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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.

عنـد الحديث عـن الثَّقافـة العربيّة  -فـي الوقـت الراهنُ -تواجهنـا مجموعة
مـن العبـارات واألوصـاف التي تندب واقع هـذه الثَّقافة ،في ُ
َمثـل أمامنا تعبير
«معانـاة الثَّقافـة العربيّـة» ،وتعبير «تهميـش الثَّقافة العربيّـة» ،وفي بعض
األحيان «تعبير مأسـاة الثَّقافة العربيّة وال ُمث َّقفين العرب» ،وهي كلّها تعبيرات
ُمسـت َمدة مـن قاموس محن ونكسـات العـرب الحديثـة ،التي بدأت بتقسـيم
البلـدان العربيّـة إلـى أقطار ،ودمـج الثَّقافـة العربيّـة في منظومـة ثقافات
ً
بديلا عنها ،وفـوق ذلك فـي مقابل
وافـدة وأخـرى محلِّيّـة تطـرح نفسـها
العولمة واسـتراتيجياتها الثَّقافيّة الكاسـحة..
ولـم يعـد الحديث عـن تهميش الثَّقافـة العربيّة حديـث نخب ُمسـتقلَّة أو تيارات
توجه قومي ،وإنما أصبح  -أيضاً -حديثا ً شـائعا ً على ألسـن مسؤولين
نقد ّية ذات ُّ
ِّ
َّ
ُ
وخطابـات رسـميّة ،تمثل وجهة نظر الدولة ،من خالل قطاعاتهـا الراعية للثقافة.
وفـي هـذا اإلطـار ُي ِّ
ؤكد صلاح جـرار (وزيـر الثَّقافـة األردنـي) أن «الثَّقافة في
َّ
األردن ،وفـي سـائر أقطـار الوطـن العربـي ،تعانـي مشـكلة ُمزمنـة تتمثل في
تهميشـها نتيجـة لنظـرة الحكومات إليها على أنها ليسـت ذات مـردود اقتصادي
سـريع» ،ويشـاطره هـذا المنظور والـرأي عد ٌد ال ُيسـتهان به مـن وزراء الثَّقافة
العـرب فـي كثير مـن القمم التـي ت ّم عقدهـا ،كان آخرهـا ق ّمة في تونـس نهاية
العـام  .2017وقـد تكون إحدى المعضالت التـي أصابت الثَّقافـة العربيّة ُمتمثِّلة
فـي تخصيـص وزارة لهـا ،غالبا ً ما تكون هامشـية من حيث ميزانيتها ومسـتوى
االهتمـام بهـا في إطـار خطط الدولـة العا ّمة ،وهـذا يقودنا للحديث عـن المعنى
الـذي تعطيه المجتمعات والدولـة العربيّة الحديثة للثَّقافـة العربيّة ،حيث تقتصر
الثَّقافـة فـي تص ُّورهـا :على التـراث المادي وشـبه المعنـوي ُمتمثِّ ً
لا في بعض
ال ُممارسـات الثَّقافيّـة التـي تتقاطع فـي بعض جوانبهـا مع االنتمـاء العام لهذه
الهو ّيـة ال ُمسـ َّماة بالعربيّـة ،بينمـا فـي جانبهـا العمومـي تتمثَّل في ممارسـات
الجماعـات المحلِّيّـة التي باتت تسـتمد تعريفها من الدولة ال ُقطريـة الحديثة ،هذا
إلـى جانب بعض ال ُممارسـات ذات الطابع العالمي ُممثَّلة في المسـرح وقطاع من
الفنـون الجميلـة .وهكـذا أصبح مـن الخطأ أن نتحـدَّث عن ثقافـة عربيّة واحدة؛
ألننـا أصبحنا أمام ُم َّ
ركب ثقافي عربي فسيفسـائي ،ألوانه مختلفة ،يجعل الحديث
عـن ثقافـات عربيّة أدق مـن الحديث عن ثقافـة عربيّة واحدة بصيغـة المفرد ،أو
الحديـث عـن «الثَّقافة العربيّـة» بألف والم التعريـف .وفي ظِ ّل هـذه ال ُمعطيات،
هُ ِّمشـت الثَّقافـة من جهة ،وغـاب التكامل المطلوب فـي إطار الكيانـات الوطنيّة
ال ُمتعـدِّدة والنظـرة النمطيّـة بيـن ُقطـ ٍر وآخر ،وشـعب عربـي هنـا أو هناك من
جهـ ٍة أخـرى ،ومن َث َّم انقطعت أواصر التواصل واالندماج المنشـود بين الشـعوب
العربيّـة ،بـل وصـل األمر إلى َحـ ِّد أن بعض الثَّقافـات المحلِّيّة العربيّـة باتت تود
أن تفـرض نفسـها باعتبارها األصيلـة ،وباقي الثَّقافـات األخرى دخيلـة و ُمقلِّدة،
وهو ما خلق بيئة تنافسـيّة غير محمودة ومسـتقبلها مجهول ،سـاهمت بها حالة
السـلطوي الـذي يَع ُّم أغلـب بلداننا اليوم.
الترهل ال ُمؤسسـي والكبت ُّ
ً
َ
كمـا أن أحـد أه ّم العوامـل التي ال يمكن غ ّ
ض الطرف عنها أيضـا في إطار حديثنا
ِّ
السـلطوية
عـن أزمـة الثَّقافـة أو تنافس الثَّقافـات المحليّـة «العربيّـة» هو بيئة ُّ
َّ
التـي كابدتهـا المجتمعات العربيّة الحديثـة ،والتي تصدَّت ألي شـك ٍل من الثقافة
الح ّر ّية والكرامة
العربيّـة الجامعـة ذات الطابع المعرفي ال ُمتشـبِّع بقيم ومعانـي ُ
اإلنسـانية واألصالـة العربيّـة التاريخيـة ،وهو ما دفع هـذه األنظمة إلـى تدجين
الثَّقافـة ورعايـة نمـط ُمعيَّن منها يتميَّـز بمهادنتـه لألوضاع الحاليـة .وبذلك َت ّم
والكتَّـاب وال ُم ِّ
التحجيـر علـى ال ُمث َّقفين ُ
فكرين ،وعلى النشـر والطباعـة واإلعالم،
التي هـي روافد الثَّقافـة التي ترفدهـا وتط ِّورها.
رئيس التحرير

