــن الذيــن احّتكــوا بجيــل الـ ّ
العــرب المعاصريــن .فمــن أوائــل المستشــرقين الذيــن أّثــروا فــي
الدراس ــات اللّغوي ــة العربي ــة ،ع ــن طري ــق التدري ــس ف ــي الب ــاد
العربي ــة واإلش ــراف األكاديم ــي ،كان «برجشتراس ــرGotthelf -
 ،)1933-1886( »Bergsträsserو«أنـــو ليتمـــانLudwig -
 ،)1958 - 1875( »Richard Enno Littmannو«شـــاده-
 ،)1952-1883( »Arthur Schaadeو«ب ــول ك ــراوسPaul -
 .)1944-1904( »Krausوقــد احتفظــت المكتبــة العربيــة برصيد
مهـّـم مــن كتابــات هــؤالء المستشــرقين ،ومــن دروســهم مــا ُجمــع
فــي كتــب ،فمــن ذلــك درس «برجشتراســر» عــن التطـّـور النحــوي
للُّغــة العربيــة ،الــذي نشــره تلميــذه رمضــان عبد التــواب ،بعنوان
ـوي للغــة العربيــة»( ،)5باإلضافــة إلــى رصيــد آخــر
«التطـّـور النحـ ّ
ـوي :مظاهــره ،عللــه
ـ
ّغ
ل
ال
ر
ـو
ـ
ط
ت
«ال
ـاه:
ـ
كتاب
ـا
ـ
منه
مــن البحــوث،
ّ
ّ
ّ
()7
وقوانينــه»( ،)6و«فصــول فــي فقــه اللّغــة
العربيــة» .
ّ
ظل ــت الدراس ــات
األول م ــن الق ــرن العش ــرينَّ ،
وخ ــال النص ــف ّ
اللس ــانية العربي ــة ِّ
متأث ــرة ،ف ــي الوج ــه التحديث ــي منه ــا ،به ــذا
ـن ،ف ــي
ـتقر ظ ـ ٌّ
المنه ــج التاريخ ــي الواف ــد م ــن الماني ــا ،حت ــى اس ـ ّ
أن ذلــك هــو مــا يكـّـون علــم
األوســاط البحثيــة العربيــة ،مفــاده ّ
اللس ــانيات.
لك ــن الدارس ــين ل ــم يخرج ــوا م ــن َأ ْس ــر ه ــذه المقارب ــة المنغلق ــة،
ـيري
إال م ــع «دي سوس ــير» ،حي ــن أرس ــى قواع ــد من ــوال تفس ـ ّ
جديــدِّ ،
متأثــرًا بصعــود العلــوم االجتماعية ،والعلــوم التاريخية،
ممـــا كتـــب «إيميـــل دوركايـــمÉmile Durkheim» -
انطالقـــ ًا ّ
 ،)(1858-1917ف ــي دراس ــته لألبني ــة االجتماعي ــة .فق ــد أرج ــع
«دي سوس ــير» أوج ــه الحي ــف والش ــطط ،ف ــي لس ــانيات الق ــرن
التاســع عشــر ،إلــى الخطــأ فــي اعتبــار اللّغــة ظاهــرة طبيعيــة؛
إذ ه ــي ظاه ــرة تاريخي ــة اجتماعي ــة؛ ولذل ــك تخض ــع لقواني ــن
المجتمـــع والتاريـــخ ال لقوانيـــن الطبيعـــة .وهـــو مـــا يقتضـــي
ـري جديــد ،من
تصورنــا ،لمفهــوم التطـّـور ،إلــى إطــار نظـ ّ
إخضــاع ُّ
أسســه إحــال الحتميــة التاريخيــة محـّـل الحتميــة الطبيعيــة فــي
102

السنة العاشرة  -العـدد  121نوفمبر 2017

أوغست لسكيان

أنو ليتمان

المنــوال التفســيري الجديــد الــدارس للُّغــة .والفــرق بيــن الســياقين
أن الظواهــر المحتكمــة إلــى حتميــة طبيعيــة ،الســلطان لإلنســان
ّ
يتدخــل فــي مســاراتها ،ومثــال ذلــك فيزيولوجيــا الكائــن
فــي أن َّ
ـا ثــم شــاب ًا ثــم
البشــري ،فاإلنســان يولــد رضيعـاً ،ثــم يغــدو طفـ ً
أمــا
ـار.
ـ
المس
ـذا
ـا ،وينتهــي بالهــرم والمــوت ،وال يمكــن قلــب هـ
كهـ ً
ّ
الظواهــر التاريخيــة ،فتنســحب عليهــا قوانيــن التاريــخ ،ولذلــك
توق ــع أق ـ ّـل
أوالهم ــا قيامه ــا عل ــى هام ــش ُّ
َّ
تتس ــم بخصيصتي ــن؛ ّ
أم ــا الخاصي ــة الثاني ــة
ـة،
ـ
الطبيع
ـر
ـ
ظواه
ـه
ـ
ل
ـع
ـ
تخض
ـذي
ـ
ال
ـن
مـ
ّ
َّ
أن للق ــرار البش ــري ق ــدرة عل ــى تحوي ــل مس ــاراتها
فتتمث ــل ف ــي ّ
ـاء أو تســريعاً ،و -فــي أحيــان كثيــرة -إماتـ ًـة
ـ
إبط
ـا؛
ـ
فيه
ـم
ـ
والتحك
ُّ
ً
أن م ــن األلس ــنة م ــا م ــات،
ـاء .ومث ــال ذل ــك ف ــي اللّغ ــة ّ
أو إحي ـ ً
لكنــه ُأ ِحِيــي بقــرار ،كالعبريــة التــي تقـ َّـرر إحياؤهــا لتكــون لســان
َ
دولــة إســرائيل ،عنــد قيامهــا ســنة  ،1948ومــن األلســنة ما يكون

محلــه ،كالــذي
فيتخــذ أصحــاب القــرار حكمـ ًا إلحــال غيــره ُّ
حيـاًَّ ،
ّ
االتحــاد الســوفياتي ،وفــي فيتنــام ،وكوريــا؛ إذ تقـ َّـرر،
وقــع فــي ِّ
ـمي واح ــد ،ويك ــون
ف ــي ٍّ
يوح ــد الدول ـ َـة لس ـ ٌ
كل منه ــا ،أن ّ
ـان رس ـ ٌّ
مم ــا يله ــج ب ــه الن ــاس ،ف ــي درج ــة ثاني ــة.
ـره،
غي ـ
ّ
فعلــى هــذا األســاس ،يعـّد الــدرس (السوســيري) فــي اللســانيات
أن الــدرس
مهم ـ ًا فــي تاريــخ فكــرة التطـّـور ،علــى ّ
حدثـ ًا تعديليـ ًا ّ
أن
ـن
ـ
ع
ـك
ـ
ناهي
ـير،
ـ
باليس
ـوره
ـ
ظه
ـن
ـ
يك
ـم
ـ
ل
ـه،
ـ
نفس
ـيري)
ّ
(السوسـ ّ
«دي سوســير» واكــب غلــواء الدراســات التاريخيــة فــي ألمانيــا،
وكان ل ــه رأي فيه ــا ،فق ــد أت ـّـم دراس ــته الثانوي ــة ف ــي «جني ــف»،
ودرس ،لمــّدة س ــنة ،الالتيني ــة ،واإلغريقي ــة ،والسنس ــكريتية.
َ
وف ــي س ــنة  ،1876انتق ــل إل ــى «ليب ــزغ» ،حي ــث أش ــهر جامع ــة
جســدت الم ـّدة التــي قضاهــا فــي
فــي تدريــس الفيلولوجيــا .وقــد ّ
«ليب ــزغ» ،م ــع اإلقام ــة القصي ــرة الت ــي قضاه ــا ف ــي «برلي ــن»،
االطــاع
الفتــرة األساســية فــي تحصيلــه العلمــي ،فقــد اســتطاع ّ
كل م ــن السنس ــكريتية ،واإليراني ــة ،والليتواني ــة ،وكذل ــك
عل ــى ٍّ
اإليرلندي ــة ،والس ــافية القديمتي ــن .وكان ــت ل ــه ،خ ــال ذل ــك،
فعال ــة ف ــي الج ــدل العلم ــي ال ــذي كان يق ــوده النح ــاة
مس ــاهمة ّ
الجـــدد ،مثـــل «كارل بروغمـــان» ،و«هيرمـــان أوســـتوف»،
و«أوغس ــت لس ــكيان» .وف ــي س ــنة  ،1877تق ـ َّـدم «دي سوس ــير»
طـــوره الحقـــ ًا
إلـــى الجمعيـــة اللســـانية فـــي باريـــس ،بمقـــالّ ،
قدم ــه وعم ـ ُـره  21س ــنة ،ف ــي
ليك ــون موض ــوع ّ
مذك ــرة بح ــثَّ ،
األول ــي للح ــركات ف ــي األلس ــنة الهندي ــة
ـام
ليب ــزغ ،ع ــن «النظ ـ
ّ
األوروبي ــة»( .)8وبع ــد س ــنتين ،ناق ــش أطروح ــة دكت ــوراه ع ــن
«اس ــتعمال المض ــاف المطل ــق ف ــي اللس ــان السنس ــكريتي»(.)9
أن «دي سوســـير»
فلنبيـــن ّ
ونحـــن ،إذ نذكـــر هـــذه المعطيـــاتّ ،
ق ــد اس ــتطاع نق ــد اللس ــانيات األلماني ــة م ــن الداخ ــل ،ف ــكان نق ــده
له ــا نق ــد المل ـ ّـم بس ــياقها وأسس ــها ،م ــن جه ــة ،والع ــارف بأه ـ ّـم
نق ــاط ضعفه ــا ،م ــن جه ــة ثاني ــة .ولبي ــان درج ــة الغل ـ ّـو ،الت ــي
أصبحــت عليهــا المقاربــة التاريخيــة المقارنــة فــي ألمانيــا ،يمكــن
ـتدل بالمســيرة العلميــة لـــ«دي سوســير» نفســها،
للباحــث أن يسـ ّ
عل ــى ذل ــك .فق ــد أورد «تولي ــو دي م ــورو» ،ف ــي حواش ــيه عل ــى
دروس «دي سوس ــير» أن الخصوم ــة ِاحتــّدت ،بع ــد االعت ــراض
الشــديد الــذي أبــداه «أوســتوف» رافضـ ًا مقولــة النّظــام عنــد «دي
ّ
سوس ــير» ،ث ـ ّـم النّق ــد ال ــذي أنج ــزه «وارتب ــورغ»Wartberg -
ماني ــة.
لتميي ــز «دي سوس ــير» بي ــن اآلني ــةّ ،
والز ّ
عل ــى ه ــذا األس ــاس ،نواف ــق ال ــرأي ال ــذي ي ــرى أن -بِاس ــتثناء
«ســـترايتبورغ،)1925 - 1864( »Wilhelm Streitberg -
و«يونكـــر »Junker -و«لومـــل،)1968 - 1885( »Lommel -
مترجــم دروس «دي سوســير» -مــن أســهموا فــي نشــر أثــر «دي
باأللماني ــة كان ــوا م ــن خصوم ــه؛
سوس ــير» ف ــي ال ـّدول الناطق ــة
ّ
أن «وارتبــورغ» نقــد عـّدة ،مـّـرات ،تمييــز سوســير بيــن
مــن ذلــك ّ
أن «كارل أمار-1911( »Karl Ammer -
اآلنية،
والزمانية ،كما ّ
ّ
ّ
 )1970و«روجــرَ ،»K. Rogger -نَقــدا ع ـّدة مســائل مــن دروس
األلمانيــة لـــ«دي
«دي سوســير» ( ،)...وإنّمــا أعــارت الجامعــات
ّ
ـة
ـ
العالمي
سوس ــير» بع ــض االهتم ــام ،بع ــد الح ــرب
الثاني ــة(.)10
ّ
ّ
أن النظريــات المعرفيــة
فلنبيــن ّ
ونحــن ،إذ نذكــر هــذه المعطيــاتّ ،

ـتقر ف ــي األط ــر البحثي ــة ،واألكاديمي ــة ،تصب ــح ،ف ــي
حي ــن تس ـ ّ
كثيــر مــن األحيــان ،بمثابــة الحاضنــة المنغلقــة التــي ال تقبــل مــا
تصوراتهــا المنهجيــة ،والعلميــة ،وهــو
يكــون ،مــن غيــر أرومــة
ُّ
أولهمــا أن األطــر البحثيــة كثيــرًا مــا تكـّـون
أمــر لــه أثــران جليــان؛ َّ
عمــا يمكــن أن يحقِّقــه لهــا غيرهــا مــن
ـا
ســياج ًا للنظريــة ،يعزلهـ ّ
َّ
أن
أمــا األثــر الثانــي
فيتمثــل فــي ّ
النظريــات ،مــن تعديــل وإغــذاءّ ،
وتصوراتــه،
ـه
ـ
لمقوالت
ـرة
ـ
هج
ـي تتوّفــر لــه قنــوات
ّ
ُّ
كل إطــار علمـ ّ
قي ــدا للنظري ــة يمن ــع األط ــر
ـدو
ـ
تغ
ـا
ـ
م
ا
ـر
ـ
كثي
ـوات،
ـ
القن
ـذه
ـ
وه
ً
ِّ
الت ــي تنتش ــر فيه ــا م ــن أن تس ــتقبل غي ــر تل ــك النظري ــة ،وه ــو
المجدديــن فــي البحــث
ـرواد العــرب
ِّ
األمــر الــذي راج لــدى جيــل الـ ّ
أن اللســانيات هــي
ـتقر فــي أذهــان الكثيــر منهــم ّ
اللّغــوي ،إذ اسـ َّ
ـي ،دون مــا ســواه.
المنهــج التاريخـ ّ
فعلــى هــذا النحــو ،نفهــم الضابــط اإلبســتيمولوجي الــذي صاغــه
«كارل بوبر ،)1994-1902( »Karl Popper -في تحديد شروط
النظريــة العلميــة ،ورأســها القابليــة للخطــأ ،وهو شــرط يخرجنا
م ــن الدوغمائي ــة الت ــي ،إذا م ــا ش ــابت من ــوا ًال نظري ـ ًا انتقل ــت ب ــه
إلــى االنغــاق ،فلذلــك يمكــن النظــر فــي هــذا الشــرط -أي قابليــة
النظريــة للتخطــيء -ال فــي وجهــه اإلبســتيمولوجي فحســب ،بــل
المتعل ــق بانفت ــاح النظري ــة أو انغالقه ــا،
ف ــي وجه ــه اإليتيق ــي
ِّ
أيضـاً .وإجــراء ذلــك علــى فكــرة التطـّـور التــي ننظــر فيهــا يفضــي
ـق-
أن تاري ــخ فك ــرة التط ـ ّـور ،ف ــي اللس ــانيات ،ه ــو -بح ـ ّ
إل ــى ّ
ـي
ـ
التقن
ـي
ـ
العلم
ـه
ـ
في
ـر
ـ
تضاف
ـث،
ـ
البح
ـي
ـ
ف
ـج
ـ
منه
ر
ـو
ـ
تط
َ
تاري ــخ ّ
ّ
ّ
َ
عين ــة تمثيلي ــة
ـام ،حت ــى إن ــه يمّث ــل -بح ـ ّ
م ــع الحض ـ ّ
ـقِّ -
ـاري الع ـ ّ
لحركيــة المنهــج ،فــي مراوحتــه بيــن االنغــاق واالنفتــاح ،وفــق
المؤسســة.
الشــروط التــي توفِّرهــا
َّ
هامش:
المعرفي ــة ،ال ـّدار الّتونس ـّـية
ـانيات وأسس ــها
ّ
الس ــام المس ـّدي ،اللّس ـ ّ
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نحن والعقل األلماني
والحلقة المفقودة

إما
ليس مجافي ًا للحقيقة ،القول إن تفكيرنا المعاصر أسير ثقافتين؛ ّ
الفرنكوفونية أو األنجلوساكسونية ،وبمعنى ّ
إما اللغة الفرنسية أو
أدق؛ ّ
اللغة اإلنجليزية .وعلى هذا ،تجري شؤون الترجمة وكذا معايير البحث
ً
عالوة على اتِّخاذ هاتين اللغتين الوسيط
األكاديمي ،في الجامعات العربية،
األساسي نحو الثقافات األخرى.
وسواء َّ
أتعل َق األمر بالنظرية أم بالتطبيق ،فالفلسفة األلمانية الحديثة ،التي
توصف بأنها بنت األزمة والتاريخ المأساوي الذي يمتّد من القرن السابع
عشر إلى يوم سقوط جدار برلين ،هي ،اليوم ،األب الروحي للفلسفة
ً
ً
وحداثة؛ وعلى هذا األساس ،ال
واقعية
المعاصرة واألنموذج الفكري األكثر
يتردد العديد من الفالسفة الفرنسيين واألميركيين في االعتراف بكون الفلسفة
َّ
األلمانية نجحت في إيجاد الحلقة المفقودة ،التي تكمن في تفكير عقلي،
وظيفته إيجاد أنموذج عملي ،وعلمي ،ألفضل أشكال الحياة (الفردية،
والجمعية) ،والشروط االجتماعية لتحقيق ذلك..
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لــم تكــن نتيجــة االســتطالع الــذي طرحتــه المج ّلــة األلمانيــة «ديــر شــبيغل »Der Spiegel -علــى قرّائهــا،
مطلــع القــرن الحالــي ،مفاجئــة للمتت ِّبــع ،فقــد كان الجــواب عــن ســؤال :مــن تــراه ،مــن الشــخصيات
تطــور البشــرية القــرن الماضــي؟ ،يضــع العالــم الفيزيائــي «اينشــتاين» علــى
األلمانيــة ،أكثــر تأثيــرًا فــي
ُّ
رأس القائمــة ،و«كارل ماركــس» فــي ذيلهــا ،فالجاذبيــة التــي تحظــى بهــا العلــوم الطبيعيــة والدقيقــة،
عنــد األلمــان ،مســألة ال نقــاش فيهــا.

هل األلمان منشغلون بالفلسفة؟
كرمية بداوي

الحكــم بــأن الفلســفة فقــدت بريقهــا ،اليــوم ،لــدى مجتمــع،
ـكل فالســفته جوهــر الفكــر الحديــث ألجيــال عديــدة ،أمــر
َشـ َّ
ـرع .صحيــح أن معظــم األلمــان ينفــرون مــن
ـ
تس
ـن
ـ
م
ـو
ـ
يخل
ال
ُّ
اتهامهــم بالثرثــرة؛ فبــدون
الدخــول فــي
الجدليــات خوفـ ًا مــن ِّ
ّ
عل ــم مس ــبق بأساس ــيات العل ــوم ،وم ــن غي ــر أدّل ــة ،يك ــون
الحدي ــث خ ــارج الس ــياق وب ــدون فائ ــدة ،كم ــا أن الفلس ــفة
الجدلي ــات،
تتبّن ــى -م ــن حي ــث المب ــدأ -منه ــج الدف ــاع ع ــن
ّ
ومنف ــرة.
معق ــدة
ِّ
بأس ــاليب تب ــدو ،ل ــدى قط ــاع عري ــضَّ ،
غيـــر أن الفالســـفة األلمـــان المعاصريـــن ،يدركـــون حجـــم
ه ــذه المعضل ــة ،كم ــا أنه ــم يس ــعون إل ــى إخ ــراج الفلس ــفة،
م ــن قوقعته ــا األكاديمي ــة ،إل ــى جمي ــع أطي ــاف المجتم ــع،
عب ــر جمعي ــات ثقافي ــة ،كتل ــك الت ــي يرأس ــها البروفيس ــور
األلمانـــي «دومنيـــك بارلـــر »Dominik perler -تحـــت
مسـّـمى «المجتمــع األلمانــي ألجــل الفلســفة» ،أو عــن طريــق
االحت ــكاك المباش ــر عن ــد التفاع ــل م ــع قضاي ــا المجتم ــع،
فعلــى ســبيل المثــال :عندمــا يشــتغل الفيلســوف «هارتمــوت
روزســفارك ،»Hartmut Roses werk -صاحــب كتــاب
«الصـــدى ،»Resonanz -بالجـــواب عـــن ســـبل تحقيـــق
الطيبــة ،يتســاءل عــن مفعــول المدرســة
الســعادة والحيــاة
ِّ
وعـــن الطريقـــة التـــي تؤثِّـــر بهـــا فـــي حيـــاة التالميـــذ،
ويتعــاون ،ألجــل ذلــك ،مــع المعلِّميــن ،في المــدارس ،ألجل
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الحري ــة الت ــي
ـي ع ــن الذك ــر أن ّ
إيج ــاد أنف ــع الحل ــول .وغن ـ ّ
مهمــ ًا م ــن إنج ــازات
يتمّت ــع به ــا األلم ــان -بوصفه ــا إنج ــازًا ّ
الحداث ــة -تس ــاهم ،إل ــى َحــّد كبي ــر ،ف ــي إث ــراء مناقش ــات
وح ــوارات مهم ــة ُت َعــّد ،ف ــي جوهره ــا ،مواضي ــع فلس ــفية
معاص ــرة؛ فعندم ــا ُتط ـ َـرق قضاي ــا االكتش ــافات الحديث ــة،
وعالقتهــا باألخــاق والقيم ،كاالستنســاخ والموت الرحيم،
ـام عــن طريــق مختلــف وســائل اإلعــام،
وتشــغل الــرأي العـ ّ
فــإن ذلــك يعنــي عــودة الســؤال األخالقــي ،فــي المجتمــع،
إل ــى الواجه ــة.
وم ــن هن ــا ،يمك ــن الج ــزم ب ــأن م ــن عوام ــل مي ــل الش ــخصية
ـول
األلماني ــة إل ــى مناقش ــة مث ــل ه ــذه المواضي ــع ،ه ــو تح ـ ُّ
الفلســـفة األلمانيـــة األكاديميـــة ،عبـــر جهـــود فالســـفتها
المعاصري ــن ،إل ــى فلس ــفة مق ــروءة مفهوم ــة ،تجي ــب ع ــن
تتعل ــق بحق ــوق
أس ــئلة تحب ــس أنف ــاس عالمن ــا ،الي ــوم،
َّ
وس ــلَّم القي ــم االجتماع ــيّ ،إل أن انش ــغال ال ــرأي
اإلنس ــانُ ،
ـام ،ف ــي المجتم ــع األلمان ــي ،ال يك ــون باالس ــتغراق ف ــي
الع ـ ّ
وضــع الحــدود والضوابــط وإثــارة الجــدل ،بقــدر مــا يكــون
بتحليــل النتائــج وإيجــاد الحلــول ،فموضــوع المســؤولية-
مثـــا -يعنـــي االنشـــغال بنتائجهـــا ،كأزمـــة الالجئيـــن،
ً
والمجاع ــات ،وحماي ــة البيئ ــة ،وغي ــر ذل ــك.
التحـــول فـــي الدفـــاع عـــن الجدليـــات والنظريـــات،
هـــذا
ُّ

بأســـلوب معاصـــر مقبـــول ،يربـــط الفلســـفة بالتجـــارب
اإلنســانية المتعـ ِّـددة ،هــو مايجعلهــا حاضــرة فــي المجتمــع،
ـوة ،فمـاهـ ــية الفلـ ــسفة المعـ ــاصرة -بحـــ ــسب تعري ــف
بق ـ ّ
«ماركــــوس غــــابرييل -»Markus Gabriel -تتمحــور فــي
طريقــة عمــل مجتمــع العدالــة ،ونجاحــه ،وكيــف يمكننــا أن
ـل نظ ــام عالم ــي ش ــامل.
نفه ــم أنن ــا أح ــرار ف ــي ظ ـ ّ
التأم ــل والتفكي ــر
ـكال
ـ
أش
ـف
ـ
مختل
وم ــن ه ــذا المنطل ــق ،إن
ُّ
التــي تدعــو لهــا الدراســات االجتماعيــة الفلســفية المعاصــرة
بأســـاليب ســـهلة مقـــروءة ،هـــي وصفـــة نجـــاح أصحـــاب
هــذه المؤلَّفــات وشــهرتهم ،كمــا هــو الشــأن عنــد الفيلســوفة
«راهيــل ياكيــز  »Rahel Jaeggisفــي نقدهــا لطــرق الحيــاة
المعاصرة ،في مؤلَّفها الصادر سنة ( ،)2013أو الفيلسوف
«هارم ــوت روزس ــفارك »Hartmut Roses werk -عن ــد
إثارتــه لمشــاكل الســرعة وتأثيرهــا علــى عالقتنــا االجتماعية
واألم ــراض النفس ــية الت ــي تس ـ ِّـببها ،ف ــي كتاب ــه «الص ــدى»
ـم كتابيــن فــي الفلســفة وعلــم االجتمــاع،
( ،)2014وهمــا أهـّ
النقــاد.
صــدرا فــي الســنوات األخيــرة ،بحســب العديــد َّ
وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن اختف ــاء فك ــرة (تقدي ــس العبقري ــة)
لـــدى الفالســـفة األلمـــان المعاصريـــن ،ســـاهم -إلـــى َحـــّد
كبيــر -فــي إعــادة اكتشــاف األلمــان لفالســفتهم التقليدييــن،
ألنه ــم يق ــرأون ،الي ــوم ،فلس ــفة نش ــأة الك ــون ،بالتع ــاون

مــع الفيزيائييــن والبيولوجييــن ،ويســمحون لهــم بتصحيــح
المعمقــة والكثيفة هي
نظرياتهــم ،وتطويرهــا ،هــذه القــراءة
َّ
التــي تســمح بوقــوع النقــاش حــول األســئلة الميتافيزقيــة،
كمســـألة خلـــق العالـــم ،وعـــودة مثـــل هـــذا النقـــاش إلـــى
الواجه ــة ،بع ــد قطيع ــة.
يبق ــى الج ــواب ع ــن س ــؤال :ه ــل ينش ــغل األلم ــان ،الي ــوم،
علــى أســاس فلســفي ،بتبادل الحجــج والجدليــات واألفكار،
المؤكــد أنهــم يبحثون عن تحقيق ســبل الســعادة
بطبيعتهــم؟
ِّ
والرفاهيـــة (فرديـــ ًا وجماعيـــاً)( :فـــي األســـرة -فـــي عالـــم
الشـــغل -فـــي السياســـة -فـــي أوقـــات اللهـــو) ،كمـــا أنهـــم
يمتلكــون ثقافــة االســتماع وروح النقــد ،وهوايــة المطالعــة
نمـــو التفكيـــر
هـــي التربـــة الخصبـــة التـــي تســـاعد علـــى
ّ
وقوته ــا،
والفلس ــفة ،ويدرك ــون عم ــق الفلس ــفة األلماني ــةّ ،
تقدمـــه) مـــن وســـائل لفهـــم العالـــم
قدمتـــه (وماتـــزال ِّ
ومـــا َّ
المعاصــر ،كمــا ال يفوتهــم أن العديــد مــن المذاهــب واألفــكار
أضح ــت إل ــى زوال.
التحديـــات
بالتأكيـــد ،إن األفـــكار الجديـــدة التـــي تطرحهـــا
ِّ
تحركهـــم
الحديـــث،
العلميـــة ،والسياســـية ،فـــي عصرنـــا
ِّ
وتشــغلهم ،مثلمــا تشــغل غيرهــم ،وهــم يســعون -عــن قصــد
منظريه ــم وعلمائه ــم -إل ــى إع ــادة الري ــادة
وتخطي ــط م ــن ِّ
لتقليده ــم التراث ــي العري ــق (الفلس ــفة األلماني ــة).
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عبــر تاريخهــا الطويــل ،لــم تخــرج الفلســفة عــن كونهــا أفالطونيــة و/أو أرســطية .وفــي العصــور الحديثــة
بــدأت الفلســفة األلمانيــة ،ممثلـ ًـة بكانــط ،وهيغــل ،وماركــس ،ونيتشــه ،مث ـ ً
ا وخصوصــا ،تشــغل موقعــا
مماثــ ً
ا ،مــن حيــث األهميــة والمركزيــة .وقــد بلغــت هــذه المركزيــة ذروتهــا فــي القــرن العشــرين مــع
ً
فلســفة
فلســفات «هوســرل» ،و«هايدغــر» والمدرســة النقديــة بأجيالهــا المتالحقــة .ويصعــب أن تجــد
ً
ً
معاصــرة غيــر متأثِّــرةٍ ،تأثُّــرًا مباشــرًا أو غيــر مباشــرٍ ،بفينومينولوجيــا «هوســرل» و/أو أنطولوجيــا
(غربيــة)
«هايدغــر» ،و/أو بالفالســفة األلمــان المشــار إليهــم آنفــا .وقــد اتّخــذ هــذا التأثُّــر أشــكا ًال ُمتباينـ ًـة مــن التب ِّنــي
والبنــاء عليــه ،أو الرفــض واقتــراح البدائــل.

عاصرة
الفلسفة األلمانية ال ُم ِ
ومسألة الترجمة
حسام الدين درويش
علــى الرغــم مــن إدراك المشــتغلين العــرب فــي ميــدان الفلســفة،
فكري ــن ،له ــذه األهمي ــة المركزي ــة
وم ِّ
م ــن باحثي ــن ومترجمي ــن ُ
للفلســـفة األلمانيـــةّ ،إل أنهـــم قلّمـــا اتصلـــوا بهـــذه الفلســـفة
االتص ــال كان يت ـ ّـم ،غالبــاً،
وتواصل ــوا معه ــا مباش ـ ً
ـرة .فه ــذا ِّ
عبــر لغـٍـة وسـ ٍ
ـيطة أخــرى ،كاإلنجليزيــة والفرنســية ،أو عبــر
فكـٍـر وسـ ٍ
ـيط آخــر ،كالفكــر الفرنســي .ولشــرح هــذه المفارقــة،
وإزالــة تناقضهــا الظاهري ،نكتفي باإلشــارة إلــى ِقلّة المجيدين
والمتمكني ــن منه ــا لدرج ـ ٍـة تس ــمح له ــم بق ــراءة
للغ ــة األلماني ــة
ِّ
تتعل ــق
ـباب َّ
نصوصه ــا الفلس ــفية و/أو الترجم ــة عنه ــا .فألس ـ ٍ
ٍ
تعد ٍ
دة ،إن اللّغتين
وبأوضاع
بالوجود االســتعماري
تاريخية ُم ِّ
ٍ
«األجنبيتي ــن» األساس ــيتين ،ف ــي عالمن ــا العرب ــي المعاص ــر،
همــا لغتــا البلديــن اللذيــن اســتعمراه :اإلنجليزيــة والفرنســية.
ومقارن ـ ًـة م ــع هاتي ــن اللّغتي ــن ،بقي ــت اللّغ ــة األلماني ــة ،خ ــال
الق ــرن الماض ــي ،لغ ـ ًـة هامش ــية الحض ــور ومح ــدودة التأثي ــر.
تغيــر هــذا الوضــع،
الســؤال الــذي قــد يطــرح نفســه هنــا :هــل َّ
يتغيـــر ،فـــي القـــرن الحالـــي ،بحيـــث تســـتطيع
أو يمكـــن أن
َّ
عملي ــات الترجم ــة إل ــى العربي ــة أن تواك ــب المنت ــوج الفلس ــفي
(األلمانــي) الراهنــي؟ اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،تقتضــي معرفــة
ٍ
جهـــة
الوضـــع الراهـــن للفلســـفة ومعناهـــا فـــي ألمانيـــا ،مـــن
أولــى ،ووضــع الفلســفة والترجمــة (مــن األلمانيــة خصوصـاً)،
ف ــي العال ــم العرب ــي ،م ــن جه ـ ٍـة ثاني ـ ٍـة.
فالفيلســوف ،فــي الســياق األلمانــي و«الغربــي» المعاصــر ،هــو
كل باح ـ ٍ
ـث حاص ـ ٍ
ـل عل ــى ش ــهادة الدكت ــوراه؛ وه ــي الش ــهادة
ّ
ـدة تؤهل ــه لتل ــك الش ــهادة
الت ــي تعن ــي أن ــه ق ـ َّـدم أطروح ـ ًـة جدي ـ ً
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باحـــث
وذلـــك اللقـــب .فالفيلســـوف هـــو ،بالدرجـــة االولـــى،
ٌ
عـ ٌ
ـادر عل ــى أن ُيق ـ ِّـدم إضاف ـ ًـة وج ـ َّـد ًة
ـارف بمج ــال بحث ــه ،وق ـ ٌ
في ــه .وبش ـ ٍ
ـادة
ـام ،ل ــم يع ــد لق ــب «فيلس ــوف» يعن ــي إش ـ ً
ـكل ع ـ ٍّ
ـخص م ــا أو تمجي ــدًا ل ــه ،كم ــا ه ــو الح ــال لدين ــا ف ــي
بفك ــر ش ـ ٍ
العالــم العربــي ،عمومـاً؛ إنمــا أصبــح مجـ َّـرد وصـ ٍ
لتخصصــه
ـف
ُّ
وللميـــدان المعرفـــي الـــذي يشـــتغل فيـــه .كمـــا ازداد ارتبـــاط
بالمؤسســات األكاديميــة والمراكــز
العمــل الفلســفي فــي ألمانيــا
َّ
البحثيــة ومحايثتــه لهــا ،وأصبــح أنموذجــه المرغــوب أو مثاله
يتحلــى بالســمة العلمية ،ال بالمعنــى الوضعي الذي
النموذجــي
َّ
عب ــر عن ــه المصطل ــح اإلنجلي ــزي أو الفرنس ــي «،»science
ُي ِّ
وإنم ـ�ا بالمعن ـ�ى ال ـ�ذي ُيش ـ�ير إلي ـ�ه المصطل ـ�ح األلمان ـ�ي« «�Wis
منهجي ـ ًـة أو منتظم ـ ًـة،
»senschaft؛ أي أن يك ــون أطروح ـ ًـة
ّ
وتتس ــم بالدّق ــة والوض ــوح ،ف ــي تحدي ــد منطلقاته ــا وأهدافه ــا
ومناهجه ــا ،وبالمنطقي ــة واالتس ــاق ف ــي ترتي ــب عناصره ــا أو
أجزائهــا ،وبالقــدرة علــى إثبــات مــا تطرحه بالحجة المناســبة،
ـادة.
م ــع األخ ــذ ف ــي الحس ــبان الحج ــج واألمثل ــة المض ـ ّ
قويـــ ًا وواضحـــ ًا َأشـــّد
ويبـــدو أنمـــوذج العمـــل الفلســـفي هـــذا ّ
الوضـــوح فـــي األعمـــال المرتبطـــة بالفلســـفة التحليليـــة ذات
العالقـــة الوثيقـــة بالعلـــوم عمومـــاً ،وبالعلـــوم الطبيعيـــة،
مي ــز الفلس ــفة الغربي ــة
خصوصــاً .ول ــم يع ــد االنقس ــام ،ال ــذي َّ
فـــي القـــرن العشـــرين ،بيـــن الفلســـفة التحليليـــة والفلســـفة
القاريـــة الفينومينولوجيـــة  -الهيرمينوطيقيـــة ،قائمـــ ًا بيـــن
ـاري ،ب ــل أصب ــح
ـي ق ـ ٍّ
عال ـ ٍـم أنجلوساكس ــوني وعال ـ ٍـم أوروب ـ ٍّ
القاري ــة عموم ـاً ،وم ــن
ه ــذا االنقس ــام موج ــودًا داخ ــل الفلس ــفة
ّ

ضمنهــا الفلســفة األلمانيــة .وبــات حضــور الفلســفة التحليليــة
فــي كثيـٍـر مــن كلّيات الفلســفة األلمانية أو أقســامها أو مؤتمراتها
ومحاضراتهــا واضح ـاً ،لدرجـٍـة قــد تجعــل المختــص بالفلســفة
أحيان ليســت
الفينومينولوجية أو الهيرمينوطيقية يشــعر ،في
ٍ
لتخصص ــه.
ـكان ُيع ـ ُّـد الموط ــن األه ــم
قليل ـ ًـة ،باالغت ــراب ف ــي م ـ ٍ
ُّ
وم ــن هن ــا كان ــت دهش ــة كات ــب ه ــذه الس ــطور ،عندم ــا ق ــال ل ــه
رئي ــس أح ــد أقس ــام الفلس ــفة ف ــي جامع ــة كولوني ــا« :تنتم ــي
الهيرمينوطيق ــا إل ــى تاري ــخ الفلس ــفة أكث ــر م ــن انتمائه ــا إل ــى
البح ــث الفلس ــفي المعاص ــر».
ـص بالهيرمينوطيقــا او
والدهشــة ذاتهــا قــد يشــعر بهــا ّ
أي مختـ ٍّ
الفينومينولوجيــا ،عندمــا يعلــم ،علــى ســبيل المثــال ،بوجــود
ـي ضخـٍـم فــي جامعــة «ديســبورغِ -إ ِســن» يتنــاول
مشـ ٍ
ـروع بحثـ ٍّ
مس ــألة الفه ــم وعالقت ــه بالتفس ــير ،ب ــدون أي إحال ـ ٍـة عل ــى أي
ٍ
ـي ،علــى الرغــم مــن أن ســؤال
نـ ٍّ
ـص أو فيلســوف هيرمينوطيقـ ٍّ
«مــا الفهــم؟» هــو موضــوع البحــث األساســي فــي الهيرمينوطيقا
عمومــ ًا وف ــي هيرمينوطيق ــا «األلمان ــي» غادام ــر (توّف ــي ع ــام
 )2002خصوصاً .وكثيرًا ما ُيبدي «الفالســفة» ،أو المشــتغلون
األلم ــان ف ــي الفلس ــفة التحليلي ــة ،نف ــورًا م ــن أع ــام «الفلس ــفة
القاريــة» :كنيتشــه ،وهايدغــر ،ودريدا ،ويــرون ضرورة تجنُّب
اســتحضار أفكارهــم ومناقشــتها ،وعــدم فائــدة هذا االســتحضار
وتلــك المناقشــة ،فــي حــال حصولهمــا.
ويسهم الحضور القوي للفلسفة التحليلية (األنجلوساكسونية)
فـــي العمـــل الفلســـفي األلمانـــي فـــي تعزيـــز حضـــور اللّغـــة
اإلنجليزي ــة ف ــي ه ــذا العم ــل؛ وف ــي المقاب ــل ،يتع ـ َّـزز حض ــور

هـــذه الفلســـفة التحليليـــة مـــن خـــال الحضـــور القـــوي للّغـــة
اإلنجليزيـــة .ولتوضيـــح هـــذا الحضـــور القـــوي ،قـــد تكفـــي
اإلش ــارة إل ــى أن حوال ــي ثل ــث المحاض ــرات واألبح ــاث الت ــي
تـّـم تقديمهــا فــي إطــار المؤتمــر الســنوي الرابــع عشــر للجمعيــة
األلمانيـــة للفلســـفة ،الـــذي انعقـــد فـــي برليـــن بيـــن  24و 27
س ــبتمبر/أيلول ،2017 ،كان باللّغ ــة اإلنجليزي ــة؛ كم ــا ين ــدر
ّيــة فلســفة فــي ألمانيــا ال يتضمــن نشــاطها
أو ينعــدم وجــود كلّ
ـرات و/أو نـ ٍ
أو برنامجهــا محاضـ ٍ
ـدوات و/أو أبحاثـ ًا ومشــاريع
بحثي ــة باللّغ ــة اإلنجليزي ــة.
لغة
يمكــن النظــر إلــى هــذا الحضــور األنجلوساكســوني القــويً ،
عبــر
وفلسـ ً
ـفة ،فــي الفلســفة األلمانيــة المعاصــرة ،علــى أنــه ُي ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
(القاريــة) في
عــن هزيمــة ،جزئيــة ونســبية ،للفلســفة األلمانيــة
ّ
جســد
ي
ـه
ـ
أن
ـى
ُعقــر دارهــا؛ لكــن يمكــن النظــر إليــه -أيض ـاً -علـ
ُ ِّ
ٍ
ـباب عدي ــدة ،كان
انفت ــاح ه ــذه الفلس ــفة عل ــى األجنب ــي .وألس ـ ٍ
«األجنبــي» األنجلوساكســوني أو «األميركــي» هــو األقــدر علــى
كل االنقس ــامات
االس ــتفادة م ــن ذل ــك االنفت ــاح ال ــذي يتج ــاوز ّ
كل
والتقس ــيمات القديم ــة ،ف ــي المي ــدان الفلس ــفي ،كم ــا ُيف ـ ِّـكك ّ
ثنائياتهـــا وأبعادهـــا القوميـــة أو المكانيـــة .ولـــم يعـــد دقيقـــ ًا
واقعيـــ ًا اســـتمرار االعتقـــاد باالنقســـامات أو التقســـيمات
أو
ّ
خاص ــةٍ
ٍ
ـادة ،وال الحدي ــث ع ــن س ــمات
الفلس ــفية القديم ــة الح ـ ّ
َّ
ـا ،وه ــو م ــا
مي ــز فلس ــفة بلــٍد م ــا أو لغ ـ ٍـة م ــا ،تميي ــزًا كام ـ ً
ُت ِّ
َ
ـل -الحدي ــث ع ــن «المثالي ــة
كان
يتضمن ــه ،أحيانــ ًا -عل ــى األق ـ ّ
َّ
األلمانيــة» و«العقالنيــة الفرنســية» و«البراغماتيــة اإلنجليزية».
الحدي ــث ع ــن فلس ـ ٍ
ـفة تحليلي ـ ٍـة «ألماني ـ ٍـة» باللّغ ــة اإلنجليزي ــة،
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يجع ــل صفته ــا «األلماني ــة» غامض ـ ًـة وغي ــر واضح ــة المعن ــى،
لوهلــ ٍـة أو أكث ــر؛ ألنهـــا ،م ــن جهــ ٍـة أول ــى ،ل ــم تعـــد ألماني ـ ًـة
عملي ـاً -الزع ــم الهايدغ ــري الش ــائعبلغته ــا ،ب ــل إنه ــا رفض ــت
ّ
ٍ
ٍ
خاصـــة بيـــن الفلســـفة واللّغـــة األلمانيـــة؛
رابطـــة
بوجـــود
وألنه ــا ،م ــن جه ـٍـة ثاني ـٍـة ،ليس ــت مثالي ـ ًـة وال فينومينولوجي ـ ًـة
نقديـــة ،وفقـــ ًا للتقســـيمات القديمـــة
هيرمينوطيقيـــة وال
أو
ً
ً
«المبتذلــة»؛ وألنهــا ،مــن جهـٍـة ثالثـٍـة ،ليســت منتجـ ًـة بالضرورة
علــى األرض األلمانيــة أو مــن ِقَبــل حاملــي الجنســية األلمانيــة
أو مــن ِقَبــل «ألمــان بالــوالدة» ،فهــي ُيمكــن أن ُتنَتــج ،أحيانـاً،
أشـــخاص ال يحملـــون الجنســـية
خـــارج ألمانيـــا أو مـــن ِقَبـــل
ٍ
األلمانيــة أو ليســوا «ألمانـ ًا بالــوالدة» .ألمانيــة الفلســفة تعنــي،
بالمؤسســات األكاديميــة والبحثيــة
فــي هــذا الســياق ،ارتباطهــا
َّ
كل األح ــوال ،ل ــم يع ــد ف ــي اإلم ــكان ،ف ــي
«األلماني ــة» .وف ــي ّ
كثي ـٍـر م ــن األحي ــان ،الحدي ــث ع ــن ألماني ـ ٍـة خالص ـ ٍـة أو ع ــن أي
قومي ـ ٍـة أو جنس ـ ٍ
نقي ـ ٍـة.
ثقافي ـ ٍـة خالص ـ ٍـة أو ّ
ـية ّ
هــذه النقطــة األخيــرة تســمح لنــا باالنتقــال الســلس إلــى مســألة
ـي إلــى ما
الترجمــة التــي تعنــي االنتقــال ممــا هــو غريـ ٌ
ـب أو أجنبـ ٍّ
ـروف ومألـ ٍ
هــو معـ ٍ
ـوف لنــا .فــي الفلســفة األلمانيــة المعاصــرة،
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«المحل ــي» ،و«الغري ــب» أصب ــح
األجنب ــي أصب ــح ج ــزءًا م ــن
ِّ
مألوفـــاً .والترجمـــة (مـــن اإلنجليزيـــة خصوصـــاً) أصبحـــت
ُج ــزءًا م ــن عملي ــة التألي ــف وإنت ــاج المعرف ــة والفك ــر ،وليس ــت
مجـ َّـرد نقــل فكـٍـر مــن لغـٍـة إلــى أخــرى ،و-بكلمـ ٍ
ـات أخــرى -تـّـم
اســتدخال الترجمــة إلــى قلــب عمليــة إنتــاج المعرفــة بمــا ينفــي
خارجيتهــا ويجعلهــا محايثـ ًـة لصيــروة الفكر وســيرورة التفكير
الفلســفي ومالزمـ ًـة بالضــرورة لهمــا.
انطالقــ ًا م ــن الس ــمات المذك ــورة للفلس ــفة األلماني ــة المذك ــورة،
رج ــح ع ــدم ق ــدرة حرك ــة الترجم ــة العربي ــة عل ــى أن تواك ــب
ُن ِّ
الم ِ
عاصــر ،مواكبـ ًـة كاملـ ًـة أو وافيـ ًـة.
ـي
ـ
األلمان
ـفي
ـ
الفلس
ـوج
ـ
المنت
ُ
ٍ
ٍ
ناحية
كثيرة .مــن
ـباب
رجــح ذلــك ،ونــكاد نجــزم به ،ألسـ ٍ
نحــن ُن ِّ
المؤسس ــات
ـدد
ـ
ع
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
المهم
ـادة
ـ
الزي
ـن
ـ
م
ـم
ـ
الرغ
ـى
ـ
عل
أول ــى:
ّ
َّ
العربي ــة المهتم ــة بمس ــألة الترجم ــة عمومــاً ،خ ــال الس ــنوات
ـل بكثيـٍـر مــن أن
فكـّـم هــذه
المؤسســات وإمكاناتهــا ُأقـ ّ
األخيــرةَ ،
َّ
ـادرة علــى مواكبــة المنتــوج الفلســفي األلمانــي و(غيــر
يجعلهــا قـ ً
المؤسســات
األلمانــي) .مــن ناحيـٍـة ثانيـٍـة :ال تهتــم معظــم هــذه
َّ
خاصــاً ،بمواكب ــة المنت ــوج الفلس ــفي األلمان ــي و(غي ــر
اهتمامــ ًا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
األلمان ــي) المعاص ــر .م ــن ناحي ــة ثالث ــة :ألس ــباب «سياس ــية»