مجان ًا مع العدد:

الغالف:
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تطرح مسـألة نشـأة ّ
ُ
اللوحة المسـنديّ ة في العالم العربي أسـئلة
تتعلـق ّ
َّ
بالظـروف التّ اريخيّ ـة التـي ّ
حفـت بظهورهـا
كثيـرة ال
فحسـبّ ،
وإنمـا بالمشـكليّ ات التـي رافقتهـا .لذلـك فالبحـث
فـي النّشـأة موصـول بالسـياقات التاريخيّ ـة وبمجموعـة مـن
القضايـا َ
الف ِّنيّ ـة التـي التبسـت إلـى درجـة األشـكلة ،ومنهـا مـا
هـو متّ صل ّ
تأسسـه ولزوميّ اته
بتلقـي التّ صوير الغربي وبنسـق ُّ
فـي تربـة عربيّ ـة اعتـادت علـى غيـره مـن صنـوف َ
الف ّ
ـن...
يقـف هـذا الكتـاب عنـد جملـة مـن االصطالحـات التـي تبـدو
للوهلـة األولـى بديهيّ ـة فـي سـياق التّ ـداول ،ولكنهـا ملغـزة
وأي داللـة
وتحتـاج إلـى مسـاءلة :فمـاذا نعنـي بـ«النّشـأة»؟ ّ
ّللوحـة المسـنديّ ة؟ وماهـي المُ قوّ مـات التـي ّ
حفـت بنمـوّ هـذا
تجلـت قضايـا ّ
ـن فـي المجتمـع العربـي؟ وكيـف َّ
َ
الف ّ
اللوحـة
الف ِّنيّ ـة َ
المسـنديّ ة فـي الممارسـة َ
للفنّانيـن العـرب األوائـل؟...
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منتدى دافوس 2018
عرب أ َ ّ
قل وفقراء العالم ليس لهم أحد
جمال املوساوي
المبدعة
أوروبا ُ
ؤسس لشراكة جديدة مع تونس
تُ ِّ
عبدالله بن محمد
الدراما الترك ّية..
شعار الموسم الواحد ال يكفي
ممدوح فرّاج النابي
مهرجان برلين السينمائي
جدل وتفاصيل على عكس التو ُّقعات!
برلني :عالء مصباح
في عالم الشبكات..
ن يملك بياناتنا ال َّرقم ّية؟
َم ْ
تـ  :مروى بن مسعود
مارتن لوثر..
فتى اإلصالح واالنشقاق
خالد طحطح

 150ريا ًال
 1.5جنيه

الصومال
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جوزيف دي ال نيزيير ()1944–1873
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الـــدوحــــة  -قـــــطــــر
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 1دينار أردني
 1500شلن

بريطانيا

 4جنيهات

دول االتحاد األوروبي

 4يورو

الواليات المتحدة األميركية

 4دوالرات

كندا واستراليا

 5دوالرات
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قياس الغيبوبة
أخيرًا ..العلماء يرصدون الوعي
كريستوف كوخ  -تـ  :أسماء مصطفى كمال

ملفات | قضايا |
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نحن واآللة

معارك ال َّذكاء األخيرة!..

«املاتريكس»..هل اآللة ُت ِّ
فكر؟!
رفقاء اصطناعيون وحوسبة وجدانية
حرب خوارزمية للسيطرة عىل العالم!
(رومان كلرجيت  -تـ :فيصل أبو ُّ
(عبد الصمد زهور)
(منري برقاد)
الط َفيل)
َّ
ُ
السينما والذكاء االصطناعي..تاريخ من ال َعداء
ديكارت مُ ج َّدداً..من حكمة العقل إىل حنكة اآللة إننا نفوِّض لآلالت مهام أكثر مما ينبغي
(أمجد جمال)
(نيكوالس كار  -تـ :عزيز الصاميد)
(عبد الصمد زهور)
َ
كيف يتم تنظيم َّ
الذكاء ِّ
الصناعي
الف ّن ،آخر الحدود بني اإلنسان واآللة
أبعد من ُحلم الفالسفة!
(أليكيس أوالغنيي وألكسندر لوريي  -تـ :عبدالله بن محمد) (اورن اتزيوني  -تـ :محمد حسن جبارة)
(سيد الوكيل)
أدب | فنون | تاريخ | علوم |

نوربرت إلياس ..الرشط اإلنساني (ماتياس برينجانت -تـ :رشيد املشهور)
إيهاب حسن ..سرية الخروج من مرص (محمود فرغيل)
ُ
ْ
مالت( ..عماد الدين موىس)
الشجرة التي
دعد ح ّداد..
نيكانور بارّا ..رحيل شاعر مضا ّد (أحمد عبد اللطيف)
«روعان» ملريم النعيمي ..من «أسطرة» الحكي إىل تفكيك«األسطورة» (الشيخ أحمد البان)
نتايل بونتان ..القهوة منطلَقاً(..عيل جازو )
الدرس الفلسفي يف أطروحة كارناب (فتحي املسكيني)
جون توملنسون ..ما الكوزموبوليتانية؟ (محمد الجاليل)
الكتابة ..الرشط القبيل مليالد العلم (الحسن أسويق)
كيف تعلَّمنا الكتابة؟ ..انتقال املعارف عرب التاريخ (هيوغو ألبانديا  -تـ  :خديجة حلفاوي)
فيليب مرييو ..كيف نستعمل املدرسة؟ (خالد طحطح)
إيمانويل كوتشيا :األشجار كائنات ذك ّية (تـ :مروى بن مسعود)

حوارات | نصوص |

30
90
92
93
98
102
112
116
122
128
132
136

26

80

فاضل السباعي:
عدتُ إلى دمشق من أجل مكتبتي!
حوار :محمود القاعود

84

باتريك موديانو:
أ ُ َف ِّ
ضل العيش في الماضي...
نيليل كابريليان -تـ :محمد اإلدرييس

88

«سنلتقي في أغسطس»..

جائحة 1918
الكارثة التي غيَّرت العالم
خالد الرتكاوي

رشيد األشقـر

32

95

أسرار رواية غير مكتملة لـ«ماركيز»

تزفيتان تودوروف:
نحن غالب ًا ما ننسى دروس التاريخ

عز الدين التازي
ذكريات مع شكري

حوار :أليوشا فالد الووسكي -تـ :عبدالرحيم نورالدين

إبراهيم أولحيان
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تقارير

بدأ منتدى دافوس العالمي للعام  2018بمالحظة أساس ّية وخالصة.
َّ
عال من الحضور
تهم المالحظة منطقتنا،
وتتمثل في غياب مستوى ٍ
في ظِ ّ
ل مشاركة نحو  70من زعماء العالم بمن فيهم رئيس الواليات
أي من الزعماء العرب
المتحدة دونالد ترامب .في هذه القمة لم يحضر ٌ
َ
المجال واسعًا أمام احتماالت مختلفة .هل المنطقة غير
ليفتح ذلك
ُّ
ُّ
بتفككاتها
التفكك ،مكتفية
معن ّية بالمساهمة في إنقاذ العالم من
الخاصة؟ هل ألن ال أحد يرغب في لقاء مجاملة مع ترامب بعد الضجة
ّ
المتع ِّلـق بالقـدس؟ هـل ألنـه ليـس هنـاك ما يمكن
قـراره
آثارهـا
التـي
ُ
قدمـه لـدول المنطقـة علـى المسـتويات
لهـذا الموعـد السـنوي أن يُ ِّ
االقتصاديّة والسياس ّية ،في ظِ ّ
ل األصوات ،من داخل العالم الغربي
بشكل ساخر ،وتعتبره مج َّرد محطة الستجمام
نفسه ،التي تنظر إليه
ٍ
القادة ورجال األعمال ومناسبة للتيارات المناهضة للعولمة لإلعالن
عن استمرارها على قيد الحياة؟

جامل املوساوي

منتدى دافوس 2018

فقراء العالم ليس لهم أحد!
بالنسـبة للخالصـة ،فهـي أن العالـم
سـيتح َّمل الرئيـس األميركـي ،كمـا
هو ،خلال السـنوات الثلاث المتبقية
مـن واليتـه األولى ،فـي انتظـار قرار
األميركييـن بالتمديـد لـه لواليـة ثانية
من عدمه ،أو سـقوطه فـي الطريق إذا
أثبتت األبحـاث المتواصلة عالقة فعلية
بيـن نجاحـه فـي االنتخابـات وتدخل
روسـي محتمل .هـذه الحالـة األخيرة
هي التـي يمكنهـا أن ُتنقـذ العالم من
ّ
محـل ترحيب
رئيـس أميركـي ليـس
باإلجمـاع تقريبـاً .لقـد حضـر ترامب
إلـى دافوس ،فقط إلغاظة المشـاركين
مـن قـادة العالـم .لقد بات هو نفسـه
أحـد أسـباب تصـدُّع العالـم ،ومـن
َثـ َّم فهـو ُيقـدِّم نفسـه أصالً ضـ ّد ما
وضعته الدورة كشـعا ٍر لها «مسـتقبل
مشـترك فـي عالم ُم َّ
فـكك».
4

ترامب قال للعالم «إنه الوقت المناسـب
لالسـتثمار في الواليـات المتحدة» ،بما
يترجم بشـك ٍل حرفي شعاره االنتخابي
«أميـركا أوالً» .ففي هذه الدعوة ال يبدو
أن الرئيـس األميركـي مهتمـا ً
ُّ
بتفـكك
العالـم ،ومعانـاة الفقـراء ،الذين كان
خصهـم بكلمة
البابـا فرانسـيس قـد َّ
إلـى الـدورة المنعقـدة فـي العـام
 2016حيـن عنونهـا بــ«ال تنسـوا
الفقـراء» .أكثر من ذلـك ،وعلى خالف
سابقيه من الرؤسـاء األميركيين الذين
شـغلتهم الحـرب البـاردة ومعسـكر
االتحاد السـوفياتي ،يسعى ترامب إلى
قطـع الشـعرة التـي جمعـت الواليات
المتحـدة دائمـا ً بحلفائهـا الغربييـن،
وهـي شـعرة اقتصاد ّيـة وعسـكر ّية
وسياسـيّة ودبلوماسيّة في الوقت ذاته.
توجهاتـه «االنعزاليـة» ،وهـو على
إن ُّ
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رأس القـوة األكبرُ ،ت ِّ
حطـم ّ
كل أمل في
ترميـم التصدُّعات التـي أصابت العالم
نتيجة حـروب بداية األلفيـة وموجات
اإلرهـاب والملفيـن النووييـن لكوريـا
الشـمالية وإيـران وصـوال ً إلـى األزمة
االقتصاد ّيـة .وهي ظواهـر أعادت إلى
الواجهـة التيارات اليمينيـة المحافظة،
وأحيانا ً ال ُمتط ِّرفـة ،والتي ُيمثِّل ترامب
إحـدى عالماتهـا الدَّالة.
بيـن هـذه المالحظة والخالصـة ،وفي
غيـاب زخـم الحـركات المناهضـة
ً
مقارنـة مع الدورات الماضية،
للعولمة
كانت القضايا األساسـ ّية ال ُمعتادة على
جـدول أعمـال القادة ورجـال األعمال
الكبـار في العالـم من آفـاق االقتصاد
العالمـي فـي المـدى المنظـور ،إلـى
الهجـرة ،فاإلرهـاب والتصـدُّع الـذي
أصـاب أوروبـا علـى خلفيـة خـروج