تتعلــق بضيــق األفــق وعــدم الوعــي و/أو
ـارة و/أو ألســباب َّ
تـ ً
ـيق
ســوء التخطيــط و/أو ضعــف اإلمكانيــات ،ينــدر وجــود تنسـ ٍ
َّ ٍ
خط ـ ٍ
المؤسس ــات،
نظ ـ ٍـم بي ــن ه ــذه
وم َّ
ـي ُم َّ
َّ
ـط ُ
بن ــاء وعم ــل جماع ـ ٍّ
ناهيــك عــن ابتعــاد هــذه
ـان ليســت قليلـٍـة،
المؤسســات ،فــي أحيـ ٍ
َّ
المؤسســاتي ،مــن خــال حضــور أو ســيادة
عــن أصــول العمــل
ّ
االرتجاليــة ،والشــللية ،والمحســوبية ،ومــا شــابه ذلــك.
المؤسســات
االقتصــار ،فــي الســياق الحالــي ،علــى الحديــث عن
َّ
أهمّيــة الترجمــات التــي قــام (أو يقــوم) بهــا مترجمــون
ال ينفــي ّ
مؤسس ـ ٍـة .لك ــن يب ــدو واضحــ ًا أن
ـأي
ـ
ب
ـن
ـ
مرتبطي
أف ــراد غي ــر
َّ
الفردي ــة ،الفعلي ــة أو الممكن ــة مس ــتقبالً،
كل جه ــود الترجم ــة
ّ
ّ
تس ــتطيع أن تواك ــب وحده ــا حرك ــة اإلنت ــاج الفلس ــفي و(غي ــر
الفلســفي) األلمانــي و(غيــر األلمانــي) .فهــذا العمــل يحتــاج إلــى
مؤسس ـ ٍ
ـرة وكبي ـ ٍ
ـاتية كثي ـ ٍ
ـود وإمكان ـ ٍ
جه ـ ٍ
ـرة ،ال يق ــدر عليه ــا
ـات َّ
المترجمـــون األفـــراد أو ال تتوفَّـــر لديهـــم ،مهمـــا زاد عددهـــم،
واش ــتدت عزيمته ــم ،وقوي ــت إمكاناته ــم.
هــذا الربــط ،بيــن النظــري والعملــي ،بيــن االهتمامات الفلســفية
حاضر
التأمليــة واألوضــاع العينية للســياق التاريخــي الراهن،
ُّ
ٌ
فــي الفلســفة األلمانيــة األكاديميــة المعاصــرة ،حضــورًا كبيــراً،
مماثـــا لـــه فـــي الثقافـــة
ومـــن الضـــروري أن نجـــد حضـــورًا
ً
(الفلســفية) العربيــة وفــي حركــة الترجمــة المرتبطــة بهــا .فهــذا
الحضــور هــو الــذي يجعــل الفلســفة مرتبطـ ًـة بســياقها التاريخي
ـرة لهــذا الســياق ،فــي الوقــت نفســه .وعلــى صعيد
المحـ َّـدد وعابـ ً
ُ
الفلس ــفة األلماني ــة ،ظه ــر ه ــذا الج ــدل بي ــن النظ ــري والعمل ــي،
ـاص ،بيــن العابــر للتاريــخ
ـام
ِّ
والمحلــي الخـ ّ
بيــن اإلنســاني العـ ّ
الفعالـــة
المشـــاركة
فـــي
المثـــال:
ســـبيل
والتاريخـــي ،علـــى
َّ
للفالســـفة واألكاديمييـــن األلمـــان المشـــتغلين فـــي الفلســـفة،
ف ــي النقاش ــات الحامي ــة الت ــي دارت ح ــول مس ــألة اســـتقبال
ـا ،في
الالجئيــن وثقافــة الترحيــب األلمانيــة.
وتجســد ذلــك ،مثـ ً
َّ
نظمهــا قســم الفلســفة فــي جامعــة كولــن ،عــام
المســابقة التــي َّ
وكـْـم عــدد
«مـ ْ
ـن ُهــم الالجئــون؟َ ،
 ،2016/2015حــول ســؤالّ :
الالجئيــن الذيــن ينبغــي لنــا اســتقبالهم؟» .ففــي هــذه النقاشــات
التأملي ــة م ــع الفلس ــفة التحليلي ــة،
تمت ــزج وتتواج ــه الفلس ــفة ُّ
النقدي ــة م ــع الفلس ــفة االجتماعي ــة ،والمثالي ــة م ــع
والنظري ــة
ّ
العربية،
الترجمة
حركة
ـتطع
ـ
تس
ولم
ـة؛
ـ
والعقالني
ـة
ـ
البراجماتي
ّ
ف ــي كثي ـٍـر م ــن األحي ــان ،مواكب ــة معظ ــم ه ــذه النقاش ــات ،وال
تذكرنــا أن عقــودًا
ـتغرب كثيــرًا إذا َّ
بعضـ ًا منهــا؛ وليــس هــذا بمسـ ٍ
ـرة مـّـرت قبــل أن ُتترجــم بعــض أهـّـم نصــوص «هوســرل»
كثيـ ً
وهايدغــر .وعلــى الرغــم مــن شــهرة «هابرمــاس» ،فــي الوســط
الفلس ــفي العرب ــيّ ،إل أن معظ ــم أعمال ــه األساس ــية م ــا زال ــت
غيــر ُمترجمـٍـة إلــى العربيــة .ويبــدو أن الترجمــة العربيــة بــدأت
تس ــعى إل ــى مواكب ــة المنت ــوج الفلس ــفي األلمان ــي ف ــي مي ــدان
وتجلــى ذلــك
الفلســفة السياســية ،واالجتماعيــة ،واألخالقيــة.
َّ
خصوص ـاً -ف ــي االهتم ــام المتزاي ــد بفلس ــفة ِ«أكس ــل أوني ــت»،
المهمـــة .لكـــن
وفـــي ترجمـــة بعـــض نصوصـــه األساســـية أو ّ
جزئيـ ًا
ـم،
ـدود بالتأكيــد ،ومــن هنــا نجد/نفهـ
لهــذه المواكبــة حـ ٌ
ّ
ـص لـ«راينــر فورســت» الــذي
ـبياً ،ســبب عــدم ترجمــة أي نـ ٍّ
ونسـ ّ

ٍ
ـي
َع ـ َّـده بع ــض المختصي ــن ع ــام « 2012أه ــم فيلس ــوف سياس ـ ٍّ
م ــن بي ــن أبن ــاء جيل ــه».
إن ترجيحن ــا ش ــبه الج ــازم لع ــدم إمكاني ــة مواكب ــة الترجم ــة
العربيــة للمنتــوج الفلســفي األلمانــي المعاصــر ،مواكبـ ًـة كاملـ ًـة
ّ
كل األس ــباب
أو وافي ـ ًـة ،لي ــس ناتجــ ًا -بالدرج ــة األول ــى -ع ــن ّ
الســـالفة الذكـــر ،وال عـــن كـــون اإلنتـــاج الفلســـفي (األلمانـــي)
المعاصــر غزيــراً ،لدرجـٍـة يصعــب معهــا مواكبتــه .فنحــن نعتقــد
كل الشــروط التــي تســمح بعمليــة نقــل
أنــه حتــى لــو َّ
توفــرت ّ
الم ِ
عاصرة
أهـّـم النصــوص الفلســفية األلمانيــة و(غير األلمانيــة) ُ
إلــى اللّغــة العربيــة ،ال يمكــن لعملية الترجمة -بالمعنى المشــار
تحق ــق المواكب ــة المطلوب ــة .فكم ــا ه ــو الح ــال
إلي ــه أع ــاه -أن ِّ
ٍ
ٍ
نصي ــة ،يرته ــن معن ــى إنت ــاج
كل عملي ــة إنت ــاج معرف ــة
ف ــي ّ
َّ
التلقــي ومــدى
ـة
ـ
ترجم
الم
ـوص
النصـ
وأهمّيتــه وجــدواه بعمليــة ِّ
ّ
ُ
فاعليته ــا وإيجابيته ــا وقدرته ــا عل ــى إث ــارة التفكي ــر وإنت ــاج
ـبياً ،عل ــى
الفك ــر وتجدي ــده أو تج ـ ُّـدده وربط ــه،
جزئيــ ًا ونس ـ ّ
ّ
ـن وحاضـ ٌـر فــي «اآلن والـ(هنــا)».
ا َألقـّ
ـل ،بمــا هــو راهـ ٌ
ـل
وب ــدون ُّ
توف ــر ه ــذه الفاعلي ــة واإليجابي ــة وتل ــك الق ــدرة ،تظ ـ ّ
النص ــوص -عموم ـاً -أجنبي ـ ًـة ،حت ــى بع ــد أن تصب ــح مكتوب ـ ًـة
العربيــة .وال يمكــن لهــذا االكتمــال أن يحصــل ،بــدون أن
باللّغــة
ّ
تصبــح عمليــة نقــل النصــوص جــزءًا مــن عمليـٍـة أكبــر إلنتــاج
المســتقِبل .وبدون ذلك ســتتخثَّر
المعرفــة ومــن صيــرورة الفكر ُ
المؤسســة
األفــكار المنقولــة وتفقــد حياتهــا أو حيويتها وطاقتها
ِّ
حفــزة علــى التفكيــر ،وتصبــح أشــبه بمعلومـ ٍ
ـات أو
والم ِّ
للفكــر ُ
تعليم ـ ٍ
ـات ،ينبغ ــي لن ــا معرفته ــا أو االلت ــزام به ــا ،م ــن دون أن
ذكــر،
ت
ـة
ـ
ي
أهم
أو
»
ـدة
ـ
«فائ
ـزام
ـ
االلت
ـك
ـ
وذل
ـة
ـ
المعرف
ـذه
ـ
له
يكــون
ً
ّّ ً ُ َ
ـل.
ـام ،علــى ا َألقـّ
علــى الصعيــد العـ ّ
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قوة الفلسفة األلمانية ،اليوم ،تكمن في الفلسفة االجتماعية،
ّ
أهم ما يمكننا -بوصفنا
الفلسفة
هذه
تكون
ما
ب
ولر
فقط.
وفيها
ّ
َّ
عربًا -أن نتع َّلمه من هذه الثقافة؛ فالتفاعل مع الفلسفة
االجتماعية األلمانية ،يمكن أن يشحذ العقل العربي المعاصر،
ويربطه أكثر بواقعه ،وبأسئلة هذا الواقع.

الفلسفة االجتماعية األلمانية

وصفة واقعية لشحذ العقل العربي
رشيد بوطيب

ال غــرو أن الفلســفة األلمانيــة ركــن أســاس مــن أركان الفلســفة
الحديثــة ،وقــد تكــون األســاس الــذي قامــت عليــه هــذه الفلســفة،
لك ــن الحدي ــث ع ــن فلس ــفة ألماني ــة ،بالمف ــرد ،في ــه كثي ــر م ــن
التعمي ــم والتجّن ــي ،ف ــا ري ــب ف ــي أنن ــا س ــنقف ،ف ــي المش ــهد
األلمانــي ،أمــام فلســفات متعـ ِّـددة ومتناقضــة ،لكننا ،فــي نهاية
كل اإلنجــازات الفلســفية الكبــرى،
المطــاف ،يمكــن أن نقــول إن ّ
داخــل هــذه الفلســفة ،هــي بنــت األزمــة ،أو جــاءت جوابـ ًا عــن
أزم ــة تاريخي ــة أو معرفي ــة أو ميتافيزيقي ــة أو أنطولوجي ــة أو
سياس ــية؛ وله ــذا ،م ــا م ــن فلس ــفة كان ــت وفي ــة لزمنه ــا -ف ــي
والتحديــات
رأيــي -مثــل الفلســفة األلمانيــة ،فتاريــخ ألمانيــا،
ِّ
المعقــد والمضنــي والطويــل
التــي عاشــها هــذا البلــد ،ومســاره
َّ
نحــو الحداثــة ،هــذا كّلــه طبــع الفلســفة األلمانيــة بمســحة كبيرة
مثاليته ــا،
م ــن الواقعي ــة ،ب ــل إنه ــا ظل ــت واقعي ــة حت ــى ف ــي
َّ
كم ــا ه ــو الح ــال م ــع «كان ــط» ،و«فيش ــته» ،و«هيغ ــل» ،حت ــى
وإن انتقده ــا ش ــاعر ث ــوري ه ــو «هاينري ــش هاين ــه» ،معتب ــرًا
أنهــا ليســت أكثــر مــن حلــم بالثــورة الفرنســية! إذ يجــب ّأل أن
ننس ــى بأنه ــا ش ـ َّـكلت -أيضــاً -نق ــدًا له ــذه الث ــورة ولس ــقوطها
فــي العدميــة .إن هــذا االرتبــاط باألزمــة ،أو بالزمــن (زمنهــا)،
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ـوة ،فــي أكثــر الفلســفات األلمانيــة
هــو مــا جعلهــا حاضــرة ،بقـّ
واقعيــة أو ارتباط ـ ًا بالواقــع؛ وأعنــي «الفلســفة االجتماعيــة».
ّ
بــل إن الفينومينولوجيــا الهوســرليانية ،والتــي كثيــرًا مــا يتـّـم
متأخ ــرة ،كم ــا ف ــي
نعته ــا بالمثالي ــة ،أو اعتباره ــا أفالطوني ــة
ِّ
وجهــه لهــا «موريــس ميرلــو بونتــي» ،و«ليفينــاس»
النقــد الــذي َّ
و«دريــدا» ،ومــن قبلهــم «أدورنــو» ،الــذي ذهــب إلــى اعتبارهــا
«تتس ــخ يداه ــا»؛ أي تخش ــى االهتم ــام
فلس ــفة تخش ــى م ــن أن َّ
ســـماه
ـــا
وعم
معرفيـــة،
أزمـــة
عـــن
بالواقـــع ،هـــي جـــواب
ّ
ّ
«هوس ــرل» (خراف ــة الوقائ ــع).
ولكــي نعــود إلــى المشــهد الفلســفي ،اليــوم ،فــي ألمانيــا ،تجــدر
ـل تل ــك المكان ــة
أوالً -إل ــى أن الفلس ــفة ل ــم تع ــد تحت ـ ّ
اإلش ــارةَّ -
المركزيــة ،التــي أراد لهــا «كانــط» ،فــي «صــراع الكلِّّيــات» ،أن
تحتلَّهــا داخــل الجامعــة ،ولــم تعــد تلعــب الــدور الحاســم الــذي
لعبت ــه ف ــي الق ــرون الس ــالفة ،وحت ــى الس ــتينيات م ــن الق ــرن
ـام ،ول ــم يع ــد للفيلس ــوف
المنص ــرم ،ف ــي تش ــكيل ال ــرأي الع ـ ّ
عوضــه ،اليــوم،
ذلــك الــدور المركــزي الــذي كان لــه دائمـاً ،لقــد َّ
الموظ ــف التقن ــي
المتخص ــص أو الخبي ــر ،أو -بلغ ــة أخ ــرى-
َّ
ِّ
الـــذي ال يتســـاءل عـــن طبيعـــة النظـــام ،ومـــا إذا كان النظـــام

القائــم عــاد ًال أم غيــر عــادل ،لكنــه ذاك الــذي ُي ِ
عمــل عقلــه مــن
أجــل ضمــان اســتمرارية عمــل النظــام ،فقــط .وقــد أشــير ،هنــا،
إلــى آخــر اإلصــدارات فــي ألمانيــا ،بشــأن دور الفيلســوف فــي
المدينــة ،وهــو كتــاب الفيلســوف األلمانــي «بيتــر ترافنــي» «مــا
األلمان ــي؟» ال ــذي تح ـ َّـدث في ــه -بإس ــهاب -ع ــن ال ــدور المرك ــزي
الــذي لعبــه فيلســوف مثــل «أدورنــو» فــي بنــاء الوعــي األلمانــي
بتحول
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،وكيــف تراجــع هذا الــدور
ُّ
الفلســفة عــن «المجتمــع» إلــى «العلــم» .تجــدر اإلشــارة -أيضـاً-
إل ــى أن الفلس ــفة األلماني ــة بع ــد «أدورن ــو» ،دخل ــت ف ــي ح ــوار
ـتمر م ــع الفلس ــفة األنجلوساكس ــونية ،أو ربط ــت مصيره ــا
مس ـ ّ
بهــا؛ أي أنهــا ،فــي خطوطهــا الكبــرى ،فلســفة عمليــة واألكثــر
مــن ذلــك أنهــا فلســفة متصالحــة مــع النظــام الرأســمالي! ،ثــم
البـّد مــن اإلشــارة -أيضـاً -إلــى ســوء الفهــم الكبيــر الــذي طبــع
عالقــة هــذه الفلســفة بنظيرتهــا الفرنســية المعاصــرة ،والــذي
وص ــل إل ــى َحــّد تحذي ــر رم ــوز داخ ــل الفلس ــفة األلماني ــة م ــن
التأثي ــر اله ـّدام ،لـ«النظري ــة الفرنس ــية» ،عل ــى عق ــول الش ــباب
األلمــان ،بــل ذهــب «هابرمــاس» فــي كتابــه «تشــخيصات الزمن»
تي ــار م ــا بع ــد
إل ــى إط ــاق اس ــم «المحافظي ــن الش ــباب» عل ــى ّ
ـا الحمول ــة النقدي ــة الالمح ــدودة لفلس ــفة مث ــل
الحداث ــة ،مغف ـ ً
ـا.
التفكيكيــة ،مثـ ً
وإذا كان بإمكاننـــا الحديـــث عـــن مـــدارس فلســـفية مختلفـــة،
ف ــي الجامع ــات األلماني ــة ،منه ــا المدرس ــة الفينومينولوجي ــة
ف ــي فوبرت ــال ،والدراس ــات الكانطي ــة ف ــي جامع ــة مارب ــورغ،
والهيرمينوطيقــا فــي فرايبورغ ،والفلســفة الفرنســية والفلســفة
الحواريــة فــي جامعــة بوخــوم ،فــإن أهـّـم مدرســة فلســفية -ال
ِّ
المتمث ــل
وتوجهه ــا الفلس ــفي
ري ــب -ه ــي مدرس ــة فرانكف ــورت،
ُّ
فــي الفلســفة االجتماعيــة ،بــل يمكننــا أن نقــول إن قوة الفلســفة
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األلمانيــة ،اليــوم ،تكمــن فــي الفلســفة االجتماعيــة ،وفيها فقط.
ولربمــا تكــون هــذه الفلســفة أهـّـم مــا يمكننــا -بوصفنــا عرب ـاً-
َّ
أن نتعلَّمـــه مـــن هـــذه الثقافـــة ،خصوصـــ ًا أن الباثولوجيـــات
تتخ ــذ ،ف ــي العال ــم
االجتماعي ــة الت ــي تعالجه ــا ه ــذه الفلس ــفة َّ
تطرف ـ ًا منهــا فــي مجتمــع أو مجتمعــات
العربــي ،أشــكا ًال أكثــر ُّ
تحكمه ــا أنظم ــة ديموقراطي ــة.
لكـــن ،مـــا الفلســـفة االجتماعيـــة؟ قـــد نقـــول ،فـــي نـــوع مـــن
التوجــه الفلســفي
التبســيط ،إن الفلســفة االجتماعيــة هــي ذلــك
ُّ
الــذي يهتـّـم بالمجتمــع .إن موضوعها -بخالف الفلســفة النظرية
أو الفلســـفة األولـــى وفلســـفة العلـــوم -هـــو المجتمـــع .لكـــن،
تخصصـــات أخـــرى كالسوســـيولجيا،
يميزهـــا عـــن
ُّ
مـــا الـــذي ِّ
موضوعه ــا -أيضــاً -ه ــو المجتم ــع؟ يمك ــن الق ــول إن الفلس ــفة
االجتماعيــة تجمــع بيــن الجانــب الوصفــي والجانــب المعيــاري،
ـا -قضي ــة العم ــل ،وه ــو م ــن المش ــاكل المركزي ــة
فنأخ ــذ -مث ـ ً
للمجتمعـــات المعاصـــرة ،فيمكننـــا أن نتعامـــل مـــع هـــذا
التغي ــرات الت ــي
ـا-
الموض ــوع سوس ـ
ـيولوجياً ،فن ــدرس -مث ـ ً
ُّ
ّ
ـل شــروط الثــورة المعلوماتيــة أو
يشــهدها عالــم العمــل فــي ظـّ
النيوليبرالي ــة ،كم ــا يمكنن ــا مقاربت ــه م ــن وجه ــة نظ ــر العل ــوم
ـا،
ـول أنظم ــة التأمي ــن ،مث ـ ً
السياس ــية ،فنبح ــث إمكاني ــات تح ـ ُّ
لكــن معالجتــه مــن وجهــة نظــر الفلســفة االجتماعيــة مختلفــة،
ألنهــا ال تكتفــي بوصــف الظاهــرة ،بــل تعمــد إلــى الحكــم عليهــا
ـون عالق ــات
معياريــاً ،فه ــي ال تس ــأل ،فق ــط ،ع ــن كيفي ــة تك ـ ُّ
العم ــل ،أو ع ــن س ــلوك األف ــراد األمبريق ــي تج ــاه عمله ــم ،ب ــل
ماهي ــة العم ــل وع ــن
تس ــأل -مفهومي ـاً ،وبش ــكل تقييم ــي -ع ــن ّ
يتوجــب
ـف
ـ
وكي
العالقــات االجتماعيــة التــي تنتــج عنــه أيضـاً،
َّ
بن ــاء التنظي ــم االجتماع ــي للعم ــل.
لكـــن األمـــر الـــذي ال يخلـــو مـــن صعوبـــة ،هـــو التمييـــز بيـــن
والتخصصــات األخــرى للفلســفة العمليــة؛
الفلســفة االجتماعيــة
ُّ
أعن ــي الفلس ــفة األخالقي ــة ،والفلس ــفة السياس ــية ،ألنه ــا كلّه ــا
يتوج ــب
ج ــزء م ــن تل ــك الفلس ــفة الت ــي تهت ـّـم بالس ــؤال :كي ــف
َّ
ـا-
علين ــا أن نتص ـ َّـرف؟ ولم ــاذا؟ لك ــن ،ف ــي قضي ــة العم ــل -مث ـ ً
الفلســفة األخالقيــة ســوف ُتْنَتَقــد -ال ريــب -فــي اهتمامها بالفعل
الف ــردي ،كاالنتق ــاص م ــن كرام ــة العام ــل ف ــي بع ــض عالق ــات
تركــز ،اليــوم،
أمــا الفلســفة السياســية ،والتــي ِّ
العمــل القائمــةّ ،
علـــى أســـئلة العدالـــة ،فتتســـاءل عـــن األجـــر المناســـب ،وإن
ـق ف ــي مدخ ــول أساس ــي غي ــر مش ــروطّ .إل أنن ــا
كان هن ــاك ح ـ ّ
عم ــا إذا كان له ــذا العم ــل م ــن معن ــى،
ل ــن نج ــد لديهم ــا تس ــاؤ ًال ّ
وإن ل ــم يك ــن مج ـ َّـرد ش ــكل م ــن أش ــكال االس ــتالب .فالعم ــل ،ال
موزع ـ ًا بش ــكل غي ــر
يمكن ــه أن يك ــون ،فق ــطُ ،م ِح ّط ـ ًا كرام ــة أو َّ
ع ــادل ،ب ــل ق ــد يش ـّـكل اس ــتالباً ،أيض ـاً.
وحت ــى نع ــود إل ــى مفه ــوم الفلس ــفة االجتماعي ــة ،ف ــي الس ــياق
ماهيــة
األلمانــي ،يمكننــا أن ِّ
نؤكــد أن هنــاك محاولتيــن لتحديــد ّ
عبــر عنها «ماكــس هوركهايمر»
التي
ـي
هــذه الفلســفة :األولــى هـ
َّ
قائـــا« :إنهـــا تفســـير فلســـفي لطريقـــة الوجـــود االجتماعيـــة
ً
لإلنســان» ،وفــي صيغــة أخــرى ،إنهــا« :تفســير فلســفي لقــدر
البش ــر ،باعتب ــار أنه ــم ليس ــوا مج ـ َّـرد أف ــراد ،ب ــل أعض ــاء ف ــي
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ـتهتم الفلســفة االجتماعيــة
جماعــة» .ووفقـ ًا لـ«هوركهايمــر» ،سـ ّ
بتل ــك الظواه ــر الت ــي ال يمك ــن فهمه ــا إال ف ــي س ــياق الحي ــاة
االجتماعيــة للبشــر ،مثــل الدولــة والقانــون واالقتصــاد والديــن؛
المادي ــة .إن
أي -باختص ــار -ثقاف ــة البش ــر الروحي ــة وثقافت ــه ّ
موض ــوع الفلس ــفة االجتماعي ــة ه ــو م ــا يمك ــن أن نس ـّـميه -ف ــي
لغــة هيغــل« -الــروح الموضوعيــة» ،لكــن -وضـّد مثالية هيغل-
تق ــوم الفلس ــفة االجتماعي ــة ل ــدى «هوركهايم ــر» عل ــى التفكي ــر
الفلســفي ،مــن جهــة ،والبحــث االجتماعــي األمبريقــي ،مــن جهة
يتوجــب أن يكون
ثانيــة ،فاألســئلة عــن نظــام المجتمــع ،وكيف
َّ
عليــه هــذا النظــام ،ال يمكــن اإلجابــة عنهــا فــي اســتقالل بعضهــا
عــن بعضهــا اآلخــر ،وهــو مــا يجعــل الفلســفة االجتماعيــة تقــف
علــى النقيــض مــن الفهم األنغلوساكســوني للعلوم االجتماعية،
وال ــذي يريده ــا متح ـ ِّـررة م ــن أي ن ــزوع معي ــاري؛ أي  -بلغ ــة
أخــرى -الــذي يريدهــا غيــر نقديــة.
أم ــا المحاول ــة الثاني ــة ،ودائمــ ًا داخ ــل مدرس ــة فرانكف ــورت،
ّ
والتــي طلبــت تحديــدًا أكثــر دّقـ ًـة للفلســفة االجتماعيــة ،فهي تلك
الت ــي َع َّب ــر عنه ــا «أكس ــيل هوني ــث» ،ال ــذي ي ــرى ف ــي الفلس ــفة
للتطورات
االجتماعية تشــخيص ًا للباثولوجيات االجتماعية ،أو
ُّ
الخاطئ ــة داخ ــل مجتم ــع م ــا .إنه ــا فلس ــفة تتس ــاءل ع ــن أفض ــل
أش ــكال الحي ــاة الفردي ــة ،والجمعي ــة ،والش ــروط االجتماعي ــة
لتحقيـــق ذلـــك .إنهـــا -بلغـــة أخـــرى -فلســـفة ســـلبية ،ألنهـــا
تنطلـــق مـــن وجـــود خلـــل داخـــل النظـــام االجتماعـــي يعـــوق
خي ــرة .وال ينبغ ــي ،هن ــا ،أن نفه ــم
البش ــر ع ــن بن ــاء حي ــاة ِّ
«الباثولوجيـــات» بوصفهـــا مرادفـــ ًا لمفهـــوم األمـــراض ،بـــل
يتعلــق األمــر بتلــك األشــكال واألســباب التــي تقــف خلــف األلــم
َّ
االجتماعــي ،والــذي ال يمكــن وصفــه ،فقــط ،فــي لغــة نظريــات
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ـا -مــع العمــل المســتلب ،والــذي
العدالــة ،كمــا هــو الحــال -مثـ ً
ال يمك ــن تج ــاوزه ،فق ــط ،عب ــر الرف ــع م ــن األج ــور ،ب ــل عب ــر
يتحق ــق
تغيي ــر نوع ــي لطبيع ــة العم ــل ،فحس ــب ،وه ــو م ــا ال
َّ
والمؤسســـات وأشـــكال الفهـــم
يمـــس الممارســـات
إال بتغييـــر
َّ
ّ
التــي تحكــم عالقــات العمــل ،وبمعنــى آخــر :إن مشــكلة العمــل
المســتلب ال يمكــن حلّهــا ،محلِّّيـاً ،عبــر إعــادة توزيــع للثــروة،
ب ــل عب ــر تغيي ــر نوع ــي للعالق ــات االجتماعي ــة ،فق ــط.
بقـــي أن نشـــير إلـــى أن التفاعـــل مـــع الفلســـفة االجتماعيـــة
األلمانيــة ،يمكــن أن يشــحذ العقــل العربــي المعاصــر ،ويربطــه
أكثــر بواقعــه ،وبأســئلة هــذا الواقــع ،ويخــرج بــه مــن الخطــاب
الســحري حــول التــراث واألصالــة ،والشــطط المرضــي حــول
الت ــراث ،ال ــذي أفس ــد أجي ــا ًال بأكمله ــا ،وال ــذي يع ــوق عودتن ــا
العقليــة إلــى هــذا التــراث ،كمــا يبعدنــا أكثــر عــن زمــن العالــم.
فــي لقــاء مــع عالــم االجتمــاع االقتصــادي األلمانــي «فولفغانــغ
ش ــتريك» ،يخبرن ــي ب ــأن األزم ــات الت ــي يعيش ــهعا المرك ــز،
متطرفــة فــي األطــراف ،وال ريــب -والحــال كذلــك-
تتخــذ أشــكا ًال
َّ
ِّ
تحل ــل ش ــروط األزم ــة ف ــي المرك ــز،
ف ــي أن فلس ــفة اجتماعي ــة ِّ
س ــتكون معينــ ًا ال ينض ــب ،لم ــن يري ــد ّأل يق ــف صامتــ ًا أم ــام
ـتمر لألطــراف ،بــل أمــام ترجمتهــا الرديئــة للمركــز
االنهيــار المسـ ّ
وأزمات ــه!.
ملحوظ ــة:
اعتمدنــا ،فــي هــذه الورقــة ،بشـ ٍ
ـكل كبيــر ،فيمــا يتعلَّق بحديثنــا عن الفلســفة االجتماعية
األلمانيــة ،علــى كتاب:
Rahel Jaeggi, Robin Celikates, Sozialphilosophie, Eine Einführung,
2017.

ّ
مؤسسًا ومرجعًا
يظل كتاب «في تقسيم العمل االجتماعي» كتابًا
ِّ
ّ
خاصة ،وفي مختلف
لكل باحث في السوسيولوجيا،
ال غنى عنه
ّ
ّ
لكل
العلوم االجتماعية ،والعلوم االقتصاديّة ،عا ّم ًة ،وسندًا أساسيًا
المتعددة:
عالم اجتماع ملتزم برهان إيجاد حلول عملية لألزمات
ِّ
المعرفية ،والسياس ّية ،والمنهجية ...التي يشهدها «علم االجتماع
الجديد» (خصوصًا في الدول العرب ّية).

تقسيم العمل االجتماعي عند «إميل دوركهايم»

مالحظات حول المجتمعات المهنية
محمد اإلدرييس

يجــب التمييــز بيــن مرحلتيــن أساســيتين ،فــي األعمــال
السوســيولوجية ،لعالــم االجتمــاع الفرنســي «إميــل دوركهايــم
  :»Durkheim Éالمرحلــة األولــى تمتــّد مــن بدايــة ،1880وت ِّوجــت بإصــدار كتــاب «فــي تقســيم
إلــى حــدود ســنة ُ ،1893
العمــل االجتماعــي ،)1(»De la division du travail social -
والمرحلــة الثانيــة انطلقــت مــع إنشــاء دوركهايــم لدوريــة
« »l’Année sociologiqueســنة  ،1898إلــى حــدود وفاتــه
(.)Giddens, 1970, p. 171
أهمّيــة الكتــاب ،وموقعــه الرائــد فــي تاريــخ
مــن هنــا ،تأتــي ِّ
السوســيولوجيا الحديثــة ،باعتبــاره خالصــة الفكــر العلمــي
ـكل حــوارًا نقدي ًا
للمدرســة الوضعيــة الفرنســية ،مــن جهــة ،ويشـ ِّ
بيــن السوســيولوجيا الفرنســية والسوســيولوجيا األلمانيــة
حــول المعرفــة والمجتمــع ،مــن جهــة أخــرى ،بعــد إصــدار
السوســيولوجي األلمانــي «فردنانــد تونيــس »F. Tönnies -
لكتــاب « - Gemeinschaft und Gesellschaftالجماعــة
والمجتمــع» ،ســنة .)2( 1897
إذا كانــت الترجمــة خيانــة ،فــإن تجديــد الترجمــة هــو إعــادة
إنتــاج جديــد للمعنــى ،وفــق ســياقات مختلفــة .لقــد ســبق
قــدم ترجمــة أولــى لكتــاب «فــي
لألســتاذ حافــظ الجمالــي 3أن َّ

تقســيم العمــل االجتماعــي» ،ســنة ( 1982عــن اللجنــة اللبنانيــة
لترجمــة الروائــع ،بيــروت) ،تحــت إشــراف لجنــة أكاديميــة
مكونــة مــن :أدمــون ربــاط ،وعبــد اهلل المشــنوق ،وفــؤاد أفــرام
َّ
البســتاني ،ومشــيل أســمر ،ومراجعــة خليــل الجــر ،بتعــاون
منظمــة (يونســكو) فــي باريــس .اليــوم ،وبعــد مــرور أكثــر
مــع َّ
المنظمــة
مــن عقــد علــى وفــاة (األســتاذ حافــظ الجمالــي) ،تقــوم
َّ
ـكل جــرأة وأمانــة والتــزام علمــي -بإعــادة
العربيــة للترجمــة -بـ ّ
ّ
متغيــرات ســياقية وعلميــة
نشــر الترجمــة مــن جديــد ،لكــن وفــق
َّ
جديــدة ،حاولــت ،مــن خاللهــا ،تجــاوز بعــض المنزلقــات
المفهوميــة ،والمعرفيــة التــي وقعــت فيهــا الترجمــة األولــى،
كل التشــجيع؛ نظــرًا لكونهــا مــن أولــى
ـتحق ّ
وهــي مبــادرة تسـ ّ
المحــاوالت العلميــة ،فــي العالــم العربــي ،إلعــادة مراجعــة
المؤسســة فــي حقــل العلــوم االجتماعيــة ،ونشــرها
النصــوص
َّ
(خاصــة فــي مجــال السوســيولوجيا).
ّ
التوجــه الجديــد نحــو إعــادة مراجعــة النصــوص
يعكــس هــذا
ُّ
مهني ًة وخبرة
المؤسســة فــي حقل العلــوم االجتماعية ونشــرهاّ ،
َّ
العربيــة للترجمــة ،ولمركــز دراســات الوحــدة
للمنظمــة
عاليتْيــن
َّ
َ
ّ
قــل نظيرهمــا فــي
مؤسســتين علميتيــنَّ ،
ّ
العربيــة ،بوصفهمــا ّ
العالــم العربــي ،كمــا أن إعــادة مراجعــة ونشــر (أو حتــى ترجمة)
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يقلــل مــن
تمــت ترجمتهــا إلــى
العربيــة ،ال ِّ
ّ
نصــوص ،ســبق أن َّ
علميــة تلــك األعمــال ،بقــدر مــا يعـ ِّـزز دور عمليــة الترجمــة ،فــي
ـص المعرفــي ،ضمــن
إعــادة نقــل متعـ ِّـدد األبعــاد والســياقات للنـ ّ
ـل
حقــل
متغيــر ،باســتمرار ،كحقــل العلــوم االجتماعيــة ،فــي ظـّ
ِّ
تعزيــز ثقافــة معرفيــة تجعــل مــن تعـ ُّـدد النصــوص والترجمــات
ســندًا ابســتيمولوجي ًا لتنميــة الجماعــات العلميــة داخــل العالــم
العربــي.
تحيــة تقديــر وامتنــان إلــى روح الراحــل د .حافــظ
م
ـد
ـ
لذلــك نق ِّ
ّ
()3
الجمالــي  ،أســتاذ الفكــر واألدب ،فــي جامعــة دمشــق ،علــى
ـص األصلــي ،و-أيض ـاً -علــى
مجهــوده الكبيــر فــي ترجمــة النـ ّ
تتخبــط فيهــا الجماعــات
ـت
ـ
الزال
التخصــص التــي
تجــاوزه عقــدة
ُّ
َّ
إضافــة إلــى اعترافــه الضمنــي بصعوبــة
العربيــة،
العلميــة
ً
ّ
الترجمــة فــي العلــوم ،بما في ذلك الترجمة في السوســيولوجيا.
ُي َعــّد كتــاب «فــي تقســيم العمــل االجتماعــي» للسوســيولوجي
كل شــيء،
والفيلســوف الفرنســي «إميــل دوركهايــم» ،قبــل ّ
مجهــودًا سوســيولوجي ًا لمعالجــة وقائــع الحيــاة االجتماعيــة،
كل
تبعـ ًا لطريقــة العلــوم الوضعيــة ،وقطعـ ًا ابســتيمولوجي ًا مع ّ
أصنــاف المعــارف الالعلميــة والالتجريبيــة ،كونهــا «ردود فعــل
لإلنســان تجــاه الطبيعــة» ،ال تســمح لنا باستشــراف المســتقبل،
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كل السوســيولوجيين الذيــن
قــوي اللهجــة علــى ّ
و-أيضــاًّ -
رد ّ
اليحترمــون قواعد المنهج السوســيولوجي الوضعي (خصوص ًا
النســق النقــدي األلمانــي).
كان هــدف العلــوم االجتماعيــة (واليــزال) ،في تفاعلهــا مع وقائع
الحيــاة اإلنســانية ،هــو «فهــم» حــوادث الحيــاة الخلقيــة ورســم
تأويــات علميــة لهــا ،وتفســير «الظواهــر االجتماعيــة» ،والعمــل
ـور فيــه ،فــي إطــار
علــى بنــاء قوانيــن تنظــم ِّ
االتجــاه الــذي تتطـ َّ
«التنبــؤ» بإنتــاج
ســعي ابســتيمولوجي للوصــول إلــى مطمــح
ُّ
الظواهــر االجتماعيــة قبــل حدوثهــا ،مــن أجــل العمــل علــى دمــج
عمليــات تقويــم المجتمــع ،وتنظيمــه.
اإلرادة مــع العلــم ،فــي ّ
يدافــع «دوركهايــم» عــن ضــرورة قيــام سوســيولوجيا وضعيــة
تتماهــى مــع األنمــوذج الرياضــي ،والفيزيائــي فــي دراســتها
للوقائع االجتماعية ،بحيث يعكف على دراســة مســألة العالقات
ـرد
االجتماعيــة بيــن الشــخصية الفرديــة والتعــاون ،مــن أجــل الـ ّ
االتجاهــات العلميــة التــي تجـ ِّـرد السوســيولوجيا مــن
علــى ّ
كل ِّ
صفــة العلميــة .ونعتقــد أن األســئلة التــي طرحهــا «دوركهايــم»
مقدمــة الطبعــة الفرنســية األولــى للكتــاب «»Durkheim
فــي ِّ
( ،)1893هــي دفــاع مســتميت مــن أجــل وضعانيــة «الفيزيــاء
االجتماعيــة» (بلغة «أوجســت كونــت») ،وجعــل التناقض الظاهر
تغيــر ِقَيــم الحيــاة
للوقائــع اإلنســانية مدخ ـ ً
ا أساســي ًا لتفســير ُّ
اإلنســانية :كيــف أمكــن للفرد أن يصبح أكثــر خضوع ًا للمجتمع؛
فــي حيــن أصبــح ،فــي الوقــت نفســه ،أكثــر اســتقالالً؟ ،وكيــف
تبعيــة؟
فرديـ ًـة وأش ـّد ّ
أصبــح ،فــي آن واحــد ،أكثــر ّ
ا
يبــدو أن الســبب الــذي جعــل «دوركهايــم» ُيفــرد كتابــ ًا كامــ ً
لدراســة تقســيم العمــل ،هــو رغبتــه في إعطــاء جــواب «وضعي»
تتنبــأ
وتفســيري عــن ســؤال :هــل يمكــن للسوســيولوجيا أن َّ
بســيرورة وقائــع الحيــاة االجتماعيــة؟ ،مــن خــال تبيانــه
أن التناقــض الظاهــر بيــن قيــم الفردنة/الجمعنــة والتبعيــة/
ـور
االســتقاللية ،هــو عالمــة أكثــر علــى التــوازن الخفــي ،وتطـ ُّ
تغيــر التعــاون والتضامــن االجتماعــي الــذي أفــرز
ســيرورة ُّ
تقســيم العمــل.
عــة بيــن ثالثــة
موز ً
يتكــون الكتــاب مــن خمســة عشــر فصــاًَّ ،
َّ
األول وظيفــة تقســيم العمــل ،مــن خــال
أقســام؛ يعالــج القســم َّ
تحديــد وظيفــة التضامــن اآللــي والتضامــن العضــوي والتفــوق
المتزايــد لهــذا األخيــر ضمــن ســيرورة الحيــاة االجتماعيــة ،فــي
ـور تقســيم العمــل العضــوي ،ويتنــاول القســم الثانــي
إطــار تطـ ُّ
المتحكمــة فــي إنتــاج تقســيم
ـل
ـ
والعوام
ـباب،
ـ
واألس
الشــروط،
ِّ
العمــل الحديــث ،ومســاهمته فــي تحقيــق الرفاهيــة والســعادة
ـص القســم األخير برصد األشــكال الشــاذّة
اإلنســانية ،بينمــا يختـ ّ
المنظــم ،والعمل
لتقســيم العمــل االجتماعــي :تقســيم العمــل غيــر
َّ
اإلكراهــي ،والالتكامــل الوظيفــي ...ليخلــص إلــى كــون تقســيم
العمــل ليــس صفــة أخالقيــة ،فقــط ،بقــدر مــا هــو شــرط وظيفــي
للتضامــن االجتماعــي فــي المجتمعــات الحديثــة.
إن قاعــدة اشــتغال المجتمعــات ال تكمــن فــي ربــط الواجــب
ومقســم ،لكــن وفق
مخصــص
ـكل مــا هــو
بالمبــادئ العليــا ،بــل بـ ّ
َّ
َّ
محــّددات وظيفيــة ،أساســاً ،تجعــل تقســيم العمــل ال يتجــاوز
معينـ ًا مــن أجــل تفــادي االضطرابــات النفســية والفردانيــة،
حـّدًا َّ
ــم -وصــم صــورة المجتمــع فــي البنيــات الذهنيــة
و-مــن َث َّ

والبنيــات الموضوعيــة لألفــراد
والجماعــات.
ـل الرهــان األساســي لتطوير
يظـّ
وتقســيم العمــل وتنميتــه ،فــي
مختلــف المجتمعات اإلنســانية،
هــو تحقيــق ســعادة األفــراد،
انطالقــ ًا مــن بنيــة اإلنســان
نفســه .والبحــث عــن تفســير
مــرت منهــا
ُّ
التطــورات التــي َّ
المجتمعــات ،ال ينبغــي أن
يقتــرن باألثــر الــذي تحدثــه فــي
ســعادة األفــراد والجماعــات،
وتفــادي المقارنــات بين المنافع
واللـذّات ،مــن أجــل بنــاء تحليــل
موضوعــي ,ورســم معالــم
علــم اجتمــاع وضعــي المبــادئ
واألســس والتفســيرات :إن
الهــدف هــو البحــث عــن إمكانيــة
التوقُّــع فــي العلــوم اإلنســانية
عامــة.
ّ
ســبق لـ«دوركهايــم» أن حــاول
التمييز بيــن الجماعة والمجتمع
بتطــور تقســيم
فــي عالقتهــا
ُّ
العمــل االجتماعــي :أعتقــد
أن هنــاك نوعيــن رئيســيين
مــن المجتمعــات والكلمــات
المســتعملة لوصفهمــا ،تحمــل
الداللــة الكافيــة علــى طبيعتهما:
مــن المؤســف أن تكــون غيــر
قابلــة للترجمــة [إلــى اللّغتيــن
والعربيــة]...
الفرنســية،
ّ
«»Gemeinschaft
إن
األولــى
الحقيقــة
هــي
المشــتق
لـــ«»Gesellschaft
ّ
منهــا (Durkheim» (1889
 ،»،P 421واســتعار مفاهيــم
تونيــس المرتبطــة بنظريــة
الجماعــة والمجتمــع ليضعنــا
أمــام إشــكال حقيقــي :هــل
تتطــور مــن
مــن المرجــح أن
َّ
الكينونــة نفســها؛ فالمجتمــع
ينشــأ بكونــه عضــوي لينتقــل
إلــى ميكانيكــي خالــص؟ بيــن
ـل
هاتيــن الطريقتيــن ،هنــاك حـّ
الســتمرارهما ،بحيــث ال يمكــن
نتصــور الكيفيــة التــي-
أن
َّ
بموجبهــا -يكــون جــزءًا مــن
ـور؛ لذلــك لــم يكــن مفاجئـ ًا
التطـ ُّ

ّ
يظل الرهان
األساسي
لتطوير وتقسيم
العمل وتنميته،
في مختلف
المجتمعات
اإلنسانية ،هو
تحقيق سعادة
األفراد ،انطالقًا
من بنية اإلنسان
نفسه .والبحث
عن تفسير
التطورات
ُّ
التي م َّرت منها
المجتمعات ،ال
ينبغي أن يقترن
باألثر الذي تحدثه
في سعادة األفراد
والجماعات،
وتفادي المقارنات
بين المنافع
ّ
واللذات ،من
أجل بناء تحليل
موضوعي ,ورسم
معالم علم
اجتماع وضعي
المبادئ واألسس
والتفسيرات :إن
الهدف هو البحث
عن إمكانية
التو ُّقع في
العلوم اإلنسانية
عا ّمة

لــي أن أجــد ،فــي هــذا الكتــاب ،تمييــزًا بيــن مفهــوم «التضامــن
األول
الميكانيكي» و«التضامن العضوي» (َّ :»Tönnies» (2013
والتوجهــات
يتأســس علــى تشــابه أنمــاط التفكيــر أو األفــكار
ُّ
َّ
يتأســس علــى
المشــتركة « ،»Durkheim،P138والثانــي
َّ
االختــاف بيــن األفــراد ونتيجــة لتقســيم العمــل .والغريــب أن
وتصوراتهــم
األول ُيطلــق عليــه «ميكانيكــي» ألن مواقــع األفــراد
ُّ
َّ
تشــبه عمــل الجزيئــات داخــل الجســم ،والثانــي «عضــوي» نظــرًا
لبــروز نمــط الفردانيــة ،علــى شــاكلة األعضــاء ،لــدى الحيوانــات
تطــورًا «.»Durkheim، P 140
األكثــر
ُّ
يتعلــق األمــر بمحاولــة ســكوالئية مــن أجــل التقعيــد الوضعــي
َّ
لنظريــة سوســيولوجية ،حول تقســيم العمل ،تفتقــر إلى العمق
لمؤلــف «دوركهايم»
النقــدي بلغة تونيــس ،فالموضوع الحقيقي َّ
يكمــن فــي «القيمــة األخالقيــة لتقســيم العمــل» ،إذ إنــه يعتقــد أن
ـور بشــكل متزايــد ،لدرجــة جعلــت مــن تقســيم
ـام تطـ َّ
الــرأي العـ ّ
العمــل «واجبـ ًا أخالقيـاً» ،حيــث إنــه نابــع مــن أخــاق إيجابية أو
ثابتــةُ ،تظهــر قيمتهــا األخالقيــة (الطبيعيــة) الحقيقية.
ـس تقســيم
يدافــع
ِّ
المؤلــف عــن نفســه أمــام االنتقــادات التــي تمـ ّ
كل سوســيولوجيا
ـس شــخصه .إن ّ
العمــل ،بكونهــا انتقــادات تمـ ّ
«دوركهايــم» ليســت ســوى تعديــل لسوســيولوجيا «سبنســر»
«.)Spenser Tönnies, 2013
مراجع وهوامش:
 «إميــل دوركهايــم» ،فــي تقســيم العمــل االجتماعــي :مالحظــات حــولالعربيــة
المجتمعــات المهنيــة ،ترجمــة حافــظ الجمالــي (بيــروت ،المنظمــة
ّ
للترجمــة 527 .)2015 ،صفحــة.
- Durkheim É. (2007a [1893]), De la division du travail
social, Paris, Puf, « Quadrige ».
- Tönnies F. (2010 [1887]), Communauté et société, traduit
par N. Bond et S. Mesure, Paris, Puf, « Le Lien social ».
Durkheim É. (1889) Communauté et société selon
Tönnies, Revue
Philosophique, XXVII,
; pp. 416422
repris in Émile Durkheim (1975). Textes 1. Éléments d’une
théorie sociale, Paris, Éditions de Minuit, pp. 383390.
« Compte
Ferdinand Tönnies,
rendu
d’Émile
Durkheim, De la division du travail social, Paris, 1893
| (traduction par Sylvie Mesure) », Sociologie, N°2, vol. 4
2013. repris in Archiv für systematische Philosophie 2,
1896, pp. 497499 ; et F. Tönnies, Soziologische Studien und
Kritiken, III, op. cit., pp. 215217.
- Giddens A. (1970), « Durkheim as a Review Critic », The
Sociological Review, vol. 18, issue 2, pp. 171195.
)(Endnotes
1 - Durkheim É. (2007a [1893]), De la division du travail
social, Paris, Puf, « Quadrige ».
2 - Tönnies F. (2010 [1887]), Communauté et société, traduit
par N. Bond et S. Mesure, Paris, Puf, « Le Lien social ».
ومفكــر ســوري ،شــغل
 - 3األســتاذ حافــظ الجمالــي ( ،)1917-2003كاتــب
ِّ
منصــب أســتاذ الفكــر واألدب فــي جامعــة دمشــق ،لــه العديــد مــن المؤلَّفــات
منهــا «حــول المســقبل العربــي» ( ،)1976باإلضافــة إلــى ترجمــات عديــدة،
منهــا« :عالــم صوفــي :أو موجــز تاريــخ الفلســفة».
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أفالم عرب ّية جديدة
ٌ

عن راهن يزداد تعقيد ًا..
فـي حـوار ٍ اسـتثنائي بيـن القناصيـن الغريميـن يُشـير الق َّنـاص العراقـي فـي سـياق حديثـه عـن شكسـبير
وروبـرت نهـش قلـب الرجـل الضحيـة فيجعلـه تعيسـا مكلومًا ،إلى أن يقول الرجل التعيس ُمناشـدًا الطائر
األسـود ،اتركنـي وال تُفسـد وحدتـي .اخـرج منقـارك مـن قلبـي واذهـب بعيـدًا عـن داري.