بريطانيـا مـن االتحـاد األوروبـي،
وصـوال ً إلـى األزمـات فـي الشـرق
األوسط وتداعياتها .بالنسبة لكريستين
الغـارد مديـرة صندوق النقـد الدولي،
يمكـن اعتبـار األزمـة االقتصاد ّيـة
التـي اسـتم ّرت لنحـو  10سـنوات قد
ولَّـت ،أو علـى األ َ ّ
قـل بـدأ ضبابها في
االنقشـاع مع عودة النشاط االقتصادي
تدريجيـا ً إلـى ديناميتـه بالرغـم مـن
بعض المنغصـات ،من قبيل اإلجراءات
الحمائية األميركية ،وتداعيات التغ ُّيرات
المناخيـة واالضطرابـات والحروب في
العديـد مـن المناطـق ،وهو مـا ُيبقي
َ
مخـاوف جد ّية من تراجع محتمل
على
وقـد تنتج عنـه أزمـة بحِ ـدّة أكبر من
األزمـة الراهنـة ،ألن العوامـل التـي
دفعـت الصنـدوق لمراجعـة تو ُّقعاته
لنمو االقتصـاد العالمي نحـو االرتفاع

للسـنة الحاليـة والسـنة القادمة هي،
فـي نظـر الغـارد ،ظرفيـة أكثـر منها
عوامـل ُمسـتدامة مثـل االسـتثمار
والتنميـة البشـر ّية ،ومـن َثـ َّم فـإن
مـا تح َّقـق مـن تقـدُّم فـي محـاوالت
إنعـاش االقتصـاد العالمـي جـاء على
حسـاب فئات واسـعة من النـاس ،ولم
يسـتفد منـه بشـك ٍل حقيقـي ّإل نخبة
قليلـة مـن رجـال األعمال والشـركات
الكبـرى والسياسـيين الذيـن يحظون
بدعم هـؤالء.
َّ
فـي هذا السـياق ،يتوقـع الصندوق أن
يصـل معـدَّل نمـو االقتصـاد العالمي
خلال العاميـن  2018و 2019إلـى
 3.9فـي المئـة ،بزيـادة  0.2نقطـة
مـع المعـدَّل ال ُمتعلِّـق بالعـام 2017
أي  3.7فـي المئـة .وبقـدر مـا ُتقـدِّم
وتوجهات الرئيس األميركي
سياسـات
ُّ

إشـارات سـلبية في عدد من جوانبها،
فـإن اإلصلاح الضريبـي الـذي جـاء
بـه باتجـاه تخفيـض الضريبـة علـى
الشـركات يعتبره الخبراء الذين أنجزوا
تقرير «آفاق االقتصاد العالمي »2018
ً
عاملا جيـدا ً للرفع من وتيـرة أداء هذا
شـجع على اسـتقطاب
االقتصاد ،ألنه ُي ِّ
المزيد من االسـتثمارات ،أي أن الجملة
التـي أطلقها ترامب فـي خطابه بقوله
«إنـه الوقت المناسـب لالسـتثمار في
الواليـات المتحـدة» ،لـم تكـ ْن مجانبة
إلحدى الخالصات األساسـ ّية لصندوق
النقـد الدولـي ،بالرغـم مـن أن األمـر
يتعلَّـق بإجـراءات قد ال تتعـدَّى آثارها
اإليجابية المدى القصير ،وقد تتالشـى
بالتزامـن مع نهاية االنتداب الرئاسـي.
لكن هـذه النظـرة التفاؤلية تكسـرها
مخاطـر محتملـة قـد ال تسـاعد علـى
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تحقيـق هـذه األرقـام والتأشـير إلـى
الخـروج التدريجـي من منـاخ األزمة.
وللمفارقـة فـإن هـذه المخاطـر آتية
بدورهـا ،فـي جانـب كبير منهـا ،من
السـلوك االقتصـادي األميركي نفسـه
جـ َّراء اإلجراءات الحمائيـة التي تبنَّاها
فريـق ترامـب فـي وجـه الشـركاء
التقليديين لبالده ،وفي وجه منافسـيها
مـن الصيـن والـدول الناشـئة األخرى
على السـواء ،في انسـجام مع الشعار
األساسـي «أميـركا أوالً» ،وهـو مـا
ِّ
تلخصـه تصريحـات كاتـب الدولة في
الميزانية بشـأن انخفاض قيمة الدوالر
الـذي يراه إيجابيا ً مادام سيسـاهم في
زيادة الصـادرات وانخفاض الواردات،
ومن َثـ َّم ليسـت هناك حاجـة للتدخل
في سـوق العملات لدعمه.
وألن ترامـب موجـود إلغاظـة باقـي
قـادة العالـم ،فـإن كال اإلجراءيـن لم
يكونـا موضـع ترحيـب قبـل دافوس
وأثناءه ،وقد يسـتم ّر الوضع على حاله
خلال السـنوات الثالث القادمـة .ذلك
أن االقتصـادات األوروبيـة ليسـت في
قـوة االقتصـاد األميركـي ،وال يمكنها،
مـن أجـل رفـع جاذبيتها لالسـتثمار،
مجـاراة اإلصالح الضريبـي بتخفيض
الضريبـة على الشـركات إلـى أ َ ّ
قل من
 21فـي المئـة ال ُمقـ َّررة فـي الواليات
المتحـدة ،كمـا أن منتوجاتها لن تكون

6

حملت أنجيال
ميركل حنقها
إلى دافوس
لتع ِّبر بوضوح
عن موقف
يُ ِّ
لخص إلى
َح ٍّد بعيد القلق
الذي يشعر به
«باقي العالم»
حين قالت إن
«الشعبوية
سم» وإن «عزل
ٌّ
أنفسنا عن
بقية العالم
لن يقودنا إلى
مستقبل»