نديم جرجوره
بمـوازاة اإلنتاجـات السـينمائية المحلّية،
ُيثبـت سـينمائيون عـرب حضورهـم فـي
الغربيـة ،كهوليـوود
عواصـم السـينما
ّ
مثالً .إذ إن هذا الحضور المهني في األفالم
العالمية فرصة لترجمة اإلمكانات الثقافية
والسـينمائية والمعرفيـة والجماليـة التي
ال عن االحتكاك بخبرات
يتمتعون بها ،فض ً
َّ
ِ
المهنيـة والتي
تهم
رفي
ح
تطويـر
مـن
تزيـد
ّ
ّ
ٍ
العربية.
بشـكل الفـت في أعمالهـم
تبـرز
ّ
فـي هـذا الصدد ،يشـهد النصـف الثاني من
عـام  2017حضـورًا سـينمائي ًا عربيـ ًا فـي
ِ
المشـاركة
الغربيـة ،مـن خلال
العواصـم
ّ
العربية في مهرجانات دولية( :لوكارنو،
ّ
البندقيـة ،تورنتـو ،لنـدن ،)...وكذلـك
غربية،
المشـاركات السـينمائية في أفالم ّ
عالوة على سـباق الترشـيحات الرسـمية
لـ«أوسكار» في صنف أفضل فيلم أجنبي،
سـتعَلن نتائجها في الحفلة الـ،90
والتي ُ
التـي سـتقام فـي  4مـارس/آذار ،2018
فـي لـوس أنجلـوسُ .يضـاف إلـى هـذا
انتظار العروض السينمائية في الصاالت
العربية بعد العروض األولى
السـينمائية
ّ
فـي مهرجانـات مختلفة.
باإلضافة إلى اختيار «واجب» للفلسطينية
آن ـ ماري جاسر ( ،)1974لتمثيل فلسطين
في التصفيات األولى لـ«أوسـكار» ،2018
إلى جانب «القضية رقم  »23لزياد دويري
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( )1963عـن لبنان ،و«الشـيخ جاكسـون»
لعمرو سالمة ( )1982عن مصر ،وغيرها؛
يخـوض الفلسـطيني هانـي أبـو أسـعد
( )1961تجربـة هوليووديـة جديـدة لـه،
بتحقيقـه «الجبـال بيننـا» ،مـع الثنائـي
إدريـس ألبـا ،وكايـت وينسـليت؛ بينمـا
نجز السـعودية هيفاء المنصور ()1974
ُت ِ
غربيـة لهـا ،بإنجازها «ماري
تجربـة
أول
ّ
بتعاون
نتج
فانينـغ)،
شـيلي» (مع إل
ٍ
الم َ
ُ
بين إيرلندا والمملكة المتحّدة ولوكسمبورغ
والواليـات المتحدة األميركية.
همـة ،لكنهـا
وم ّ
هـذه خطـوات أساسـية ُ
أهـم :بعـض هـؤالء
لـن تحجـب مـا هـو ّ
لغـة ٍ
قـول
يمتلـك
السـينمائيين العـرب
َ
ٍ
واشـتغال متينة الصنعة ،تطرح
وتعبير
ٍ
والتبدالت
والراهـن
الذاكرة
عـن
تسـاؤالت
ُّ
معرفـي
وعـي
والوقائـع ،وترتكـز علـى
ٍ
ّ

ُيتقن اسـتفادة كبيرة من معطيات ثقافية
ٍ
بلورة
ّية ومهنية تساهم في
وجمالية وفنّ
أعمق وأسـلم وأجمل لمشـاريع سينمائية
مختلفة .
لكن ،لن يكون التعليق النقدي عليها سليم ًا
نقدية
قبل مشاهدتها ،ما ِّ
يؤدي إلى قراءة ّ
ألفالم أخرى ،تساهم في تثبيت الخطوات
ٍ
التجديدية والجمالية لصناعة الفيلم العربي
الحديث ،وهي أفالم تغوص ،أكثر فأكثر،
حاضـر
راهـن يـزداد تعقيـداً ،وفـي
فـي
ٍ
ٍ
تراكم كبير للمعلَّق
وفـي
،
وقـاس
ملتبـس
ٍ
ٍ
في الذاكرة والماضي.
عربية ،حديثة
ذلك أن المشترك بين ٍ
أفالم ّ
كامن في مقاربتها الجمالية أحوال
اإلنتاجٌ ،
راهـن مرتبـك ،أو فـي
ٍ
أنـاس ُيقيمـون فـي ٍ
زمـن مضطـرب ،أو فـي قلق البحـث الدائم
ٍ
لخالص غامض .االختالف بينها
عن منفٍذ
ٍ
طبيعـي ،في أسـلوب المعالجـة ،وكيفية
ّي ،وآليات التمثيل
االشتغال التقني والفن ّ
قـادر علـى منـح
وإدارتـه .لكـن المشـترك ٌ
الحسـي
اقترابه
السـينمائي حيوية
النص
ّ
ّ
ّ
انفعال أو ٍ
ٍ
ٍ
رغبات أو هواجس،
حالة أو
من
بأعطاب
أناس ُمصابون
ٍ
يعيشها ويمتلكها ٌ
تنوعـة ،فـي الـروح والـذات والوعـي،
ُم ِّ
ٍ
رئيسي.
بشكل
ّ
النقديـة ،التـي
القـراءة
فـي
أساسـي
هـذا
ّ
ّ
ٍ
السينمائي لنتاجات،
تبغي مواكبة المسار
ّ

لقطة من فيلم «وليلي»

بعضهـا عائـٌد إلـى عامليـن فـي مجـاالت
سينمائية مختلفة قبل تحقيقهم أول فيلم
روائي طويل («فوتوكوبي» للمصري تامر
عشري) ،وبعضها اآلخر يعكس جوانب من
السياق العملي والمهني لسينمائيين ،لهم
حضور ومكانة ،ولهم مواقف واشتغاالت
(المغربـي فـوزي بنسـعيدي ،والمصـري
عمـرو سلامة ،واللبنانـي زيـاد دويري).
إضافة نوعية تسـاعد في
شـكل
ً
وهذاْ ،إذ ُي ِّ
أسـس عملية
النقدية على
تثبيـت القـراءة
ٍ
ّ
وثقافيـة وجماليـة ،يعثـر فـي االختالفات
تصب،
تنوعـة مداخل لتبيـان اتجاهات ّ
الم ِّ
ُ
مهمـة:
مسـألة
عنـد
المطـاف،
نهايـة
فـي
ّ
التنقيـب فـي أحـوال االجتمـاع العربـي،
عبـر سـرد حكايات ٍ
أفراد منتميـن إلى ذاك
التنويـع فـي االجتماع العربي نفسـه.
فيلـم واحد،
تنـو ُع البيئـات داخـل ٍ
يكشـف ُّ
حقائـق مسـكوت ًا عنهـا .يظهـر هـذا فـي
«قضيـة رقـم  »23لزيـاد دويـري ،الـذي
يروي فصو ًال من الحرب اللبنانية (1975
الهـش والناقـص
ـ  )1990والسـلم
األهلـي ّ
ّ
كالمـي بيـن
صـدام
عبـر
،)2017
( 1990ـ
ٍ
ّ
لبنانـي (عـادل كـرم) وفلسـطيني (كامـل
قاس يسـتعيد
الباشـا)،
يتطـور إلـى نـزاع ٍ
َّ
ماضيـ ًا ُمعلَّقاً ،وعالقات مرتبكة ،وذاكرة
مليئة بالمسكوت عنه .يتناول فيلم «قضية
رقـم ( »23أو «اإلهانـة» ،كمـا العنـوان

اإلنجليـزي ،الـذي ينال الباشـا ،عن دوره
فيه ،جائزة «كوبي فولبي» أفضل ممثل،
فـي الـدورة الــ 30( 74أغسـطس /آب ـ 9
سبتمبر /أيلول  )2017لـ«مهرجان البندقية
السينمائي الدولي») العالقة بين لبنانيين
وفلسطينيين ،وبين تاريخ وراهن ،وبين
ذاكـرة وحاضـر ،وبيـن رغبة في التقوقع
واالنهزامية واالنغالق ،وأولوية البحث عن
مخـارج مـن هـذا كلّه ،بهـدف التصالح مع
الـذات أوالً ،واآلخـر ثانياً.
أفالم أخرى ،كـ«وليلي» للمغربي فوزي
في ٍ
بنسعيدي ( ،)1967و«فوتوكوبي» للمصري
تامر عشـري ( )1985و«شـيخ جاكسـون»
التوغل في
لمواطنـه عمـرو سلامة ،نجـد
ُّ
أنـاس يواجهـون تنانيـن السـلطة
أحـوال ٍ
(بأنواعهـا المختلفـة) ،أو نبـذ االجتمـاع
الفردية
(بمستوياته كافة) ،أو صدام الذات
ّ
ٍ
رغبات مكبوتة وواقع منغلق .فعلى
بين
سبيل المثال؛ ال يرتاح الزوجان عبد القادر
(محسـن مالـزي) ومليكـة (ناديـة كونـدا)،
فـي «وليلـي» ،مـن عناء العيـش اليومي،
دمـرة ،التـي تفصـل
الم ِّ
علـى تلـك الحافـة ُ
فقـر ومـوت .فالفقـر حالـة لـن تحمي
بيـن ٍ
الواقعين فيها من سطوة نافذين ،يملكون
ؤهلهم الحصول على سـلطة ،تزداد
ما ًال ُي ّ
قـوة بفضـل التشـابك القـوي بين مصالح
ً
وإن
ورغبـات وأفعـال .والمـوت
حاضـرْ ،
ٌ

يبقـى علـى مسـافة قصيـرة ،ألن النافذين
ـن
أنفسـهم يقفـون
ً
حائلا دون (التهـام) َم ْ
ٍ
يرون أنه يستحقّه ،ربما لمزيد من تسلُّط
وأنانية وسطوة .الصراع حاد ،والتشرذم
والتمزقات تكاد ال تنتهي ،والخالص
قاس،
ٍ
ُّ
معطـوب ،والمنافـذ ُمغلقـة ،واألحلام
مـوؤودة ،والرغبـات مكبوتـة ،والحاجـة
إلـى ٍ
ومشـرب وحيـاة عاديـة دونهـا
مـأكل
ٍ
عقبات وتحّدّيـات وموانع.
أمـا فـي «شـيخ جاكسـون» ،فيجتمـع فـي
صـدام (مبطـن وغيـر واضح المعالم) بين
ٍ
يؤسس
أحالم طفولية وأقدار شبابية ،ما ِّ
ركيـزة دراميـة لتبيان المـآزق الكامنة في
ذات الفرد؛ بينما يعثر ،في «فوتوكوبي»،
علـى تعابيـره فـي االنهيـار االجتماعـي
والنفسـي والمعنوي ،الحاصل في قاهرة
قصة عجوزين ،يكتشفان شيئ ًا
اليوم ،عبر ّ
مشـترك ًا بينهمـاُ ،يمكنـه أن يقيهمـا بعض
اليومي.
مصائب
ّ
شـكل سـمات الحياة التي
ت
كهذه
ارتباكات
ُ ِّ
ٌ
يعيشـها خالـد هانـي فـي مراهقتـه (أحمـد
تخبط
مالك) وشـبابه (أحمد الفيشـاوي)ُّ .
وتوهـان وغضـب ،قبـل أن ُتفتـح أبـواب
الماضـي لحظـة اإلعلان عـن وفـاة مايكل
جاكسـون ( 25يونيو /حزيـران ،)2009
يـؤدي بـه إلـى اسـتعادة سـيرته ،فـي
مـا ِّ
محاولـة سـينمائية لقـراءة وقائع العيش
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لقطة من فيلم «شيخ جاكسون»

وتحوالتها
بيـن أفخـاخ الحياة ومصائبهـا
ُّ
وقسـوتها .والشـيخ جاكسـون ،الراغـب
سـيَف ِّكك
فـي المصالحـة مـع نفسـه،
ُ
والملتِبس ،وسـيزور والده (ماجد
المعقَّـد ُ
ُ
يتمكن
الكدواني) ،وسـيتصالح معه ،كي َّ
عل هذا
من تفعيل المصالحة مع الذات .وَل ّ
ٍ
بأشـكال
وإن يظهر
النـوع من المصالحةْ ،
وأساليب أخرى ،سيكون أحد أبرز عناوين
«فوتوكوبـي» :محمـود (محمـود حميـدة)
عجـوز وحيـد ،يملـك مكتبـة أسـفل مبنى
أنـاس عديـدون ،ويعانـي ثقـل
ُيقيـم فيـه
ٌ
وتحوالتـه القاسـية ،ككثيريـن من
الزمـن
ُّ
حي عبدو باشـا (منطقة شـعبية
سـاكني
ّ
فـي القاهـرة ،يتداخـل فيها أبنـاء المنطقة
المقيميـن فيهـا منـذ زمـن بعيـد ،بوافديـن
فقراء).
ٍ
تجـوال بيـن مهرجانـات سـينمائية،
فـي
ودولية تعكـس هذه األفالم وقائع
ـة
عربي
ّ
ّ
خـراب
لبلـدان تنـوء تحـت وطـأة
شـّتى
ٍ
ٍ
وقـاس،
عظيـم
تنـوع .ومـع أن الخـراب
ٍ
ُم ِّ
ٌ
ّإل أن شخصيات عديدة قادرة على غلبته،
في مقابل شخصيات أخرى لن تعثر على
120
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خالص منه .وهي (األفالم نفسها) بكونها
ٍ
انعكاس ًا سينمائي ًا لتلك الوقائع تعتمد على
مـا يقولـه األفـراد ،وعلـى ما يشـعرون به
ويواجهونه ويعملونه ،بعالقاتهم الحسية
بأنفسـهم أوالً ،وبعالقاتهـم المختلفـة
بمحيطهم ثانياً.

«فوتوكوبي» لتامر عشري

يـؤدي الممثِّـل محمـود حميـدة ،فـي فيلـم
ِّ
«فوتوكوبـي» للمصـري تامـر عشـري،
دور رجـل ،فـي نهايـة العقـد الخامـس مـن
خاصة
دعى محمود ،يمتلك مكتبة ّ
عمرهُ ،ي َ
بتصوير المستندات تقع أسفل مبنى قديم
ُيقيم فيه بشـارع عبده باشـا في القاهرة.
عندما يطلب منه أحدهم تصوير مستندات
عن الديناصورات ،يشرع في بحث دؤوب
عـن سـبب انقراضهـا ،وفـي الوقـت نفسـه
صفيـة
تنتابـه مشـاعر طيبـة إزاء جارتـه ّ
صابـة بداء السـكري،
الم َ
(شـيرين رضـا)ُ ،
طبيـة دائمـة
والتـي تخضـع لفحوصـات ّ
بسبب قلقها من إصابتها بمرض سرطاني.
بين المستندات واألبحاث ومراقبة أحوال

الشـارع وناسـه ،ومشـاعره إزاء جارته،
يعكـس محمـود راهـن مدينتـه ومجتمعـه
والتبدالت الحاصلة فيهما ،ويشـاركه في
ُّ
كل مـن صاحـب محـل ألعاب
ذلـك ضمنيـ ًا ٌ
والبـواب
الشـابة،
والصيدالنيـة
الفيديـو،
َّ
ّ
ّ
شكل
المراهق .وهي شخصيات واقعيةُ ،ت ِّ
ألنـاس يواجهـون تحّدّيـات
حيـة
ٍ
نمـاذج ّ
الحيـاة الصعبة.
صفية ،طالب ًا
مـع هـذاَّ ،
يتقدم محمـود من ّ
لحـ ًا علـى الـزواج بهـا .وعندمـا
وم ّ
يدهـاُ ،
المقيم في إحدى
ابنهـا،
يطردها
ترضـخ،
ُ
يتم،
دول الخليج ،من المنزل .لكن الزواج ّ
فـي نهايـة معقودة علـى أمل الحياة.

«وليلي» لفوزي بنسعيدي

للمغربـي فـوزي
يرصـد فيلـم «وليلـي»،
ّ
بنسـعيدي ،واقع ًا مريرًا يعيشـه الزوجان
عبـد القـادر (محمد مالزي) ومليكـة (نادية
كوندا) في مدينة مكناس ،يتمثَّل في الفقر
والبحـث عـن أمـان نفسـي .الـزوج يعمـل
المجمعات التجارية ،فيما
حارس ًا في أحد
ّ
تشتغل الزوجة خادمة في منازل األثرياء.

لقطة من فيلم «فوتو كوبي»

ذات يـوم ،يعتـرض عبـد القـادر سـيدة
ومتسـلِّطة ،بعـد تجاوزهـا أناسـ ًا
ثريـة ُ
ٍّ
صـف طويـل ،موعد فتح
ينتظـرون ،فـي
أبواب أحد المحالت التجارية ،فيجد نفسه
فجأة بين أيدي أمنيين يوسعونه ضرباً،
ويسـتهزئون بـه ،ويجبرونـه علـى شـتم
تتبـدل
صورونـه .عندهـاَّ ،
زوجتـه وهـم ُي ِّ
حيـاة الزوجيـن ،حيـث يغـرق عبـد القادر
فـي انهيـار نفسـي يقـوده إلـى تعاطـي
والتشـرد بعيـدًا عـن بيتـه وزوجته
الخمـر
ُّ
وأهلـه وإخوته؛ وتـزداد «مليكة» ضمورًا
وتعبـاً ،ونفـورًا من زوجها حين اكتشـفت
تعـرض له.
مـا َّ
قـرر الزوجـان ،بعـد التصالـح ،مغـادرة
ُي ِّ
المدينـة نهائيـاً ،لكـن عبـد القـادر يشـعر
برغبـة فـي االنتقام من زوج الثرية ،فيقع
جـددًا ضحيـة تسـلُّط رجالـه ،وعنفهـم
ُم َّ
ووحشـيتهم.

«شيخ جاكسون» ،لعمرو سالمة
يتابع «شيخ جاكسون» ،للمصري عمرو
دعى خالد
سلامة ،حكايـة إمـام مسـجد ُي َ

تزوج من سيدة
هاني (أحمد الفيشاوي)ُ ،م ِّ
حجبـة ولديهمـا ابنة .ذات يوم ،يسـمع
ُم َّ
خبرًا تبثّه إحدى المحطات اإلذاعية ،في
سيارة تقف إلى جانب سيارته ،مفاده أن
المغنِّي العالمي الشـهير مايكل جاكسون
ُ
وفـي ،وكان ذلـك فـي  25يونيـو/
ُت ّ
يؤدي إلى استعادته
حزيران  ،2009ما ِّ
ٍ
ذكريات قديمة ،عندما كان ُمعجب ًا بأغاني
ومقلِّـدًا ألسـلوبه فـي اللبـاس
جاكسـون ُ
والرقـص ،رغم اعتراض والده .تنكشـف
قصـص أخـرى،
عبـر هـذه االسـتعادة
ٌ
األول» مـع شـابة كانت تشـاركه
كـ«حبـه ّ
ّ
اهتمامـه بجاكسـون ،وبعض المحيطين
بـه ،ومغامـرات المراهقـة التـي تنتهـي
باختيـاره دربـ ًا آخر مختلفـ ًا تماماً.

«قضية رقم  »23لزياد دويري
يستعيد اللبناني زياد دويري ،في «قضية
رقـم ( »23أو «اإلهانـة» ،كمـا العنـوان
اإلنجليـزي) ،فصـو ًال مـن تاريـخ الحـرب
األهليـة اللبنانيـة ( 1975ـ  ،)1990مـن
خالل حكاية تبدأ بحادثة بسـيطة :ياسر

(كمـال الباشـا) فلسـطيني ُيشـرف علـى
ورشـة عمـل وإصالحـات ،يشـتم طوني
(عـادل كـرم) القواتـي ،الـذي يمنعـه عـن
نزاع
القيـام بعمله .الشـتيمة
تتحـول إلى ٍ
َّ
بينهمـا ،قبل لجـوء طوني إلى المحكمة،
تتطور المسألة إلى ما ُينذر باندالع
حيث
َّ
تدخل محامين
حـرب أهليـة جديـدة ،بعـد ُّ
ٍ
وسياسـيين وزعمـاء ،رغـم أن بعـض
هـؤالء يدعـو إلـى السـلم ،وإلـى ضرورة
الخـروج نهائيـ ًا مـن ماضـي الحرب.
في المسار التصاعدي لألحداث ،تنكشف
مقتطفات من ذاكرة الرجلين ،في الحرب
األهلية اللبنانية ،وقبلها في معارك األردن
ضد المسـلحين الفلسطينيين ،المعروفة
باسـم «أيلـول األسـود» .واالنكشـاف هذا
مدخـل إلـى مراجعـة ذاتيـة ،شـخصية
ٌ
لـكل واحـد منهمـا،
وحميمـة وداخليـةّ ،
فـي مسـعى ِج ِّدي إلـى الخروج من قوقعة
العزلة والتخلِّي واالنقطاع عن اآلخر ،من
ُ
أجـل المصالحـة مع الـذات ومع الماضي.
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ّ
لعل ما جـذب هؤالء الذين
إن الصـورة الفضائحيـة والمذمومـة ،للشـرق ،سـتبدو -دومـا -أكثـر جذبـا .لكـن،
ذكـروا ،هنـا ،إلـى الشـرق ،هـو أنهـم رأوا فيـه صـورة أكثـر ً
نبلا مـن تلـك الصـورة الفضائحيـة التـي أشـبه مـا
تكـون بصـورة (عا ِّميـة)؛ هـي صـورة العا ّمـي غيـر الخبير ،وغير المنصف ،أو هي الصـورة الرغبوية المجحفة.

م َ
م َ
طم ِئنة
طم ِئن ..الروح ال ُ
الشرق ال ُ
نورة محمد فرج*

في منتصف شـهر سـبتمبر/أيلول ،من هذا
العام ،بدأت دور السينما البريطانية بعرض
فيلـم «فكتوريـا وعبـدولVictoria and -
 ،»Abdulمـن بطولـة «جـودي دانـش»،
قصـة
و«علـي فضـل» .هـذا الفيلـم يعـرض ّ
العالقـة بيـن الملكـة «فكتوريـا» والشـاب
تحـول مـن كونـه خادمهـا إلى
الهنـدي الـذي َّ
معلِّمها ،في سنواتها األخيرة؛ العالقة التي
اعتبـرت غريبـة وغيـر معقولـة وال مقبولة
ُ
وفـق المعاييـر اإلنجليزية.
يعـرض الفيلـم لألبعـاد الغرائبية الشـرقية
مقابـل النمطيـة اإلنجليزية الباهتـة ،وغير
المفهومـة ،والبـاردة ،ويديـن ضيـق األفـق
األهـم أنـه ينتهـي ،فـي
اإلنجليـزي ،لكـن
ّ
مشـهده قبـل األخيـر ،بصـورة إحـراق ابـن
مدونـات عبدالكريـم ،وكتبـه
الملكـة ّ
لـكل َّ
ودفاتـره؛ والدفاتـر التي اسـتخدمها لتعليم
الملكة ،أيضاً ،ناهيك عن التفاصيل األخرى
لتذكر هذه
شكلت روابط بينه وبينهاِّ ..
التي َّ
اللحظـة بلحظـات الهمجيـة المتواليـة فـي
يتم إحراق الكتب ألسـباب
التاريخ ،حينما ّ
مختلفـة .هنـا ،كانـت األسـباب عنصريـة؛
لكـون المعلِّـم هنديـاً ،ولكونه مسـلماً.
هنا ،سيكون الشرق أنيق ًا مهذَّب ًا ومحتشم ًا
وعاطفي ًا وساحراً ،لكنه ساحر بالمعرفة،
أيضاً؛ فهذا الفيلم ال يعرض الشرق بوصفه
شـرق ًا غرائبيـاً ،فحسـب ،بـل شـرق ًا مثقَّفـ ًا
122
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وم ْطمِئناً ،يعرف إجابات األسئلة الكبرى في
َ
يبث الملكة االطمئنان
الحيـاة ،فعبد الكريم ّ
قبل لحظات وفاتها ،وهو ُيسـمعها عبارات
جلال الديـن الرومـي ،ويقـول لهـا عبـارة:
فتكررها وراءه.
«الحمـد هلل»ِّ ،
الف�ن ،ف�ي مانشس�تر« «�Man
ف�ي مع�رض ّ
 »chester Art Galleryسـنجد مكتبـاً،
عليـه نقـوش،
كل
تتضمن أربع دوائر ،في ّ
َّ
دائرة شخصية مختلفة ،إحدى هذه الدوائر
مرسـوم فيهـا رجـل عربـي أسـمر ،إصبعـه
يتتبـع السـطر فـي الكتاب المفتـوح أمامه.
َّ
فـي فيلـم «الذهـب األسـود»Black Gold -

أو «يـوم الصقـر»Day of the Falcon -
المؤسسـة القطريـة لألفالم،
الـذي أنتجتـه
َّ
سـنة  ،2011وهـو فيلـم مقتبس مـن رواية
بعنـوان « ،»Great Thirstللكاتـب
السويسـري «هانـس روشـز» ،وقد صدرت
عـام  ،1957بينمـا أحداثهـا تقع في ،1930
لن يظهر الشرق في هذا الفيلم في صورته
التقليدية ،وكذلك لن تظهر الصحراء العربية
(الصحـراء باعتبارها قبائـل متناحرة) ،بل
سـنجد المسـجد والقرآن واألذان ،يحيطون
بالشـاب الهـادئ ذي النظـارات ،الشـغوف
يتمتع بالحكمة وباألخالق
بالقراءة ،والذي َّ
تصيره
التي
شجاعته
العالية ،ناهيك عن
ِّ
زعيم ًا للقبيلة.
عودة إلى أواخر القرن التاسع عشر ،حيث
«لودوينـغ داتـش»Ludwig Deutsch -
الرسـام النمسـاوي
عـام (ّ ،)1935 - 1855
مرة ،عام ،1886
اليهودي ،يزور مصر َّ
ألول ّ
ثم يتبعها بزيارة أخرى في  ،1890وزيارة
ثالثـة فـي  ،1898فينتج عددًا من اللوحات
لحـى
التـي ّ
بـث فيهـا رجـا ًال كثيريـن ،ذوي ً
قوية
وعمائم ،يلبسـون مالبس ذات ألوان ّ
تذكـر بتوابـل الشـرق ،يجلسـون أو يقفـون
ِّ
في أمكنة ذات زخرفة قليلة ،لكن الالفت أن
إما في األيـادي ،أو
الكتـب حاضـرة ّ
بقـوة؛ ّ
من خلف هؤالء الشخوص ،أو من حولهم،
وهـم منغمسـون فـي نقـاش حولهـا ،أو أن

لقطة من فيلم «فكتوريا وعبدول»

واحدهـم يجلـس يقرأ وحيـداً ،وعلى وجهه
يرتسـم فيها القلق؛ قلق المعرفة.
ليـس «داتـش» وحـده مـن افَتَتـن بهـذه
الصـورة ،فعلـى سـبيل المثـال ال الحصـر،
هنـاك «رودولـف وايـز »Rudolf Weisse
الفنّـان السويسـري (،)1933 - 1846
سيعرض في لوحته «المقهىThe Coffee -
ال مصري ًا أنيق ًا ذا لحية بيضاء،
 »Houseرج ً
يقـرأ الصحيفـة التـي يمسـكها بيديـه .وفـي
لوحتـه العبـو النـرد The Dice Players
شاب ًا يجلس
سنرى مع مجموعة الالعبينّ ،
علـى الكرسـي الخشـبي ،ذا بشـرة غامقـة،
وال يبـدو أنـه عبـد؛ فمالبسـه تبـدو رفيعـة
الجدية مرتسمة على
المستوى ،وسنالحظ ِّ
وجهه وهو مستغرق في قراءة كتابه ،فيما
اآلخرون جالسون على األرض ،مستغرقون
فـي اللعـب .هـذه اللوحـات توحـي بـأن
القـراءة ،يومـذاك ،كانت جزءًا من تفاصيل
هـذه الحيـاة اليوميـة المصرية.
أيضاً ،هناك «آرثر فون فيراريس» ،الفنّان
الهنغاري ( ،)1936 - 1856له لوحة الرجل
األعمـى التـي وصل سـعرها إلـى  900ألف
خلفيتهـا رجـل يقرأ عند
دوالر ،ويظهـر فـي َّ
المحراب ،بينما ُتظهِر لوحة «المتعلِّمThe -
ال من القاهرة ذا لحية بيضاء
 »Learnedرج ً
متربع ًا
يجلس
صفراء،
ة
وجب
ِّ
يرتدي عمامةّ ،
على كرسـي خشـبي ،يمسـك في يده كتاب ًا

يتتبع موضـع القراءة،
مفتوحـ ًا وإصبعـه َّ
سـجادة صغيـرة ،ومـن خلفـه جدار
تحتـه ّ
قديـم منقـوش ،تراجـع النقـش فـي بعـض
األجزاء منه ،وإلى جواره مدخل خشـبي.
وسـنالحظ أن لوحـات داتـش ُت ِظهـر رجاالً
أصغر سّناً ،في أماكن أكثر حداثة ونخبوية
شـرقية ،بينمـا ُت ِظهـر لوحـة «فيراريـس»
الرجال األكبر سّناً ،واألماكن األكثر شعبية.
هنـا ،لـم يكـن الشـرق دمويـ ًا وال ماجنـ ًا وال
ِّفـا ،بل كان غرائبياً ،ودافئ ًا
غيبيـ ًا وال متخل ً
َّفـا ،ويختلـف -تمامـاً -عـن الصـورة
ومثق ً
االستشـراقية التقليدية.
كذلـك األمـر في السـينما ،فذاكـرة هوليوود
إيجابيْين
أنموذجْين
بفيلمْين قّدمـا
َّ
َ
تحتفـظ َ
األول هـو «المحـارب الثالـث
عـن العـربَّ :
عشر »The 13th Warrior -عام (،)1999
من بطولة «أنطونيو بانديراس» ،عن رواية
«مايـكل كرايتـون»Michael Crichton -
المستوحاة من كتاب «رحلة ابن فضالن»،
والم َعْن َونـة بـ«أكلـة األمـواتEaters of -
ُ
 »the Deadعـام ( .)1976هـذه الروايـة
متخيـل تمامـاً ،انبنـى على شـخصية
عمـل
َّ
أمـا كتـاب ابـن فضلان فهو كتاب
حقيقيـة،
ّ
رحلات حقيقـيَ ،د َّونـه ابـن فضلان عـن
رحالته ،ولكن النفس الديني ،واألخالقي،
والحضـاري انتقـل من الكتاب إلى الرواية،
باسـتثناء إقامـة عالقـة غيـر شـرعية مـع

المحـرم دينيـاً ،بطبيعة
امـرأة؛ وهـو األمـر
َّ
بقـوة ،فـي
الحـال .غيـر أن مـا يحضـرّ ،
والتمدن العربي
الفيلم ،هو تمجيد الحضارة
ُّ
اإلسلامي ،وهـذا األمـر يظهـر -تمامـاً -فـي
الكتـاب ،وفـي الرواية.
الفيلم اآلخر هو «مملكة السماءKingdom -
 ،»of Heavenعام ( )2005الذي يكشـف-
قـوة صلاح الديـن األيوبـي،
أيضـاً -عـن ّ
ورفعـة أخالقه.
المهمـة إلـى ابـن
علينـا أال ننسـى اإلشـارة ّ
الحب ،في رواية «اسم الوردة»
سينا ،خبير ّ
لـ«أمبرتو إيكو» ،فقد عثر «إدسو» -بالصدفة-
وظن
على هذا الكتاب في المكتبة المتاهةّ ،
حل لمشـكلة قلبه.
أنه وجد فيه ّ ً
إن الصورة الفضائحية والمذمومة ،للشرق،
لعل ما جذب
ستبدو ،دوماً ،أكثر جذباً ،لكن ّ
هـؤالء الذيـن ذكروا ،هنا ،إلى الشـرق ،هو
نبلا مـن تلـك
أنهـم رأوا فيـه صـورة أكثـر ً
الصـورة الفضائحيـة التـي أشـبه مـا تكون
العامي غير
(عامّيـة)؛ هـي صورة ّ
بصـورة ِّ
الخبيـر ،وغيـر المنصـف ،أو هـي الصـورة
الرغبوية المجحفة.
* روائية وأكاديمية قطرية
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باغانيني ..
الذي باع نفسه للشيطان!
عبد الكريم واكريم
العالميـة مسـار حيـاة
تناولـت السـينما
ّ
ويظّل
يـن،
العالمي
الموسـيقيين
العديد من
َ
ّ
فيلم «أماديوس» ( )1984للمخرج ميلوش
فورمـان مـن بيـن أهـم هـذه األفلام ،والذي
نـال فـي حينـه ِعـّدة جوائـز فـي مهرجانات
عالميـة مـن بينها ثماني (أوسـكارات) ،من
ّ
ضمنها أوسكار أفضل فيلم ،وأفضل مخرج.
فيلم «باغانيني عازف الشيطان» للمخرج
البريطانـي بيرنـارد روس ذو اإلنتـاج
ض مؤخرًا يدخل ضمن
األلماني ،والذي ُعِر َ
هـذه النوعيـة من األفلام رغم أن صانعيه
فضلـوا أن ينحـوا به في اتجاه األسـطورة
َّ
األلمانيـة المعروفـة «فاوسـت» أكثر من أن
يظلّـوا مخلصيـن للسـيرة الذاتيـة لعـازف
َ
والمؤلِّف الموسيقي اإليطالي الشهير
الكمان ُ
نيكولو باغانيني.

«فاوست» بين األدب والسينما
يجـد فيلـم «باغانيني عازف الشـيطان» له
مرجعية في األسـطورة األلمانية فاوسـت
الذي يبيع نفسـه للشـيطان قصد الحصول
علـى المجـد والسـعادة الدنيويتيـن مقابـل
َتَملُّـك الشـيطان لروحـه بعـد ذلـك ،هـذه
األسـطورة التي تناولها العديد من األدباء
األدبيـة ،لكن َظلّت
العالمييـن فـي أعمالهم
ّ
ّ
مسرحية «فاوست» لغوته في جزأيها أهم
عمـل أدبـي اسـتوحى األسـطورة وأضفى
124
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وفلسفية ،فيما تناولها
أدبية
ّ
عليها أبعادًا ّ
آخرون مثل الكاتب األلماني طوماس مان
فـي روايتـه «دكتـور فاوسـتوس» ،والتي
تـدور أحداثهـا حـول موسـيقي يبحـث عـن
اإللهام والعبقرية ،كما في فيلم «باغانيني
عازف الشـيطان».
ص ِّوَر ْت أسطورة الشيطان،
وفي السينما ُ
الـذي ُيغري اإلنسـان بجعلـه يبيعه روحه
مقابـل المفاتـن الدنيويـة ،كأفلام منـذ
نشـأتها ،لكـن يبقى فيلم المخـرج األلماني
الكبير فريديريش فيلهلم مورناو «فاوست،
أسـطورة ألمانيـة» ( )1926المأخـوذ عـن
مسرحية غوته الجوهرة السينمائية التي
ال يمكن أن يضاهيها فيلم سـينمائي آخر.
ويمكن ِذكر فيلم حديث في هذا السياق وهو
«محامي الشيطان» ( )1997للمخرج تايلور
هاكفورد ،والذي لعب فيه دور البطولة كل
من كيانو ريفز في شخصية المحامي وآل
ٍ
بشكل جعله
تقمصا دور الشيطان
بتشينو ُم ِّ
يتفوق على كل الذين أدوا هذه الشخصية
َّ
قبله ،إلى درجة يمكن معها القول إنه ربما
الوحيد الذي استطاع أن يجعل المشاهدين
مرة في
ُيعجبون بشخصية الشيطان ألول ّ
العالمية.
تاريخ السينما
ّ
فيلـم مهـم آخـر تنـاول هـذه األسـطورة
هـو «فاوسـت» ( )2011للمخـرج الروسـي
ألكسندر سوخوروف ،والذي فاز بـ «األسد

الذهبي» في مهرجان البندقية والمقتبس من
مسـرحية غوته ومن رواية طوماس مان.
«فاوسـت» مورنـاو فيلـم نجـد فيـه أغلـب
قومـات المدرسـة التعبيريـة األلمانيـة،
ُم ِّ
روادهـا
والتـي ُيعـّد مورنـاو أحـد أهـم َّ
ومؤسسـي لغتهـا السـينمائية ،وفـي هـذا
الفيلـم نجـد بالخصـوص ذلـك االسـتعمال
قومـات هـذه المدرسـة وهـو
الجيـد ألحـد ُم ِّ
اللعـب بالنـور والظلام والتعبيـر بهما عن
ُكنـه الشـخصيات ونفسـياتها ودوافعهـا
األخالقيـة ،وقـد جـاءت تيمـة الفيلـم التـي
ناسـبة
والشـر ُم
تـدور حـول صـراع الخيـر َّ
ً
ـل
السـتعمال هـذا الشـكل الجمالـي الـذي َظ ّ
ُيسـَتلهم بعـد ذلـك حيـن اللجـوء للتصوير
باألبيض واألسـود ،خصوص ًا في «الفيلم
نـوار» (الفيلـم األسـود) ،وفي األفلام ذات
الحمولـة السـيكولوجية ،لكـن مورنـاو
بفنّانيـن
كان أيضـ ًا فـي فيلمـه هـذا متأثـرًا َ
تميزين أمثال رامبرات وجورج
تشكيليين ُم ِّ
دوالتـور وفيرميـر.

نبوغ باغانيني
تـدور أحـداث فيلـم «باغانينـي عـازف
المؤلِّف الموسيقي وعازف
الشيطان» حول ُ
الكمان اإليطالي المعروف نيكولو باغانيني
الـذي عـاش فـي الفتـرة مـا بيـن 1782
و ،1840واشـتهر بكونه أهم عازف كمان

الق ِّيَمة
في ُكّل العصور ،وذلك بمسـاهمته َ
فـي تطويـر العـزف علـى الكمـان ،إضافـة
لمؤلَّفاتـه الموسـيقية المهمة.
ُ
تبتـدئ أحـداث الفيلـم وباغانيني لم يصل
بعـد ِلِق َّمـة الشـهرة التـي ُتناسـب موهبتـه
الفـذّة ،وأثنـاء عـرض موسـيقي فـردي
بمسـرح مملـوء عـن آخـره َيتلقَّـى عازفنـا
خالله شتى أنواع اإلهانة من طرف جمهور
نوع كالسـيكي من الموسـيقى
تعود على ٍ
َّ
ِ
تربـى على
مـا
ل
خالـف
م
جديـد
أي
ويرفـض
َّ
ُ
سماعه ،خصوص ًا أن باغانيني ُي ِص ُّر على
تفردة والحداثية ،وفي
الم ِّ
العزف بطريقته ُ
هـذه األجـواء نلمـح «الشـيطان» أوربانـي
ينبثق من ظالم دامس وسط الجموع وهو
ينظر بإعجاب للفتى الموهوب ،ليأتيه بعد
ذلـك عارضـ ًا عليـه توقيـع اتفاقيـة ُيَم ِّكنـه
مـن خاللهـا مـن الوصـول للشـهرة والمـال
الفنَّـان روحه كما في
فـي مقابـل أن يبيعه َ
األسطورة تماماً ،ليوافق الموسيقي الشاب
َّـق لـه
ويوقِّـع العقـد لتتحق َ
علـى الشـروط ُ
كل ما يليها من
المبتغاة ،لكن مع ّ
الشـهرة ُ
تبعات سلبية كالسقوط في هاوية اإلدمان
على المخدرات والحرمان من الحب الحقيقي
الذي يجده في شخص فتاة ،لكن أورباني
خيـره بينها وبيـن العودة
وي ِّ
يحرمـه منهـا ُ
للفقر والنسيان.
تحو ًال
وستعرف حياة الموسيقي الموهوب ُّ

جذري ًا حينما يتم استدعاؤه للندن ،بعد أن
ُع ِـر َف اسـمه فـي كامل أوروبـا ،كي ُيحِيي
تذوق
سي َّ
ِعّدة حفالت موسيقية بها ،حيث َ
ويتعـرف إلـى ابنـة
لـذة الشـهرة وبريقهـا
َّ
الش ِجي ويقع في حبها
ضيِفه ذات الصوت َّ
ُم ِّ
قدمهـا لجمهوره لتنال إعجابه بغنائها،
وي ِّ
ُ
يتدخـل ليجعـل
لكـن الشـيطان أوربانـي
َّ
اسـتمرار العالقة مستحيالً ،حينما سيرى
هـدد مصالحـه ،بتأليبـه
أن الحـب الوليـد ُي ِّ
لألصوات المحافظة في الشارع والتي ترى
والفّن -عموماً -رجس ًا يجب
في الموسيقى َ
محاربته وفي العشـق رذيلة يلزم القضاء
عليهـا ،وهنا سـيتحالف الشـيطان مع َم ْن
َي َّد ُعـون أنهـم ضـده للقضـاء علـى الجمـال
عبر.
والحـب َ
والف ّ
وم ِّ
ـن في مشـهد جميل ُ
بخصـوص توزيـع األدوار فـي الفيلـم،
ساهم إسناد الدور الرئيسي لعازف الكمان
األميركي -األلماني المعروف ديفيد غاريت
فـي إضفـاء المصداقيـة علـى الشـخصية،
خصوصـ ًا فيمـا يتعلَّـق بـأداء المقاطـع
ذكرنا الممثِّل البريطاني
الموسيقية ،فيما ُي ِّ
جاريـد هاريـس في تقمصه لـدور أورباني
تميـز ألنطونـي هوبكينـس،
الم ِّ
بـاألداء ُ
الممثِّلـة
أمـا
الشـر.
أدوار
فـي
خصوصـ ًا
ُ
الشـابة أندريـا ديك فكانـت ُمبهِرة بجمالها
صدق كمشاهدين
وأدائها العفوي ،بحيث ُن ِّ
غرم بها
أن بإمـكان َ
الفنّـان الموسـيقي أن ُي َ

َحّد الوله .األدوار الصغيرة ُأسندت لممثلين
كالممثِّـل النمسـاوي هيلمـوت
معروفيـن ُ
ّية
بيرغر الذي ارتبطت شهرته وبداياته َ
الفنّ
في الحياة والسينما مع ًا بالمخرج اإليطالي
الكبير لوكينو فيسكونتي ،في دور الكونط
الذي يسـتثمر في موهبة باغانيني مادياً،
والممثِّلة البريطانية جولي ريتشاردسون
ُ
تقمصة
في دور صغير أيضاً ،لكن ُم َّ
ميزُ ،م ِّ
شخصية الصحافية التي ُتالحق باغانيني
لتنجز عنه تحقيق ًا صحافياً .وقد استطاع
ُ
ٍ
بشـكل
المخـرج إدارة مجاميع الكومبارس
جيـد ،نظـرًا لكـون أحـداث الفيلم تـدور في
القرن التاسـع عشـر ،األمر الذي يجعل من
الضروري لفيلم يستوحي أحداث ًا تاريخية
تم توظيفها في
االستعانة بالمجاميع التي ّ
ٍ
بشـكل مقبول.
ِعّدة مشـاهد في الفيلم
تتخلل الفيلم ،سواء كموسيقى تصويرية
أو كمقاطـع يعزفهـا باغانينـي ،موسـيقى
تمت إعادة توزيعها من طرف ديفيد غاريت
َّ
نفسـه باالشـتراك مـع الموسـيقي فرانـك
ٍ
بشكل
عصرية
فاندرهايجدن ،بإضافة آالت
ّ
عاصرة وحداثة ،وأضفت على
بدت أكثر ُم َ
ّية إضافية.
الفيلم
ً
لمحة فنّ
وقد راعى المخرج التوازي والموازنة بين
المشـاهد الداخليـة والخارجيـة ،بحيـث لم
نـوع مـن المسـرحة تغـري بهـا
يسـقط فـي ٍ
هـذه النوعيـة مـن األفالم.
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الجانب اآلخر من األمل

في عالم «كوريسماكي»
جميع البشر الجئون
أمجد جامل
بالرغـم مـن سـيادة مفهـوم سـينما المؤلّـف
علـى السـاحة العالميـة ،ومـن حقيقـة أن
النسـبة األكبـر مـن المخرجيـن اآلن يكتبـون
أفالمهمّ ،إل أن عددًا قلي ًال هم َم ْن يستحقون
التوصيف النقدي الفرنسي للمخرج المؤلِّف
أو ( ،)auteurوالمقصـود هنـا هـو ذلـك
المبـدع صاحـب األسـلوب الـذي ال تخطئـه
ُ
عيـن ُمتابـع أو ُمحـب للسـينما ،ذلـك الـذي
يمتلـك البصمـة فـي أعمالـه ،والثبـات
ليظـل متمسـك ًا بأفـكاره ومبادئـه وذاتيتـه،
ّ
وبعوالمه السينمائية ،وشخوصه ،وأدواته
مـر مـن
الشـكالنية والموضوعيـة ،مهمـا ّ
الوقت .وال ّ
شك أن أستاذ السينما الفنلندية
«آكـي كوريسـماكي» مخـرج فيلـم «الجانـب
اآلخـر مـن األمـل»The Other Side of ،
 Hopeوهو موضوع هذا المقال ،أحد أولئك
صنَّـاع األفلام المعاصريـن.
الِقلّـة مـن ُ
إن أفلام كوريسـماكي تعيـش فـي منطقـة
ُمحايدة بين الكوميديا والمأساة ،بين األمل
والعبث ،تتبع بصرامة مذهب «الريترو» أو
العَراقة ،سواء في التصميم المرئي لألفالم
َ
بكافـة التفاصيل المنتمية إلى عالم معاصر
تختفـي فيـه مظاهـر التكنولوجيـا الحديثـة
وسـطوتها علـى العالقـات اإلنسـانية،
فشـخصيات كوريسـماكي تعيـش فـي
بيئـات أقـرب لتلـك المرسـومة فـي لوحـات
«يوهانـس فيرمـر» ،هي شـخصيات تعيش
بين األنتيكات الرخيصة وال تمتلك حسابات
علـى «تويتـر» و«انسـتغرام» وال تراسـل
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بعضهـا البعـض بنصـوص قصيـرة عبـر
الهواتـف الذكيـة ،هي باختصار شـخصيات
تعيـش األلفيـة بـروح الثمانينيـات (الحقبـة
الفنّـي) .وحتـى في
التـي بـدأ فيهـا مشـواره َ
التكنيك المستخدم في صناعة أفالمه نجده
ُمتمسك ًا بالتصوير عبر أشرطة الخام ،وهو
ليـس فقـط رافضـ ًا للتكنولوجيـا ،بـل عـدوًا
لهـا وللعديـد مـن مظاهـر الماديـة والحداثة،
ويقـول مازحـ ًا أن مسـألة اعتزالـه مرهونـة
بمـا سـتؤول إليـه التكنولوجيا ،ففي الوقت
الذي سـتصل فيه سـطوة الديجيتال لدرجة
تجعلـه ال يجـد معامـل لطبـع أشـرطته مـن
عيار الـ 35ملم ،ستكون التكنولوجيا حينها
قـد كتبـت نهاية مشـروعه السـينمائي.
ولذلـك فهـو مخـرج صاحـب منهـج شـديد
المزاجية ،والمزاجية من أبرز السمات التي
تشعر بها وأنت تتابع أفالمه ،فبرغم معدل
إنتاجـه الغزيـر في الثالثة عقـود الماضية،
برويـة وعلـى
صنعـت ّ
لكنهـا جميعـ ًا أفلام ُ
نـار هادئـة واكتفـت بصخـب التفاصيل .هو
ٍ
مزاجي في ممارسة مهنته لدرجة أنه اشتهر
بصنـع الُثالثيـات ،أي ثالثة أفلام متعاقبة
تجمعهـا التيمـة نفسـها ،وعندمـا ُيسـأل عـن
السـبب يقـول إنهـا حيلـة نفسـية تمنعـه من
الكسـل أو التراخـي فـي إنتاج األفالم بمعدل
عين
منتظـم حيـن ُيلزم نفسـه بإنجـاز عدد ُم َّ
مـن األفالم.
صَنع ُثالثيته األولى بعنوان «البروليتاريا»
َ
أو الطبقـة العاملـة .والثالثيـة األخـرى

بعنـوان «فنلنـدا» ،وكان مـن بينهـا فيلمـه
األشهر «رجل بال ماضي »2002 -الذي فاز
عنـه بالجائـزة الكبـرى مـن مهرجـان «كان»
وترشـح لجائزة األوسـكار في العام التالي
لكنـه قاطـع حفـل توزيع الجوائـز احتجاج ًا
علـى الغـزو األميركـي للعـراق .أمـا ثالثيته
األخيرة فهي بعنوان «الالجئين» ،وقد بدأها
فـي مطلـع العقد الحالـي بفيلم )Le Havre
 ،)2011عـن ماسـح أحذيـة فرنسـي كهـل
قـدم يـد المسـاعدة لصبـي إفريقـي هـارب
ُي ِّ
مـن دولـة الجابـون للبحـث عـن ملجـأ فـي
المدينـة الفرنسـية.
أثنـاء صناعتـه لهـذا الفيلـم لـم يكـن
كوريسـماكي يتوقـع قيـام الربيـع العربـي
وتفجـر واحـدة من أكبـر األزمات المعاصرة
ُّ
لالجئيـن ،تلـك التي ألهمتـه بصناعة الفيلم
الثانـي مـن ثالثيته وهـو «الجانب اآلخر من
األمـل» ،والـذي صـدر هـذا العـام ُليعـرض
فـي مهرجـان برليـن الدولـي ويفـوز بجائزة
الـدب الفضـي ،وهـي ُتمنـح ألفضـل ُمخـرج
فـي المسـابقة.
ترتكـز أحـداث هـذا الفيلم حول شـخصيتين
رئيسـيتين ،األولـى هـي شـخصية «خالـد
علـي» أدى دوره الممثـل الشـاب «شـروان
حجي» ،وهو الجئ سوري هرب من مدينة
حلـب بعـد قصـف منزلـه ومقتل جميـع أفراد
عائلته ما عدا شـقيقته «ميريام» .يجد خالد
نفسه في العاصمة الفنلندية «هلسنكي» عن
طريـق الصدفـة أثنـاء رحلتـه الوعرة بطول

وعرض القارة األوروبية بحث ًا عن شقيقته
التي تاهت عنه أثناء وجودهما على الحدود
الهنغاريـة معـاً ،وتتعقـد األمـور أكثـر حيـن
قابـل طلبـه للجوء في فنلندا بالرفض ،مع
ُي َ
صـدور حكـم قضائـي بترحيلـه إلـى حلـب.
أمـا الشـخصية الثانيـة فهـي «فيكسـتروم»،
تقـدم في العمـر يفترق
وهـو رجـل فنلنـدي ُم ِّ
عـن زوجتـه التـي يحبهـا بسـبب إدمانهـا
للكحوليـات ،ثـم يبـدأ فـي جمـع المـال عـن
طريـق بيـع أغراضـه القديمـة وكسـب مبلـغ
كـون ثـروة
ضخـم مـن لعبـة الكـروتُ ،لي ِّ
فـي مـّدة قياسـية تمكنـه مـن بـدء مشـروع
اسـتثماري بامتلاك وإدارة مطعـم فـي أحد
األحياء بالعاصمة هلسنكي ،لكن المشروع
يبـدأ متعثـراً .فماذا يحدث عندما يضع القدر
هذيـن الشـخصين فـي طريـق واحد؟
رغم التعاطف الواضح من ِقَب ِل كوريسماكي
مع الالجئين وأزمتهم ّإل أنه لم يترجم ذلك
التعاطف سينمائي ًا ليأخذ طابع الشفقة ،فهو
كعادتـه فـي مشـواره ينحاز دومـ ًا للضعفاء
هويتهـم ،هـو يجعـل
والمهمشـين أيـ ًا كانـت ّ
الـرؤوس متسـاوية ويرفـض التعامـل بمبدأ
المنقذ،
ُّ
التفوق األوروبي أو بأن شعبه هو ُ
لذا فعندما ُيسأل في المؤتمر الصحافي الذي
تبع عرض الفيلم في مهرجان برلين عن ما
إذا كان يرى فيلمه يسـتطيع تغيير األمور،
يـرد« :ال أعتقـد أن السـينما تمتلـك مثـل هـذا
التأثيـر الكبيـر علـى المجريـات ،لكـن نيتـي
الصادقة من صناعة هذا الفيلم هي أن أجعل
فكر بأننا جميع ًا متشـابهون ،بأننا
النـاس ُت ِّ
جميعـ ًا بشـر .اليـوم هم الالجئـون ،لكن غدًا
قـد نصبح نحن الالجئين».
فـرق بيـن
تلـك الرؤيـة التـي ال تجـزئ أو ُت ِّ
أنـواع المعانـاة اإلنسـانية هـي مـا ترجمهـا
كوريسـماكي داخـل فيلمـه ،فهـو بطريقتـه
يجعـل الشـخصيات الفنلنديـة هـي األخـرى
تعانـي وتحـارب فـي معركتهـا الخاصـة،
مـر تاريخـه
وهـو شـيء اعتـاد فعلـه علـى ّ
السينمائي برؤيته الناقدة للحضارة الغربية
وللحيـاة فـي مسـقط رأسـه فنلنـدا .هنـا
«فيكسـتروم» الـذي يفتـرق عـن حـب عمـره
ويترك بلدته الصغيرة متجه ًا للعاصمة لبدء
مخاطـرة اسـتثمارية وضـع بها كل أمالكه،
ٍ
بشكل ما ،هو اآلخر الجئاً؟ عامل
أال ُيعتبر،
المطعـم الـذي لـم يصـرف راتبـه لمـدة ثالثة
أشـهر هـو أيض ًا الجئ« .ميـا» الفتاة النادلة

المكافحـة التـي تعول أمها هي أيض ًا الجئة.
إذن ،فخالـد هـو الالجـئ الوحيـد بالمعنـى
السياسـي ،لكنـه ليـس الوحيـد بالمعنـى
اإلنسـاني.
الهـم مـن إطـاره
ينتـزع
هنـا
كوريسـماكي
ّ
السياسـي ويعطيـه طابع ًا إنسـاني ًا عالمياً،
ليؤكـد علـى رسـالته بـأن البشـر فـي كل
مـكان متشـابهون فـي همومهـم ومعاناتهـم
لـذا فهـم بحاجـة ماسـة للتكاتـف ،فمسـاعدة
لا ،ألن األعمـال
تفض ً
اآلخـر واجـب وليسـت ُّ
الطيبة ُتَرّد لصاحبها ،تلك هي الكارما التي
يؤمـن بهـا كوريسـماكي واسـتخدمها كأداة
درامية في فيلمه السابق «لو هافر» ،وأعاد
اسـتخدامها فـي فيلمه األحـدث .خالد يحتاج
إلى فيكسـتروم بقدر حاجة فيكسـتروم إلى
خالـد .تلـك هـي المعادلـة اإلنسـانية التـي
قدمهـا كوريسـماكي.
ُي ِّ
وألنه تخلَّى عن النظرة الفوقية وعن تناول
التفضـل ،فهـو يتخلَّـى
مأسـاة اآلخـر بمبـدأ
ُّ
أيضـ ًا عـن الوسـائل الميلودراميـة إليصـال
القصـة ومنهـا اسـتدرار العواطـف ،فعلـى
العكس جاء اإلطار الكاريكاتوري بكوميدياه
المتحفظة غالب ًا على األحداث ،المرح اآلتي
يتميز
مـن بطـن المأسـاة ،تلك السـمة التـي َّ
بها كوريسماكي ،والتي ُيمكن تلخيصها في
ذلك التتابع المشهدي بعد أن يحكم القاضي
الفنلنـدي برفـض طلـب اللجـوء لخالـد ،ألن
التحريـات تؤكـد أن حلـب آمنة ،ثم نرى في
ّ
عـرض داخـل
ي
إخبـاري
تقريـر
الحـق
مشـهد
ُ َ

معسـكر اإليـواء يرصـد المعـارك الدمويـة
الطاحنـة التـي دارت فـي اليوم نفسـه داخل
حلـب ،تناقـض مونتاجـي ُيدخلنـا في حيرة
هـل نضحـك أم نبكـي؟.
ويواصـل كوريسـماكي تلـك النغمـة
السـاخرة المحببـة فـي مقاطـع أخـرى مـن
عـل أبرزهـا تنـاول ظاهرة انتشـار
الفيلـمَ ،ل ّ
المطاعـم واألكالت اإلثنيـة فـي أنحـاء المدن
تفرقة
األوروبيـة ،حيـث نـرى فـي مشـاهد ُم ِّ
من الفيلم األكالت الشرق أوسطية ،ومطعم ًا
للأكالت الهنديـة ،ثـم األكالت اليابانيـة،
مثـل «السوشـي» الـذي دار حولـه واحـد مـن
أطـرف مشـاهد الفيلـم ،وكأن كوريسـماكي
يريـد التسـاؤل« :إذا كنـا رحبنـا باسـتيراد
نرحب بالبشر
األكالت فلماذا من العسير أن ِّ
أيضـا؟!» والمعـروف عـن كوريسـماكي أنـه
شـديد الولـع بتصويـر أغلـب مشـاهد أفالمه
داخـل المقاهـي والمطاعـم ،مـن الصعـب أن
نجـد فيلمـ ًا له يخلو من مشـهد محوري يدور
داخـل تلـك األماكـن ،وهـو أمـر يتناغـم مـع
همومـه وأفـكاره اإلنسـانية المنحـازة دائم ًا
للطبقـة الفقيـرة ،ومـع شـخصياته التـي
دوم ًا ما تكافح ليس من أجل تحقيق أحالم
عظيمـة ،بـل فقـط مـن أجـل البقـاء والعيش
قرر اختزال
والتمتـع بفتات الحيـاة ،وكأنه َّ
المعركة الطبقية وكفاح أولئك البشر داخل
قدم به الطعام والشراب اللذان
المكان الذي ُي َّ
ُيعـدان بمثابـة الرمـز والتأصيـل ألقصـى
طموحـات شـخصياته.
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تطور
لعبت العمارة األلمانية في فترة ما بين الحربين الكونيتين دورًا مهمًا وكبيرًا في
ُّ
مبادئ العمارة الحديثة وتعزيز مكانتها في المشهد المعماري األوروبي .ويعود الفضل إلى
المعماريين األلمان في تكريس قيم العمارة الحديثة وتسهيل اإلنتاج المعماري ومستواه
المهني الرفيع ،فض ً
وتعدد الطروحات التصميمية.
تنوع
ُّ
ال عن ُّ

العمارة األلمانية

ثورة الباو هاوس
خالد السلطاين
علـــى الرغـــم مـــن ظـــروف الحـــرب
العالميــة األولــى التــي أنهكــت االقتصــاد
وأزمـــت الوضـــع السياســـي
األلمانـــيَّ ،
الداخلـــي ،فـــإن مســـار العمـــارة لـــم
يتوقَّـــف ،حيـــث شـــهدت هـــذه الفتـــرة
ظهـــور تيـــارات معماريـــة عديـــدة
ومتناقضـــة فـــي اآلن نفســـه ســـاهمت
ف ــي تثبي ــت مفاهي ــم «العم ــارة الحديث ــة»
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فـــي ألمانيـــا ،منهـــا شـــيوع ظاهـــرة
المتولِّـــدة عـــن
(ال َ
ْعْدِم َّيـــة ُ )Nihilism
المـــزاج النفســـي العـــام الـــذي انطـــوى
علـــى دمـــار كامـــل ومريـــع وانهيـــارات
كب ــرى ف ــي القي ــم والمفاهي ــم الس ــائدة،
وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ف ــإن تل ــك الفت ــرة
فعـــال لتجمعـــات
امتـــازت بحضـــور َّ
ّيـــة ومعماريـــة مختلفـــة وعديـــدة،
فنّ

اســـتقطبت عـــددًا كبيـــرًا مـــن ممثلـــي
التواقـــة للتغييـــر
(االنتليجنتســـيا)
َّ
والس ــاعية وراء االنغم ــاس ف ــي قضاي ــا
الجديـــة وشـــيوعها،
تبنِّـــى المفاهيـــم
َّ
ومــن هــذه التجمعــات مجموعــة نوفمبــر
ومجموع ــة الرن ــغ -الحلق ــة  Ringالت ــي
ترأســـها المعمـــار غ-هيربنـــغ ،والتـــي
انضـــم إليهـــا معماريـــون عديـــدون
ّ
لقســـم منهـــم شـــأن كبيـــر
ســـيكون
ٍ
ومؤثِّـــر فـــي مســـار العمـــارة الحديثـــة
ُ
أمثـــال فالتـــر غروبيـــوس ،وبرنـــو
ت ــاوت ،ومي ــس ف ــان دي ــر رو ،وهان ــس
شــارون واألخــوة لوكهــردت وغيرهــم..
كم ــا ينبغ ــي أن ُنش ــير ف ــي ه ــذا الص ــدد،
إلـــى خاصيـــة أخـــرى َّاتســـم بهـــا
المش ــهد المعم ــاري األلمان ــي َّ
تتمث ــل ف ــي
المؤسســـات التعليميـــة التـــي
حضـــور
َّ
أخـــذت علـــى عاتقهـــا تأصيـــل مفاهيـــم
العمـــارة الحديثـــة وتأهيـــل معمارييـــن
ومصممي ــن يثق ــون بقي ــم تل ــك العم ــارة
وطروحاتهـــا ،وعلـــى رأس تلـــك
المؤسســـات التعليميـــة تقـــف مدرســـة
َّ
البـــاو هـــاوس  Bauhausالذائعـــة
الصيـــت التـــي مـــن دونهـــا كان مـــن
الصعــب بلــوغ وتحقيــق أهــداف العمــارة
الحديث ــة بمث ــل تل ــك الس ــرعة والنج ــاح.
وتعـــود فكـــرة (البـــاو هـــاوس) إلـــى

بدايـــة القـــرن الســـابق ،عندمـــا شـــعر
بع ــض المهتمي ــن بض ــرورة تقلي ــل وردم
ّي ــة
الفج ــوة بي ــن خريج ــي الم ــدارس َ
الفنّ
(األكاديمي ــات) والتطبيقيي ــن -خريج ــي
ّي ــة الحرفي ــة ول ــزوم إيج ــاد
المعاه ــد َ
الفنّ
نـــوع مـــن العالقـــة والتعـــاون بينهمـــا.
وعندم ــا رأس (ف ــان دي فيل ــدا) المعم ــار
ّيـــة العليـــا
المشـــهور المدرســـة َ
الفنّ
ـن ف ــي الوق ــت ذات ــه ،عمي ــدًا للمعه ــد
وعِي ـ َ
ُ
الحرف ــي للفن ــون التطبيقي ــة ف ــي فايم ــر
 Waimerب ــدا وأن المهم ــة الت ــي طالم ــا
راودت أولئـــك المهتميـــن فـــي دمـــج
المؤسس ــتين التعليميتي ــن ف ــي طريقه ــا
َّ
يتمك ــن م ــن
إل ــى التطبي ــق ،بي ــد أن ــه ل ــم َّ
أيـــة تغييـــرات تذكـــر ،عنـــد ذاك
إجـــراء ّ
اقت ــرح ه ــذا المنص ــب عل ــى غروبي ــوس
الـــذي ســـارع فـــي تطبيـــق إصالحاتـــه
حالم ــا وضع ــت الح ــرب أوزاره ــا ،فق ــام
المؤسســـتين
فـــي عـــام  1919بدمـــج
َّ
ّيـــة العليـــا ،والمعهـــد
التعليميتيـــن َ
الفنّ
مؤسســـة واحـــدة ُدعيـــت
الحرفـــي فـــي َّ
«دار الدولـــة للبنـــاء فـــي فايمـــر»،
واتخـــذت الحقـــ ًا اســـم ًا مختصـــرًا هـــو
ثـــم
«البـــاو هـــاوسّ ،»Bauhaus -
تشـــكلت
الهـــوة التـــي
ســـعى إلـــى ردم
َّ
ّ
ـــن
والف
الخالـــص
ـــن
الف
َ ّ
تاريخيـــ ًا بيـــن َ ّ
التطبيق ــي ،بي ــن العم ــل الي ــدوي وعم ــل

اآللـــة ،وكان فـــي رأي غروبيـــوس
المؤسســـة التعليميـــة ينبغـــي أن
أن
َّ
ُتول ــي اهتمامــ ًا كافيــ ًا لتأهي ــل خريجي ــن
ّي ــة عالي ــة يعرف ــون
يتمتع ــون بثقاف ــة فنّ
جي ــدًا المعلوم ــات النظري ــة والتطبيقي ــة
الخاصــة بالرســم والتصميــم والتكويــن
فـــي الوقـــت ذاتـــه الـــذي عليهـــم أن
يكونــوا أخصائييــن فــي تقنيــات اإلنتــاج
ّيــة
الصناعــي المعاصــر للمنتوجــات َ
الفنّ
متمرســـين فـــي
التطبيقيـــة ،وكذلـــك
ِّ
تشـــييد المبانـــي العامـــة والســـكنية.
تطلَّـــع غروبيـــوس إلـــى إشـــراك
أخصائييـــن مشـــهورين فـــي البرامـــج
التعليميـــة بالبـــاو هـــاوس ،ومـــن
ضمـــن األســـماء التـــي دعاهـــا
للتدري ــس «ايغني ــس ايتي ــن»I. Itten -
االختصاصـــي فـــي معالجـــة المعـــادن،
ليوتيـــل فينغيـــر الرســـام والحفـــار،
و«غيهـــارد ماركـــس  »Marxالنحـــات
والخـــزاف ،و«فاســـيلي كاتدينســـكي-
َّ
 »W. Kandinskyأحـــد مبتدعـــي
التصويـــر التجريـــدي و«بـــاول كلـــي
فضـــا
صـــور وغرافيكـــي،
ً
ُ »P. Kleeم ِّ
كمصـــور
نـــاد
موغلـــي
عـــن وجـــود
ِّ
ـــن
وتزينيـــي ،وأحـــد
مؤسســـي َ
الف ّ
ِّ
التطبيقـــي الجديـــد (فوتـــو  -مونتـــاج).
حـــدده
كان الهـــدف األساســـي الـــذي
َّ

غروبيـــوس هـــو العمـــل علـــى تحســـين
ظـــروف الســـكن المعاصـــر ،والســـير
قدمــ ًا نح ــو أش ــكال جدي ــدة م ــن التم ـ ُّـدن
انطالقـــ ًا مـــن تصاميـــم بســـيطة تتســـم
بقـــدر كبيـــر مـــن االقتصـــاد فـــي المـــواد
والمـــوارد لكـــون الســـكن الجماهيـــري،
حســـب مرجعيـــة غروبيـــوس ،ينبغـــي
أن يخضـــع الشـــتراطات الفكـــر الســـليم
وليـــس إلـــى متاهـــات رومانطيقيـــة
اعتباطيـــة؛ ذلـــك أن أســـلوب اإلنتـــاج
الجدي ــد قائ ــم عل ــى االعت ــراف بأولوي ــة
المالءمـــة الوظيفيـــة ولـــزوم اســـتخدام
الوســـائل الصناعيـــة المعاصـــرة مـــن
أجـــل تقليـــل الكلفـــة ،واألخـــذ بعيـــن
االعتبـــار المتطلبـــات االجتماعيـــة.
تـــم الشـــروع بالدراســـة وفـــق
وعندمـــا ّ
أحـــس غروبيـــوس
الجديـــد،
المنهـــاج
ّ
بلـــزوم إشـــراك الحرفييـــن جنبـــ ًا إلـــى
الفنّانيـــن والمصمميـــن حتـــى
جنـــب َ
يتســـنى للطلبـــة اســـتيعاب أســـاليب
اإلنت ــاج والعم ــل عل ــى إع ــداد النم ــاذج،
ـــم إجـــراء تصليحـــات عليهـــا
ومـــن َث ّ
طبقــ ًا لخصوصي ــة ومتطلب ــات اإلنت ــاج
الصناعـــي الواســـع .وحســـب طلـــب
نظمـــت إدارة
الســـلطات البلديـــة فقـــد َّ
ال ألعم ــال
الب ــاو ه ــاوس معرضــ ًا ش ــام ً
ـن
الط ــاب واألس ــاتذة تح ــت ش ــعار َ
(الف ـ ّ
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والتقنيــة  -وحــدة جديــدة) ،وذلــك عــام
ّ
.1923
كانـــت المعروضـــة األساســـية فـــي
ذلـــك المعـــرض هـــي بيـــت ســـكني مـــن
ط ــراز جدي ــد ،ع ــدل األس ــاتذة والط ــاب
المصممـــون عـــن اســـتخدام األســـاليب
التقليديــة فــي تصميــم المبنــى مقترحيــن
طـــرازًا جديـــدًا لوحـــدة ســـكنية تحـــوي
أدوات منزليـــة اقتصاديـــة ووظيفيـــة
ـدر كبي ــر م ــن البس ــاطة
وأثاث ـ ًا يتس ــم بق ـ ٍ
والراحـــة ،األمـــر الـــذي جعـــل تصميـــم
هـــذا البيـــت ومحتوياتـــه يحـــوزان
عل ــى نج ــاح منقط ــع النظي ــر م ــن ِقَب ــل
تعم ــد زي ــارة المع ــرض
جمه ــور واس ــع َّ
تغيـــرات الكبيـــرة التـــي
الم ِّ
الســـتيعاب ُ
ســـوف تطـــرأ علـــى عمـــارة البيـــوت
الســـكنية وأدواتهـــا المنزليـــة.
السياســـية فـــي
وبتبـــدل الظـــروف
ُّ
ّ
منطقـــة فايمـــر ،وجـــدت إدارة البـــاو
صـــراع دائـــم
هـــاوس نفســـها فـــي
ٍ
مـــع المســـؤولين الجـــدد فـــي البلديـــة
ممـــا اضطـــر غروبيـــوس إلـــى تقديـــم
اســـتقالته مـــن منصـــب مديـــر البـــاو
ه ــاوس ع ــام  ،1924وه ــو األم ــر ال ــذي
ح ــدا بجمي ــع أس ــاتذة الب ــاو ه ــوس إل ــى
إعــان تضامنهــم مــع مديرهــم ،معلنيــن
اســـتعدادهم لتقديمهـــم اســـتقاالتهم
ـا وت ـ ّـم
الجماعي ــة؛ وه ــو م ــا ح ــدث فع ـ ً
غلــق مدرســة البــاو هــاوس فــي فايمــر.
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المهنيـــة الكبيـــرة
علـــى أن الســـمعة
ّ
كمؤسســـة
هـــاوس
التـــي نالهـــا البـــاو
َّ
تعليمي ــة رائ ــدة ف ــي ألماني ــا دفع ــت إل ــى
تقدي ــم اقت ــراح لغروبي ــوس بنق ــل الب ــاو
ه ــاوس إل ــى م ــدن ألماني ــة أخ ــرى ،وق ــد
توال ــت وقت ــذاك دع ــوات عدي ــدة ص ــادرة
عـــن مـــدن مختلفـــة مبديـــة اســـتعدادها
الحتضـــان تلـــك المدرســـة التعليميـــة
الطليعي ــة والس ــماح له ــا بالعم ــل ضم ــن
حـــدود بلديتهـــا ،وكانـــت الدعـــوات
صـــادرة عـــن مـــدن :فرانكفـــورت،
مانهايـــم ،دارمشـــتات وديســـاو ،وقـــد
قب ــل غروبي ــوس مقت ــرح مدين ــة ديس ــاو
ُمعِلنـــا موافقتـــه وزمـــاؤه باالنتقـــال
إليهـــا ،وبعـــد االنتقـــال إلـــى ديســـاو
شـــرع غروبيـــوس بإعـــداد تصاميـــم
مبن ــى خ ــاص لمدرس ــة الب ــاو ه ــاوس،
تـــم افتتاحـــه فـــي ديســـمبر/
والـــذي ّ
كانـــون األول عـــام .1926
ـــل أســـاس البرنامـــج
فـــي ديســـاو َظ ّ
التعليمـــي للمدرســـة هـــو ذاتـــه ،كمـــا
كان فـــي فايمـــر ،أي إيجـــاد تصميـــم
ســـكني مناســـب يعتمـــد علـــى تأثيـــث
عص ــري مري ــح واقتص ــادي ف ــي الوق ــت
نفس ــه .وخ ــال ه ــذه الفت ــرة ،وتحدي ــدا
ف ــي ديس ــاو ،ت ـّـم االنته ــاء م ــن تصامي ــم
ترتك ــز عل ــى أنابي ــب فوالذي ــة ملتوي ــة،
والتـــي ســـرعان مـــا انتشـــرت فـــي
المبان ــي العام ــة والس ــكنية خ ــال فت ــرة

العشـــرينيات.
وعلـــى الرغـــم مـــن النجاحـــات
التصميميـــة المرموقـــة واإلنجـــازات
الكبيـــرة التـــي حقَّقتهـــا مدرســـة البـــاو
هـــاوس فـــإن غروبيـــوس لـــم يكـــن
راضيــ ًا ع ــن المس ــار المهن ــي ال ــذي آل ــت
إليـــه مدرســـة البـــاو هـــاوس ،وهـــو
المس ــار ال ــذي أبع ــده ،باعت ــراف من ــه،
عـــن األهـــداف األساســـية والغايـــات
الرئيســـية التـــي ُأنشـــئ البـــاو هـــاوس
مـــن أجلهـــا ،وهـــي المتمثلـــة فـــي
إيج ــاد حل ــول ناجع ــة لمش ــكلة الس ــكن
عـــن طريـــق توثيـــق العالقـــة بيـــن
المدرس ــة ومنتوجه ــا ،وبي ــن المنظم ــات
والمؤسســـات االقتصاديـــة المعنيـــة
َّ
بالس ــكن الجماهي ــري ،لك ــن غروبي ــوس
صم ــم ف ــي الب ــاو
الم َّ
الح ــظ ب ــأن األث ــاث ُ
هـــاوس بـــات ينظـــر إليـــه كأثـــاث
يفـــرط فـــي اتبـــاع موضـــة الـــزي
الحديـــث ،واســـتعماالته وتصاميمـــه
بات ــت مقتص ــرة عل ــى النخب ــة م ــن دون
أن تصـــل إلـــى الشـــرائح االجتماعيـــة
الواســـعة التـــي كانـــت األســـاس فـــي
مرجعيـــة البـــاو هـــاوس .وقـــد قـــاد
هـــذا الوضـــع غيـــر المرضـــي إلـــى
قـــدم غروبيـــوس اســـتقالته مـــن
أن ُي ِّ
منصـــب مديـــر البـــاو هـــاوس ليخلفـــه
عـــام  ،1926هانـــس ماييـــر (- 1889
الم ِّ
ؤث ــرة
 .)1959الش ــخصية المعماري ــة ُ

فالتر غروبيوس

والقريبـــة مـــن الحركـــة النقابيـــة،
وعبـــر عالقاتـــه المتشـــعبة والمتينـــة
تمكـــن ماييـــر بســـرعة أن يمـــّد جســـور
َّ
االتصـــال مـــع المنظمـــات المعنيـــة فـــي
شـــأن اإلســـكان الجماهيـــري .وفـــي
هـــذه المرحلـــة الحـــت إحـــدى األفـــكار
الرئيس ــية للباوه ــاوس وه ــي دمقرط ــة
الفنـــون التطبيقيـــة التـــي بـــدت قريبـــة
جـــدًا مـــن التحقيـــق.
بيـــد أن الســـلطات البلديـــة فـــي ديســـاو
وتحـــت وطـــأة الظـــروف السياســـية
القائمـــة فـــي عمـــوم ألمانيـــا آنـــذاك
اتخـــذت موقفـــ ًا ســـلبي ًا مـــن نشـــاط
«ماييـــر» ،ومارســـت عليـــه نوعـــ ًا مـــن
التضييـــق ممـــا أفضـــى إلـــى إخراجـــه
م ــن إدارة الب ــاو ه ــاوس ،وق ــد حاول ــت
الســـلطات نفســـها إقنـــاع غروبيـــوس
جـــددًا ّإل أنـــه
لتســـلُّم إدارة المدرســـة ُم َّ
رف ــض ذل ــك مرش ــح ًا المع ــار «لودفي ــك
ميـــس فـــان ديـــر رو» أحـــد أهـــم
التوجه ــات
الش ــخصيات المعماري ــة ذات
ُّ
الجديـــدة حينهـــا.
َّ
واعتبـــارًا مـــن عـــام  1930تـــرأس
«ميـــس» إدارة المدرســـة ،وانتقـــل بهـــا
إلـــى مدينـــة برليـــن عـــام  ،1932إثـــر
اســـتيالء النازييـــن علـــى الحكـــم أو ًال

ف ــي مقاطع ــة سكس ــوني ًا ث ـ ّـم م ــا لبث ــت
أن ُأغلقـــت نهائيـــ ًا عـــام  ،1933بأمـــر
صريـــح مـــن الســـلطات النازيـــة التـــي
اســـتولت وقتـــذاك علـــى الحكـــم فـــي
عمـــوم ألمانيـــا.
…
لق ــد َّ
أث ــرت مدرس ــة الب ــاو ه ــاوس عل ــى
ـور العم ــارة الحديث ــة تأثي ــرًا كبي ــراً؛
تط ـ ُّ
ويعــّد نش ــاط الب ــاو ه ــاوس المهن ــي
إذ ُ
همـــة مـــن
م
حلقـــة
والرائـــد؛
ـــز
مي
الم َّ
ُ َّ
ُ
حلق ــات تكري ــس االتجاه ــات الوظيفي ــة
ويعــّد نش ــاط
ف ــي «العم ــارة الحديث ــة»ُ .
فالتـــر غروبيـــوس ()1969 - 1883
المهنـــي فـــي فتـــرة مـــا بيـــن الحربيـــن
نش ــاط ًا ذا فاعلي ــة ُم ِّ
ؤث ــرة ف ــي المش ــهد
المعم ــاري األوروب ــي ،فباإلضاف ــة إل ــى
تأسيســـه وإدارتـــه لمدرســـة البـــاو
ؤسســة التعليميــة المعماريــة
الم َّ
هــاوس ُ
الرائ ــدة فق ــد كان ُينظ ــر إل ــى مش ــاريعه
مي ــز
الم َّ
التصميمي ــة كأح ــداث له ــا وقعه ــا ُ
ف ــي الوس ــط المعم ــاري ،ولي ــس هن ــاك
ٍ
شـــك بـــأن عمـــارة مبنـــى مدرســـة
مـــن
البـــاو هـــاوس ( )1926 - 1925فـــي
ديس ــاو الت ــي ُن ِّف ـَذت وف ــق تصامي ــم ه ــذا
تمـــرس ُتعـــّد واحـــدة مـــن
الم ِّ
المعمـــار ُ
أنصـــع صفحـــات العمـــارة الحديثـــة،

شـــكلت لغتهـــا التصميميـــة برنامجـــ ًا
إذ
َّ
متكامـــا التجـــاه جديـــد وعقالنـــي فـــي
ً
الممارســة المهنيــة .ذلــك أن غروبيــوس
ارتقــى بحلولــه التصميميــة لمبنــى البــاو
هـــاوس مســـتوى عاليـــ ًا مـــن المهنيـــة
ـــدت
وع َّ
الرصينـــة والحداثـــة الناصعـــة ُ
عمـــارة المبنـــى بمثابـــة «مانفســـتو»
بلي ــغ للقي ــم العقالني ــة والوظيفي ــة ف ــي
العمـــارة.
فـــي عـــام  ،1929شـــارك فالتـــر
غروبيـــوس فـــي مبـــاراة معماريـــة
دولي ــة أعلن ــت عنه ــا جري ــدة «ش ــيكاغو-
تربيـــون »Chicago - Tribune
لتصميـــم مكاتـــب التحريـــر الخاصـــة
بمقـــر الجريـــدة ؛ وشـــارك غروبيـــوس
ّ
بمشـــروع اّتســـمت تكويناتـــه بحلـــول
تفـــردة وغيـــر مألوفـــة ،األمـــر الـــذي
ُم ِّ
أحـــدث صدمـــة عميقـــة لـــدى لجنـــة
التحكي ــم بتغاضي ــه الت ــام ع ــن المب ــادئ
تعـــارف عليهـــا.
الم
والقيـــم المعماريـــة ُ
َ
كانـــت الثيمـــة األساســـية لتكوينـــات
نصبـــة أساســـ ًا علـــى
ذلـــك المشـــروع ُم َّ
إظه ــار المنظوم ــة اإلنش ــائية الحامل ــة،
فجـــاءت النتيجـــة علـــى شـــكل فـــورم
غيـــر مألـــوف للمبنـــى المقتـــرح ،األمـــر
الـــذي أثـــار نقـــدًا حـــادًا وجـــد ًال واســـع ًا
ع ــن م ــدى صوابي ــة العم ــارة الحديث ــة،
وجــدوى طروحاتهــا ،وتشــاء األقــدار أن
تك ــون خصوصي ــة «اللّغ ــة التصميمي ــة»
التـــي انطـــوى عليهـــا مشـــروع
غروبي ــوس مرجعــ ًا لتصامي ــم معماري ــة
كثيـــرة فـــي أميـــركا خـــال العقـــود
الزمنيـــة الالحقـــة.
غـــداة اســـتيالء النازييـــن علـــى الحكـــم
فـــي ألمانيـــا غـــادر غروبيـــوس بلـــده
مهاج ــرًا إل ــى إنجلت ــرا ( ،)1934ث ـّـم إل ــى
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة (.)1937
تقصياتـــه
كل مراحلـــه كانـــت
وفـــي ّ
ِّ
المعماري ــة ف ــي فت ــرة م ــا بي ــن الحربي ــن
شـــأن كبيـــر فـــي تعزيـــز مبـــادئ
ذات
ٍ
«العمــارة الحديثــة» وتكريــس حضورهــا
فـــي الخطـــاب المعمـــاري األوروبـــي
تمـــرس
فحظيـــت شـــخصيته
ٍ
كمعمـــار ُم ِّ
وعـــّد بحـــق أحـــد
باحتـــرام الجميـــعُ ،
ؤسســـي العمـــارة الحديثـــة وممثِّليهـــا
ُم ِّ
الكبـــار.
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أهم المنتجات االنسان ّية على مستوى الممارسة واإلبداع َ
عد َ
الف ّني .واتّخذ
ن التشكيلي من
ّ
يُ ّ
الف ّ
هذا َ
خاصة مع مأسسة هذه الممارسة،
ن في البالد التونس ّية منذ نهاية القرن التاسع عشر،
الف ّ
ّ
الرسامين األوروب ّيين ،برز في البالد التونس ّية خالل الفترة
بُعدًا جديدًا ومحترفًا .وإلى جانب عدد من
ّ
الرسامين التونس ّيين .والرّسم عند التشكيل ّيين التونسيين خالل
االستعماريّة عدد كبير من
ّ
همشة ،وأيضًا على رهانات
الفترة المدروسة كان يُع ِّبر بعمق عن أصوات طبقات اجتماع ّية ُم ّ
خاصة بالط الباي.
السلطة،
ّ

َ
ن التشكيلي التونسي
الف ّ

الفترة االستعماريّة
محمد البشري رازقي
انقســـم التشـــكيليون التونســـيون
خـــال الفتـــرة المدروســـة إلـــى
رســـامي «البـــاط» ويمثّلهـــم
قســـمينّ .
الخياشـــي (.)1942 - 1882
الهـــادي ّ
ورســـامون صقلـــوا موهبتهـــم علـــى
ّ
الرســـمية فـــي
ؤسســـة
هامـــش
ّ
الم َّ
ُ
األدبيـــة أو
الصالونـــات والنـــوادي
ّ
عم ــار
بطريق ــة
ّ
عصامي ــة .ونج ــد منه ــم ّ
فرحـــات ( ،)1988 - 1911وعلـــي بـــن
س ــالم ( )2001 - 1910ويحي ــى الترك ــي
المكـــي (1918
( )1968 - 1901وحاتـــم ّ
 .)2003الســـؤال المطـــروح هـــو كيـــف تفاعـــل
تشـــكيلي ًا مـــع أزمـــة
الفنّـــان التونســـي
َ
ّ
تنوعـــت
وكيـــف
الفرنســـي؟
االســـتعمار
َّ
تغي ــر
الخصائ ــص َ
ّي ــة اس ــتنادًا إل ــى ُّ
الفنّ
الموقـــع االجتماعـــي؟
الخياشــي ()1942 - 1882
ُيع ـّد الهــادي ّ
ـــن التشـــكيلي التونســـي.
رواد َ
الف ّ
مـــن ّ
المنظميـــن
وكان مـــن أوائـــل الطلبـــة
ّ
الفنّـــان الفرنســـي «إيميـــل
لمرســـم َ
بنش ــارت» ف ــي أوائ ــل الق ــرن العش ــرين.
ـــن
الخياشـــي بأســـاليب َ
الف ّ
وقـــد تأثَّـــر ّ
فـــن النهضـــة
الغربـــي ،وبالتحديـــد ّ
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خاص ــة بع ــد أن زار فرنس ــا
األوروبي ــةّ ،
ّ
وإيطالي ــا ،وبع ــد رجوع ــه م ــن أوروب ــا
رســـامي البـــاط
أصبـــح مـــن
ّ
أهـــم ّ
الحســـيني.
أو ًال أن الصـــورة ُرســـمت
نالحـــظ ّ
أمـــا علـــى
ألهـــم رجـــاالت البـــاطّ .
ّ
فنســـجل تأثّـــرًا
التشـــكيلي
المســـتوى
ّ
الغربي ــة،
ـكيلية
ّ
كبي ــرًا بالمدرس ــة التش ـ ّ
خاص ــة عل ــى مس ــتوى تقني ــة الت ــوازن
ّ
الظـــل والضـــوء ،واالمتـــاء
بيـــن
ّ
والفـــراغ ،ومحاولـــة تطبيـــق المنظـــور
الشـــخصية
الخطـــي ،مـــع وضـــع
ّ
ّ
الصــورة.
ـب
ـ
قل
ـي
ـ
ف
ـومة
ـ
المرس
ـة
ـ
المركزي
ّ
ّ
ونستش ـ ّ
ـف م ــن ثب ــات ووق ــار الش ــخص
المرســـوم الثقـــة والهيبـــة المنبثقـــة
الواقعي ــة
م ــن ثناي ــا العم ــل .وال نغف ــل
ّ
الشـــديدة فـــي رســـم تفاصيـــل تقاســـيم
الوجـــه واألوســـمة والثيـــاب.
الخياشـــي أراد
رســـام البـــاط الهـــادي ّ
ّ
شـــخصية
تشـــكيلي ًا عـــن
أن يخبرنـــا
ّ
ّ
رصينــة وواثقــة ووســيمة لرجــل دولــة
ويعـــّد
فـــي فتـــرة أزمـــة واســـتعمارُ .
دعائي ــة
ـن ف ــي ه ــذه الحال ــة وس ــيلة
َ
الف ـ ّ
ّ
مهمـــة للبـــاط التونســـي ،وبطريقـــة
ّ

غيـــر مباشـــرة لالســـتعمار الفرنســـي،
اجتماعيـــة.
وآليـــة تهدئـــة
ّ
ّ
ـــن التشـــكيلي
الف
كان
هـــل
ولكـــن
َ ّ
التاريخيـــة
التونســـي خـــال الفتـــرة
ّ
التوجـــه نفســـه؟
يعبـــر عـــن
نفســـها ّ
ّ
عم ــار فرح ــات نقلن ــا
َ
الفّن ــان التش ــكيلي ّ
هن ــا م ــن من ــاخ الب ــاط إل ــى تمظه ــرات
المعي ــش.
الحي ــاة
ّ
اليومي ــة وتضاري ــس َ
تقليديـــة
ممارســـة
ّوحـــة
ل
ال
وتبـــرز
ّ
مهمـــة ،وهـــي االحتفـــال فـــي
ّ
تونســـية ّ
ـيقية
ـ
موس
آالت
ـتخدام
ـ
باس
ـام
ـ
الع
الحيــز
ّ
ّ
«الزكـــرة» أي المزمـــار
شـــعبية ،وهـــي ّ
ّ
و«الدربوكـــة» أي الطبـــل الصغيـــر.
وه ــذه االحتف ــاالت ُتق ــام ف ــي األع ــراس
العام ــة مث ــل مواك ــب
أو ف ــي االحتف ــاالت ّ
بعـــض الطـــرق الصوفيـــة.
ـكيلي ًا هن ــاك ت ــوازن عل ــى مس ــتوى
تش ـ ّ
خاصـــة بيـــن لـــون الثيـــاب
األلـــوانّ ،
األرضيـــة وألـــوان األدوات
ولـــون
ّ
شـــخصيات
الموســـيقية .والثـــاث
ّ
ّ
تتوج ــه أنظاره ــم إل ــى نقط ــة واح ــدة،
َّ
أي يمي ــن اللوح ــة ،م ــع المحافظ ــة عل ــى
تناس ــق ح ــركات اليدي ــن والقدمي ــن عن ــد
مســـتخدمي «الدربوكـــة».