ً
مقارنـة مـع المنتوجـات
تنافسـية
األميركيـة المسـتفيدة فـي الوقت ذاته
ً
مقارنـة باليورو
من انخفـاض الدوالر
خاصة رسوم
ومن اإلجراءات الحمائية،
ّ
االسـتيراد ،ومـن تملُّـص ترامـب من
قـرارات مؤتمـر باريس حـول المناخ
فـي الجانـب ال ُمتعلِّـق باالنبعاثـات
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الغازية بانسحابه من االتفاقية.
ربمـا لهـذا ،حملـت أنجيلا ميـركل
حنقها إلى دافـوس لتعبِّر بوضوح عن
موقـف ُي ِّ
لخـص إلى َحـ ٍّد بعيـد القلق
الـذي يشـعر به «باقـي العالـم» حين
قالـت إن «الشـعبوية سـ ٌّم» وإن «عزل
أنفسـنا عـن بقيـة العالـم لـن يقودنا
ّ
«حـل المشـاكل
إلـى مسـتقبل» ،وأن
الموجـودة اليـوم فـي العالـم ،وفـي
ّ
كل دولـة علـى حـدة ،ال يمكـن أن يتم
باالنغلاق واإلجـراءات الحمائيـة».
إن هـذا ِّ
يؤكد أن تصدُّعا ً كبيرا ً قد حصل
ً
فعلا فـي مـا يتعلَّـق «بالتواطـؤات»
التقليديـة بيـن الـدول الغربية بشـأن
مكاسـب العولمة التي لم تك ْن متوازنة
بيـن هـذه الـدول بغـض النظـر عـن
المعطـى اآلخـر الـذي ربما لـم يخطر
علـى بال المهندسـين األوائـل للعولمة
االقتصاد ّيـة ،أي أن يسـتفيد «األعداء»
منهـا علـى حسـابهم كما هو الشـأن
بالنسـبة لحالـة الصين .هـذا التصدُّع
يمكـن قراءتـه كذلك فـي ثنايا خطاب
الرئيـس الفرنسـي من خلال التأكيد
علـى «عـودة فرنسـا» إلـى الواجهـة
الدوليـة وعلـى أه ِّمية «أوروبـا قو ّية»،
قبل أن ُيشـير إلـى أن «العولمة تعيش
أزمـة» ممـا جعـل «الكثير مـن الناس
مقتنعين بأن الخـروج من العولمة هو
ّ
الحل» فـي إشـارة ذات داللة واضحة.
َ
إن الوقـت ،في نظر ماكـرون ،قد أ ِز َ
ف
لتصحيح المسـار واسـتعادة الثّقة في
هذه المرحلة ال ُمتقدِّمة من الرأسـمالية.
ومـن المفارقـات ،أنه فـي الوقت الذي
يتناوش القادة الغربيون بشـأن ما كان
توجهاتهم االقتصاد ّية
من الثوابت فـي ُّ
والسياسـيّة خلال العقـود األخيرة ،ال
يخفي الصينيون سـعادتهم بالمكاسب
التـي تح َّققـت لهـم بفضـل مـا كان
«خطا ً أحمر» بالنسـبة لهم أيديولوجياً،
أي االنفتـاح علـى العالـم الرأسـمالي
خصوصـاً .الرئيس الصيني شـي جين
بينـغ كان خلال دافـوس  2017قـد

ّ
تعـدد
وفـك شـفرات
التعـدد ال ُّلغـوي بالمغـرب مـن أعقـد المواضيـع لصعوبـة البـت فيهـا
تبقـى ظاهـرة
ُّ
ُّ
وتداخـل ال ُّّلغـات فيمـا بينهـا ،فكمـا أن لهـا إيجاب ّيـات فلهـا سـلب ّيات تكمـن في الخلط وإشـاعة صيـغ ُلغويّة
الحنـة وم َّ
ُشـوهة…

التعدد ال ُّلغوي بالمغرب
واقع
ُّ

ٌ
ح َّدين!
سيف ذو َ

العريب الحرضاوي
يتميَّـز الوضـع اللُّغـوي بالمغـرب
بتنـ ُّوع ال ينكـره أحـد ،وبفوضـى
عارمـة تجعـل اللُّغـات تتعايـش
ضمنـه ،حيـث تعمـل ّ
كل لغـة علـى
ضمـان موقعهـا ودورهـا ومكانتها،
وعلى احتـكار مناطقهـا الجغرافية،
إنـه وضـع سـاهمت فيـه السياسـة
العا ّمـة السـائدة ،فمغـرب اليـوم
تتعايـش فيـه األمازيغيـة بأنواعهـا
(الريفية ،السوسـية ،تشـلحيت) ،إلى
جانب العربيّات (العا ِّميّات) والعربيّة
ال ُفصحـى أو الكالسـيكية واللُّغـات
األجنبيـة (الفرنسـية ،اإلسـبانية،
اإلنجليزيـة) ،واألكثر مـن هذا هو أننا
نجد داخـل اللُّغة أو اللّهجـة الواحدة
مسـتويات وأنواعاً؛ فهناك خصائص
ُتميِّـز لهجـة السـهول عـن لهجـة
الجبـال ،ولهجة الصحـراء عن لهجة
الحواضر ،ولهجـة المناطق الزراعية
عن لهجة السـواحل .كمـا نجد فروقا ً
واضحـة بين لهجـة الطبقـة العاملة
ولهجـة الطبقـة الوسـطى ولهجـة
الطبقـة الغنيّـة الراقية…
ويتميَّـز المغـرب بتاريـخ طويل من
التعـدُّد اللُّغوي والثّقافي ،غير أن هذه
10

السـمة أصبحت أكثـر بـروزا ً نتيجة
الـدور الكبيـر الـذي لعبـه التعليـم
فـي مرحلة مـا بعد االسـتقالل .فقد
اختـار المغرب منذ االسـتقالل اللُّغة
العربيّـة ال ُفصحـى كلغـ ٍة رسـميّة
للبلاد لكونهـا لغـة القـرآن الكريم،
لغـة مكتوبـة وتاريخـا ً
ً
ولكونهـا
عريقـاً ،وا ّتخـذ التعريـب وسـيلة
لتحديـث ومعيرة هـذه اللُّغـة ،لتعبِّر
عـن مفاهيم وأفكار جديـدة ومظاهر
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ّ
ّ
محـل اللُّغة
لتحـل
العلـوم والثّقافـة
الفرنسـية فـي جميـع المجـاالت،
وكان مـن أهـداف سياسـة التعريب
الحفـاظ علـى الوحـدة اللُّغو ّيـة،
وترسـيخ الهو ّية العربيّة االسلاميّة،
وتحقيـق االسـتقالل الثّقافي في ُج ّل
المياديـن ،وفي خضـم هذه الوضعية
اللُّغو ّيـة عانـت اللُّغـة األمازيغية من
اإلقصـاء والتهميـش منذ االسـتقالل
حتـى إحداث المعهد الملكـي للثّقافة