يحيى التركي ،تونس 1928

بتحركه ــم دائ ــرة
والعازف ــون يرس ــمون ّ
شـــبه مغلقـــة ،والدائـــرة فـــي المفهـــوم
التشـــكيلي تعنـــي االنســـجام ووضـــوح
الرؤيـــة ،ويمكـــن أن تعنـــي الدائـــرة
والضي ــق
ف ــي بع ــض األحي ــان الحي ــرة ّ
أن
وع ــدم مراوح ــة الم ــكان .وال ننس ــى ّ
التونســـية كانـــت لحظـــة رســـم
البـــاد
ّ
اللوحـــة تحـــت االحتـــال الفرنســـي.
عمـــار فرحـــات بمقارنتـــه
َّ
يتميـــز عمـــل ّ
الخياشـــي بأنّـــه عمـــل
الهـــادي
بســـلفه
ّ
الحركيـــة وتنبعـــث منـــه
يرتكـــز علـــى
ّ
أن اللوحـــة
الحيـــاة ،هـــذا دون إغفـــال ّ
تقــّدم لن ــا طبق ــات كادح ــة م ــن الش ــعب
التونســـي خـــال الفتـــرة االســـتعمارية

عكـــس اللوحـــة األولـــى التـــي رســـمت
لنـــا الوزيـــر األكبـــر.
عمـــار
مـــن خـــال هـــذا العمـــل يواصـــل ّ
ّيـــة فـــي التعبيـــر
فرحـــات رحلتـــه َ
الفنّ
اليومي ــة للفئ ــات
ـاة
ـكيلي ًا ع ــن الحي ـ
ّ
تش ـ ّ
وخاصـــة احتفـــاالت
الشـــعبية،
ّ
ّ
«الســـطنبالي مـــن إيقـــاع موســـيقى
الزنــوج» .نالحــظ مــن خــال هــذا العمــل
حضـــورًا آخـــر للـــون األصفـــر ،مـــع
المحافظـــة علـــى التناســـق بيـــن لـــون
األرضي ــة والج ــدران وثي ــاب الراقصي ــن
والمتفرجيـــن .تقنيـــة الرســـم الدائـــري
ّ
حافظـــت أيضـــ ًا علـــى وجودهـــا ،مـــع
التركي ــز ف ــي ه ــذا العم ــل عل ــى تقاس ــيم

وتتب ــع ح ــركات أعض ــاء الجس ــد
الوج ــه
ُّ
خاصــة علــى مســتوى نظــرات
ـة،
الدقيقـ
ّ
موســـيقية
العينيـــن ،مـــع رســـم أدوات
ّ
«الطبالـــة» ،وهـــو الطبـــل
جديـــدة مثـــل
ّ
مهمـــة
ـــة
منزلي
عـــادة
وابـــراز
الكبيـــر،
ّ
ّ
فــي العائلــة التونسـّـية ،وهــي «تبخيــر»
المن ــزل ع ــن طري ــق البخ ــور .واللوح ــة
خاص ــة عل ــى مس ــتوى الثقاف ــة
مهم ــةّ ،
ّ
الماديـــة ،فهـــي تبـــرز نـــوع الثيـــاب
ّ
الملبـــوس خـــال الفتـــرة المدروســـة
مث ــل «السفس ــاري» و«الملي ــة» للم ــرأة،
و«الكبـــوس» ،أي الطربـــوش،
والجبـــة
ّ
ّ
و«البلغـــة»،أي الحـــذاء ،بالنســـبة
للرجـــال.
عم ــار فرح ــات تب ــرز
م ــن خ ــال أعم ــال ّ
بقـــوة ،وهـــي فـــي معظمهـــا
الحركـــة
ّ
ـكيلية مفعمــة بالحيــاة وتهتـّـم
أعمــال تشـ ّ
االجتماعيـــة الكادحـــة،
بالطبقـــات
ّ
خاصـــة التفاصيـــل الدقيقـــة
وتبـــرز
ّ
اليوميـــة .أجـــواء الفـــرح
لحياتهـــم
ّ
أهـــم
والرقـــص ُتعـــّد مـــن
ّ
والتفريـــغ ّ
وســـائل تناســـي الواقـــع االســـتعماري
المؤل ــم ال ــذي تعيش ــه الب ــاد التونس ـّـية.
ُ
االهتمـــام بالطبقـــات الفقيـــرة نجـــد
الفنّـــان يحيـــى
صـــداه أيضـــ ًا لـــدى َ
التركـــي ( .)1968 - 1901فـــي هـــذه
اللّوح ــة الت ــي رس ــمت س ــنة ُ 1931يق ـّدم
الفّن ــان الوج ــه القاس ــي للعاصم ــة
لن ــا َ
التونســـية خـــال االســـتعمار .فعـــن
ّ
طريـــق الثيـــاب الباليـــة للرجـــل،
وقدميـــه الحافيتيـــن ونحالـــة جســـده،
ومحاولتـــه االســـترزاق بســـحره الـــذي
الفّن ــان أزم ــة الب ــاد
يفس ــر لن ــا َ
يّدعي ــهِّ ،
ـكيلية .ه ــذا دون أن نغف ــل
ـ
تش
بطريق ــة
ّ
المهمـــة للوحـــة
التشـــكيلية
الجوانـــب
ّ
ّ
مثـــل إتقـــان رســـم تقاســـيم الوجـــوه
وانثنـــاءات المالبـــس وزخرفـــة البـــاب
والتقس ــيم الثالث ــي للوح ــة بي ــن الرج ــل
عل ــى اليمي ــن والطفلي ــن يس ــارًا والب ــاب
والطري ــق وقّف ــة األفع ــى ف ــي الوس ــط.
قـــدم
يحيـــى التركـــي فـــي هـــذا العمـــل ُي ِّ
ميـــزت
جوانـــب أخـــرى
تشـــكيلية ّ
ّ
التونســـية،
ة
االســـتعماري
الفتـــرة
ّ
ّ
الرســـام إبـــراز الثـــراء
وهـــي محاولـــة ّ
وخاص ــة
ة،
ـي
ـ
التونس
المعم ــاري للب ــاد
ّ
ّ
للمدينـــة العتيقـــة واألســـواق.
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ف ّنانو «البالط» في
البالد التونس ّية
خالل الفترة
االستعماريّة م ّيزوا
أعمالهم بهدوء
شخص ّياتهم
ووقارها،
وتشكيل ّيا تم َّيزت
اللوحات ب ِق ّلة
الحركة والتت ُّبع
الدقيق لقواعد
الرّسم التي
أرستها المدرسة
خاصة
األوروب ّية،
ّ
خالل عصر
النهضة األوروب ّية.
أ ّما ف ّنانو الحياة
اليوم ّية فقد
تم َّيزت أعمالهم
بحضور شخص ّيات
«عاديّة» تترجم
الوضع ّية
االقتصاديّة
واالجتماع ّية
للمجتمع
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يحي ــى الترك ــي م ــن خ ــال ه ــذا الرس ــم
يؤكـــد دائمـــ ًا علـــى الثـــراء العمرانـــي
ِّ
لتونـــس المســـتعمرة .فكأنّـــه يريـــد أن
الهويــة الهندسـّـية للمدينــة
يحافــظ علــى
ّ
ـــل طغيـــان
خاصـــة فـــي ِظ ّ
التونســـيةّ ،
ّ
األوروبي ــة الت ــي
ـاء
ـ
البن
ـرز
ـ
وط
األبني ــة
ّ
الحيـــز العـــام التونســـي منـــذ
اجتاحـــت ّ
الدخــول الفرنســي لتونــس ســنة .1881
يحي ــى الترك ــي م ــن خ ــال ه ــذا العم ــل
خاصيـــة أخـــرى للمجتمـــع
يبيـــن
ّ
ّ
ـتعمارية،
ـ
االس
ـرة
ـ
الفت
ـال
ـ
خ
ـي
ـ
التونس
ّ
والفنّـــان يحـــاول توثيقهـــا وتأريخهـــا
َ
العامـــة
الســـاحة
رســـم
فهـــو
ا.
تشـــكيلي
ّ
ّ
الصـــورة ،ولكنّـــه جعـــل
فـــي أســـفل ّ
ف ــي قل ــب العم ــل جام ــع «أحم ــد ب ــاي»،
وهـــو مجـــاور لمقـــام «ســـيدي محـــرز
الحيـــز
ســـلطان المدينـــة» .تجـــاور
ّ

الســـوق والجامـــع
العـــام،
ّ
وخاصـــة ّ
اآللي ــات
ـي يحي ــل إل ــى أه ـّـم ّ
ومق ــام الول ـ ّ
ِ
التونســـيين
ـــل
ب
ق
مـــن
اعتمـــدت
التـــي
ّ
َ
هويته ــم ف ــي مقاوم ــة
ـى
ـ
عل
ـة
ـ
للمحافظ
ّ
خاص ــة
االس ــتعمار الثقاف ــي الفرنس ــيّ ،
تســـرب العـــادات واألذواق
ـــل
فـــي ِظ ّ
ُّ
الفرنســـية للمجتمـــع التونســـي.
إن فنّانـــي
يمكـــن القـــول فـــي األخيـــر ّ
«الب ــاط» ف ــي الب ــاد التونس ـّـية خ ــال
ميـــزوا أعمالهـــم
الفتـــرة
االســـتعمارية ّ
ّ
شـــخصياتهم ووقارهـــا،
بهـــدوء
ّ
تميـــزت اللوحـــات بِقلّـــة
ا
وتشـــكيلي
َّ
ّ
والتتبـــع الدقيـــق لقواعـــد
الحركـــة
ُّ
الرســـم التـــي أرســـتها المدرســـة
ّ
خاصـــة خـــال عصـــر
األوروبيـــة،
ّ
ّ
أم ــا فنّان ــو الحي ــاة
النهض ــة
ّ
األوروبي ــةّ .
تمي ــزت أعماله ــم بحض ــور
ـد
ـ
فق
ـة
اليومي ـ
َّ
ّ

«الراقصين»
ّ
عمار فرحاتّ :

الوضعي ــة
«عادي ــة» تترج ــم
ـخصيات
ّ
ّ
شـ ّ
واالجتماعيـــة للمجتمـــع
االقتصاديـــة
ّ
ّ
التونســـي خـــال الفتـــرة المدروســـة،
تميـــزت أعمالهـــم بالحركـــة
وتشـــكيلي ًا َّ
ّ
وتنـــوع األلـــوان واألســـاليب
الشـــديدة
ُّ
التشـــكيلية.
ّ

هوام ــش:
 - 1مص ــدر الص ــورة م ــن الموس ــوعة التونس ـّـية:
/mawsouaa.tn/wikiالهادي_الخياش ــي
الفنّية لمدينة تونس:
 - 2المجموعة َ
commune-tunis.gov.tn/publish/
content/article.asp?id=18331
3 - artnet.com/artists/yahia-turki/
past-auction-results

يحيى التركي:
«تونسيات أمام الباب األزرق» ()1929
ّ
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صنعاء ..أسطورة ال تنتهي
هــي مدينتــي ،لــم ُأولــد فــي أحضانهــا ،لكننــي جئــت إليهــا
مــن الريــف ،فكانــت حاضنــة لطفولتــي الباكــرة .عندمــا
رأيتهــا مــن بعيــد ُكنــت علــى ظهــر جمــل حملنــي مــن القريــة
ـي دهشــة مــا تــزال حتــى كتابــة هــذه الكلمــات
فاســتولت علـ ّ
شــدتني قصورهــا العاليــة
تســكنني وتمــأ روحــي.
َّ
ومآذنهــا الســابحة فــي الفضــاء وقبــاب مســاجدها البيضــاء
المغســولة بأشــعة شــمس الظهيــرة ،وزجــاج نوافــد البيــوت
الــذي يتراقــص بريقــه فــي لمعــان يــكاد يخطــف األبصــار،
وســورها الطينــي الــذي يشــبه لــون قشــرة البرتقــال.
بتحوالتــه والصــورة ذاتهــا ثابتــة ومحفــورة
ويمــر الزمــن
ُّ
ّ
فــي الواجــدان كأنمــا التقطتهــا العيــن منــذ دقائــق أو أيــام،
تغيــرات التــي
صيــة علــى المحــو تقــاوم ّ
الم ِّ
وصــارت َع َّ
كل ُ
التطــور بشــقيه المنظــم والعشــوائي ،الخاضــع
أحدثهــا
ُّ
للتخطيــط ،والضــارب فــي الفوضــى.
زرت ُمدنــ ًا كثيــرة ،عربيــة وأجنبيــة ،فــي شــهور الصيــف
وفــي شــهور الشــتاء ،فمــا وجــدت كصنعــاء مدينــة فــي
تتغيــر فيهــا الفصــول
اعتــدال مناخهــا وعذوبــة هوائهــا،
َّ
تظــل أقــرب مــا تكــون لفصــل الربيــع .شــتاؤها
لكنهــا
ّ
تتجــول
زرقــاء
صافيــة
وســماؤها
ممطــر
وصيفهــا
مشــمس
َّ
والرحالــة
ؤرخــون
َّ
الم ِّ
بح ِّرّيــة .كتــب عنهــا ُ
فيهــا الســحب ُ
والشــعراء فأوســعوا فــي مدحهــا واإلعجــاب بموقعهــا
ومناخهــا ،فقــال عنهــا ابــن بطوطــة فــي رحلتــه «إنهــا مــن
أنظــف المــدن أو إنهــا أنظفهــا» ،ووصفهــا القلقشــندي فقــال
«إنهــا مدينــة عظيمــة ُتشــبه مدينــة دمشــق مــن كثــرة مياههــا
تقــدم
الم ِّ
وأشــجارها ،وهواؤهــا معتــدل ،وكانــت فــي الزمــن ُ
ســمى أزال» ،وقــال عنهــا ابــن رســته «هــي مدينــة اليمــن،
ُت َّ
وليــس باليمــن وال تهامــة وال بالحجــاز مدينــة أعظــم منهــا
ا وال أطيــب طعامــ ًا
ا وخيــرًا وأشــرف أصــ ً
وال أكثــر عمــ ً
منهــا».
ذلــك فــي الماضــي ،أمــا فــي العصــر الحديــث فقــد كانــت
ٍ
ولعــدد مــن الشــعراء
مصــدر إلهــام للمبدعيــن مــن أبنائهــا
العــرب .وربمــا كان الشــاعر العربــي الكبيــر ســليمان
كل مــا أدركهــا مــن عــوارض
ـاء بهــا رغــم ّ
العيســى أكثــر احتفـ ً
وتغيــر األحــوال ،وهــو صاحــب هذيــن البيتيــن
الزمــن
ُّ
المشــهورين اللذيــن ُيوجــز فيهمــا شــغفه ووحشــته:
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ُ
والتصقت بها
تحبها ؟ وشوشوني
شعثا ُء من سفر التاريخ غبرا ُء
منكم لم يجد فيها طفولت ُه
م َْن
ُ
وتخترقه -ولو لم ِ
يدر -صنعا ُء

زمــن طويــل  -عــددًا مــن المبدعيــن
لقــد رافقــت  -علــى مــدى ٍ
الك َّتــاب العــرب ،وعــددًا مــن كبــار
والمثقَّفيــن وكبــار ُ
ُ
المبدعيــن األجانــب فــي زيارتهــم لصنعــاء ،وصنعــاء القديمــة
علــى وجــه الخصــوص وتابعــت عــن قــرب أحاديثهــم عنهــا
تنوعــة التــي ال تــكاد تخلــو مــن كلمــة
الم ِّ
وانطباعاتهــم ُ
«ســوريالية» ،وهــو الوصــف الــذي ُتوحــي بــه المدينــة منــذ
الوهلــة األولــى ،وكان المعمــار الخــاص والفريــد الــذي يجمــع
كحــل بالجــص أول مــا يجــذب
الم َّ
بيــن األحجــار واآلجــر ُ
االنتبــاه ،وكان نظــام الحــارات ولولبيــة الشــوارع واألزقــة
عمــا تتركــه المنــازل القديمــة
مصــدر انبهــار وشــغف ،فض ـ ً
ا ّ
التــي تعــود إلــى مئــات الســنين وال تــزال عامــرة بســكانها
يتــرددون علــى
كل ذلــك كان يجعلهــم
مــن انطبــاع حميــمّ .
َّ
بعــض األحيــاء طــوال النهــار وأجــزاء مــن الليــل ليكتشــفوا
تحوالتــه علــى الجــدران والنوافــذ
إيقــاع الوقــت ومــا ترســمه ُّ
ا عــن العقــود الزجاجيــة
ثــم مــا ينبعــث ليــ ً
مــن بهــاءّ ،
لونــة ،ومــا ترســمه مــن لوحــات ُمعلَّقــة فــي
مــن أشــعة ُم َّ
الفضــاء.
وكان الروائــي اإليطالــي المعــروف ألبرتــو مورافيــا ،عندمــا
المــرة األخيــرة عنــد أواســط الثمانينيــات
زار صنعــاء فــي ّ
مــن القــرن المنصــرم يفتــح نافــذة غرفتــه فــي الفنــدق القديــم
مــع ظهــور الخيــوط األولــى مــن ضــوء الفجــر ليتابــع
بانبهــار وجدانــي إلــى األحيــاء
صــورة المدينــة وهــو ينظــر
ٍ
ٍ
القريبــة مــن الفنــدق والبعيــدة منــه فــي شــغف وإعجــاب.
لــم يكــن ألبرتــو مورافيــا شــاعراً ،لكنــه كتــب عــن هــذه
ٍ
مقــاالت حالمــة ال تخلــو مــن الشــعر ،وقــد قــرأت
المدينــة
رجــم منهــا إلــى العربيــة .ورافقتــه ذات صبــاح إلــى
ت
ّ
كل مــا ُ ِ
صنعــاء القديمــة وإلــى الســوق الشــعبي ،أو باألصــح إلــى
األســواق التاريخيــة فــي شــمال المدينــة ليتنــاول طعــام
اإلفطــار هنــاك فــي مطاعمهــا الشــعبية ،حيــث ُيَقـ َّـدم الطعــام
كل مــا
حضــرًا بالطــرق التقليديــة بعيــدًا عــن ّ
وم َّ
ســاخن ًا ُ

شــأنها إلــى مــا بعــد اإلســام .وفــي بيــت شــعر مشــهور مــن
قصيــدة طويلــة ألبــي تمــام يقــول فيــه-:

بيع بروضهِ ،فكأنَّما
ُغني ال َّر ُ

َأ ْه َدى ِإ َل ْي ِه ال َو ْش َي مِ ْن َص ْن َعا ِء

ليــس طبيعي ـاً ،فالرغيــف خــارج فــورًا مــن التنــور ،واللحــم
نــار مــن أعــواد الحطــب ،والفــول
يشــتوي أمامــه علــى ٍ
مطبــوخ بالفحــم الخشــبي ،وذلــك بعــض مــا يتــوق إليــه
زوار المدينــة مــن األجانــب خاصــة.
كثيــر مــن الباحثيــن المعاصريــن يــرون مــن خــال متابعتهــم
تحولــت  -عبــر العصــور  -إلــى
لتاريــخ هــذه المدينــة أنهــا قــد َّ
أســطورة ولهــذا تكاثــرت حولهــا القصــص والروايــات ،فهــي
أقــدم مدينــة ُبنيــت علــى وجــه األرض ،فقــد اختطهــا ووضــع
أساســها ســام بــن نــوح ،لذلــك ُســميت باســمه ،ثــم أضــاف
وجــدد معالمهــا مــن بعــده حفيــده أزال بــن يقطــن بــن
إليهــا
َّ
وســميت باســمه أيضــاً ،وهــي تســميات حاضــرة فــي
نــوح ُ
ـي
األذهــان حتــى الوقــت الحاضــر .وفــي صنعــاء القديمــة حـ ٌ
كبيــر مــا يــزال ُيطلــق عليــه اســم أزال .أمــا عــن تســميتها
صنعــاء ،وهــو أحــدث أســمائها ،فقــد ِقيــل إنهــا كانــت
تطــورة فــي األزمنــة القديمــة ،ســواء
الم ِّ
مهــدًا للصناعــات ُ
مــا يتعلَّــق منهــا بأنــواع الثيــاب والمفروشــات أو اآلالت
ظــل ذلــك
الحربيــة ،كالســيوف والرمــاح والنبــال ،وقــد ّ

صدرهــا المدينــة،
والوشــي مــن أرقــى الثيــاب التــي كانــت ُت َّ
إضافــة إلــى البــرود اليمانيــة ،وكان اســم صنعــاء فــي
القديــم ُينطــق متبوعــ ًا باأللــف والــام «صنعــان» أســوة
بمــا ُيحيــط بهــا مــن جبــال ومناطــق مثــل :غيمــان وعيبــان
وســعوان وذهبــان وهمــدان إلــى آخــره واأللــف والنــون فــي
يؤكــد الضالعــون
آخــر المتســميات عالمــة التعريــف «ال» كمــا ِّ
باللهجــات اليمنيــة القديمــة ،وبعضهــم ُيشــير إلــى أنــه كان
مــؤرخ اليمــن
ويشــير
ِّ
ُينطــق «صنعــو» بإبــدال األلــف واواًُ .
الحســن بــن أحمــد الهمدانــي إلــى أنهــا كانــت أشــهر مدينــة
صناعيــة «وهــي أم اليمــن وقطبهــا ،ألنهــا فــي الوســط منهــا
مــا بينهــا وبيــن عــدن كمــا بينهــا وبيــن َح ـّد اليمــن مــن أرض
نجــد والحجــاز .وكان اســمها فــي الجاهليــة أزال ،ويســميها
أهــل الشــام القصبــه .ويقــول العــرب «ال بــد مــن صنعــاء
وإن طــال الســفر» ..هــذا هــو كالم الهمدانــي بلفظــه ومعنــاه،
ؤرخيــن والجغرافييــن العــرب ،وصنعــاء
الم ِّ
وهــو مــن أثبــت ُ
وتهدمــت،
وأكــوام لمــدن ســبقتها
ركام
َّ
ٍ
الحاليــة تقــوم فــوق ٍ
ـبب
وكلّمــا تهـ َّـدم بيــت مــن بيوتهــا القديمــة أو تتــم إزالتــه لسـ ٍ
أو آلخــر يكتشــف البنــاؤون أنــه كان يقــوم علــى رأس
ٍ
بيــت آخــر ،وأن صنعــاء الحاليــة تقــوم علــى طبقــات مــن
«صنعــاوات» ســابقة .وهــذا مــا أثبتتــه حفريــات البعثــة
األثريــة األلمانيــة التــي أوقفهــا األهالــي عــن مواصلــة الحفــر
بتهمــة أنهــا تســرق الذهــب المدفــون فــي بطــن المدينــة.
أود أن أعــود بالقــارئ إلــى أربعينيــات القــرن الماضــي
وهنــا ّ
وخمســينياته قبــل أن تعــرف صنعــاء الكهربــاء ،ولــم يكــن
ُيؤِنــس لياليهــا ســوى أضــواء النجــوم الخافتــة والقمــر
ــارة
الم ّ
المظلمــة كان َ
عندمــا تكتمــل اســتدارته .وفــي األزقــة ُ
ُعرضــة للتصــادم عندمــا يكــون الســائرون فــي اتجاهيــن
معاكســين ممــا كان يضطــر بعضهــم إمــا إلــى أن يتلــو بعــض
ّيــة حتــى
اآليــات القرآنيــة أو ُي ِّ
ــردد بعــض األغانــي المحلّ
يعــرف الســائرون مكانــه فــا يصدمهــم بجســده ،ويصدمونــه
بأجســادهم .أمــا عــدد الســيارات يومئــذ فلــم يكــن يزيــد علــى
عــدد أصابــع اليديــن وال مــكان لهــا فــي األحيــاء القديمــة.
كمــا كان نصــف الجامــع الكبيــر ،وهــو أقــدم مســجد ُبنــي
فــي اليمــن فــي عصــر الرســولُ ،يضــاء بمصابيــح حجريــة
بالزيــت ،أمــا نصفــه اآلخــر فغــارق فــي الظــام ليكــون مكان ـ ًا
بالتعبــد بعيــدًا عــن العيــون واألضــواء ،وأعتــرف أننــي
الئقـ ًا
ُّ
كنــت أجــد فــي الصــاة فــي ذلــك الجــزء المظلــم مــن الجامــع
حالـ ًـة مــن الطمأنينــة والخشــوع والشــعور بأننــا فــي حضــرة
ــن يرانــا وال نــراه.
مــن
وم ْ
َّ
نتوجــه إليــه بصلواتنــا ودعائنــا َ
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علوم

آلــت جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء لهــذا العــام  2017إلــى ثالثــة علمــاء أميركييــن (بــاري باريــش ،كيــب ثــورن،
راينــر فايــس) تثمينــا لمســاهمتهم البــارزة فــي الكشــف عــن موجــات الجاذبيــة ،لكــن الحــدث أبعــد مــن
ذلــك بكثيــر ،ويشــمل ّ
كل المســاهمين فــي البحــث علــى مــدى أكثــر مــن  100ســنة بالنظريــات والتجــارب
والمالحظــات .وفــي الواقــع ،تســتند العلــوم إلــى معرفــة تراكميــة مــن المشــاريع البشــريّة الكاملــة ،التــي
جمــع وتتكامــل فتعــود بالنفــع علــى الجميــع .وبينمــا آلــت جائــزة نوبــل المرموقــة هــذه الســنة إلــى
تُ ّ
مكتشــفي موجــات الجاذبيــة ،فــإن دراســة هــذه الظاهــرة العجيبــة مازالــت فــي مراحلهــا األولــى.

أخير ًا  ..موجات الجاذبيّة بين أيدينا!
تفــوق اإلنســان فــي طموحــه ومثابرتــه لفهــم
قصــي موجــات الجاذبيــة والبحــث عنهــا يرويــان قصــة
ُّ
تَ ِّ
الكــون؛ وفــي مــا يلــي القصــة باختصــار:

براين غرين *

ف ــي نوفمبر/تش ــرين الثان ــي الماض ــي ،احتف ــل العاَل ــم بالذك ــرى
طـــورت
المئويـــة للنظريـــة النســـبية العامـــة آلينشـــتاين التـــي َّ
نموذجــ ًا جدي ــدًا لفه ــم الجاذبي ــة .كان منه ــج إس ــحاق نيوت ــن ق ــد
يفس ــر كي ــف
ّ
تنب ــأ بالجاذبي ــة بي ــن كتلتي ــن أو مادتي ــن ،لكن ــه ل ــم ِّ
يمكــن لشــيء مــا أن يمتـّد مــن هنــا عبــر مســاحة فارغــة ويســحب
ـا مح ــاو ًال
ش ــيئ ًا آخ ــر م ــن هن ــاك .قض ــى آينش ــتاين عق ــدًا كام ـ ً
تحدي ــد كيفي ــة عم ــل الجاذبي ــة ،وخل ــص أخي ــرًا إل ــى أن الم ــكان
الخفي ــة الت ــي ُتح ـ ِّـرك الجاذبي ــة.
والزم ــان يش ــكالن الي ــد
ّ
يمك ــن اعتب ــار الفض ــاء كالترامبولي ــن ،ث ـّـم نض ــع ك ــرة البولين ــغ
ف ــي منتصف ــه حت ــى ينحن ــي ،ونق ــوم بتوجي ــه ك ــرة زجاجي ــة
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لتســافر علــى طــول مســار المنحنــي .وبالمثــل ،أعلــن آينشــتاين
أنــه بالقــرب مــن أي جســم فلكــي مثــل الشــمس ،تتبــع منحنيــات
فس ــر تش ــابه األرض بك ــرة الزج ــاج-
بيئ ــة الزم ــكان -وه ــو م ــا ُي ِّ
مس ــار ذل ــك المنحن ــي .وبحل ــول ع ــام  ،1919أثبت ــت المالحظ ــات
ـور الرائ ــع ،وجعل ــت م ــن آينش ــتاين عبق ــري
الفلكي ــة ه ــذا التص ـ ُّ
زمان ــه.
دف ــع آينش ــتاين باكتش ــافه المه ــم إل ــى األم ــام .وم ــن أج ــل ذل ــك،
ركـــز علـــى الحـــاالت الثابتـــة :تحديـــد الشـــكل الثابـــت لمنطقـــة
َّ
عينــة مــن المــادة .ولكــن آينشــتاين
م
ـة
ـ
كمي
ـن
ـ
ع
ـئة
ـ
الناش
ـكان
ـ
الزم
ُ َّ
انتقــل بعــد ذلــك إلــى الحــاالت الديناميــة :مــاذا ســيحدث للنســيج

ســـتتحرك وتهتـــز؟ أدرك أنـــه علـــى
الزمكانـــي إذا كانـــت المـــادة
َّ
فتولــد حركاتهــم
ِغــرار األطفــال الذيــن يقفــزون علــى الترامبوليــن ِّ
ـوج إلــى الخــارج ،فــإن المــادة التــي تتحـ َّـرك
موجــات ســطحية تتمـ َّ
تول ــد بدوره ــا موج ــات ف ــي نس ــيج الزم ــكان ث ـ ّـم
به ــذه الطريق ــة ِّ
تتمـــوج إلـــى الخـــارج بدورهـــا .ومنـــذ ذلـــك الحيـــن ،واســـتنادًا
َّ
إلــى النســبية العامــة ،الزمــكان المنحنــي هــو الجاذبيــة ،وموجــة
الزم ــكان المنحن ــي ه ــي موج ــة الجاذبي ــة.
تحـــول النســـبية العامـــة عـــن
موجـــات الجاذبيـــة تمثَّـــل نقطـــة
ُّ
جاذبيــة نيوتــنِّ .
ويمثــل الزمــكان المــرن بالتأكيــد صياغــة جديــدة
ِ
وعميق ــة للجاذبي ــة ،ولك ــن ضم ــن س ــياقات مألوف ــة عل ــى غ ــرار
ـحب الجاذبيــة للشــمس أو
بسـ ْ
 gravitational pullأو مــا ُيعـَـرف َ
األرض ،فــإن توقعــات آينشــتاين ال تختلــف كثيــرًا عــن توقعــات
نيوت ــن ،لك ــن قان ــون الجاذبي ــة لنيوت ــن ل ــم يخب ــر بش ــيء ع ــن
كيفي ــة انتق ــال الجاذبي ــة ،لذل ــك ل ــم يك ــن لمفه ــوم االضطراب ــات
الجاذبي ــة العاب ــرة أي حض ــور ف ــي نظري ــة نيوت ــن.
تشـــككا فـــي تأمالتـــه حـــول موجـــات
آينشـــتاين نفســـه كان ُم
ِّ
خفي ــة م ــن النس ــبية العام ــة
الجاذبي ــة .عن ــد التع ـ ُّـرض لمع ــادالت ّ
للوهل ــة األول ــى ،يك ــون م ــن الصع ــب الفص ــل بي ــن الرياضي ــات
المجـــردة والفيزيـــاء القابلـــة للقيـــاس .كان آينشـــتاين أول مـــن
َّ
أث ــار ه ــذا الج ــدل ،وكان ــت هن ــاك بع ــض اإلش ــارات ب ــأن حت ــى
يتوصـــل إلـــى
آينشـــتاين نفســـهِ ،قبلـــة أنظـــار النســـبية ،لـــم
َّ
فهمهــا بالكامــل .ولكــن بحلــول الســتينيات مــن القــرن العشــرين،
أك ــد العلم ــاء باس ــتخدام أس ــاليب رياضي ــة أكث ــر ِدّق ــة أن موج ــات
َّ
مي ــزة لنظري ــة النس ــبية العام ــة.
م
ـمة
ـ
س
ـت
ـ
كان
ـة
ـ
الجاذبي
ُ َّ
كيـــف ،إذن ،يمكـــن اختبـــار هـــذا التنبـــؤ األيقونـــي؟ فـــي عـــام
 ،1974اكتشــف كل مــن جوزيــف تايلــور وراســل هولــز بواســطة
تلســـكوب أريســـيبو راديـــو ،Arecibo Radio Telescope
النب ــض الثنائ ــي :نجم ــان نيوت ــرون مداري ــان يمك ــن تحدي ــد فت ــرة
مدارهمـــا بِدقّـــة كبيـــرة .واســـتنادًا إلـــى النســـبية العامـــة ،فـــإن
تول ــد خطــ ًا ثابتــ ًا م ــن موج ــات الجاذبي ــة
النج ــوم داخ ــل الم ــدار ِّ
يتســـبب فـــي ســـقوط النجـــوم
ممـــا
الطاقـــة،
التـــي تســـتنزف
َّ
بالقــرب مــن بعضهــا البعــض فتتســارع حركتهــا فــي مدارهــا .وقــد
وبين ــت باألدل ــة ،وإن بش ـ ٍ
ـكل
َّ
أك ــدت المالحظ ــات ه ــذا االفت ــراضَّ ،
كل
ـة.
ـ
ثابت
ـة
ـ
حقيق
ـة
ـ
الجاذبي
ـات
ـ
موج
أن
ـر،
ـ
مباش
ـر
ـ
غي
وتحصــل ّ
َّ
مــن هولــز وتايلــور علــى جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء عــام .1993
وبفض ــل ه ــذا اإلنج ــاز أصب ــح الكش ــف ع ــن موج ــات الجاذبي ــة
همــة شــاقة .وتشــير
ُمغامــرة ُمغريــة أكثــر مــن ذي قبــل ،ولكنهــا ُم ّ
الحس ــابات إل ــى أن ــه بتم ـ ُّـدد موج ــة الجاذبي ــة عب ــر الفض ــاء ،ف ــإن
ويتقلــص بالتنــاوب علــى طــول
ـيتمدد
َّ
ّ
كل شــيء فــي طريقهــا سـ َّ
المحــاور المتعامــدة مــع اتجــاه حركــة الموجــة .فموجــة الجاذبيــة
المتجه ــة مباش ــرة نح ــو الوالي ــات المتح ــدة س ــوف تتم ـ َّـدد حينــ ًا
وتتقلَّـــص أحيانـــ ًا فـــي الفضـــاء بيـــن نيويـــورك وكاليفورنيـــا،
وبيــن تكســاس وداكوتــا الشــمالية .وسيســمح لنــا الرصــد الدقيــق
له ــذه المس ــافات بتحدي ــد مس ــار الموج ــة.
تموجــات بركــة مــاء تضعــف
لكــن التحــدي األكبــر هنــا :علــى ِغــرار ُّ
ـوج الجاذبيــة يتمـ َّـدد عندمــا ينتقــل
عندمــا تبعــد وتتمـ َّـدد ،فــإن تمـ ُّ

عـــادة
بعيـــداً .وبمـــا أن االصطدامـــات الكونيـــة الكبـــرى تحـــدث
ً
بعي ــدًا ج ــدًا عن ــا (لحس ــن الح ــظ) ،فإن ــه بوصوله ــا إل ــى األرض،
ـل
يصب ــح مق ــدار تم ـ ُّـدد موج ــات الجاذبي ــة وضغطه ــا ضعيف ـاًَ -أق ـ ّ
القط ــر ال ــذري .ويك ــون الكش ــف ع ــن مث ــل ه ــذه التغيي ــرات
م ــن ُ
عل ــى ق ــدم المس ــاواة م ــع قي ــاس المس ــافة بي ــن األرض وأق ــرب
نج ــم خ ــارج النظ ــام الشمس ــي بِدّق ــة عالي ــة.
المحاولــة األولــى كانــت تحــت إشــراف جوزيــف ويبــر مــن جامعــة
ميريالن ــد ف ــي الس ــتينيات ،اس ــتخدم فيه ــا أس ــطوانات ألومني ــوم
تعـــددة األطنـــان ،علـــى أمـــل أن تحـــدث صـــدى رقيقـــ ًا
صلبـــة ُم ِّ
علــى ِغــرار شــوكات ضبــط عمالقــة كلمــا عبرتهــا موجــة جاذبيــة.
وبحل ــول أوائ ــل س ــنوات  1970أعل ــن ويب ــر نج ــاح التجرب ــة إل ــى
َحـ ٍّـد كبيــر :أخبــر بــأن موجــات الجاذبيــة كانــت تحــدث رنينـ ًا لــدى
مروره ــا عل ــى آل ــة المكش ــاف وبش ـ ٍ
ـكل يوم ــي تقريب ـاً ،وق ــد أله ــم
ه ــذا اإلنج ــاز الكبي ــر آخري ــن لتأكي ــد ادع ــاءات ويب ــر ،لك ــن بع ــد
يتمكــن أحــد منهــم مــن الكشــف
ســنوات عديــدة مــن المحاولــة ،لــم َّ
ول ــو عل ــى موج ــة واح ــدة.
وقــد ســاهمت ثقــة ويبــر الراســخة فــي نتائجــه ،بعــد فتــرة طويلــة
تبي ــن خ ــاف ذل ــك ،ف ــي بل ــورة رؤي ــة
م ــن جم ــع األدل ــة الت ــي ِّ
غيــرت فكرتنــا عــن المشــهد الكونــي علــى مــدى عقــود .وعلــى َمـّـر
َّ
الســنين ،كان معظــم العلمــاء ،علــى ِغــرار آينشــتاين ،يعتقــدون
أن ــه حت ــى ل ــو ثبت ــت موج ــات الجاذبي ــة ف ــي الواق ــع ،فس ــتكون
ضعيف ــة ج ــدًا وبش ـ ٍ
ـكل يجع ــل م ــن الكش ــف عنه ــا أم ــرًا مس ــتحيالً.
أولئ ــك الذي ــن س ــعوا ف ــي البح ــث عنه ــا كان ــوا م ــن المخدوعي ــن،
صدق ــوا ادعاءاته ــم انطل ــت عليه ــم الخدع ــة.
والذي ــن َّ
ـور ِقّلــة مــن الذيــن
وبحلــول الســبعينيات مــن القــرن العشــرين ،طـ َّ
ال تــزال لديهــم ِعّلــة موجــات الجاذبيــة مخطــط كشــف واعــد أكثــر
مــن ذي قبــل تســتخدم فيــه أشــعة الليــزر لمقارنــة أطــوال نفقيــن
وموجهيــن إلــى بعضهمــا البعــض بزاويــة  90درجــة.
متطابقيــن
ّ
وتتقلــص
ومــن شــأن موجــة جاذبيــة عابــرة أن تتمـ َّـدد فــي نفــق
َّ
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ـا مــن المســافات التــي تقطعهــا أشــعة الليزر
فتغيــر قليـ ً
فــي آخــرِّ ،
كل منهــا .وعنــد إعــادة تجميــع حزمتــي
التــي تطلــق علــى طــول ّ
الليــزر فــي وقـ ٍ
ـت الحــق ،كان النمــط الــذي شـ َّـكله الضــوء حساسـ ًا
كل حزم ــة
لالختالف ــات الدقيق ــة ف ــي ط ــول المس ــار ال ــذي قطعت ــه ّ
غي ــرت موج ــة الجاذبي ــة مس ــارها ،ف ــإن حت ــى
لي ــزر .وف ــي ح ــال َّ
االضط ــراب الضئي ــل ال ــذي ش ـّـكلته س ــيترك نمط ـ ًا ليزري ـ ًا ُمع ـّد ًال
فــي أعقابهــا.
حساســة ،ويمكــن أن َّ
تتأثــر مثــل هــذه
ـا
ـ
ولكنه
ـة
ـ
جميل
إنهــا فكــرة
ّ
التجربـــة بمـــن حولهـــا ،علـــى ســـبيل المثـــال ،آالت التشـــويش
القريبـــة ،الشـــاحنات الثقيلـــة ،وعواصـــف الريـــاح أو األشـــجار
ـل ع ــن ملي ــار
الس ــاقطة .وعن ــد البح ــث ع ــن ف ــوارق طولي ــة تق ـ ّ
م ــن ملي ــار مت ــر ،تصب ــح الق ــدرة عل ــى حماي ــة الجه ــاز م ــن كل
تش ــويش بيئ ــي محتم ــل ،مهم ــا كان طفيف ـاً ،أم ــرًا بال ــغ األهمي ــة.
ـــح الرافضـــون للتجربـــة
وبســـبب هـــذا الشـــرط الضـــروريُ ،مِن َ
ـول اصطي ــاد موج ــة الجاذبي ــة ،حت ــى
مزي ــدًا م ــن التع ــات ،وتح ـ َّ
فــي متــرو أنفــاق نيويــورك الصاخبــة ،مجـ َّـرد مســرحية هزليــة.
ورغ ــم ذل ــك ،حل ــم الفيزيائي ــان األميركي ــان كي ــب ث ــورن وراين ــر
فاي ــس ،وانض ــم إليهم ــا ف ــي وق ـ ٍ
ـت الح ــق الفيزيائ ــي األس ــكتلندي
رونالــد دريفــر ،ببنــاء كاشــف الموجــات الجاذبيــة بحــزم الليــزر،
ووضع ــوا ا ُألس ــس لتحقي ــق حلمه ــم عل ــى أرض الواق ــع.
فـــي عـــام  ،2002وبعـــد عقديـــن مـــن البحـــث والتطويـــر،
المؤسســة الوطنية
واســتثمارات تجــاوزت  250مليــون دوالر مــن
َّ
للعلــوم ،تـّـم نشــر إحــدى العجائــب العلميــة والتكنولوجيــة التــي
شـــكلت (ليغـــو ( )LIGOمرصـــد الموجـــات الثقاليـــة بالتداخـــل
َّ
الليـــزريLaser Interferometer Gravitational Wave
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 )Observatoryفـــي ليفينغســـتون ،لويزيانـــا ،وهانفـــورد،
واشـــنطن .تعمـــل أنفـــاق بطـــول  4كيلومتـــرات علـــى شـــكل
حــرف« »Lعمــاق علــى احتــواء حــزم ليــزر أقــوى  50ألــف مـّـرة
مــن مؤشــر الليــزر القياســي .وســيرتّد الليــزر ذهاب ـ ًا وإياب ـ ًا بيــن
والمبني ــة عل ــى طرف ــي نقي ــض ،به ــدف
مراي ــا العال ــم السلس ــة
ّ
كل
الحصــول علــى أي فــوارق بســيطة فــي الزمــن الــذي يســتغرقه ّ
ش ــعاع إلكم ــال رحلت ــه.
ثـّـم انتظــر الباحثــون كثيــراً ،ولكــن بعــد ثمانــي ســنوات ،ال شــيء
خيبــة لآلمــال بالتأكيــد ،ولكنهــا ُمتوقعــة
َّ
تحقــق .كانــت تجربــة ُم ِّ
م ــن فري ــق البح ــث .وق ــد أظه ــرت الحس ــابات أن  LIGOكان عل ــى
مقرب ــة م ــن الكش ــف عل ــى موج ــات الجاذبي ــة .وف ــي ع ــام ،2010
ُأغلـــق المرصـــد  LIGOلتطويـــره ،وفـــي خريـــف عـــام ،2015
طـــور جاهـــزاً ،وبحساســـية أعلـــى بكثيـــر مـــن
الم َّ
كان المرصـــد ُ
َ
نس ــخته األول ــى .وبش ـ ٍ
ـل م ــن يومي ــن ،رص ــد
ـكل ص ــادم ،بع ــد أق ـ ّ
 LIGOف ــي لويزيان ــا رعش ــة مفاجئ ــة ،وبع ــد س ــبعة مل ــي ثاني ــة
 millisecondsف ــي وق ـ ٍ
ـت الح ــق تح ـ َّـرك الكاش ــف م ـ ّـر ًة أخ ــرى
ف ــي واش ــنطن بالطريق ــة نفس ــها تقريبــاً .كان نم ــط االهت ــزازات
الدقيقــة متطابقـ ًا مــع مــا تنبــأت بــه المحــاكاة الحاســوبية ألمــواج
الجاذبيــة التــي يمكــن أن ينتجهــا الخنــاق النهائــي للحفــر الســوداء
الت ــي تتص ــادم م ــع بعضه ــا البع ــض.
الم َّ
كثــف والعمــل الــدؤوب لدراســة
وبعــد بضعــة أشــهر مــن الجهــد ُ
جميــع التفســيرات األخــرى بعنايــة ،حتــى المســتبعدة منهــا ،كان
ؤكــد :لقــد كانــت اإلشــارة حقيقيــة .وبعــد
هنــاك اســتنتاج واحــد ُم َّ
ق ــرن كام ــل م ــن افت ــراض آينش ــتاين بوجوده ــا ،احتف ــل العال ــم
بــأول عمليــة كشــف مباشــر لموجــات الجاذبيــة بمجهــودات أكثــر

مـــن  1000عالـــم يعملـــون علـــى تجربـــة المرصـــد  . LIGOلقـــد
المتح ـ ِّـرر ألكث ــر م ــن
أمس ــكوا بلحظ ــة م ــن تس ــونامي الجاذبي ــة ُ
ملي ــار س ــنة ،وأث ــر االندم ــاج المظل ــم ف ــي م ــكان م ــا م ــن الس ــماء
الجنوبيــة العميقــة.
صنــف هــذا االكتشــاف
كانــت الحماســة شــديدة؛ والتاريــخ ســوف ُي ِّ
غيــرت مســار العلــم .وألول مـّـرة
كأحــد المنعطفــات القليلــة التــي َّ
من ــذ أن ب ــدأ اإلنس ــان ف ــي البح ــث ف ــي الس ــماء ،استكش ــفنا الك ــون
باس ــتخدام موج ــات ضوئي ــة .والتلس ــكوب ع ـ َّـزز ه ــذه اإلمكاني ــة
إل ــى َح ـ ٍّـد كبي ــر ،وبفضل ــه فتحن ــا أعينن ــا عل ــى روع ــة المش ــهد
وســعنا مــن أصنــاف
الكونــي الجديــد .وخــال القــرن العشــرينَّ ،
اإلشـــارات الضوئيـــة التـــي نكتشـــفها باألشـــعة تحـــت الحمـــراء
والراديــو واألشــعة فــوق البنفســجية والجاما واألشــعة الســينية،
وجميــع أشــكال الضــوء ،ولكــن بأطـ ٍ
ـوال موجيــة خــارج النطــاق
جـــردة .ومـــع هـــذه المراصـــد
الم َّ
الـــذي يمكـــن أن نـــراه بالعيـــن ُ
ـراء وتنوعــاً.
ـ
ث
ـر
ـ
أكث
ـي
الجدي ــدة ،أصب ــح المش ــهد الكون ـ
ً
شـــكلت موجـــات الجاذبيـــة صنفـــ ًا مختلفـــ ًا تمامـــ ًا مـــن
لقـــد
َّ
االستكشــاف الكونــي ،مــع احتمــال أن تكــون لهــا نتائــج أكبــر فــي
المس ــتقبل .م ــن الممك ــن اعت ــراض س ــبيل الض ــوء؛ يمك ــن لم ــادة
ـل الناف ــذة ،أن تمن ــع الض ــوء المرئ ــي .ويمك ــن
غي ــر ش ــفافة ،كظ ـ ّ
لقف ــص معدن ــي أن يمن ــع موج ــات الرادي ــو .لك ــن عل ــى النقي ــض
تتغيــر تقريبـاً.
مــن ذلــك ،الجاذبيــة تنفــذ عبــر ّ
كل شــيء ،دون أن َّ
ـنتمكن ،بالتالــي ،مــن
وباســتخدام موجــات الجاذبيــة كمســبار سـ َّ

دراس ــة العوال ــم الت ــي تق ــع خ ــارج ح ــدود الض ــوء ،مث ــل التداف ــع
الفوض ــوي للزم ــكان نتيج ــة اصط ــدام ثقبي ــن أس ــودين أو ربم ــا
بحـّد ذاتــه ،قبــل
حتــى ســماع الدمدمــة الضخمــة لالنفجــار العظيــم َ
 13.8ملي ــار س ــنة .ف ــي الواق ــع ،أثبت ــت المالحظ ــة الفك ــرة ب ــأن
الثق ــوب الس ــوداء يمك ــن أن ُتش ـ َّـكل أزواجــ ًا ثنائي ــة .وأبع ــد م ــن
ذل ــك ،ق ــد نكتش ــف ،وبش ـ ٍ
ـكل مذه ــل ،ب ــأن المش ــهد المظل ــم آه ــل
بأش ــياء ل ــم تخط ــر عل ــى ب ــال أح ــد إل ــى اآلن.
وبع ــد تركي ــز ش ــبكة أجه ــزة الكش ــف ف ــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم -
إيطاليــا ،ألمانيــا واليابــان قريبـاً ،ومــن المرجح الهنــد -التي تعمل
عل ــى جم ــع البيان ــات ،عل ــى أم ــل أن ينض ــم إليه ــا ف ــي المس ــتقبل
كاشــف هائــل يعمــل فــي الفضــاء ،فــإن قدرتنــا علــى ســبر أغــوار
الكـــون ســـوف تشـــهد قفـــزة أخـــرى عمالقـــة إلـــى األمـــام .إنـــه
أم ـ ٌـر ُمثي ــر للغاي ــة .ال يوج ــد ش ــيء أكث ــر إلهام ـ ًا م ــن قدرتن ــا ،ف ــي
خضــم نضاالتنــا علــى األرض ،علــى البحــث والتســاؤل واإلبــداع
والتفان ــي م ــن أج ــل رؤي ــة القلي ــل م ــن الكثي ــر.
ـــد فـــي
* برايـــن غريـــن ( 9فبرايـــر  )1963عالـــم فيزيـــاء نظريـــة أميركـــي ُوِل َ
رش ــح لنظري ــة الجاذبي ــة الكمي ــة ،وأس ــس ع ــام
نيوي ــورك ع ــام  .1963وه ــو ُم َّ
 2008المهرج ــان العالم ــي للعل ــوم باالش ــتراك م ــع أل ــن أل ــدا.
المصدر :مجلة  ، Smithsonianأبريل 2016
ترجمة :مروى بن مسعود
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صحة

حد..
التو ُّ

ٌ
خلل سلوكي؟
اضطراب عقلي أم
ٌ

المصــاب بهــا بضعــف التفاعــل
عــد طيــف
ُّ
يُ ّ
التوحــد مثــا ًال إلحــدى الحــاالت الشــائكة ،والــذي يتم َّيــز ُ
االجتماعــي والتواصــل مــع األقــران وتكــرار الســلوك النمطــي ،وهــو يُصيــب األطفــال مــا قبــل الثــاث
ســنوات األولــى مــن عمرهــم ،ومــن أعراضــه -باإلضافــة إلــى غيــاب التفاعــل االجتماعــي واالتصــال
الشــعوري والنشــاط التخ ُّيلــي واالنعــزال عــن األطفــال -هنــاك الشــرود والنشــاط الزائــد واإلصــرار علــى
التوحدييــن يصعــب عليهــم فهــم
بشــكل آلــي ،ممــا يعنــي أن األفــراد
الروتيــن وتكــرار حــركات ُمع َّينــة
ُّ
ٍ
كيفيــة التفاعــل مــع اآلخريــن والتعامــل مــع الواقــع االجتماعــي ،وال يُجيــدون معرفــة مــا يُ ِّ
فكــر فيــه أو
ـل نمائــي ،فــإن هنــاك العديــد مــن
يشــعر بــه اآلخــرون .وإذا كان
ُّ
ـص أو خلـ ٍ
ـراب أو نقـ ٍ
التوحــد يُص َّنــف كاضطـ ٍ
فالتوحــد ال يعنــي
التوحــد هــو اختــاف فقــط وطريقــة أخــرى مــن أنــواع الوجــود،
ـت أن
األبحــاث الحديثــة بَ َّي َنـ ْ
ُّ
ُّ
المــرض العقلــي ،مــادام الدمــاغ يشــتغل بطريقــة مختلفــة فقــط ،ذلــك أن هــذا االشــتغال المختلــف ال
ـق فــي نعتــه بالمريــض أو المختـ ّ
يمنحنــا الحـ ّ
ـل عقليــا أو المعتــوه أو المعــاق ،بــل يدفــع فــي اتجــاه احتــرام
المتوحــد وقبولــه كمــا هــو.
خصوصيــة
ِّ

د .خالد طحطح
التوحد
لمحة موجزة عن تاريخ طيف
ُّ

ُتشـــير الدراســـات التاريخيـــة إلـــى أن أول مـــن وصـــف حالـــة
التوحـــد هـــو عالـــم نفـــس الطفولـــة ليـــو كانـــر ، Leo kanner
ُّ
وذل ــك س ــنة 1943م ،حي ــث اس ــتخدم ه ــذا المصطل ــح ألول م ـّـرة،
وذل ــك ف ــي دراس ــاته الت ــي ش ــملت عين ــة م ــن األطف ــال المتخلِّفي ــن
ذهنيـاً ،وجــد مــن بينهــم إحــدى عشــرة حالــة تختلــف فــي أعراضهــا
التخل ــف العقل ــي ف ــي ذل ــك الوق ــت ،وف ــي ع ــام 1944
ع ــن أع ــراض
ُّ
اكتشـــف الطبيـــب النمســـاوي هانـــز اســـبرجر H. ASPERGER
مجموعـــة أطفـــال نمســـاويين يشـــبهون فـــي أعراضهـــم حـــاالت
كانـــر ســـيعرفون الحقـــ ًا باســـمهّ ،إل أنـــه وبســـبب غـــزو ألمانيـــا
كل مـــن
للنمســـا ســـنة  1945لـــم ُتنشـــر لألســـف نتائـــج أبحـــاث ّ
كان ــر واس ــبرجر.
أش ــارت دراس ــة كارن ــر إل ــى وج ــود نس ــبة حوال ــي  50بالمئ ــة
ـؤدي وظائفه ــا الحياتي ــة
م ــن الح ــاالت الت ــي درس ــها مم ــن كان ــت ت ـ ِّ
بص ــورة مقبول ــة نس ــبي ًا س ــواء داخ ــل األس ــرة أو ف ــي المجتم ــع،
ميـــز
بالرغـــم مـــن وجـــود فـــروق فرديـــة بيـــن الحـــاالت .وممـــا ُي ِّ
والتحس ــن ال ــذي
التغل ــب عل ــى إعاقته ــم،
ه ــؤالء األطف ــال صعوب ــة
ُّ
ُّ
تحس ــن نس ــبي فق ــط ،إذ يبق ــى الطف ــل متأّث ــرًا
يط ــرأ عليه ــم ه ــو ُّ
142

السنة العاشرة  -العـدد  121نوفمبر 2017

التوح ــد ال ــذي يعيق ــه ع ــن مزاول ــة أنش ــطته
ط ــوال حيات ــه بمش ــكلة
ُّ
بطريق ــة عادي ــة.
قدمـــت الطبيبـــة النفســـية فـــي
أن
ســـبق
كانـــر
أبحـــاث
قبـــل
َّ
نيوي ــورك لوريت ــا بن ــدر  Loretta benderع ــام 1938م تفس ــيرًا
وتحدثـــت عـــن فصـــام الطفولـــة ،واعتبـــرت المـــرض
للظاهـــرة،
َّ
بمرتبـــة اضطـــراب نفســـي عضـــويُ ،يؤثِّـــر فـــي مســـتوى أداء
الف ــرد ،ول ــه عالق ــة بعام ــل الوراث ــة وعام ــل االس ــتعداد النفس ــي،
وف ــي الس ــتينيات م ــن الق ــرن العش ــرين كان ال ي ــزال يت ــم تش ــخيص
هـــذه الفئـــة باعتبارهـــا ُمصابـــة بالفصـــام الطفولـــي ،ولـــم يتـــم
التراج ــع ع ــن ه ــذا التش ــخيص الخاط ــئ ّإل ف ــي بداي ــة الثمانيني ــات
م ــن الق ــرن ذات ــه.
فـــي ســـنة  1991ســـيصدر العالـــم النفســـي البريطانـــي فـــرث
وقـــدم فيـــه نتائـــج
التوحـــد واآلســـبرجر،
( )frithكتابـــه عـــن
َّ
ُّ
التوح ــد االس ــبرغيري وأعراض ــه
وخالص ــات جدي ــدة ع ــن طي ــف
ُّ
تمـــت إضافـــة متالزمـــة أخـــرى مشـــابهة معروفـــة
ثـــم ّ
الدقيقـــةّ ،
باســـم متالزمـــة ريـــت نســـبة لمكتشـــفها الطبيـــب النمســـاوي
أندريـــاس ريـــت ،حيـــث اكتشـــف وجـــود حـــاالت تختلـــف فـــي
التوحـــد الكالســـيكي.
أعراضهـــا وســـماتها عـــن
ُّ

عينـــة لتحديـــد درجـــة
تســـتخدم اليـــوم معاييـــر ومقاييـــس ُم َّ
المصابي ــن ب ــه .وهن ــاك أن ــواع ُمتع ـ ِّـددة له ــذا
طي ــف
ُّ
التوح ــد ل ــدى ُ
االضطـــراب َأقلَّهـــا ِحـــّدة اضطـــراب متالزمـــة آســـبرجر المذكـــور
التوح ــد ا َألق ـ ّـل نمطي ــة ،يخف ــق
س ــلفاً ،وه ــو طي ــف م ــن أطي ــاف
ُّ
المصـــاب بـــه بتحقيـــق تواصـــل اجتماعـــي رغـــم امتالكـــه لغـــة
ُ
تقدمــه فــي الســن ،وتجعلــه
ســليمة تتطـ َّـور علــى نحــو ســوي مــع ُّ
قـــادرًا علـــى االندمـــاج فـــي العمـــل وســـوق الشـــغل ،أمـــا باقـــي
األن ــواع األخ ــرى فتت ــراوح ِحّدته ــا وتختل ــف بش ـ ٍ
ـكل كبي ــر حس ــب
الحـــاالت.

التوحد
تعاريف
ُّ

ق ـ َّـدم لي ــو كان ــر ف ــي األربعيني ــات م ــن الق ــرن الماض ــي تعريفــ ًا
للتوحــد باعتبــاره اضطرابـ ًا يظهــر منــذ الــوالدة وتتضــح أعراضــه
ُّ
بش ـ ٍ
ـكل واض ــح بي ــن الس ــنتين الثاني ــة والثالث ــة م ــن العم ــر ،حي ــث
يب ــدو الطف ــل -وعل ــى غي ــر الع ــادة -غي ــر ق ــادر عل ــى التواص ــل م ــع
اآلخريــن لغويـاً ،مــع ترديــده بعــض الكلمــات التــي ال معنــى ُمحـ َّـددًا
تكـــررة،
لهـــا ،ويقـــوم فـــي الوقـــت نفســـه بســـلوكيات ّ
نمطيـــة ُم ِّ
ومقاوم ــة ألي تغيي ــر ف ــي بيئت ــه ،م ــع ضع ـ ٍ
ـف واض ــح ف ــي الق ــدرة

علـــى التخييـــل واللعـــب ،أو الربـــط بيـــن األفـــكار واألشـــياء ،وال
يس ــتجيب حي ــن تنادي ــه باس ــمه ،وأحيانــ ًا يضح ــك أو يبك ــي دون
س ــبب ،ولكن ــه يتمت ــع بنم ـ ٍـو جس ــماني ع ــادي.
قـــدم أورنـــز ( )orintzتعريفـــ ًا
وفـــي أواخـــر الثمانينيـــات َّ
التوح ــد اضطراب ـ ًا ف ــي النم ــو ل ــدى األطف ــال
تش ــكيكياً ،حي ــث جع ــل
ُّ
غي ــر مفه ــوم بش ـ ٍ
ـكل دقي ــق ،حي ــث ال ُيق ـ ِّـدم التش ــخيص الكهربائ ــي
أي تغييـــرات كيميائيـــة فـــي المـــخ وال يتـــم رصـــد أي خلـــل فـــي
ٍ
الدمـــاغ ،وال يوجـــد أي مؤشـــر ٍ
خلـــل جينـــي.
دال علـــى
ســيتم الحق ـ ًا تقديــم تعاريــف أكثــر دقــة لهــذا االضطــراب ومنهــا
للتوحـــد ،والتـــي اعتبرتـــه نوعـــ ًا
تعريـــف الجمعيـــة األميركيـــة
ُّ
مـــن اضطرابـــات النمـــو لـــدى األطفـــال ،يظهـــر خـــال الســـنوات
وي ِّ
ؤث ــر بش ـ ٍ
ـكل محس ــوس عل ــى
الث ــاث األول ــى م ــن عم ــر الطف ــلُ ،
األداءيـــن اللّغـــوي والســـلوكي .وتظهـــر األعـــراض تدريجيـــ ًا فـــي
النواحــي االجتماعيــة والتواصليــة العقليــة والمعرفيــة والعاطفيــة
والســـلوكية ،ويســـتمر ذلـــك مـــدى الحيـــاة ،وقـــد تختفـــي بعـــض
األع ــراض وتق ـ ّـل ِحّدته ــا بس ــبب التدريب ــات العالجي ــة والس ــلوكية
المكثّفـــة.
والتعليميـــة ُ
التوح ــد  Autismeالت ــي اش ــتهرت للتعبي ــر
مصطل ــح أو كلم ــة
ُّ
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ع ــن ه ــذا االضط ــراب مش ــتقة ف ــي األص ــل م ــن كلم ــة إغريقي ــة،
وتعن ــي داللتهـــا الـــذات ،والتمحـــور حوله ــا ،وربمـــا ت ـ ّـم اعتمـــاد
عين ــة ،له ــا
ه ــذه الكلم ــة أو المصطل ــح تحدي ــدًا لوص ــف أع ـ ٍ
ـراض ُم َّ
التوحـــد
ارتبـــاط واضـــح بالذاتويـــة واالنغـــاق علـــى الـــذات ،إذ
ُّ
المصــاب ،حيــث يظهــر
يــدل علــى أحــد األوصــاف المرافقــة للطفــل ُ
وكأن ــه يعي ــش ف ــي عالم ــه الخ ــاص ب ــه وح ــده ،دون اعتب ــار لم ــن
يوج ــدون م ــن حول ــه.

التوحد
ما أسباب
ُّ

التوحــد فــي َح ـّد ذاتــه مشــكلة نفســية فقــط ،إذ ال يمكــن
ال ُيع ـّد
ُّ
الجـــزم قطعـــ ًا بـــأن األمـــر يتعلَّـــق بأســـباب وظـــروف التنشـــئة
األبوي ــة أو الوضعي ــة االجتماعي ــة الهش ــة لك ــن يمك ــن أن ُيش ــكل
ذلـــك حاضنـــة مســـاعدة ،غيـــر أن غالبيـــة األبحـــاث تحـــاول
أن ترجـــع األســـباب إلـــى اضطـــراب عمـــل الخاليـــا العصبيـــة
ألســـباب جينيـــة .بالطبـــع توجـــد
واإلنزيمـــات والهرمونـــات أو
ٍ
التوح ــد ،لك ــن يصع ــب إيج ــاد عالق ــة
تفس ــيرات ُمتع ـ ِّـددة ألس ــباب
ُّ
التوحـــد
واضطـــراب
المحتملـــة
األســـباب
ارتباطيـــة دالـــة بيـــن
ُّ
لحــّد اآلن بالرغ ــم م ــن تق ـ ُّـدم العل ــم ،ول ــذا س ــنقتصر عل ــى أش ــهر
َ
التفســـيرات:
التوحـــد ونـــوع التغذيـــة ،حيـــث
التفســـير األول :يربـــط بيـــن
ُّ
يعانـــي بعـــض المواليـــد مـــن حساســـية مفرطـــة تجـــاه مـــادة
الكازيي ــن ،وه ــي موج ــودة بش ـ ٍ
ـكل أساس ــي ف ــي حلي ــب األبق ــار
وتقـــل فـــي حليـــب اإلبـــل ،وكذلـــك مـــادة الكلوتيـــن،
والماعـــز
ّ
وهـــي مـــادة بروتينيـــة موجـــودة بكثـــرة فـــي القمـــح والشـــعير.
وبش ـ ٍ
ـكل غي ــر مفه ــوم يك ــون ه ــؤالء الموالي ــد غي ــر قادري ــن عل ــى
التوح ــد الحقــاً ،وه ــذا التفس ــير
هض ــم المادتي ــن مم ــا ُيس ـ ِّـبب لهم ــا
ُّ
منتش ــر لك ــن تع ــوزه األبح ــاث الدقيق ــة ،بالرغ ــم م ــن أن األطف ــال
بالتوحـــد والخاضعيـــن لحميـــة غذائيـــة خاليـــة مـــن
المصابيـــن
ُّ
ُ
التوح ــد.
ـراض
ـ
أع
ـن
ـ
م
ـر
ـ
الكثي
ـم
ـ
لديه
ـي
ـ
تختف
ـن
ـ
والكازيي
الكلوتي ــن
ُّ
التوح ــد بفت ــرة
ويذه ــب بع ــض الخب ــراء ف ــي التغذي ــة إل ــى رب ــط
ُّ
الحمـــل أو مـــا بعـــد الـــوالدة ،مرجعيـــن الســـبب إلـــى تلـــف فـــي
الجهـــاز الهضمـــي ،ممـــا يعـــوق معـــه امتصـــاص فيتاميـــن ()B6
وغيـــره مـــن العناصـــر الغذائيـــة التـــي تســـاعد علـــى نمـــو المـــخ
ٍ
بشـــكل طبيعـــي.
وتطـــوره
ُّ
بالتوح ــد إل ــى المض ــادات
ـة
ـ
اإلصاب
ـت
ـ
أرجع
ـي:
ـ
الثان
ـير
التفس ـ
ُّ
الحيويـــة الطبيـــة ،فعندمـــا يأخـــذ المولـــود الصغيـــر المضـــاد
يـــؤدي ذلـــك إلـــى القضـــاء علـــى البكتيريـــا النافعـــة
الحيـــوي ّ
يـــؤدي إلـــى تكاثـــر
والضـــارة الموجـــودة فـــي أمعائـــه ،وهـــذا ّ
الفطريـــات التـــي تقـــوم بدورهـــا بإفـــراز المـــواد الكيماويـــة مثـــل
ـا
حم ــض الطرطري ــك واألرابين ــوز ،والت ــي تك ــون موج ــودة أص ـ ً
بكمي ــات مح ــدودة ،وق ــد ُلوح ــظ زي ــادة ونم ــو تكاث ــر الفطري ــات
التوح ــد بس ــبب كث ــرة اس ــتعمال
ف ــي األطف ــال الذي ــن يعان ــون م ــن
ُّ
المضـــادات الحيويـــة ،غيـــر أن هـــذا التفســـير يطـــرح عالمـــات
اســـتفهام كبـــرى ،ذلـــك أن األطفـــال قبـــل الســـنتين نـــادرًا مـــا
يأخـــذون مضـــادات حيويـــة.
تظـــل مـــن أكثـــر األســـباب رواجـــ ًا بيـــن
التفســـير الثالـــث:
ّ
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التوحـــد وبعـــض أنـــواع
الباحثيـــن ،حيـــث يتـــم الربـــط بيـــن
ُّ
اللقاح ــات :لق ــاح (الن ــكاف) و(الحصب ــة) و(الحصب ــة األلماني ــة)،
بالتوحـــد يعانـــون مـــن
المصابيـــن
ُّ
حيـــث ُو ِج َ
ـــد أن األطفـــال ُ
مقارنـــة باألطفـــال اآلخريـــن،
اضطرابـــات فـــي جهـــاز المناعـــة
ً
وهــذه اللقاحــات تزيــد مــن تعزيــز هــذا الخلــل ،وبعــض الدراســات
ف ــي بريطاني ــا وأمي ــركا الش ــمالية أثبت ــت أن هن ــاك عالق ــة بي ــن
التوح ــد وه ــذه اللقاح ــات .كم ــا أن ــه بحس ــاب نس ــبة كمي ــة
ح ــدوث
ُّ
(الزئب ــق) الت ــي تص ــل للطف ــل ع ــن طري ــق تلّق ــي اللقاح ــات ُو ِج ـ َـد
أنهـــا أعلـــى بكثيـــر مـــن النســـبة المســـموح بهـــا حســـب لوائـــح
المنظمـــة العالميـــة واألدويـــة األميركيـــة .وهـــذه النســـبة تعتبـــر
ســـامة وضـــارة بصحـــة الطفـــل ،وقـــد يكـــون الزئبـــق مـــن بيـــن
بالتوح ــد ل ــدى م ــن
ـؤدي فعليــ ًا إل ــى اإلصاب ــة
األس ــباب الت ــي ت ـ ّ
ُّ
لهـــم القابليـــة الجينيـــة لذلـــك.
التفســـير الرابـــع :وهـــو تفســـير يعتبـــر المنشـــأ النفســـي
التوحـــد لـــدى األطفـــال ،ولـــه الكثيـــر مـــن
أساســـي ًا لنشـــوء
ُّ
ـان كثيــرة تتســم البيئــة
المؤيديــن ممــن يذهبــون إلــى أنــه فــي أحيـ ٍ
ِّ
األســرية للطفــل بكونهــا َأقـّـل تفاعليــة وأكثــر جمــودًا وانطوائيــة،
وتفتقــد إلــى الــدفء العاطفــي ،فينشــأ الطفــل فــي جـ ٍـو يفتقــد فيــه
التوح ــد س ــلوك ًا
الرعاي ــة والحن ــان المطلوبي ــن ،فيك ــون س ــلوك
ُّ
تقب ــل الطف ــل عاطفيــ ًا م ــن ِقَب ــل
دفاعيــ ًا نفس ــي ًا أو رد فع ــل لع ــدم ُّ
والدي ــه أو أحدهم ــا ،وبالخص ــوص األم ،وم ــا يترت ــب ع ــن ذل ــك
تتجل ــى ف ــي الخ ــوف والره ــاب والعزل ــة والتأخ ــر
م ــن أع ــراض َّ
العقل ــي وضع ــف النم ــو اللّغ ــوي واالجتماع ــي .ويضاع ــف إدم ــان
الطف ــل عل ــى مش ــاهدة البرام ــج التليفزيوني ــة الغنائي ــة الخاص ــة
باألطف ــال ف ــي وق ــت م ــا قب ــل ال ــكالم نش ــوء االضط ــراب النفس ــي
فيص ــاب
لدي ــه ،حي ــث ُيش ـ ّـكل ذل ــك عائقــ ًا بين ــه وبي ــن الواق ــعُ ،
التوحـــد االنطوائـــي.
باضطـــراب
ُّ
التفســـير البيولوجـــي :يتجـــه أصحـــاب هـــذا التفســـير إلـــى
التوحـــد ناتجـــ ًا عـــن أســـباب جينيـــة مرتبطـــة بالتاريـــخ
كـــون
ُّ
للتوح ــد يعتق ــدون بوج ــود خل ـ ٍـل ف ــي
العائل ــي ،فف ــي تفس ــيرهم
ُّ
بعـــض أجـــزاء المـــخ منـــذ الـــوالدة ،نتيجـــة عوامـــل بيولوجيـــة
مثـــل الجينـــات ،وهـــذا التفســـير يجـــد لـــه الكثيـــر مـــن القرائـــن
والحجـــج الدالـــة ،خاصـــة أن الكثيـــر مـــن األســـر التـــي ُيصـــاب
بالتوحـــد لديهـــم أمـــراض وراثيـــة مشـــابهة مـــن قبيـــل
أفرادهـــا
ُّ
الهـــوس الثنائـــي القطبيـــة والذهـــان والشـــيزوفرينيا ،وهـــي
أم ــراض عقلي ــة مرتبط ــة بالخل ــل ال ــذي ُيصي ــب وظائ ــف الناق ــات
وتش ــير بع ــض الدراس ــات إل ــى أن العدي ــد م ــن األطف ــال
العصبي ــةُ ،
التوحديي ــن لديه ــم أيض ـ ًا اضط ــراب ف ــي مس ــتويات الس ــيروتونين
ُّ
( ،)Sérotonineوالدوباميــن ( ،)Dopamineفهــي مرتفعــة لــدى
تميزيــن بالــذكاء وفــرط نشــاط الحركــة ،ومنخفضــة
الم ّ
ُّ
التوحدييــن ُ
التوحدييــن االنعزالييــن والقليلــي الحركــة ،والذيــن يصابــون
عنــد
ُّ
الحقـــ ًا بالكـــرب واالكتئـــاب الحـــاد .يركـــز التفســـير البيولوجـــي
علـــى محاولـــة إثبـــات االختـــال الوظيفـــي لمراكـــز التحكـــم فـــي
الدمـــاغ نتيجـــة عوامـــل وراثيـــة ،حيـــث يعمـــل نصفـــا القشـــرة
الدماغيـــة بطريقـــة غيـــر طبيعيـــة ،إذ تعمـــل بعـــض الفعاليـــات
لحــّد اآلن ف ــي النص ــف المعاك ــس ،مم ــا
وألس ـ ٍ
ـباب غي ــر معروف ــة َ

يـــؤدي إلـــى خلـــل وتشـــويش فـــي عمـــل المراكـــز الحســـية ،وال
ّ
ـتمرة للوص ــول إل ــى تفس ــير مقن ــع لألس ــباب
ـ
مس
ـاث
ـ
األبح
ـزال
تـ
ّ
التوحـــد.
التـــي تقـــف وراء إصابـــة الطفـــل بطيـــف
ُّ

التوحد
إدماج ذوي
ُّ

وبالرغ ــم م ــن ترس ــانة المذك ــرات واالتفاقي ــات الدولي ــة الت ــي
التوحدييـــن غيـــر أنـــه ال تـــزال هنـــاك
تنظـــم عمليـــة دمـــج فئـــة
ُّ
ِعــّدة صعوب ــات تعي ــق تحقي ــق الدم ــج الكل ــي له ــذه الفئ ــة داخ ــل
بين ــت البح ــوث ح ــول
الم ــدارس
والمؤسس ــات التعليمي ــة ،حي ــث َّ
َّ
اإلعاقــة بصفــة عامــة إلــى كــون نصــف عــدد األطفــال فــي وضعيــة
إعاق ــة ل ــم يتمكن ــوا م ــن ول ــوج التعلي ــم ف ــي بل ــدان العال ــم الثال ــث،
وأن س ــبعين ف ــي المئ ــة منه ــم ل ــم يتج ــاوزوا التعلي ــم االبتدائ ــي
ول ــم ينتقل ــوا إل ــى مس ــتويات أعل ــى ،وه ــو م ــا يط ــرح تس ــاؤالت
كب ــرى ح ــول األس ــباب الت ــي تق ــف وراء ذل ــك.
مـــا هـــي إذن أهـــم الصعوبـــات التـــي تعيـــق نجـــاح سياســـة
التوحدييـــن؟
الدمـــج المدرســـي لألطفـــال
ُّ
تتحك ــم ف ــي فش ــل سياس ــة الدم ــج
م ــن أه ــم الصعوب ــات الت ــي
َّ
الترب ــوي ف ــي العدي ــد م ــن البل ــدان النامي ــة هن ــاك ُّ
التأث ــر الكبي ــر
التوحدييـــن بمســـتوى معرفـــة األســـاتذة باضطرابهـــم
لألطفـــال
ُّ
وغيـــاب اســـتراتيجيات واضحـــة للتعامـــل معهـــم ،فعـــدم درايـــة
التوحـــد ُيؤثّـــر ســـلب ًا
األســـتاذ أو المربـــي باضطرابـــات طيـــف
ُّ
المصابيــن بــه داخــل الفصــول الدراســية .لــذا
علــى دمــج األطفــال ُ
ـتمر
وج ــب إدراج التربي ــة الدامج ــة ف ــي التكوي ــن األس ــاس والمس ـ ّ
للمدرســـين والمربيـــن ،وتشـــجيع انخـــراط ا ُألطـــر التربويـــة فـــي
تدبيـــر األقســـام المدمجـــة .وممـــا يزيـــد مـــن صعوبـــات إدمـــاج
التوحدييـــن كـــون غالبيتهـــم لـــم يتلقـــوا أي تربيـــة خاصـــة
فئـــة
ُّ
بك ــر ع ــن
الم ِّ
قب ــل س ــن التم ــدرس ،ونح ــن نعل ــم أهمي ــة التدخ ــل ُ

طري ــق التربي ــة الخاص ــة ف ــي عملي ــة تس ــهيل الدم ــج الترب ــوي.
تعـــددة فـــي مجـــال طـــرق تدريـــس فئـــة
وهنـــاك اليـــوم طـــرق ُم ِّ
التوحدييـــن بعـــد تصنيفهـــم حســـب قدراتهـــم وإمكاناتهـــم ،ومـــن
ُّ
أهـــم االســـتراتيجيات الحديثـــة فـــي التعامـــل مـــع هـــذه الفئـــات
هنـــاك تقنيـــة  ABAاألكثـــر شـــهرة ومردوديـــة ،وهـــي مجديـــة
ٍ
ثـــم هنـــاك مشـــكل
الم ِّ
بكـــرّ ،
بشـــكل كبيـــر فـــي مرحلـــة التدخـــل ُ
تكيي ــف االمتحان ــات ،والمقص ــود بذل ــك تكيي ــف ظ ــروف اجتي ــاز
االمتحان ــات اإلش ــهادية بم ــا يتناس ــب وه ــذه الفئ ــة وإمكاناته ــا،
إذ يجـــب علـــى األســـئلة أن تراعـــي القـــدرات الذهنيـــة والحركيـــة
توحديـــة
واإلدراكيـــة للتالميـــذ الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبـــات ُّ
عينـــة ،تمنعهـــم لـــدى التعامـــل مـــع مختلـــف الحواجـــز مـــن
ُم َّ
ٍ
وفعالـــة فـــي المجتمـــع علـــى قـــدم
المشـــاركة بصـــورة كاملـــة َّ
المســـاواة مـــع اآلخريـــن.
بالتوح ــد ال يعن ــي فق ــط
المصابي ــن
ُّ
إن التعام ــل م ــع األطف ــال ُ
مس ــاعدتهم عل ــى تج ــاوز صعوب ــات الحي ــاة ،وإنم ــا تحري ــر كام ــل
لقدراتهــم وإمكاناتهــم لتظهــر إلــى الوجــود .وهــذا لــن يتــم فــي ظـّـل
المؤسس ــات التعليمي ــة والتربوي ــة
نظ ــام الع ــزل المف ــروض ف ــي
َّ
المؤسس ــات ف ــي تأهي ــل
خاص ــة-دون تبخي ــس دور بع ــض ه ــذه
َّ
هــذه الفئــات نســبياً -وال فــي أقســام اإلدمــاج التــي ُتعـ ِّـزز اإلقصــاء
والعزلــة عــن المجتمــع .إن الحـّـل يكمــن فــي تحقيــق الدمــج الكامــل
له ــذه الفئ ــة ف ــي الم ــدارس تدريجيــ ًا اعتم ــادًا عل ــى اس ــتراتيجيات
واضح ــة ،خاص ــة م ــع التزاي ــد المقل ــق دوليــ ًا بش ــأن ه ــذه الفئ ــة
ـوع م ــن
م ــن ذوي االحتياج ــات الخاص ــة ،حي ــث ُيص ــاب طف ـ ٌـل بن ـ ٍ
ـا ف ــي العال ــم ،وه ــي نس ــبة
طي ــف
كل  60طف ـ ً
التوح ــد م ــن بي ــن ّ
ُّ
مرتفع ــة ج ــدًا ومخيف ــة ،مم ــا أضح ــى مع ــه لزامــ ًا التس ــاؤل ع ــن
مصي ــر ه ــؤالء األطف ــال ،وع ــن حقه ــم ف ــي التم ــدرس ،وف ــي حي ـ ٍ
ـاة
كريم ــة.
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معاناة العربيّة بين أهلها
د .يارس سليامن معايل

تع ــود ب ــي الذاك ــرة إل ــى أكث ــر م ــن عق ــد م ــن الزم ــان ،عندم ــا
ـظ بابــي ،واســتنهضني ألشــارك فــي برنامــج تربــوي
قــرع الحـ ّ
رائــد علــى المســتوى العربــي ،يهــدف إلــى إحــداث إصالحــات
والتعل ــم ف ــي الم ــدارس .أقبل ــت
عميق ــة ف ــي منظوم ــة التعلي ــم
ُّ
علــى العمــل بحماســة عظيمــة وبإيمــان يقينــي بــأن الوقــت قــد
العربيــة ،التي
حــان إلحــداث تغييــرات جذريــة تعيــد إلــى اللّغــة
ّ
حيز
ـي
ـ
ف
ولو
ـا،
حيويتهـ
كانــت مجــال عملــي فــي هــذا البرنامــج،
ِّ
َّ
ُقطــري صغيــر؛ لتصــل إلــى مصــاف اللّغــات األخــرى ،كمــا يقال
لنــا علــى المنابــر اإلعالميــة وفــي المنتديــات البحثيــة .أعــددت
العــّدة لعمل ــي بالمس ــح المس ــتفيض لمش ــكل ضع ــف الط ـّـاب
العربيــة ،مــع أنــه ُقِتــل بحث ـ ًا وُأ ِ
زهــق خطاب ـاً ،مــن
فــي اللّغــة
ّ
وعامي ــة،
ـة
ـ
فصيح
ـن
ـ
بي
ـة
ـ
العربي
ـم
ـ
تتقاس
ـة
ـ
لغوي
ـة
ازدواجي ـ
ّ
ّ
يتصــف بالتعقيــد ،فــي نحــوه وصرفــه
ـي
ـ
تعليم
ـد
ـ
بتقعي
عبــورًا
َّ
وإمالئــه ،إلــى نصــوص تراثيــة ال تتماشــى مــع روح العصــر،
وأســاليب إنشــائية تنتصــر للشــكل علــى حســاب المحتــوى فكرًا
ِ
وحجاج ـاً ،ف ــي محاب ــاة لألدّل ــة النقلي ــة عل ــى األدّل ــة العقلي ــة،
العربي ــة بلكن ــة أجنبي ــة تنطب ــق
ـج
ّ
إل ــى تزوي ــق لغ ــوي ُيَمْكِي ـ ُ
عليهــا مقولــة حافــظ إبراهيــم فــي قصيدتــه الشــهيرة عــن حــال
العربي ــة قب ــل أكث ــر م ــن ق ــرن م ــن الزم ــان ،عندم ــا ق ــال
اللّغ ــة
ّ
العربي ــة ،ف ــي
ـة
ـ
ّغ
ل
ال
ـد
ـ
جس
ـي
ـ
ف
ـرت
ـ
س
ـد
ـ
ق
ـج»
ـ
اإلفرن
ـة
ـ
«لوث
إن
ّ
عصــره ،كمــا «ســرى لعــاب األفاعــي فــي مســيل فــرات».
وأبــان لــي هــذا المســح أن صلــب المشــكل -كمــا تقول الدراســات
اطلع ــت عليه ــا -يع ــود إل ــى أمري ــن أساس ــيين :مس ــألة
الت ــي َّ
ـزل فــي الخطاب التربــوي العربي
المناهــج ،التــي عـ ً
ختـ ُ
ـادة مــا ُت َ
المـــدرس الـــذي يفتقـــد
ومســـألة
المدرســـي،
بقضيـــة الكتـــاب
ِّ
التأهيــل الــازم ،بحســب هــذا الخطــاب .مــا علينــا ،إذنّ ،إل أن
الجيــد ،و-بالطبع،-
الجيــد ،ونزاوجه باألســتاذ ِّ
نأتــي بالكتــاب ِّ
الجيــدة ،لنصــل إلــى خلطــة تســاعدنا علــى الســير إلــى
اإلدارة ِّ
األم ــام ف ــي مش ــروع اإلص ــاح التعليم ــي .لك ــن الس ــؤال بق ــي
وخاص ـ ًـة ف ــي
يراودن ــي :إذا كان األم ــر بمث ــل ه ــذا الوض ــوح،
ّ
المادّيـــة
ـات
ـ
اإلمكانـ
ســـياق دولـــة قـــادرة علـــى رصـــد جميـــع
ِّ
لتطويـــر التعليـــم ،فلمـــاذا لـــم تنجـــح محـــاوالت التطويـــر أو
المدرس ــون
اإلص ــاح م ــن قب ــل؟ تج ـ َّـددت المناه ــج ،وخض ــع
ِّ
ـا بتوفيــر أســباب
لــدورات تدريبيــة متعاقبــة؛ أليــس هــذا كفيـ ً
العربي ــة وتعلُّمه ــا ،عن ــد أبنائه ــا؟
النج ــاح ف ــي تطوي ــر تعلي ــم
ّ
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كان ــت تجرب ــة التطوي ــر ،ف ــي بدايته ــا ،تق ــوم عل ــى اس ــتبدال
منظومـــة «الكتـــاب  -المنهـــاج» بمنظومـــة «معاييـــر األداء»
قن ــن المع ــارف والمه ــارات الت ــي يج ــب عل ــى الطال ــب أن
الت ــي ُت ِّ
كل س ــنة دراس ــية ،م ــن دون االلت ــزام
يتملَّكه ــا ويتقنه ــا خ ــال ّ
المؤسســة
كل الطــاب فــي
موحــد ،يخضــع لــه ّ
بكتــاب مدرســي َّ
َّ
ـدرس
التعليمي ــة .ه ــذه فك ــرة ثوري ــة ألنه ــا تض ــع الطال ــب والم ـ ِّ
أمـــام مســـاءلة مـــن نـــوع لـــم يتعـــودا عليهـــا ،تنعكـــس علـــى
منظوم ــة االمتحان ــات الت ــي ســـيجري ،م ــن خالله ــا ،تع ـ ُّـرف
إن كان الطالـــب قـــد حقَّـــق مـــا تطلبـــه المعاييـــر منـــه ،وإلـــى
أي درج ــة .ف ــي ه ــذه المنظوم ــة ،ال تأت ــي األس ــئلة م ــن داخ ــل
ّ
موح ــد تعتم ــد علي ــه الم ــدارس.
الكت ــاب؛ ألن ــه ال يوج ــد كت ــاب َّ
ـدرس إل ــى
كن ــت أعتق ــد أن ه ــذه المنظوم ــة كفيل ــة بتوجي ــه الم ـ ِّ
االهتمــام بالمهــارات اللّغويــة ،وإلى اســتخدام المعــارف الذهنية
يطب ــق
كإط ــار مفاهيم ــي ،يس ــتطيع ،الطال ــب م ــن خالله ــا ،أن ِّ
يخِب ــره .كان ش ــعاري،
م ــا خب ــره ف ــي دراس ــته عل ــى م ــا ل ــم ْ
العربي ــة س ــيتعافى عندم ــا تع ـّـم
هن ــا ،أن التعلي ــم ف ــي بالدن ــا
ّ
الشـــكوى ،علـــى خـــاف العـــادة ،بـــأن أســـئلة االمتحانـــات
«ج ــاءت م ــن داخ ــل الكت ــاب ال م ــن خارج ــه»؛ ّإل أن ــه س ــرعان
تب ــددت أحالم ــي ألس ــباب مختلف ــة ،تكاتف ــت عل ــى إفرازه ــا
م ــا َّ
العربي ــة،
ـي
ـ
س
مدر
ـة
ـ
غالبي
ـع
ـ
م
ـاون
ـ
بالتع
ـدارس،
ـ
الم
إدارات
ّ
ِّ
وبدع ــم م ــن األهال ــي .وأكث ــر م ــا أدهش ــني -حّق ـاً -موق ــف ع ــدد
المدرس ــين تج ــاه ه ــذه المنظوم ــة الجدي ــدة.
ال ب ــأس ب ــه م ــن
ِّ
رأى البعـــض ،فـــي هـــذه المنظومـــة ،تهديـــدًا ِمهنيـــ ًا لهـــم.
المدرســين أن اإلصــاح والتطويــر
فســرعان مــا وجــد بعــض ِّ
يتطلَّب ــان تحديثــ ًا ف ــي المع ــارف والمه ــارات ،وه ــو م ــا ل ــم
ولعـــل البعـــض رأى ،فـــي هـــذا
يكونـــوا مســـتعّدين لـــه.
ّ
التحديــث ،تجريــدًا لهــم مــن مهــارات ،اســتثمروا قســط ًا كبيــرًا
م ــن تعليمه ــم وتدريبه ــم وتجربته ــم وماله ــم وجهده ــم ف ــي
اكتس ــابها وصقله ــا ،وكأنه ــم -بالتن ــازل عنه ــا -ق ــد ُس ــلبوا
هـــذا التأطيـــر ،بحســـب التعبيـــر المغاربـــي ،وأهـــدروا هـــذا
األمّيـــة المهنيـــة التـــي
االســـتثمار ،وعـــادوا إلـــى نـــوع مـــن ِّ
ـوض نظرته ــم إل ــى أنفس ــهم؛ له ــذا الس ــبب وص ــف ه ــؤالء
تق ـ ّ
التطوي ــر (بقناع ــة أو م ــن دون قناع ــة) ،بأن ــه هج ــوم عل ــى
الت ــراث ،وأن ــه محاول ــة ،م ــن قّل ــة قليل ــة ،الس ــتبدال ه ــذا
تهدد األســاس
المهمــة ،بأفكار ال ِّ
التــراث ،أو بعــض عناصــره ّ