األمازيغيـة سـنة  ،2001وبعـد ذلك
في سـنة  2011ل ّما اعترف الدستور
الجديد بهـا كلغ ٍة رسـميّة إلى جانب
اللُّغـة العربيّـة ال ُفصحى...
ُحـ ِّد َدتْ مكانـة اللّغـات فـي المغرب
مـن خلال وظائفهـا ،حيث أُسـندت
أغلـب أطروحـات اللُّغـة العربيّة إلى
الشـؤون الدينيـة وإلـى التعليـم في
جزء منه وبشـك ٍل محتشم إلى اإلدارة
واإلعلام ،بينمـا أُسـندت الفرنسـية
لالقتصاد واإلدارة والتعليم والسياسة
الخارجيـة ،في حين تبقى اإلسـبانية
متداولـة فـي حـدود بعـض مناطق
الشـمال كطنجة وتطوان ،وفي بعض
المناطـق الجنوبية التي اسـتعمرتها
إسـبانيا فـي وقتٍ مـن األوقـات ،أما
اإلنجليزيـة فـإن حضورهـا جـاء
ِّ
متأخرا ً جدّا ً فـي حين أن األمازيغيات
والعربيّـات العا ّمية فقـد اعتبرت أداة
للتواصـل اليومي علـى الرغم من أنها
تمتلـك تراثـا ً ثقافيّا ً
ً
هائلا وغنيّاً.
ُتعَـ ّد اللُّغـة العربيّـة ال ُفصحـى اللُّغة
الرسـميّة التي يعترف بها الدسـتور
و ُيق ّرهـا ،بالرغـم مـن عـدم جعلهـا
اللُّغـة الوحيـدة السـائدة .ومن حيث
التوظيـف الرسـمي لهـا فهـي اللُّغة
التي تحتـل المرتبة األولى في التعليم

واإلعلام .أمـا اللُّغـة الفرنسـية فهي
لغة تركها االسـتعمار الفرنسي ،ولها
ومؤسسـات
تأثيـر قـوي فـي اإلدارة
َّ
التنشـئة االجتماعيّة (التربية والتعليم
واإلعلام) ،وتاريخيـا ً علـى الرغم من
تعميمها فـي النظـام التعليمي الذي
كان فرنسـيا فـي مرحلـة تاريخيـة،
فإنهـا لغة مرتبطـة بفئـة اجتماعيّة
محدودة ،هـي البرجوازيـة بمختلف
أنواعهـا ،مع تأثير ضعيـف جدّا ً على
البرجوازيـة الصغيـرة .أمـا وجـود
جالية وجماعات فرنسـية تحتاج إلى
االعتراف بلغتها فهـو تواجد ضعيف
جدّا ً مقارنة مع المرحلة االستعمارية،
ومـا يزيـد مـن تكريسـها كلغـة هو
المصالـح السياسـيّة واالقتصاد ّيـة
َّ
يتحكم
للرأسمال الفرنسي الذي الزال
فـي دواليـب االقتصـاد المغربـي
وسياسـته الخارجية.
وبخصـوص اللُّغـة األمازيغيـة ،فقد
نص الدسـتور المغربي فـي الفصل
ّ
ُّ
الخامـس علـى أن اللغـة األمازيغيـة
لغة رسـميّة للدولة وربطهـا بقانون
تنظيمي ُيحدِّد مراحل تفعيل طابعها
الرسـمي وكيفية إدماجها في التعليم
ومجـاالت الحيـاة ذات األولويـة ،في
أفق تحديد غاية حدَّدها الدسـتور في
ُّ
تمكنها مـن القيام بوظيفتها بصفتها
لغـة رسـميّة ،وهو ما يحـاول بعض
الفاعليـن فـي الحركـة األمازيغيـة
الدفـع بـه في اتجـاه تسـريع تنزيله
أرض الواقـع .والدسـتور المغربـي
ينـص أيضـا ً علـى أن الدولـة تعمل
ّ
علـى حمايـة اللّهجـات والتعبيـرات
الثّقافيّـة المسـتعملة فـي المغـرب.
ورغـم أن اللُّغـة األمازيغيـة هي لغة
تـداول وتواصـل يومي مسـتم ّر على
طـول تاريـخ المغـربّ ،إل أنهـا لـم
تسـتطع أن تفـرض نفسـها كلغـة
مكتوبـة ّإل فـي العقديـن األخيريـن
وبشـك ٍل رسـمي ،بعـد إقرارهـا في
المنظومـة التربو ّية.