المعرف ــي والس ــيميائي /الترمي ــزي ال ــذي تق ــوم علي ــه اللّغ ــة
العربي ــة فق ــط ،ب ــل دوره ــا ،أيضــاً ،ف ــي بن ــاء الش ــخصية
ّ
العربي ــة وقدس ــية
ـة
ـ
األم
ـة
ـ
عظم
ـتمرارية
ـ
اس
ـي
ـ
وف
ـة،
ـ
العربي
ّ
ّ
ّ
الدي ــن اإلس ــامي الحني ــف.
أي مجتمــع ،فــي
إن هــذا النــوع مــن المقاومــة جــزء مــن حركــة ّ
كل ه ــذه األح ــوال ،تك ــون المقاوم ــة
حال ــة مث ــل ه ــذه .وف ــي ّ
ذات طابـــع أيديولوجـــي؛ ألنهـــا ترتكـــز إلـــى مجموعـــة اآلراء
والمعتق ــدات وال ــرؤى الت ــي تس ــود ل ــدى فئ ــات عريض ــة ف ــي
وتحركه ــا للتأثي ــر ف ــي سياس ــة الدول ــة اللّغوي ــة،
المجتم ــع،
ِّ
بمقاومـــة التحديـــث ،بوصفـــه خطـــرًا علـــى المجتمـــع ،يبـــدأ
المقدســات .إن هــذا االســتخدام الذرائعي
باللّغــة ،وينتهــي بأعـّـز َّ
للثقاف ــة المجتمعي ــة يق ــع ف ــي صل ــب األيديولوجي ــا اللّغوي ــة؛
فالفـــرق بيـــن األيديولوجيـــا اللّغويـــة والثّقافـــة اللّغويـــة هـــو
ـوة كامن ــة ف ــي المجتم ــع إل ــى
تحوي ــل األول ــى للثاني ــة ،م ــن ق ـ ّ
العامــة فــي الفضــاء اللّغوي،
قـّ
ـوة فاعلــة فــي صنــع السياســات ّ
وهــذا مــا حصــل -بالضبــط -فــي الحالــة التــي نحــن بصددهــا.
أم ــا األهال ــي فق ــد انضم ــوا إل ــى حلب ــة الص ــراع ف ــي م ــؤازرة
ّ
المدرســـين؛ ليـــس عـــن علـــم ودرايـــة بأساســـيات التحديـــث
ِّ
والتطويــر ،بــل ألن األيديولوجيــا اللّغوية الســائدة في المجتمع
ّقافيــة
فعلــت فيهــم فعلتهــا .كانــت المــؤازرة فــي منظومتهــم الث ّ
وتمســـك ًا بمـــا هـــو ثابـــت ضـــّد
للحـــق علـــى الباطـــل،
نصـــرة
ّ
ُّ

وكل ضالل ــة ف ــي الن ــار.
ـكل بدع ــة ضالل ــة ّ
م ــا ه ــو دخي ــل؛ ف ـ ّ
وكان ــت ،م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،انتص ــارًا لم ــا يعرف ــون عل ــى م ــا
المدرســين الذيــن توّلــوا دور
ال يعرفــون ،تحــت تأثيــر جماعــة
ِّ
الوســيط والمحـ ِّـرض األيديولوجــي ،فــي آن واحــد ،فــي رســم
السياس ــات اللّغوي ــة .واألده ــى واألم ـّـر التق ــاء المصال ــح بي ــن
الطرفي ــن ف ــي أم ــر ال ــدروس الخصوصي ــة ،والت ــي أصبح ــت
ممارســـة مجتمعيـــة ،ينـــال المـــدرس ،مـــن خاللهـــا ،الربـــح
المـــادي ،ويقبـــل بهـــا األهالـــي علـــى مضـــض؛ انطالقـــ ًا مـــن
ّ
اعتقاده ــم أن ه ــذه ال ــدروس ه ــي ف ــي مصلح ــة أبنائه ــم ،وأن
ـوة،
عــدم تزويدهــم بهــا إخــال بعــرف اجتماعــي وبواجــب األبـّ
وكأنــه عقــوق مــن اآلبــاء لألبناء .جــاءت منظومــة معايير األداء
لتتحـّدى هــذا العــرف ،ألن الــدروس الخصوصيــة تتبــع الكتــاب
المدرس ــي ،وتربط ــه ربطــ ًا عضويــ ًا باالمتحان ــات المدرس ــية
ضمــن منظومــة أن األســئلة «تأتــي مــن داخــل الكتــاب» .وبمــا
أن المنظومـــة الجديـــدة أحدثـــت قطيعـــة بيـــن هيمنـــة الكتـــاب
الموح ــد واالمتح ــان؛ ألن األس ــئلة س ــتأتي م ــن خ ــارج الكت ــاب
َّ
المدرســين واألهالي ،ألن
من
عنيفة
ـة
ـ
المقاوم
ـاءت
ـ
ج
،
ـرورة
ضـ
ً
ِّ
يتعلــق بـــ «قطــع األرزاق» عنــد األســاتذة ،وبخــذالن
كان
ـر
ـ
األم
َّ
ـادي مــع
اآلبــاء أبناءهــم ،عنــد األهالــي .هنــا ،نــرى تداخــل المـ ّ
األخالقــي ،واأليديولوجــي مــع الثّقافــي ،ودورهــا جميع ـ ًا فــي
صياغ ــة السياس ــات اللّغوي ــة عل ــى أرض الواق ــع.
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المصطلحات الغربيّة
فجوة الترجمة إلى اللّغة العربيّة
د .رشيد سوسان

م ــن اإلش ــكاالت الت ــي أجم ــع عليه ــا الدارس ــون المعاص ــرون
العربي ــة
«الغيري ــة» إل ــى اللّغ ــة
أن عملي ــة نق ــل المصطلح ــات
ّ
ّ
ـن يــرى أنهــا
ـ
م
ـاك
ـ
هن
ـن،
ـ
لك
ً.
ا
ـير
ـ
يس
صعبــة جـّداً ،وليســت أمــرًا
َْ
ـكل أي حــرج ،أو عائــق .يقــول فتحــي جمعــة:
يســيرة وال ُتشـ ِّ
العربيــة ،فهــي
ـى
ـ
إل
ـا
ـ
نقله
ـة
ـ
وصعوب
ـات
ـ
المصطلح
«أمــا قضيــة
ّ
ـا
ـل ،وق ــد اتخ ــذت س ــبيلها ف ــي ذل ــك فع ـ ً
مش ــكلة يس ــيرة الح ـ ّ
بجهــود ُمباركــة موصولــة مــن المجامــع اللّغويــة ،وغيرهــا مــن
العربي ــة ،الت ــي أعط ــت قضي ــة اللّغ ــة م ــا
المؤسس ــات العلمي ــة
ّ
َّ
تســتحقه مــن عنايــة واهتمــام ،فمــا ينبغــي أن نجعلهــا عائقـاً،
يعوقن ــا ع ــن الس ــير الثاب ــت الخط ــى ف ــي طري ــق الحض ــارة،
معبريــن عــن ذاتنــا العلميــة بلغتنــا ال بلغــة غيرنــا»(.)1
إن م ــا ذه ــب إلي ــه الدكت ــور فتح ــي جمع ــة أم ـ ٌـر يحت ــاج إل ــى
تخصص ــون ف ــي مج ــال
نق ـ ٍ
الم ِّ
ـاش علم ـ ٍ
ـي ج ــاد ،يش ــارك في ــه ُ
علــم المصطلــح؛ ألن ذلــك اليســر فــي نقــل المصطلحــات إلــى
أكــد الدكتــور فــي رأيــه المحتــرم ،أمــر ال نــراه في
العربيــة ،كمــا َّ
ّ
ـبياً،
ـ
نس
ـراه،
ـ
ن
ـا
ـ
ولكنن
ـي،
ـ
واألدب
ـي،
ـ
والعلم
ـري،
واقعنــا الفكـ
ّ
فــي مجــال ترجمــة اللّغــات ،وليــس المصطلحــات والمفاهيــم
ـورًا عظيمــاً ،إذ يت ــم تولي ــد مئ ــات
الغربي ــة ،الت ــي تع ــرف تط ـ ُّ
ّ
والتخصصات ...مما
يوميـاً ،فــي مختلف العلــوم
ُّ
المصطلحــات ّ
يعنــي أن ترجمــة المصطلحــات والمفاهيــم ليســت يســيرة؛ ألن
«ترجمــة المصطلــح ُتعـّد اقتــدارًا يفــوق القــدرة اللّغويــة ،ذلــك
أنه ــا تس ــتنفر مع ــارف أخ ــرى ،غي ــر ُلغوي ــة ،يقتضيه ــا إدراك
المعنــى ،كمــا أن اإلحاطــة بخصوصيــة النصــوص وتغايرهــا
تســتلزم فهم ـ ًا عميق ـ ًا لطريقــة تشـ ُّـكل تلــك النصــوص وبنائهــا
فــي اللّغــة األم»(.)2
البـــّد ،إذاً ،مـــن اقتحـــام عقبـــة الترجمـــة وخـــوض غمارهـــا،
الغربيــة واســتقدامها ،كلّمــا دعــت الضــرورة
لتقريــب المفاهيــم
ّ
إلــى ذلــك .لكــن الســؤال المطــروح :مــن هــو األحــق بالترجمــة؟
ومــن ذا الــذي يســتطيع نقــل المفاهيــم والمصطلحــات بأمانــة
عــن طريــق الترجمــة؟ إن األحــق ،بالطبــع ،بذلــك هــو األحــق
بوضـــع المصطلحـــات وتوليدهـــا؛ ألن وضـــع المصطلحـــات
يتـــم فـــي اللّغـــة ،وترجمـــة المصطلحـــات تتـــم فـــي اللّغـــة،
ـــن لـــه
وم ْ
واألقـــدر علـــى هـــذا وذاك هـــو اللّغـــوي واللســـاني َ
درايــة واســعة بطــرق الوضــع ووســائل الترجمــة .وقــد ســبق
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أك ــد ب ــأن «اللس ــاني يتص ـ َّـدر
لعب ــد الق ــادر الفاس ــي الفه ــري أن َّ
مركــز المســؤولية فــي التخطيط والتطويــع والمواكبة المتصلة
باالصطــاح ،فهــو ال يســأل عــن ميــدان اختصاصــه وحســب،
وال عــن اصطــاح المياديــن المجــاورة ،بــل يقاســم مســؤولية
أي أخصائ ــي ف ــي وض ــع المول ــد الجدي ــد ف ــي حقل ــه.)3(»..
يتعلــق األمــر بترجمة
وتــزداد خطــورة المســؤولية أكثــر ،حيــن َّ
«تتميـــز باســـتعمال مفـــردات
المفاهيـــم والمصطلحـــات التـــي
َّ
تخصصي ــن ...وه ــي تتضم ــن
الم ِّ
مس ــتغلقة الفه ــم عل ــى غي ــر ُ
()4
مفاهي ــم تح ــول دون أن يفهمه ــا عام ــة الن ــاس» .
هـــذا مســـتوى أول مـــن ضـــرورات الترجمـــة ،وهـــو يعصـــم
قضي ــة ترجم ــة المصطلح ــات م ــن التس ــرع والخل ــل ،ويجنبه ــا
االرتجــال واالبتــذال .واللّغــة العلميــة ال تقبــل االرتجــال ،وتنبــذ
االبتــذال ...غيــر أن هــذا ال يكفــي؛ ألن اللّغــوي أو اللســاني قد ال
يــدرك معنــى مصطلــح علمــي مــا ،وقــد ال يفقــه مدلــول مفهــوم
أو ًال
معيــن ...وهــو هنــا فــي حاجــة إلــى أخصائــي ،يستشــيره ّ
فــي بيــان المدلــول العلمــي للمصطلــح ،وتوضيــح مــا يرتبــط
ب ــه م ــن خصائ ــص وعالق ــات ثاني ـاً ...بعده ــا يجته ــد اللّغ ــوي
ـان
ف ــي وض ــع المقاب ــل العرب ــي المناس ــب .وذل ــك مس ــتوى ث ـ ٍ
للترجمــة...
ـي المعاصــر تعترضــه صعوبــات كثيــرة فــي
ـ
العرب
إن الباحــث
ّ
مجــال الترجمــة عامــة ،وترجمــة المصطلحــات خاصــة ،وهــو
والتري ــث ،وع ــدم
يتطل ــب من ــه الدق ــة ،وس ــعة المعرف ــة،
م ــا
َّ
ُّ
التس ــرع ،قب ــل ترجم ــة أي ن ــص ،أو مصطل ــح ،أو مفه ــوم...
يق ــول الباح ــث محم ــد مفت ــاح مش ــيرًا إل ــى بع ــض ض ــرورات
العربيـــة
الترجمـــة وشـــروطها ،كـــي تنســـجم مـــع الثقافـــة
ّ
ـور النظــري والمنهاجــي يوجــب حين ترجمة
اإلســامية« :التصـ ُّ
مفه ــوم م ــن المفاهي ــم إمع ــان النظ ــر ،قب ــل الترجم ــة ،والتأم ــل
ف ــي األبع ــاد والنتائ ــج المؤدي ــة إليه ــا ف ــي الثقاف ــة الخاص ــة،
حت ــى يمك ــن أن يت ــاءم م ــا ُيترج ــم ،أو ُيقت ــرض( ،أو ُيع ـ َّـرب)
مــع تلــك الثقافــة ،وتجــد ســندًا لــه فيــه حتــى يشــيع وينتشــر،
وي ــؤدي وظائف ــه الثقافي ــة والعلمي ــة والوصفي ــة والتأويلي ــة
والعلمي ــة»(.)5
«الغيريـــة»
أختـــم هـــذه الوقفـــة مـــع ترجمـــة المصطلحـــات
ّ
باإلشــارة إلــى قضيــة الفتــة لالنتبــاه ،وهــي مــا يمكــن تســميته

بفجــوة الترجمــة؛ ذلــك بــأن ترجمــة المصطلحــات تعنــي نقــل
مفاهيــم ثقافــة إلــى ثقافــة أخــرى ،ممــا ســيترتب عنــه وجــود
ترجم ــة،
فج ــوة وف ــراغ -ب ـ ّ
الم َ
ـكل تأكي ــد -ف ــي المصطلح ــات ُ
(المترجـــم منهـــا).
األم
ّغـــة
ل
ال
فـــي
بمثيالتهـــا
إذا مـــا ُقورنـــت
َ
وتتأك ــد ه ــذه الفج ــوة أكث ــر باس ــتحضار الخلفي ــات الفلس ــفية
َّ
والحضاريـــة ،واألســـس النظريـــة ،والفكريـــة ،والعقديـــة
ترج ــم؛ حي ــث إن ه ــذه الخلفي ــة ،أو تل ــك،
لـ ّ
ـكل مصطل ــح ُم َ
حيــن ينتــج عنهــا مصطلــح مــا فــي الغــرب ،ال يمكــن فصلهــا
ع ــن ذل ــك المصطل ــح ،ألنه ــا من ــه ،وه ــو منه ــا ،ويتعالق ــان
ـكل( ...)6ذلــك فــي الثقافــة
ـكل بالجــزء ،أو الجــزء بالـ ّ
تعالــق الـ ّ
العربيــة ،التــي
ـة
ـ
الثقاف
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
قول
ـن
ـ
يمك
ـذي
ـ
ال
ـا
ـ
فم
الغربيــة،
ّ
ّ
تكتفــي بترجمــة المصطلحــات فقــط؟ دون أن تعيــش خلفياتهــا
الفلســفية والحضاريــة ،أو تســتحضرها بشـ ٍ
ـكل ِفعلــي ،ووعي
يتولــد عــن هــذه المفارقــة فجــوة أخــرى ،تنضــاف
ِعلمــي ...أال َّ
إل ــى م ــا س ــبق؟
يفســـر وجـــود هـــذه الفجـــوة فـــي الترجمـــة ،اختـــاف
ممـــا ِّ
ترجم ــات المصطل ــح الواح ــد ،ف ــي كثي ـ ٍـر م ــن األحي ــان عن ــد
النقَّـــاد العـــرب المعاصريـــن ،وأحســـن مثـــال علـــى ذلـــك
ُ
ترجم ــة مصطل ــح «الش ــعرية» ،)Poétique( :فق ــد ذك ــر ل ــه
ـا ،اس ــتقرأها م ــن الكتاب ــات
س ــمير حج ــازي أح ــد عش ــر مقاب ـ ً
النقديـــة
العربيـــة(.)7
ّ
ّ
فاألمــر ،إذاً ،ليســت لــه عالقــة باختــاف فــي اقتــراح المقابالت
العربيــة فحســب ،ولكنــه أيضـ ًا ناتج عن عــدم إدراك الخلفيات
ّ
أسس ــت مفه ــوم الش ــعرية ل ــدى
الفلس ــفية والحضاري ــة ،الت ــي َّ
رواده ــا الغربيي ــن ...وم ــا ِقي ــل ع ــن مصطل ــح «الش ــعرية»،
ُيقـــال أيضـــ ًا عـــن مصطلحـــات كثيـــرة ،اختلـــف فـــي فهمهـــا
والن َّقــاد العــرب ،ألنهــم ترجموها بذاكرتهــم الخلفية
الدارســون ُ
تنوع ــة ،وبخاص ــة تل ــك المصطلح ــات المثقل ــة بخلفياته ــا
الم ِّ
ُ
الفلس ــفية ،والفكري ــة ،والعقدي ــة ،م ــن مث ــل «التماث ــل» ف ــي
البنيوي ــة التكويني ــة ،والتن ــاص ،والتفكيكي ــة ،وغيره ــا م ــن

المصطلحــات والمفاهيــم.
كمــا أن هنــاك قضيــة أخــرى ُتســهم فــي بقــاء هــذه الفجــوة فــي
تتعلــق بضعف
مجــال ترجمــة المصطلحــات
«الغيريــة» ،وهــي َّ
ّ
ترجمي ــن الع ــرب،
الم
ـم
ـ
معظ
ـدى
ـ
ل
آلي ــات الترجم ــة المتبع ــة
ُ ِ
يؤك ــده رش ــاد الحم ــزاوي ،ف ــي س ــياق الحدي ــث ع ــن
وه ــو م ــا ِّ
رجمــت بهــا المصطلحــات إلــى اللّغــة
ّيــة التــي ُت ِ
األســاليب َ
الفنّ
ـعب ًا
ـ
تش
ـة
ـ
القضي
ـزداد
ـ
«وت
ـلبيات:
ـ
س
ـن
ـ
م
ـا
ـ
فيه
ـا
ـ
وم
العربي ــة،
ُّ
ّ
رجم ــت به ــا ه ــذه
ّي ــة الت ــي ُت ِ
عندم ــا ننظ ــر إل ــى األس ــاليب َ
الفنّ
المصطلحــات ،وبعبـ ٍ
عتِمدت
ّيــات الترجمــة التــي ُا ُ
ـارة أخــرى فنّ
العربي ــة .وال بــّد أن نش ــير ف ــي ه ــذا الص ــدد إل ــى
لنقله ــا إل ــى
ّ
ِ
ّياته ــا وعي ـ ًا عملي ـ ًا مرك ــزاً ،ألن ــه
ن
ف
ـي
ـ
ع
ت
ال
ـات
ـ
الترجم
كل
أن ّ
َ
ّ
ال توج ــد ُمؤلَّف ــات ف ــي عل ــم الترجم ــة مثلم ــا ه ــو الش ــأن ف ــي
اإلنجليزيــة أو الفرنســية.)8(»..
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
هوامش:
(« -)1اللّغــة الباســلة» ،فتحــي جمعــة ،دار النصــر للتوزيــع والنشــر ،مصــر،
الطبعــة الخامســة 2000 :م ،ص.123 :
(« -)2اضطــراب المصطلــح النقــدي بيــن التأصيــل والترجمــة» ،خيــرة حمــر العيــن،
مجلــة «البيــان» الكويتيــة ،رابطــة األدبــاء فــي الكويــت ،ع ،456 :يوليــو2008 :م،
ص.11:
العربيــة» ،الكتــاب الثانــي ،دار توبقــال للنشــر
(« -)3اللســانيات واللّغــة
ّ
والتوزيــع ،الــدار البيضــاء ،الطبعــة األولــى1985 :م ،ص.224 :
ا عــن رشــيد
( -)4القولــة لكريســتين ديريــو ،)Durieux Christine( :نقــ ً
ّقافيــة ،تطــوان ،طبعــة:
برهــون« ،درجــة الوعــي فــي الترجمــة» ،مكتبــة ســلمى الث ّ
 ،2003ص.122 :
(« -)5مشــكاة المفاهيــم :النقــد المعرفــي والمثاقفــة» ،محمــد مفتــاح ،المركــز الثقافــي
العربــي ،الــدار البيضــاء ،ط 2000 :1 .م ،ص.15 :
الغربيــة،
( -)6وأحيانـ ًا قــد نجــد أكثــر مــن خلفيــة للمصطلــح الواحــد فــي الدراســات
ّ
كمــا هــو حــال مصطلــح (التنــاص) مث ـاً؛ إذ إن خلفياتــه لــدى باختيــن ،ليســت هــي
الخلفيــات نفســها عنــد كريســتيفا ،فبينهمــا فــرق واضــح فــي هــذا المجــال.
(« -)7معجــم المصطلحــات اللّغويــة واألدبيــة الحديثــة» ،ســمير حجــازي ،م.س،
ص.95 - 94 :
«العربيــة والحداثــة أو الفصاحــة فصاحــات» ،محمــد رشــاد الحمــزاوي ،دار
(-)8
ّ
الغــرب اإلســامي ،بيــروت ،لبنــان ،طبعــة معّدلــة ومزيــدة1986 :م ،ص.94 :
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العديــد مــن األد ّلــة والحجــج التــي تســير فــي اتجــاه التأكيــد علــى انفصــال الفكــر عــن ال ّلغــة ،وكــون
ُّ
والتمثــات الذهنيــة التــي تســبقها ،لكوننــا دومــا مــا
ال ّلغــة مجــ َّرد ترجمــة -غيــر كاملــة وتامــة -لألفــكار
نبحــث عــن الكلمــات (المناســبة) رغبـ ًـة فــي التعبيــر عــن فكــرة ُمع َّينــة دون أن نكــون قادريــن علــى إيجــاد
العبــارات الصحيحــة .مــن هنــا ،جــاءت الحاجــة إلــى ضــرورة إعــادة صياغــة هــذه األفــكار؛ ألننــا حينمــا نشــعر
بشــكل دقيــق عــن أفكارنــا  -كمــا لــو كنــا فــي ثنايــا
بكوننــا عاجزيــن عــن التعبيــر
حــرب ضاريــة -حينئــذ
ٍ
ٍ
نطلــق العنــان للعبــارة الســحرية« :هــل فهمــت مــا أقصــد؟».

هل ن ُ ِّ
فكر بالكلمات أم بالصور؟

()1

أشيل فاينبورغ*
ترجمة :خديجة حلفاوي

مــاذا يحــدث فــي رأس شــخص أصــم وأبكــم أثنــاء اســتثارته
عاطفيـــاً؟ طـــرح هـــذا الســـؤال الغريـــب «جـــورج شـــتاينر»
( )George Steinerفـــي كتابـــه «الكتـــب التـــي لـــم أكتبهـــا»
( .)Les Livres que je n’ai pas écrits) (2008يبـــدو
أن ه ــذا الس ــؤال ذو أهمي ــة بالغ ــة ،حي ــث إن ــه «س ــيكون م ــن
الصعــب الحصــول علــى معلومــات كافيــة ودقيقــة حــول هــذه
النقطــة .لــم أســمع عــن أي تحقيــق أو دراســة حــول المســألة.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن المس ــألة ذات أهمي ــة بالغ ــة» .لم ــاذا يج ــب
ؤل ــف،
للم ِّ
أن نهت ــم به ــذه المس ــألة الس ــخيفة؟ ..ألن ــه ،وفقــ ًا ُ
المق ـ َّـدم أن ُيني ــر لن ــا طبيع ــة العالق ــة بي ــن
بإم ــكان الج ــواب ُ
العواط ــف ،اللّغ ــة والفك ــر .إذا كان الفك ــر ثم ــرة للغ ــة ،م ــاذا
ع ــن الص ــم والبك ــم الذي ــن ال يملك ــون لغ ــة؟
وق ــع ش ــتاينر هن ــا ف ــي خط ــأ م ــزدوج .أوالً ،اعتب ــر أن الص ــم
والبكــم ال يملكــون لغــة ،فــي حيــن أن الجميــع يعلــم أن الصــم
والبكــم يســتخدمون لغــة اإلشــارات التــي ال تختلــف مــن حيــث
الجــودة ،الدقــة والثــراء عــن اللّغــة المنطوقــة .باإلضافــة إلــى
150

السنة العاشرة  -العـدد  121نوفمبر 2017

ذلــك ،بإمــكان الصــم والبكــم القــراءة والكتابــة والحديــث عــن
تجاربهــم مثلــك ومثلــي .لقــد أشــار إلــى هــذه المســألة «بييــر
ـاب ل ــه بعن ــوان
ديس ــلوجيس» ( )Pierre Deslogesف ــي كت ـ ٍ
«مالحظ ــات ح ــول ش ــخص أص ــم وأبك ــم» (Observations
 )d’un sourd-muetسنة  ،1779وسيشير لها العديد بعده
(أرمان ــد بيليتيي ــه ( ،)Armand Pelletierإي ــف ديالب ــورت
( )Yves Delaporteعلــى ســبيل المثــال)(.)2
ثاني ـاً ،وهــو األمــر الجوهــري ،تنــاول شــتاينر الروابــط بيــن
اللّغ ــة والفك ــر .أخ ــذ الكات ــب بالفك ــرة الش ــائعة ح ــول ك ــون
المســلَّم بــه قــدرة اللّغــة
اللّغــة والفكــر همــا شــيء واحــد« .مــن ُ
عل ــى تصني ــف ،تجري ــد واس ــتعارة الواق ــع  -م ــا ُيحي ــل إل ــى
ـكل جوهــر اإلنســان فقــط ،ولكن
وجــود «لغــة خارجيــة» -ال ُتشـ ِّ
جســد حالــة الصم
ُت ِّ
ميــزه عــن العالــم الحيوانــي (مـّـرة أخــرىُ ،ت ِّ
فك ــر ،ونح ــن
والبك ــم لغ ــزًا حقيقيــاً) .نح ــن َّ
نتكل ــم إذًا نح ــن ُن ِّ
نتكلــم ( )...شــكل «فعــل» المنطلــق ( )...بدايــة
فكــر إذًا نحــن َّ
ُن ِّ
البشــرية» (المرجــع الســابق).

ُّ
ُّ
التمثالت اللفظية
التمثالت الذهنية بد ًال عن
ظل ــت أطروح ــة
تأت ــي الحج ــج األول ــى م ــن الخب ــرة العادي ــةَّ .
أن اللّغ ــة تنت ــج الفك ــر مقبول ــة عموم ـ ًا ف ــي الفلس ــفة والعل ــوم
اإلنســانية ،لكنهــا لــم تكــن قائمــة علــى برهنــة وإثبــات قــوي،
وال حت ــى ف ــي كت ــاب أو نظري ــة مرجعي ــة .نج ــد تأكي ــدًا لألم ــر
تعل ــق األم ــر بقضي ــة بديهي ــة ،ويتك ـ َّـرر
هن ــا وهن ــاك كم ــا ل ــو َّ
األمــر لــدى العديــد مــن الفالســفة :أفالطــون ،روســو ،هيجل...
اليــوم ،ال وجــود لشــيء واضــح وبديهــي ،بــل أكثــر مــن ذلــك،
هن ــاك العدي ــد م ــن األدل ــة والحج ــج الت ــي تس ــير ف ــي اتج ــاه
التأكيــد علــى انفصــال الفكــر عــن اللّغــة ،وكــون اللّغــة مجـ َّـرد
ُّ
والتمثــات الذهنيــة التــي
ترجمــة -غيــر كاملــة وتامــة -لألفــكار
تس ــبقها ،لكونن ــا دومــ ًا م ــا نبح ــث ع ــن الكلم ــات (المناس ــبة)
رغب ـ ًـة ف ــي التعبي ــر ع ــن فك ــرة معين ــة دون أن نك ــون قادري ــن
عل ــى إيج ــاد العب ــارات الصحيح ــة .م ــن هن ــا ،ج ــاءت الحاج ــة
إلــى ضــرورة إعــادة صياغــة هــذه األفــكار؛ ألننــا حينما نشــعر
بكونن ــا عاجزي ــن ع ــن التعبي ــر بش ـ ٍ
ـكل دقي ــق ع ــن أفكارن ــا-
ـرب ضاريــة -حينئــذ نطلــق العنــان
كمــا لــو كنــا فــي ثنايــا حـ ٍ
للعبــارة الســحرية« :هــل فهمــت مــا أقصــد؟».
فكــر
تظـّ
ـل عبــارة «الكلمــة فــوق اللغــة» أكثــر إقناعـاً :إذا كنــت ُت ِّ
ف ــي ُم ِّ
مث ــل مع ــروف ،ت ــرى وجه ــه ،تع ــرف عناوي ــن أفالم ــه
لكنــك ال تذكــر اســمه .إذن الفكــرة موجــودة والكلمــة غائبــة،
الفك ــر موج ــود واللّغ ــة غي ــر مطاوع ــة .عل ــى س ــبيل المث ــال،
توجــد أمثلــة كثيــرة علــى وجــود فكــر دون لغــة فــي شــهادات
األشخاص «غير القادرين على الكالم» (.)Les aphasiques
ٍ
خلـــل
ُيعـــّد غيـــاب القـــدرة علـــى الـــكالم مرضـــ ًا ناتجـــ ًا عـــن

دماغ ــي يفق ــد مع ــه المري ــض بش ـ ٍ
مؤق ــت أو دائ ــم الق ــدرة
ـكل َّ
علـــى اســـتخدام اللّغـــة .هنـــاك أشـــكال مختلفـــة مـــن فقـــدان
الق ــدرة عل ــى ال ــكالم (األكث ــر ش ــهرة ه ــو «فق ــدان الق ــدرة عل ــى
ال ــكالم لب ــروكا وفيرني ــك les aphasies de Broca et de
 .)»Wernickeيؤثِّـــر هـــذا التدهـــور الذهنـــي العميـــق علـــى
ُّ
تمث ــل وم ــراس دالالت أو قواع ــد اللّغ ــة ،أو هم ــا معــاً ،لذل ــك
ُيعــّد مث ــال األش ــخاص الفاقدي ــن للق ــدرة عل ــى ال ــكالم أكث ــر
إقناعــ ًا بكثي ــر م ــن مث ــال الص ــم والبك ــم.
يتمكـــن بعـــض مرضـــى فقـــدان
فـــي بعـــض الحـــاالت ،قـــد َّ
المؤقَّت ــة م ــن التعبي ــر ع ــن الكيفي ــة الت ــي
الق ــدرة عل ــى ال ــكالم ُ
بموجبهــا اســتطاعوا التفكيــر دون لغــة .علــى ســبيل المثــال،
هن ــاك حال ــة أح ــد األطب ــاء ال ــذي فق ــد قدرت ــه عل ــى اس ــتخدام
الكلمـــات ،إثـــر ســـكتة دماغيـــةِ ،
لعـــّدة أســـابيع .لكـــن هـــذا
األم ــر ل ــم يمنع ــه م ــن االس ــتمرار ف ــي التفكي ــر ،التش ــكيك ف ــي
مرض ــه ،التش ــخيص ،التفكي ــر ف ــي مس ــتقبله والس ــعي وراء
العـــاج والحلـــول (D. Laplane, La Pensée d’outre-
 .)mots, 1997يمك ــن لمرض ــى فق ــدان الق ــدرة عل ــى ال ــكالم
ـل
وحـّ
إنجــاز المشــاريع ،بنــاء الفرضيــات ،الحســابُّ ،
توقــع َ
المش ــاكل التقني ــة م ــن جمي ــع األن ــواع.
ـكل ج ــزءًا
إذا تأملن ــا جي ــدًا فيم ــا نس ــميه «فك ــر» ،وال ــذي ُيش ـ ِّ
كبي ــرًا م ــن حياتن ــا العقلي ــة ،س ــندرك حقيق ــة أن ــه يم ــر عب ــر
فك ــر ف ــي
ص ــور عقلي ــة ولي ــس عب ــر الكلم ــات فق ــط .حينم ــا ُأ ِّ
فكــر المهنــدس
نــوع المالبــس التــي ســأرتدي اليــوم أو حينمــا ُي ِّ
فك ــر
ن
ـا
ـ
حينم
فــي تصمي ــم المن ــزل ،حينم ــا نلعــب الشــطرنج،
ُ ِّ
فــي مســار رحلــة زيــارة األصدقــاء ...فــإن الصــور والمشــاهد
هــي التــي تــدور فــي الــرأس وليــس الكلمــات أو الجمــل ،حتــى
لــو كانــت هنــاك «لغــة خاصــة» ومونولــوج داخلــي ،كمــا هــو
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الحــال أثنــاء القــراءة .بالمثــل ،نســتذكر ذكريــات الماضــي في
شــكل مشــاهد مرئيــة .حينمــا يعمــد راوي روايــة «البحــث» (la
 )Rechercheلـ«مارسيل بروست» ( )Marcel Proustإلى
غم ــس قطع ــة «المادلي ــن» ف ــي الش ــاي ،يطغ ــى علي ــه س ــيل
جــارف مــن الصــور والعواطــف بشـ ٍ
ـكل مفاجــئ ،بفعــل تأثيــر
الص ــور الذهني ــة ،األص ــوات ،الروائ ــح ،المش ــاعر اإليجابي ــة
والس ــلبية .ال تع ــدو الكلم ــات هن ــا أن تك ــون أداة للتواص ــل
م ــع الحي ــاة الداخلي ــة ،و«دف ــق الوع ــي» ال ــذي تح ـ َّـدث عن ــه
«وليــام جيمــس» (.)William James

اللسانيات المعرفية
ـل كبي ــر ف ــي
كان للعدي ــد مـــن التجـــارب الســـيكولوجية فضــ ٌ
صياغــة أطروحــة «التفكيــر عبــر الصــور» .خــال ســبعينيات
وثمانيني ــات الق ــرن العش ــرين ،ح ــدث هن ــاك نق ـ ٌ
ـاش كبي ــر
فـــي حقـــل علـــم النفـــس حـــول طبيعـــة التمثُّـــات الذهنيـــة.
المنظريــن ،طــاب نعــوم تشومســكي ،تقوم
بالنســبة لبعــض
ِّ
اللّغــات المســتخدمة فــي دول مختلفــة (اإلنجليزيــة والصينيــة
والفنلنديــة) علــى لغــة داخليــة «-الذهنانيــة» (-)mentalais
المجـــردة والمنطقيـــة -ويمكـــن
تحـــدد التمثُّـــات الرمزيـــة-
ِّ
َّ
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مقارنته ــا بالبرام ــج المعلوماتي ــة .اعتم ــادًا عل ــى عدي ــد م ــن
التج ـ�ارب ،نج ـ�ح عال ـ�م النف ـ�س «س ـ�تيفن كوس ـ�لين»( (�Ste
 ،)phen Kosslynوفقـ ًا لنســق الفكــر البصــري ،فــي إظهــار
أن العديـــد مـــن تجـــارب الفكـــر الحالـــي تســـتند إلـــى صـــور
ـول
ذهني ــةَّ ،
تتأل ــف م ــن مش ــاهد بصري ــة .وتبع ـ ًا لذل ــك ،تح ـ َّ
«نق ــاش الص ــور» ( )The imagery debateبوض ــوح إل ــى
ُحجـــة وقـــوة داعمـــة ألعمـــال هـــؤالء الباحثيـــن (M. Tye,
.)The Imagery Debate, 1991
تســـير «اللســـانيات المعرفيـــة» اليـــوم فـــي الطـــرح نفســـه.
وفق ـ ًا له ــذا االتج ــاه ،ال ــذي بص ــم عل ــى حض ــوره الق ــوي من ــذ
ثمانيني ــات الق ــرن الماض ــي ،تعتم ــد اللّغ ــة االعتيادي ــة عل ــى
شــبكات معرفيــة تســبق الكلمــات والقواعــد النحويــة وتضفــي
عليهــا معنــى خاصـاً .ســواء اســتخدمت عبارة «غداً ،ســأذهب
إلى روما» ( )Demain, je pars à Romeبد ًال من «سأذهب
إلــى رومــا» ( ،)je partirai à Romeفــإن المســتقبل ال يعتمد
هن ــا عل ــى ش ـ ٍ
ـكل نح ــوي مث ــل م ــا نس ــتعمله ف ــي المض ــارع.
يرتب ــط ُّ
كل ش ــيء بإمكاني ــة اإلس ــقاط
تمث ــل المس ــتقبل قب ــل ّ
العقلـــي« :الفكـــرة تســـبق المعنـــى» (L’idée précède
 .)le senssيعتبـــر غوســـتاف غيلـــوم (�Gustave Guil
 ،)laumeأحـــد رواد اللســـانيات المعرفيـــة ،أن «التخليـــق
ـكل» ،فالفــرد الــذي ال يســتطيع أن
األيديولوجــي يســبق التشـ ُّ

يخطــو عقلي ـ ًا نحــو المســتقبل،
تخيــل المســتقبل ،لــن تتــاح لــه
ُّ
إمكانيـــة فهـــم قواعـــد النحـــو.
علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك ،ال
يمن ــع غي ــاب القواع ــد النحوي ــة
فـــي التعبيـــر عـــن المســـتقبل-
بالنســـبة لألشـــخاص غيـــر
القادريـــن علـــى الـــكالم -مـــن
التفكي ــر.

أداة ناقصة
المجـــردة
ال تعتمـــد األفـــكار
َّ
نفســها بالضــرورة علــى اللّغــة؛
تســـير شـــهادات العديـــد مـــن
علمـــاء الرياضيـــات والفيزيـــاء
حـــول الخيـــال العلمـــي فـــي
االتجــاه نفســه .يذكــر أينشــتاين
فكـــر مـــن خـــال
أنـــه كان ُي ِّ
اســـتخدام الصـــور العقليـــة،
فكــر رياضيــو الهندســة أيض ًا
وي ِّ
ُ
باســتخدام التمثيــات البصرية.
تدعونـــا العديـــد مـــن القرائـــن
والحج ــج إل ــى ض ــرورة إع ــادة
النظـــر فـــي الفكـــرة القائلـــة
ب ــأن الفك ــر يق ــوم عل ــى اللّغ ــة،
وأنهمـــا عنصـــر واحـــد ومـــن

كثيرًا ما كنا نُ ِّ
ؤكد
على كون ال ّلغة
هي التي تُع ِّبر
عن الفكر .لكن،
ماذا لو كانت هذه
الفكرة خاطئة؟
تدعونا العديد من
التجارب (العلمية)
إلى التفكير في
كون جزء كبير من
عالمنا العقلي
يم ّر عبر الصور بد ًال
من الكلمات.

تعـــددة؛ أفـــكار
الطبيعـــة نفســـها .يأخـــذ الفكـــر أشـــكا ًال ُم ِّ
اعتياديــة (ذكريــات ،توقعــات خيــال) أو تجريديــة (رياضيات
أو هندســة) ،ال تحتــاج إلــى اللّغــة كــي تعلــن عــن وجودهــا.
نتيج ــة لذل ــك ،تظه ــر اللّغ ــة ف ــي ُحّل ــة جدي ــدة ،ول ــن تك ــون
ســوى أداة -كافيــة أو غيــر كافيــة -إليصــال أفكارنــا ،تتســم
بالضعــف وتخضــع لعديــد مــن القيــود :تلــك الرمــوز الجماعية
المقنّنــة التــي تســمح لنــا بتبــادل العوالــم الذهنيــة المشــتركة،
ُ
الفرديــة.
لكنهــا ال تعكــس بالضــرورة الطابــع الفريــد لألفــكار
ّ
ال يمك ــن لمن ــزل أحالم ــي أن يك ــون نس ــخة مطابق ــة للمن ــزل
الواقعــي ،لكونــه ســيخضع بالضــرورة لقيود العالــم المادي.
بالمثــل ،تخضــع اللّغــة لقواعــد البنية الداخليــة التي ال تعتنق
ـؤدي اللّغ ــة س ــوى إل ــى
كليــ ًا طي ــات فك ــري .بذل ــك ،ل ــن ت ـ ِّ
َس ـّد جس ــور الرب ــط بي ــن العوال ــم العقلي ــة ،لكنه ــا أيض ـ ًا ل ــن
تجعلهــا شــفافة وواضحــة بالنســبة لبعضهــا البعــض.
يلخــص «ســتيفان زفايــغ» ( )Stefan Zweigهــذا األمــر فــي
«ارتبــاك المشــاعر» (،)La Confusion des sentiments
ـا« :لقــد أطفــأت النــور ،لكــن الصــور فــي نفســي تســتمر
قائـ ً
فــي اللمعــان والبريــق».
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

هوامش:
ُ -1ن ِشَر هذا المقال باللّغة الفرنسية في:
Achille Weinberg, Pense-t-on en mots ou en images ? Maga)zine sciences Humaines (Philo), Hors-série (hors abonnement
- mai-juin 2010.
2- A. Peletier et Y. Delaporte, Moi, Armand, né sourd et muet,
Terre Humaine Poche, 2002.
فكـــر فرنســـي تتمحـــور بحوثـــه حـــول ربـــط
وم ِّ
* أشـــيل فاينبـــورغ :أكاديمـــي ُ
التفكي ــر ف ــي قضاي ــا الفك ــر واللّغ ــة بالطف ــرة الت ــي يعرفه ــا حق ــل العل ــوم العصبي ــة
والمعرفيـــة المعاصـــرة منـــذ ســـبعينيات وثمانينيـــات القـــرن العشـــرين.
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الدوحة زمان

ّ
العربية
غة
ل
ال
ّ
تطور وتحديث وإنماء
ُّ
عبدالكريم غالب

مجلّة الدوحة (فرباير )1978
َأِلْفنا نحن -العرب الذين نغار على لغتنا -أن نمدحها ونعلي
حجة على أننا ُم ِحقّون
من شأنهاَّ ،
متخذين من ماضيها المشرق ّ
حينما نعتبرها من أقدر اللغات على التعبير ،ومن أجملها في
ّة في قواعدها وأصولها ومنطقية
السماع ،ومن أكثرها دق ً
ثراء في مفرداتها،
وأكثرها
أغناها
ومن
التعبير بالجملة فيها،
ً
ومن أقدمها في أصالتها والمحافظة على أصولها األولى ،التي
تتردد على األسماع -دون انقطاع -منذ ما قبل اإلسالم
ما تزال َّ
ال في
بقرن أو يزيد ،بحسب ما وصلنا من شعرها المروى كام ً
والفنية.
تعبيره وأصوله اللغوية ،والموسيقية،
ّ
وَأِلْفنا نحن -العرب الذين نغار على لغتنا -أن ندافع عنها كلَّما
يشككنا في قيمة من هذه القيم التي
حاول أجنبي أو عربي أن ِّ
نعتز بها ،أو كلّما حاول متعنِّت أن يصرفنا عن بعض أصولها،
ّ
والخط ،حتى النحو والصرف وتركيب
ابتداء من الحرف
ّ
ً
الجملة.
لكن االفتخار باللّغة ومحاولة الدفاع عنها ال يمنعان من
متطور علمياً،
تحدي عالم
مواجهة الحقيقة؛ وهي أننا نواجه ِّ
ِّ
يتطور بسرعة ال تعّدها السنون،
واقتصادياً ،واجتماعياً ،وهو
َّ
اختراع علمي،
ثمة
لحظة
كل
ففي
األيام؛
ّ
ٌ
وال الساعات وال ّ
ّ
الحية
اللغات
تنتج
دقيقة
كل
وفي
تقنية،
وفكرة فلسفية ،وآلة
ّ
ّ
التقدم العلمي،
لتواجه
اللغوية
واأللفاظ
عشرات المصطلحات
ُّ
كل لحظة تصدر أبحاث وكتب بلغة
والتقني ،والفكري ،وفي ّ
علمية ثرية ،سرعان ما تنتقل مترجمة إلى اللغات األخرى أو
مقتبسة منها ،مع تنقُّل الفكرة العلمية والتجربة التقنية.
التقدم العلمي ،والتقني،
وبذلك ،ال تقف اللّغة في وجه
ُّ
والفكري ،وال تعوق التعبير عنه وانتشاره في العالم
التقدم واالختراع دون مصطلح علمي ولغة
يظل
المتحضر .وال ّ
ِّ
ُّ
علمية تفي بالتعبير عنه.
ويظهر التحّدي ،أيضاً ،في االصالحات اللغوية التي تقوم بها
الهيئات العلمية ،واللغوية ،في البالد التي تحرص على تطوير
بتطور العلم والبحث واالنتشار في اآلفاق« ،وبذلك
لغتها
ُّ
أصبحت اللّغة االنجليزية أو الفرنسية أو الروسية ،في النصف
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الثاني من القرن العشرين -مثالً -تختلف اختالف ًا جذري ًا عنها
والتطور ،أو من
في القرن التاسع عشر ،سواء من حيث اإلثراء
ُّ
حيث القدرة على التعبيرِ ،
لكل ما هو جديد.
وسعة االفق ّ
تتحمل
الحية وإثرائها ،ال
هذه المجهودات في تطوير اللغات ّ
َّ
أعباءها المجامع اللغوية أو األكاديميات فحسب ،بل يشارك
فيها ،بفاعلية ،جميع العلماء والهيئات العلمية وجميع المثقّفين
والكّتاب والصحافيين ،وجميع المخترعين والعاملين في
ُ
يتحمل الشعب كلّه مسؤولية تطوير
ميدان االختراع ،وبذلك
َّ
التقدم العلمي ،والتقني،
لغة ،وإثرائها ،ووضعها في مستوى
ُّ
والفكري.

التحدي
لغتنا العرب ّية تواجه هذا
ّ

أهم َّيتها ستزداد لغتنا تخلُّف ًا
وهي مواجهة خطيرة ،إذا لم ِّ
نقدر ِّ
تقدماً ،بل سيزداد عالمنا العربي تخلُّف ًا في
كلَّما ازداد العالم ُّ
الميدان العلمي ،والتقني إذا لم يجد اللّغة التي يتعلَّم بها،
سيظل عالمنا العربي في
التقدم؛ وبذلك
ويعبر بها عن هذا
ّ
ُّ
ِّ
ويعبر
أجنبية،
بلغة
َّم
يتعل
ألن
مضطر
فهو
تبعية مطلقة،
ِّ
ّ
بها ،ويدرس بها العلوم والتقنيات ،كما يفعل اليوم في كثير
يصر على ذلك بعض مديري
العربية ،وكما
من الجامعات
ّ
ّ
العربية وعمداء كلِّّياتها ،وأساتذتها.
الجامعات
ّ
الوطنية ،مهما
ّغة
ل
ال
مقام
تقوم
أن
يمكن
ال
االجنبية
واللّغة
ّ
سيظل
بذل المتعلِّمون بها من جهد؛ ألن العلم عن طريقها
ّ
يتخذ من اللغات
ُملك النخبةّ ،إل إذا حاول الوطن العربي أن َّ
األجنبية لغة وطنية للتعليم ،والتثقيف ،والتعبير العلمي.

التحدي؟
ما وضع لغتنا العرب ّية أمام هذا
ِّ

مـا مـن ّ
تطـورًا محسوسـ ًا منـذ
تطـورت
العربيـة
شـك فـي أن
ُّ
َّ
ّ
وط ِّوعـت للتعبيـر عـن كثيـر مـن النظريـات
القـرن،
بدايـة هـذا
ُ
واألفـكار والمخترعـات العلميـة والتقنيـة ،ومـا مـن ّ
شـك فـي
المحسـنات األسـلوبية التـي كانـت تعوقها عن
أنهـا تخلَّصـت مـن
ِّ

والتقـدم ،وتحصـر اهتمامهـا فـي الجماليـات اللفظيـة،
التطـور
ُّ
ُّ
تكـررت ،وجمـدت ،وبليت
أن
بعـد
جمـال،
مـن
لهـا
يعـد
لم
التـي
َّ
جّدتهـا .ونمـت اللّغـة بالمفـردات التي عـادت إليهـا بعـد أن ظلت
راقـدة في المعاجـم القديمـة ،وببعـض المفـردات التـي اقترحتها
المجامـع اللغويـة ،وببعـض المفـردات الفصيحـة التـي كانـت
العربيـة دون
تسـتعمل فـي اللهجـات الدارجـة فـي بعـض البلاد
ّ
البعـض اآلخـر ،حتـى إذا انتقلـت إلـى لغـة الكتابـة أصبحـت
العربيـة جميعهـا ،ونمـت ،كذلـك،
شـائعة ذائعـة فـي اللّغـة
ّ
الكّتـاب،
بالمفـردات واالصطالحـات التـي جـرت علـى أقلام ُ
باجتهـاد فـردي ،عـن طريـق الترجمـة أو االبتـداع.
مثلا -تختلـف عـن لغـة
وهكـذا ،نجـد لغـة السـبعينيات-
ً
تطـور التعبير
نمـو المفـردات أو
ُّ
الثالثينيـات ،سـواء مـن حيـث ّ
واألداء.
التطـور لمواجهـة التحـّدي الـذي يضعـه
هـذا
يكفـي
هـل
ولكـن:
ُّ
التطـور العلمـي ،والتقنـي ،والفكـري ،فـي العالـم
أمامنـا
ُّ
التطـور فـي المفـردات ٍ
كاف لمواجهـة التحّدي؟
المتطـور؟ ،وهـل
ُّ
ِّ
هذا هـو السـؤال الـذي ينبغـي أن نبحـث فـي اإلجابة عنـه بكامل
العربيـة
الموضوعيـة ،حتـى نعالـج موضـوع مسـتقبل اللّغـة
ّ
يتطـور
فـي عالـم يسـوده العلـم والتقنيـة والفكـر ،وفـي عالـم
َّ
تطـورًا صاروخيـاً ،وفـي عالـم ال تقـف فيه اللغـات عاجـزة عن
ُّ
التعبيـر أو قاصـرة عـن مواجهـة التحـّدي.

في المرحلة العاشرة من حيث االنتشار

العربية تأتي في المرحلة
تقول اإلحصائيات الرسمية إن اللّغة
ّ
العاشرة من حيث االنتشار بين اللغات الحية .فهي بعد
الصينية ،واإلنجليزية ،والروسية ،والهندية ،واإلسبانية،
واأللمانية ،والبنغالية ،والبرتغالية ،واليابانية ،ولكنها قبل
ويتحدث بها أزيد من  130مليوناً .وقد
الفرنسية واإليطالية،
َّ
العامة
أصبحت لغة رسمية في
َّ
المنظمات الدولية من الجمعية ّ
ومنظمة التغذية
منظمة (يونيسكو)،
َّ
المتحدة ،حتى َّ
لألمم َّ
والزراعة.
مركزها الدولي هذا ،سواء من حيث االنتشار أو من حيث
المنظمات الدوليةُ ،ي َعّد تكليف ًا ال تشريفاً؛ فليس
االستعمال في
َّ
(تطور العصر) ،في
ر
التطو
محدودة
ّغة
ل
ال
تظل
من الممكن أن
ّ
ُّ
ُّ
المنظمات العلمية والتقنية،
الوقت الذي يطلب إلى العلماء ،في
َّ
التعبير بها والتفاهم مع اآلخرين عن طريق استعمالها.
المنظمات ،وفي مستوى
ولهذا يجب أن تكون في مستوى هذه
َّ
المنظمات التقنية؛ ولذلك يجب
الموضوعات التي تدرسها
َّ
العربية ،وتغنى بالمصطلحات العلمية،
تتطور اللّغة
أن
ّ
َّ
والتقنية ،والفكرية.

ن تقع؟
مسؤولية ضخمة ..على عاتق َم ْ

العربية ما تزال متخلِّفة ،حتى في
أوالً .المدرسة
ّ
المدرسة َّ
مبلغ ما تلقِّنه لتالميذها من مفردات .ويكفي أن تعرف -مثالً-
أن الطفل األوروبي كان يلقَّن في المرحلة المدرسية األولى،
سنة  ،1960حوالي  1500مفردة ،وأصبح يتلقّى ،في سنة
 ،1970حوالي  2700مفردة متعلّقة بالحيوان والنبات وجسم

اإلنسان والمحسوسات واألوصاف واألفعال ،في الوقت الذي
ال يتلقَّن فيه التلميذ العربي أكثر من  800مفردة .وتختلف هذه
العربية
المفردات ،بعضها عن بعض ،بحسب اختالف البالد
ّ
وتقل فيها
واختالف مناهج التعليم والكتب المدرسية فيها.
ّ
المفردات العلمية ،والمفردات الحضارية ،والمفردات المتعلِّقة
بالحيوان والنبات وجسم اإلنسان.
ثم إن الكتاب العربي تطبعه لغة السرد والتكرار والجمل
المطاطة ،التي تضيع وسطها المعلومات والمفردات الدقيقة
ّ
في التعبير عن المدلول المدقّق.
ونستخلص من ذلك أن المدرسة ال يمكن أن تقوم بواجبها في
التطور
العربية ّإل وفق مفاهيم محدودة ،ووفق
تطوير اللّغة
ُّ
ّ
الذي يحدث في اللّغة خارج المدرسة.

مسؤولية مجامع اللغوية العرب ّية

ال نستطيع ،في هذا المقال ،أن نحاسب المجامع أو
نحاكمها ،فهي تقوم بمجهوداتها في صمت ،وتنشر دراساتها
مجلتها وفي
والمصطلحات والمفردات التي تقترحها في ّ
عربية
مؤسساتها ّ
الكتب والمعاجم التي تصدر عنها ،وبجانبها َّ
جبار نذكر منها «مكتب تنسيق التعريب
أخرى تقوم بمجهود ّ
في العالم العربي» .و«معهد الدراسات واألبحاث للتعريب»،
واألول منهما ُألحق
ومقرهما مع ًا الرباط (عاصمة المغرب)،
َّ
ّ
بمنظمة التربية والعلوم والثّقافة التابعة لجامعة الدول
َّ
العربية،
ّغة
ل
ال
إلثراء
كبير
بمجهود
المركز
ويقوم
ة،
العربي
ّ
ّ
بخاصة -في المعاجم التي يصدرها ،وبعضها معاجميتمثل
ّ
َّ
بالعربية ،وبالفرنسية ،وباإلنجليزية ،وبعضها معاجم
مقارنة
ّ
تهتم بالمصطلحات العلمية ،والتقنية،
موضوعة ،وجميعها ّ
والحضارية ،ومصطلحات االستعماالت اليومية .ويبذل األمين
المؤسسة ،األستاذ عبدالعزيز عبداهلل ،مجهودًا علمي ًا
العام لهذه
ّ
َّ
كبيرًا في تحضير هذه المعاجم ونشرها ،وتصدر عن المكتب
المتخصصة
المجلت
أهم
ّ
ِّ
مجلّة «اللسان العربي» التي ُت َعّد من ّ
العربية.
ّغة
ل
ال
بإثراء
صلة
المت
في الدراسات اللغوية واألبحاث َّ
ّ
لكن هذه المجهودات -رغم ضخامتها -تظل محصورة في الكتب
المتخصصون ،وال
يطلع عليها ّإل
والنشرات
والمجلت ،ال َّ
ّ
ِّ
يطلعون.
ما
يستعمل
تتضمنه من مفردات ّإل القلّة من الذين َّ
َّ

إنماء العرب ّية في حاجة إلى مجهودات

والمؤسسات
ما هو الحاجز بين اللّغة التي تقترحها المجامع
َّ
اللغوية الموازية لها ،وبين الكتاب المدرسي الذي هو
وسيلة تلقين اللّغة للمتعلِّمين؟ ،ثم ما هو الحاجز بين هذه
الكّتاب
المجهودات المبذولة وبين لغة السوق
العربية؛ أي لغة ُ
ّ
والمحاضرين والصحافيين واإلداريين ورجال المؤتمرات
والعربية ،والدولية؟
اإلقليمية،
ّ
يظهر أننا في حاجة إلى هيئة أخرى للتنسيق بين «منتجي»
و-ربما -في حاجة إلى هيئة
اللّغة «ومستهلكي» هذه اللّغة،
َّ
ثالثة إلقناع المسؤولين عن التعليم والثّقافة ،في البالد
األقل) في
العربية ،بأن هناك مجامع لغوية (ثالثة ،على
ّ
ّ
القاهرة وبغداد ودمشق ،ومكتب ًا لتنسيق التعريب ،ومعهدًا
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للدراسات واألبحاث للتعريب في الرباط ،حتى تستفيد
ّقافية من مجهودات هذه المجامع
المؤسسات التعليمية ،والث ّ
َّ
والمؤسسات.
َّ
العربية في حاجة
كل ذلك ،فإني أعتقد أن إنماء اللّغة
ورغم ّ
ّ
متفرغين،
إلى مجهودات أخرى؛ ذلك ألن رجال المجامع غير
ِّ
وإنتاجهم بطيء ،وعملهم المعجمي قد يفيد في حفظ اللّغة أو
في اقتراح مصطلح أو مفرد ألداة علمية أو تقنية أو حضارية،
لكنه ال ينقل اللّغة إلى معترك الحياة .قد ال يكون ذلك دور
المجامع ،لكن اللّغة تتطلَّب عملية إثراء ،يشارك فيها الكّتاب
والصحافيون والمحاضرون ،كما تشارك فيها المدرسة،
وعملية نقل هذه الثروة إلى الشارع القارئ الكاتب المثقَّف،
وهذا ما لم يتوفّر حتى اآلن.
ثم إن اللّغة التي تقترحها المجامع اللغوية ،قد يكون لها
مما ترتبط بالحاضر أو المستقبل،
ارتباط بالماضي أكثر ّ
وأستثني المجهودات التي يقوم بها مكتب تنسيق التعريب،
تتصل بحاضر العلم والتقنية ،إلى حّد كبير ،لكنها
فهي َّ
العربية بالقاهرة
تصطدم بـ(روتينات) اإلدارة .مجمع اللّغة
ّ
مثالً -ال يعترف بالمفردات التي يقترحها مكتب التنسيق ّإليقرها ،والمدرسة
على أساس أنها مقترحات؛ ولذلك هو ال ّ
العربية،
المدرسية
ثمة هي ال تدخل المكتبة
ّ
التستعملها ،ومن ّ
وهذا ما يتركها حبيسة المعاجم على رفوف المكتبات.

الطباعة العرب ّية من أخطر المشاكل

ويأتي ،بعد هذا ،موضوع آخر له صلة وثيقة بتنمية اللّغة
القراء منها ،هو موضوع الطباعة
ّ
العربية وانتشارها وتمكين ّ
العربية.
ّ
قد يبدو هذا الموضوع متجاوزاً ،لكنه من أخطر المشاكل التي
نردد مع
تعانيها اللّغة
العربية .ويكفي للتدليل على ذلك أن ِّ
ّ
العربية ،كالدكتور طه حسين،
الذين عالجوا مشاكل اللّغة
ّ
وعلي الجارم ،والكرمني ،الذين كانوا يقولون ما معناه أن
كل اللغات ،يقرأ ليفهم ،لكن القارئ العربي يجب
القارئ ،في ّ
أن يفهم ليقرأ.
قراءة
أود جملة
يقيم
أن
يستطيع
ال
العربي
القارئ
واضح أن
ً
َ
وكتابة إذا لم يتعلَّم النحو والصرف وقواعد اإلمالء وحظ ًا
ً
وافرًا من معاني المفردات اللغويةّ ،
وإل اشتبهت عليه معاني
السر
األلفاظ ،بل اشتبه عليه االسم بالفعل والحرف ،وهذا هو ّ
في أن كثيرًا من المثقّفين ،من أصحاب الشهادات العليا ،ال
ال باستقامة ،وال يستطيعون
نص ًا كام ً
يستطيعون أن يقرأوا ّ
عربية سليمة ،لذلك يلجأون ،في كثير من
أن يحاضروا بلغة ّ
العامية ،وإن قرأوا فبعيونهم ال بألسنتهم ،وهذا
األحيان ،إلى
ِّ
ما ال يمكن أن تجده عند تلميذ في مدرسة ثانوية ،في بالد
أخرى تقرأ بلغة أوروبية ،مثالً.
العربية غير مشكولة ،أو هي-
المشكلة تتمثَّل في أن اللّغة
ّ
وتكَتب بدون شكل ،اعتمادًا على أن القارئ
على
طبع ُ
ّ
األصحُ -ت َ
يستطيع التمييز بين األفعال واألسماء التي ُتكَتب بشكل واحد،
لتؤدي معاني مختلفة .المشكل
لكنها تتعلَّق بأشكال مختلفة ّ
وتكَتب
عالمات،
ال
حروف
في اللغات األوروبية -في األغلب-
ُ
طبع بجوار الحروف األصليةّ ،إل القليل منها ،فهي نقط
ُ
وت َ
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أو عالمات ،ولذلك فمن السهل قراءة الكلمة ،دون خطأ ،على
المتبدئين.
العربية على
ّغة
ل
ال
ُّم
تعل
صعوبة
إلى
ي
تؤد
المشكلة
هذه
ّ
ّ
وتؤدي إلى صعوبة انتشارها كلغة
ً،
ال
أو
العرب،
األطفال
ّ
َّ
دولية .ثانياً ،وإلى صعوبة التعاون معها عن طريق اإلفادة
واالستفادة ،ثالثاً.
ليتعود
الطباعة،
في
ة
العربي
الحروف
ل
ك
ش
لماذا -إذن -ال ُت َ َّ
َّ
ّ
التلميذ القراءة السهلة المفهومة ،وليجتاز المرحلة بسالم،
تقدم
بين رياض األطفال والصفوف االبتدائية األولى ،حيث َّ
النصوص مشكولة ،وبين المرحلة التالية ،حينما يختفي
النص العربي؟
الشكل من ّ
العربية -كما يقول األستاذ أحمد
باإلضافة إلى ذلك ،فالطباعة
ّ
األخضر« -مازالت تعاني صعوبة الطبع ،وتعقُّد اآلالت ،وبطء
القراء
اإلنتاج وغالء النفقة وعسر القراءة المهملة واشمئزاز ّ
وقلة المطالعين ونفور المثقّفين».
العربية في المطبعة؟
لماذا -إذنُ -ت َش َّكل الحروف
ّ
يظهر أن ذلك مستحيل عملياً ،إذا لم نقم بثورة في تشكيلة
العربية.
الحروف
ّ
المختصين في الدراسات اللغوية بأبحاث
بعض
قام
لهذا كلّه
ّ
العربية بتغيير بعض الزوائد
الطباعة
إصالح
تستهدف
ّ
والشكليات في الحرف العربي ،كما رسمته المطابع منذ القرن
مقدمة الذين قاموا
الماضي ،وإضافة عالمات الشكل .وفي ِّ
بمجهود مشكور ،في هذا الموضوع ،األستاذ أحمد األخضر
غزال ،مدير معهد الدراسات واألبحاث للتعريب في الرباط،
واألستاذ البشير بن سالمة مدير مجلّة «الفكر» في تونس،
العربية ومشاكل الكتابة».
وس َّجل اقتراحاته في كتابه «اللّغة
ّ
َ
كل من األستاذ بن سالمة
والطريقتان اللتان يقترحهما ّ
واألستاذ األخضر تستهدفان هدف ًا واحدًا هو الطباعة المشكولة،
مع اختصار مالمس آالت الطبع.
مهمة ،تقنية وعلمية،
بدراسات
وقد قام األستاذ األخضر
ّ
أهم
للوصول إلى هذا الهدف ،وتعتبر الطريقة التي انتهى إليها ّ
العربية المطبوعة .وإذا كان ال يسعنا
ثورة في طريقة الكتابة
ّ
هنا أن نستعرض الجوانب الفنِّية والتقنية ،والوسائل التي
َّاتَبعها األستاذ األخضر للوصول إلى مقترحاته ،فيمكن أن
تجمل بعض النتائج فيما يأتي:
تسجل ّإل قسم ًا
ال
مختزلة،
أنها
العربية
 يؤخذ على الكتابةّ
ّ
يضطر القارئ إلى
وبذلك
للقراءة؛
الضرورية
من العالمات
ّ
تامة سليمة ،وهذا
أن يستعين بمعلوماته ،حتى يقرأ قراءة ّ
يتطلَّب أن يكون عالم ًا بأصول القراءة ،الشيء الذي يصل
بنا إلى المالحظة األساسية ،وهي أن القارئ يجب أن يعرف
كثيرًا من علوم اللّغة ،قبل أن يتعلم القراءةّ ،
يتخبط
وإل َّ
ظل ّ
ويخطئ في القراءة ،ولو كان عالم ًا كبيراً.
العربية ،كما هو األمر في
 الشكل غير مدمج في صلب الكلمةّ
الكلمة الالتينية ،مثالً.
 الطباعة بالحروف الالتينية -مثالً -تتطلَّب من  90إلى 120حرف ًا (وضمنها حروف التاج الكبيرة التي تبدأ بها الكلمة،
أحياناً ،والحروف العادية ،واألعداد وعالمات الوقف..
نص عربي فيتطلَّب  117حرفاً ،كحّد أدنى،
أما طباعة ّ
وغيرهاّ .

عدا عالمات الشكل واألرقام والوقف ،بدون الحروف الكبيرة
النص العربي
التي ال توجد في
أما إذا حاولنا طباعة ّ
ّ
العربيةّ ،
التام فيتطلّب ما يزيد على  475حرفاً؛ وهذا يعني
بالشكل ّ
المادية وزيادة
التكاليف
وزيادة
ة
العربي
الكتابة
زيادة بطء
ِّ
ّ
العربية ،بشكل
األخطاء المطبعية التي تكثر في المطبوعات
ّ
المثيل له في اللغات األجنبية.
وقد درس األستاذ األخضر هذا الموضوع دراسة علمية
مقارنة ،واهتدى إلى طريقة مختصرة تتطلَّب  84عالمة
للحروف (بما فيها الشكل واألرقام وعالمات الوقف) ،منها
 22عالمة للحروف العادية ،و 6عالمات للحروف المهموزة،
و 30عالمة للتعريفات المشتركة التي تنتهي بها بعض
الحروف في آخر الكلمة ،كالصاد والضاد والعين والميم..
كخط الوصل ،و 22عالمة للشكل ،و10
إلخ ،وعالمة واحدة ّ
عالمات لألرقام ،و 9عالمات للوقف .ويمكن رفع هذه العالمات
إلى  107بد ًال من  ،84بإضافة حروف التجميل والحروف
المشددة
العربية للداللة على الباء
الخاصة غير الموجودة في
َّ
ّ
ّ
(ب ا) والفاء الالتينية ( ،)Vوالجيم (كما ينطقها القاهريون)،
والقاف المعقَّدة كما ينطقها التونسيون ومعظم المغاربة وكثير
من المواطنين العرب في الجزيرة وفي غيرها( ،ق) أو (ك)،
المعطشة (ج) كما تنطق في السودان واليمن.
والجيم
َّ
العربية
أهم َّيتها الكبرى في تسهيل الطباعة
ّ
لهذه الطريقة ِّ
للوصول إلى هدف أسمى ،وهو جعل القراءة السليمة في
تتحرر
متناول الجميع ،وليست مقصورة على النخبة؛ وبذلك
َّ
العربية من عقدة خطيرة تزيد في المضايقات التي تقف في
ّ
وجهها.
وقد اشتغل األستاذ األخضر في مشروعه أزيد من عشرين
(عربية
وقدمه إلى الهيئات اللغوية ،والعلمية
سنة،
َّ
ّ
فشجعته معظم هذه الهيئات ،ووافقت عليه ،ومن
وأجنبية)،
َّ
العربية (في القاهرة)،
منظمة (يونيسكو) ومجمع اللّغة
بينها َّ
ّ
عربية وإسالمية.
دولة
عشرون
عليه
وصادقت
ّ

عراقيل في طريق المشروع!

ورغم أن الشركات التي تنتج آالت الطباعة وافقت على
العربية ،بمالمس جديدة ،وفق مشروع األستاذ
إنتاج اآلالت
ّ
األخضر ،فإن عدم استعمال الطريقة المشكولة في الصحافة
والكتاب العربي جعلت الشركات تحجم عن تنفيذ المشروع
على نطاق واسعّ ،إل إذا توفّر لها الطلب الضروري.
العربية ماتزال تضع عراقيل في
ثم إن بعض الهيئات اللغوية
ّ
طريق هذا المشروع الثوري ،ألسباب نحجم عن أن نكشف
عنها.
القراء
ن
وتمك
ة،
العربي
الكتابة
إلصالح
ضرورية
ثورة
إنها
ِّ
ّ
ّ
(عرب ًا وغير عرب) من القراءة السهلة الميسورة وانتزاع عقدة
العربية ،من قلوب األطفال الذين يقفون
الخوف من الكلمة
ّ
ليات الكلمات التي يقرؤها
أو ّ
مثالً -أمام كلمة (علم) -وهي من َّمبني
ماض
فعل
أم
اسم،
ي
الطفل -وقفة الحائر ،ال يدرونَ :أ ِه
ٍ
ّ
َ
مبني للمجهول؟
للمعلوم أو ّ
قرأ ،ويتعلَّمها
ت
أن
للغتنا
أردنا
إذا
بها
القيام
ثورة ،البّد من
ُ َ
الناس.

ثورة التبسيط في القواعد واإلمالء

والثورة الثالثة ،بعد ثورة اإلنماء والتحديث ،وثورة إصالح
الكتابة ،هي ثورة التبسيط في القواعد واإلمالء ،فما من ّ
شك
في أن النحو العربي يمتاز باألصالة والعمق في أسرار اللّغة
العربية ،كما يمتاز بمنطقية التفكير في الجملة .وما من ّ
شك
ّ
غني جّدًا بالدراسات واألبحاث التي كتبت منذ عهد أبي
أنه
في
ّ
األسود الدؤلي إلى المحدثين من أمثال إبراهيم مصطفى.
علمْين حافلين بالدراسات
لكن النحو والصرف أصبحا
َ
المختصين
إلى
جه
يت
علم
كل
والنظريات ،كما يصبح ّ
َّ
ّ
يهمهم من
والدارسين .وتبقى
َّ
مسؤوليتنا أمام األطفال الذين ال ّ
وكتابة،
قراءة
النحو ّإل أن يتعلَّموا كيف يقيمون أود الجملة
ً
ً
ْحنوا ،ودون أن يزيغ بهم اللحن عن الفهم الصحيح
دون أن َيل َ
للنص العربي.
ّ
لهذا ،أصبح من الضروري تبسيط قواعد النحو والصرف،
وربط القاعدة بالجملة ،حتى يتعلَّم الطفل طريقة التعبير
وهو يتعلَّم القاعدة النحوية ،كما يجب تبسيط قواعد اإلمالء،
نطق ،في
وأقترح أن تحذف كثير من الحروف الزائدة التي ال ُت َ
ستعمل كثير من الحروف الصامتة التي
الوقت الذي يجب أن ُت َ
ستعمل ،فـ«األلف بعد واو الجمع ،وواو (عمرو)،
ُت َ
نطق وال ُت َ
وواو الهمزة المضمومة ،وياء الهمزة المكسورة ،كلّها حروف
كل حرف تنطقه كاأللف
يجب االستغناء عنها ،كما يجب إضافة ّ
يضل التلميذ وهو
بعد الطاء ،والهاء في كلمة «طه» حتى ال
ّ
يقرأ هذه الجملة« :يؤمن طه بعمرو مئة في المئة».
العربية نتيجة لعدم
معظم هذه الحروف الزائدة تخلَّفت في
ّ
فيدل به على
شكل الكلمات ،فكان اإلمالء يلتجئ إلى الحرف ّ
تتفقان في الشكل ،وتختلفان
ليفرق بين كلمتين َّ
الحركة ،أو ِّ
في المدلول .فإذا قمنا بثورة شكل الكلمات َسُه َل التخلُّص
من هذه الحروف ،وأصبح من السهل كتابة الكلمات بطريقة
واحدة ،مهما كانت حركاتها.
العربية ،وتحديثها ،وإنمائها،
ّغة
ل
ال
تطور
ّ
هذا هو واجبنا نحو ُّ
وهو واجب ال يمكن أن نلقيه على المجامع البطيئة ،وال على
األمة
ّ
المختصين في الدراسات اللغوية والنحوية ،هو واجب ّ
واألمة ال تملك التنفيذ بغير سلطة؛ ولهذا
العربية جميعها،
ّ
ّ
العربية بواجبها في دراسة تحديث
وجب أن تقوم الحكومات
ّ
العربية وإنمائها وتطوير كتابتها وإمالئها ،ثم تصدر قرارات
ّ
ُتَنفَّذ بالقانونّ .
ونجتر األبحاث،
وإل ظللنا نحلم باإلصالح
ّ
مرة) ِلُتلقى فيها المحاضرات ،ثم
وتجتمع المجامع ّ
(كل سنة ّ
العربية في
لينصرف أعضاؤها إلى مشاغلهم اليومية ،وتبقى
ّ
سجلها الفيروزبادي في القاموس ،وفي نحوها
مفرداتها كما َّ
كما كتبه سيبويه ،وفي إمالئها كما ُنِقل إلينا من عهد الكوفة
األول
والبصرة ،وفي طباعتها كما كتبها ّ
الخطاطون في القرن َّ
منقوطة ال مشكولة.
للهجرة،
ً
إننا نتغنّى بالثورة االقتصادية ،وبالثورة السياسية،
وبالثورة العلمية ،لكننا -كي نقوم بثورة علمية -يجب أن
نقوم بثورة لغوية ،حتى نكون ألنفسنا لغة تسع العلم،
وتمهد لتدارسه.
ِّ
هي ثالث ثورات ،نرجو أن نكون قد ألمحنا إلى خطوطها
األساسية ،في هذا الحديث.
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لق با ًال للمشكلة ،حينها ،في صباح شتائي بارد حتماً.
لم ُأ ِ
تمامــاً ،ف ــي م ــدرج كلِّّي ــة الحق ــوق ،ف ــي جامع ــة حل ــب .بينم ــا
ـادة النظ ــم (السياس ــة) بعــّدة مح ــاوالت غي ــر
يق ــوم دكت ــور م ـ ّ
ناجحــة لتشــغيل الميكروفون ،قـ َّـرر أن يلقي المحاضرة بصوته
الطبيعــي .كنــت فــي المنتصــف ،وأجــزم بأننــي لــم أســمع مــن
كل المحاض ــرة س ــوى عــّدة كلم ــات (العق ــد االجتماع ــي ،ج ــان
َ
أن أح ــدًا م ــن الط ـّـاب ل ــم
ج ــاك روس ــوَ ،
طرف ــي العق ــد )ّ ،إل ّ
ثم ــة
يعت ــرض عل ــى ضع ــف الص ــوت ،فأدرك ــت ،حينه ــاّ ،
أن ّ
ـي.
مش ــكلة م ــا ف ــي إح ــدى َ
أذن ـ ّ
ـدرب عل ــى امتح ــان الس ــمع،
طيل ــة س ــنوات الح ــرب ،كن ــت أت ـ َّ
باإلنص ــات إل ــى ص ــوت الطائ ــرة وه ــي تحت ـ ّ
ـك بزن ــد الغي ــم؛
صفيره ــا حي ــن تدن ــو ،وارتط ــام القذيف ــة ،وف ــرار الم ــكان.
يومـــي ،علـــى التقـــاط األصـــوات ،واإليقـــاع
تمريـــن شـــبه
ّ
المختلـــف ،والحساســـية القصـــوى تجاههـــا.
تتأب ــط خوفه ــا ،أس ــقط
ف ــي ج ـ ّ
ـادة منزوي ــة م ــن س ــوق مدين ــة َّ
ـا بالس ــتيكي ًا م ــن ش ــرفة المبن ــى..
عم ــال ورش ــة بن ــاء برمي ـ ً
ّ
ـوز ،بــدا
كانــت تســتريح ،أمــام محـّ
ـل لتصليــح الغســات ،عجـ ٌ
أنهـــا ال تقـــوى علـــى المشـــي .بلمـــح البصـــر ،و بينمـــا كنـــت
متســـمرًا فـــي مكاني،رأيتهـــا تركـــض ،وقـــد عبـــرت شـــارعين
ِّ
ـل لبي ــع الدهانات،وه ــي
ـتقر ف ــي داخ ــل مح ـ ّ
بعرضهم ــا ،لتس ـ ّ
تصرخ«:ضربـــت الملعونـــة» .
أن األذن اليســـرى الموســـيقية بحالـــة
َّ
ـــدت ،حينهـــا ،مـــن ّ
تأك ُ
جيــدة ،طالمــا أنّنــي قــادر علــى التقــاط نشــاز صفيــر الطائــرة،
ِّ
ـا ،وال أســتطيع قــراءة
حتــى تلــك المربكــة التــي ال تأتــي ّإل ليـ ً
ـي همسـاً.
شــفاهها ،وقــد اعتــدت علــى قــراءة شــفاه المتحـ ِّـدث إلـ َّ
التي ــار
ف ــي إح ــدى الليال ــي ،ف ــي منب ــج ،ف ــي وقـــت انقط ــاع ّ
الكهربائ ــي المتك ـ ِّـرر ع ــن المدين ــة ،ق ـ َّـررت ،وأح ــد أصدقائ ــي
الشــعراء ،أن نقصــد منــزل الشاعراألســتاذ حســن النيفــي ،الــذي
بمحبت ــه المعه ــودة ..بقين ــا ،ألكث ــر م ــن س ــاعتين،
اس ــتقبلنا
َّ
ـكل ح ــال .وعن ــد
نتح ـ َّـدث ع ــن ِّ
الش ــعر والسياس ــة ،واألم ــل ب ـ ّ
عمــا قالــه األســتاذ حســن فــي
مغادرتنــا ،بــدأت أســأل صديقــي ّ
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أوفــق بالجلوس قبالة
األمــر الفالنــي واألمــر الفالنــي؛ كونــي لم َّ
األس ــتاذ حس ــن ،ك ــي أق ــرأ ش ــفاهه ،عل ــى ض ــوء «اللي ــدات»،
وك ــون األس ــتاذ حس ــن يتح ـ َّـدث بص ــوت ه ــادئ ،وه ــو ال ــذي
قضــى خمســة عشــر عامـ ًا مــن حياتــه فــي ســجن تدمــر .نســيت،
حينهــا ،أن صديقــي يعانــي مثلــي مــن مشــكلة في أذنــه اليمنى،
كل منّـــا ينتظـــر اآلخـــر كـــي يعيـــد حديـــث الجلســـة
لقـــد كان ّ
المنقضي ــة من ــذ قلي ــل ،وهن ــا ،أق ـ ِّـدم اعت ــذاري للش ــاعر األس ــتاذ
ـكل كلمات ــه ،ف ــي
حس ــن النيفي،ألنن ــا ل ــم نس ــتطع أن نمس ــك ب ـ ّ
تل ــك الليل ــةّ ،إل أنن ــا خرجن ــا ومعن ــا طاق ــة إيجابي ــة ،وأم ـ ًـا
أض ــاء ش ــوارع المدين ــة ،م ــن غربه ــا إل ــى حارتن ــا ف ــي أقص ــى
الش ــرق.
نعل ــل غربتن ــا
ف ــي بي ــروت ،المدين ــة المموس ــقة ،بينم ــا كن ــا ِّ
بصـــوت بشـــار زرقـــان ،وهـــو يغنّـــي «ســـقط الحصـــان»،
و«قطع ــة ناقص ــة م ــن س ــماء دمش ــق» لرائ ــد وح ــش ،بص ــوت
ربم ــا كّن ــا
أحم ــد قطلي ــش ،كان ــت أذنن ــا الموس ــيقية س ــليمةَّ .
نتعال ــج م ــن آث ــار الح ــرب به ــا!.
خارجــ ًا م ــن ورش ــة (س ــما بي ــروت ) ،ف ــي منطق ــة الس ــوديكو،
فـــي الثامـــن مـــن آذار ،مـــن العـــام  .2014اليـــوم عيـــد ميـــاد
صديق ــي فيص ــل ،القاب ــع ف ــي منطق ــة الحازمي ــة وح ــده ،يع ـ ُّـد
العــّد؛
ســِن َّية الثالثي ــن،كان الب ــد أن أذه ــب إلي ــه ألس ــاعده ف ــي َ
َعـ ِّـد الســنين والمــدن والضحايــا علــى الشــريط االخبــاري باللــون
األبي ــض ،عل ــى خلفي ــة زرق ــاء ،البــّد أن أذه ــب وأحم ــل بي ــدي
طاق ــة ورد،وأش ــياء أخ ــرى .أوقف ــت س ــيارة تاكس ــي ،ولس ــوء
الحـــظ جلســـت بجانـــب الســـائق ،كـــم أتمنّـــى ،اآلن ،لـــو أنـــي
ّ
جلســت فــي الخلــف ،فــا ســمعت صــوت الســائق وهــو يتحـ َّـدث
بالهاتـــف ،وال اســـتطعت قـــراءة شـــفاهه علـــى المـــرآة .لكـــن،
ـظ ،أن ــا أجل ــس إل ــى جانب ــه اآلن،وأذن ــي اليس ــرى
لس ــوء الح ـ ّ
ـول كلماتــه ،عبــر الهاتــف ،إلــى نوتــة موســيقية ،بــل
بــدأت تحـ ِّ
م ـ ّـوال عل ــى مق ــام (الصب ــا) .ي ــا إله ــي! (في ــزا ،فنلن ــدا ،س ــوري،
تذك ــرة ،س ــفارة ) .بع ــد أن أنه ــى مكالمت ــه ،رح ــت اس ــأله ع ــن
ـجل
ّ
قص ــة الفي ــز ،فق ــال ل ــي إن ه ــذا ال ــذي يحّدث ــه س ــوري مس ـ ّ

وأمن ــت ل ــه (في ــزا) إل ــى فنلن ــدا ،ويس ــألني إن
باألم ــم َّ
المتح ــدةّ ،
ـل .س ــألته :كي ــف
كان باإلم ــكان توفي ــر تذك ــرة طائ ــرة بس ــعر أق ـ ّ
موظف ًا
تمكنــت مــن تأميــن فيــزا لــه؟ فأخبرنــي أن صديق ًا له يعمــل َّ
بالســفارة ،يســتطيع تأميــن عــدد محـ َّـدد مــن الفيــز ،للســوريين
دف ــع إال
ـجلين باألم ــم ،تكلفته ــا أل ــف دوالر ،ال ُت َ
حص ــراً ،والمس ـ ّ
بعــد الحصــول علــى الفيــزا ،باليــد ،مــن الســفارة .حصلــت علــى
كل م ــا س ــبق ،م ــع صديق ــي فيص ــل،
رق ــم هاتف ــه ،ورح ــت أع ـ ِّـد ّ
ونحــن ننفــخ علــى شــمعة الثالثيــن المثبتــة فــوق كعكعــة دائرية
صغي ــرة ،تش ــبه ال ــدوالب ف ــي أف ــرع األم ــن الس ــورية .
أخبــرت صديقــي علــي عــن «مارســيل» ،ســائق التاكســي ،وعن
لنتص ــل
الفي ــزا وفنلن ــدا ،فانطلقن ــا إل ــى مح ـ ّ
ـل بائ ــع الزه ــورَّ ،
كل القط ــع النقدي ــة
بـ«مارس ــيل» م ــن هات ــف عموم ــي .جمعن ــا ّ
نهزهــا لنســقط القطعة األولــى داخل الهاتف،
المعدنيــة ،وبدأنــا ّ
ثــم بدأنــا بطلــب الرقــم ..انطلقــت مــن ســماعة الهاتــف موســيقى
وتخيلن ــا ص ــوت بحي ــرات فنلن ــدا،
بيان ــو ،فأغمضن ــا عيونن ــا،
َّ
وصــوت حفيــف األشــجار ،والشـّـاالت ..صــوت مارســيل« :ألو
نعم،ميــن معــي» ،بالتزامــن مــع صوت ســقوط القطعــة النقدية
إلــى جيــب الهاتــف .
واتفقنـــا علـــى اإلجـــراءات،
حددنـــا موعـــدًا للِّقـــاء ..التقينـــاَّ ،
َّ
وتعرفنـــا أكثـــر إلـــى فنلندا،ليتبـــع اللقـــاء لقـــاءات أخـــرى.
َّ
كل األص ــوات
ش ــعرنا بس ــعادة ،ل ــم نش ــعر به ــا م ــن قب ــل ،وب ــدت ّ
المحيط ــة :زمامي ــر الس ــيارات ،وأص ــوات عجالته ــا عل ــى الطري ــق
المبلَّلـــة بالمطـــر ،واألغانـــي مـــن الشـــبابيك ،وصـــوت بائـــع
اليانصيــب ،وصفــارة شــرطي المــرور ،وصــوت الونــش وهو يدور
ح ــول ورش ــات البن ــاء المحيط ــة بن ــا ،وص ــوت أحذيتن ــا الجدي ــدة
كل
المتشــابهة ،التــي اشــتريناها مــن أجــل المقابلــة فــي الســفارةّ ..
ه ــذه األص ــوات ب ــدت ث ــم اختف ــت ،ليظه ــر ص ــوت األم ــل ،داخلن ــا،
أخض ــر كفنلن ــدا الجميل ــة البعي ــدة الب ــاردة الشاس ــعة .
أيــام كتــب صديقــي (علــي) ،فــي حســابه علــى الفيســبوك:
منــذ ّ
«الســـاعة  3:05صباحـــاً ،اســـتيقظت منـــذ خمـــس دقائـــق،
مذعــوراً ،علــى صــوت هليكوبتــر منخفضــة ج ـّداً ،وأنــا أقــول:
الله ــم َس ــلِّم».
تذكـــرت أنّنـــي فـــي
لـــم أكـــن أعـــرف أيـــن ســـتقصف ،حتـــى َّ
بريطانيـــا.
يلزمنــا الكثيــر حتــى نعتــاد علــى نعيــم الغربــة ،وننســى جحيــم
الوطــن الــذي يطاردنــا أينماحللنــا ،وكيفمــا حللنا.
فيصــل يســكن فــي مدينــة «كيــل» األلمانيــة ،وقــد اختــار منــز ًال
صغي ــرًا بالق ــرب م ــن المرفأ،ك ــي يتســنّى ل ــه س ــماع أص ــوات
احت ــكاك الحدي ــد بالذاك ــرة .
ـا مفاتيــح المبنــى الــذي أحرســه ،وكلّما
فــي بيــروت ،أقــف حامـ ً
زمــور ســيارة يشــبه ذاك الــذي تطلقــه ســيارة
ســمعت صــوت ّ
كحليــة اللــون ،أرتبــك وأبحــث
ـان»
ـ
«نيس
ـوع
ـ
«مارســيل» ،مــن ن
ّ
عــن زاويــة أضحــك فيهــا ،مــن الخــوف.
*ش ــاعر س ــوري
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