ونظـرا ً لكـون المغـرب ملتقـى
لمجموعة من الحضـارات والثّقافات،
فإنـه اعتـرف رسـميا ً بالتعـدُّد
اللُّغـوي .وفـي هـذا السـياق ،تبنَّـت
المنظومـة التربو ّيـة التعـدُّد اللُّغوي
فـي مناهجهـا ،حيـث تـدرس اللُّغة
العربيّـة واألمازيغيـة والفرنسـية
واإلنجليزيـة واإلسـبانية إلـى جانب
لغـات أخرى .غيـر أن اللُّغـة العربيّة
ال ُفصحـى ،وإن كانت اللُّغة الرسـميّة
حسب الدسـتورّ ،إل أنها ليست اللُّغة
األ ّم للمواطن المغربـي ،فهي لغة يتم
اكتسـابها فـي المـدارس ،ومـع ذلك
فإنهـا ال ُتعَـ ّد اللُّغة الثانيـة ،ألن هذه
خصصـة للغة الفرنسـية.
المكانـة ُم َّ
ُّ
إن المسـألة اللغويـة ال تهـم النظـام
التعليمـي وحـده ،بـل هـي شـأن
يهـم الدولـة والمجتمـع .وعلـى هذا
المسـتوى ينبغـي دراسـتها وتعميق
النقـاش حولهـا .فظاهـرة التعـدُّد
اللُّغـوي هـي علـى قـد ٍر كبيـر مـن
التعقيـد والحساسـية مما يسـتوجب
خلـق إطـار مناسـب يسـاعد علـى
تحقيـق نتائـج تتسـم بالنجاعـة
والواقعيـة والنظـرة االستشـرافية.
تبقى ظاهرة التعدُّد اللُّغوي بالمغرب
مـن أعقـد المواضيع لصعوبـة البت
ّ
وفـك شـفرات تعـدُّد وتداخـل
فيهـا
اللُّغـات فيمـا بينهـا ،فحينما نسـمع
ّ
محك
هـذه الظاهـرة تبـدو لنـا مـن
إيجابي فقـط باعتبارها ميزة إيجابية
تخـدم تقـدُّم األفـراد و ُتغنـي مـن
ِّ
وتمكنهم
رصيدهم اللُّغوي والمعرفي
مـن االنفتاح عن باقـي الثّقافات ،بيد
ٌ
سـيف ذو َحدَّين ،فكمـا أن لها
أنهـا
إيجابيّـات فلهـا سـلبيّات تكمـن في
الخلـط بيـن لغتيـن فـي اآلن ذاتـه،
صيـغ ُلغو ّيـة
وبهـذا نحصـل علـى
ٍ
شـوهة.
الحنة و ُم َّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامش:

 - 1محمـد األوراغـي ،التعـدُّد اللُّغوي انعكاسـاته على
النسـيج االجتماعي ،ص .08
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َّ
وضح كيـف تغلَّبت بالده علـى التردُّد
َّ
المنظمـة العالمية
إزاء االنضمـام إلـى
للتجـارة بالقول «لقد اسـتنتجنا أخيرا ً
أنـه ينبغـي أن تكـون لنـا الشـجاعة
للسـباحة في المحيط الكبير لألسـواق
الدولية ،ولقد تعلَّمنا السباحة» ،وخالل
دورة  2018كان المشاركون على موعد
مـع كبيـر المستشـارين االقتصاديين
للرئيـس الصيني الـذي َّ
أكـد أن بالده
فـي الطريق إلى اتخـاذ تدابير إضافية
«تفـوق انتظـارات العالـم» مـن أجل
مزيـد من االنفتـاح على المسـتثمرين
الدولييـن واألسـواق .أكثـر مـن ذلك،
وكأن القناعـات انقلبـت بشـك ٍل كامل
بيـن «الشـرق» و«الغـرب» ،قـال ليو
هـي «إننا ضـ ّد ّ
كل أشـكال الحمائية..
إن االنفتـاح أمـر بالـغ األه ِّميـة ليـس
بالنسـبة للصيـن وحدهـا ،بـل للعالم
أجمع».
ّ
فـي ظِ ـل هـذا الكـ ّم مـن التناقضات،
يبـدو منتـدى دافـوس مجـاال ً لطـرح
أفـكار تكشـف عـن التخ ُّبـط الـذي
يشـهده العالـم أكثـر من نجاعـة هذا
المحفـل السـنوي فـي إيجـاد الحلول
لألسـئلة والقضايـا التـي تكـون على
جـدول األعمـال مـن قبيـل الفقـر
والهجـرة واللجـوء والسلام والبيئـة
وأزمـات النمو .لقد تحـ َّول المنتدى مع
مـرور الوقت ،منـذ أول دورة في العام
نوع مـن «الطقس» الذي
 ،1971إلـى ٍ
البد منه لكـن بدون رهانـات حقيقية.
هـذا التحـ ُّول أدَّى ،باإلضافة إلى وجود
يحجـون
مناهضـي العولمـة الذيـن
ّ
إليـه سـنويا ً لالحتجـاج علـى مـا آلت
إليـه األوضاع فـي العالم ،إلـى ارتفاع
أصـوات كثيـرة ،ليسـت بالضـرورة
ضـ ّد العولمـة ،مـن أجل إعـادة النظر
ِ
فـي المنتـدى كي يكـون أكثـر نجاعة
وإيجابيـة فـي مـا يتعلَّـق بالقضايـا
الحيوية لسـكان العالـم ،الفقراء منهم
علـى الخصوص والعاطلـون وضحايا
الحـروب ومؤامـرات «األغنياء»!.

رغم التصنيفات السلب ّية ،ع َّبر االتحاد األوروبي عن دعمه الدائم
لتونس ولنجاح مسارها الديموقراطي .وفي خطوة ملموسة
تعهداتـه بالرفـع مـن مسـتوى التعـاون ال ّثقافـي مـع
لتفعيـل
ُّ
ّ
تونس ودعم مساهمة القطاع الثقافي في التنمية االقتصاديّة
تمـت دعـوة تونس رسـميًا لالنضمام إلى برنامج
واالجتماع ّيـةَّ ،
المبدعة لتكون أول بلد عربي ومغاربي وإفريقي ينضم
أوروبا ُ
خصص أساسًا للدول األعضاء في االتحاد
الم َّ
إلى هذا البرنامج ُ
األوروبي.

المبدعة
أوروبا ُ

شراكة جديدة مع تونس
تونس :عبدالله بن محمد
فـي مـا اعتبـره البعـض هزيمـة للدبلوماسـية التونسـية أدرج البرلمان
األوروبـي في السـابع من فبراير /شـباط تونس ،مهد الثـورات العربيّة،
علـى قائمة «الدول السـوداء» التي من المحتمل أن تكون ُمع َّرضة بشـك ٍل
كبير لعمليَّات غسـل األموال وتمويل اإلرهاب .وتأتي هذه القائمة السـوداء
بعـد شـهرين من إدراج تونـس في قائمة سـوداء أخرى ،وهـي المالذات
الضريبيـة التـي أق َّرهـا وزراء المالية األوروبيون .لكـن الضرر الذي لحق
بصـورة تونـس آنـذاك قـد تـ ّم تداركـه الحقـا ً بعـد أن شـطب البرلمان
األوروبـي فـي  23يناير/كانـون الثاني تونـس من قائمة الدول السـيئة
فـي مكافحة التهـ ُّرب الضريبي.
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ففـي الوقـت الذي تشـهد فيـه تونس
صعوبات اقتصاد ّيـة وحِ راكا ً اجتماعيا ً
لـم يهـدأ منـذ انـدالع الثـورة ،جـاء
تصويـت برلمـان ستراسـبورغ ،الذي
كان ُمتو َّقعـا ً فـي نظـر عديـد الخبراء
بالنظـر إلـى ال ُم ِّ
ؤشـرات والتَّصنيفات
ً
السـلبية ،محذرا ً تونس مجـدَّدا ،وهذه
المـ ّرة مـن عـدم القيـام بمـا يكفـي
لمكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل
اإلرهـاب .وقـال البرلمـان األوروبـي
فـي بيانـه إنـه لـم يعرقـل إدراج
تونـس فـي «قائمـة البلـدان الثالثـة
التـي تعتبـر أنهـا تعانـي مـن نقص
اسـتراتيجي فـي أنظمتهـا لمكافحـة
تبييـض األمـوال وتمويـل اإلرهـاب».
ولـم يحصـل االقتـراح الذي تقـدَّم به
عدد من النـواب األوروبييـن الداعمين
للمسـار االنتقالـي بهذا البلـد على ما
يكفـي مـن األصـوات لشـطب تونس
مـن القائمـة السـوداء .وقـد َّ
ركـزت
النقاشات ،بشـك ٍل رئيسي على تونس،
باعتبارهـا بارقـة األمـل الوحيـدة في
نجـاح االنتقـال الديموقراطـي ضمن
موجـة الثـورات العربيّـة .
8

وكمـا كان ُمتو َّقعـا أثـار إدراج تونس
ضمـن القائمة السـوداء للبلـدان أكثر
ً
عرضـة لمخاطـر تبييـض األمـوال
وتمويـل اإلرهـاب ردود فعـل غاضبة
فـي السـاحة التونسـية ومخـاوف
من انعكاسـات سـلبية علـى األوضاع
االجتماعيّة واالقتصاد ّية ...لكن ذلك لم
ِّ
ومفكرين من تحقيق
يعرقـل مبدعيـن
نجاحـات زرعـت األمـل في مسـتقبل
أفضـل بفضل رجـال الفكـر والثّقافة
ودورهـم الرئيسـي فـي بنـاء الدولـة
والمجتمـع وتشـكيل مصـادر الوعـي
والح ّد من التهميش
الجمعي والفرديَ ،
ً
ً
الثّقافـي الـذي كان سـببا مه َّمـا فـي
التأثيـر على الواقـع االجتماعي ،وعلى
اتسـاع ظاهـرة الجهـل ،الـذي تح َّول
فيمـا بعـد إلـى مصـدر خطيـر فـي
التحضير لسـلوكيات العنف واإلرهاب
والتراجـع على ّ
كل المسـتويات.
وجديـر بالذكر هنا أنه خلال الثالثية
األخيـرة مـن السـنة الماضيـة وبداية
هذه السـنة حصل عدد مـن ال ُمث َّقفين
والجامعييـن التونسـيين علـى جوائز
ثقافيـة مشـهود بقيمتها في المشـهد
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الفكري واألدبـي على الصعيد العربي.
فقـد أحـرز األديـب والروائي شـكري
مبخـوت جائـزة الملـك فيصـل للغـة
العربيّـة واألدب  ،2018وسـبق لـه
أن فـاز بالجائـزة العالميّـة للروايـة
العربيّـة لعـام  ، 2015وفـاز حمادي
صمـود ،الجامعـي والكاتـب وعضـو
مؤسسـة بيـت الحكمـة ،بجائزة
فـي َّ
العويس الثّقافيّة في مجال الدراسـات
والنقـد ،و ُتـوِّجَ الشـاعر والجامعـي
نورالديـن صمـود بجائـزة الشـارقة
للشـعر العربـي ،وآلت جائزة الشـيخ
حمـد للترجمـة والتفاهـم الدولي إلى
األديب المعاصر واألكاديمي واألسـتاذ
بالجامعـة التونسـية والناقـد محمود
طرشونة .
بالتأكيـد ،تكتسـي مثل هـذه الجوائز
المرموقـة أه ّميـة كبرى ،و ُتبـرز دور
الطبقة ال ُمث َّقفة وحجم مسـؤوليتها في
المسـاهمة في تطوير ثقافة المجتمع،
وهـي التي تحمل علـى عاتقها الهموم
االجتماعيّـة للنـاس ،المعيشـية منها،
والسياسـيّة ،واالقتصاد ّيـة .فال ُمث َّقف،
في عيـن أبناء وطنه ،هـو المدافع عن

المجتمـع والوطن ،والحافـظ لوجوده
الحضـاري ،بينمـا أصبـح النـاس ال
يحفلـون كثيـرا ً بمواقف السياسـيين
ال ُمتقلِّبة وأفكارهم ال ُمتغيِّرة .كما تأتي
نجاحات نخبـة مث َّقفي تونـس نتيجة
إيمانهـا بحجـم مسـؤولياتهم ،وأيضا ً
لما تتسـم به ُمؤلَّفاتهـم األكاديمية من
موضوعية ومن رؤيـة نقد ّية في طرح
القضايا ومعالجتهـا بمناهج معاصرة
داخل أروقة الجامعة التونسـية ،برغم
بسـاطة إمكانياتها الماديـة والبحثية،
تتمسـك بخطـاب ثقافـي ُحـ ّر وقائم
َّ
علـى روح البحـث والفكـر ال ُمتجـدِّد
وال ُمتمـ ِّرد علـى ّ
كل أسـاليب التنميط
والتدجيـن ،بعيـدا ً عن ثقافـة االبتذال
التي ك َّرسـتها فنون الشـوارع ومواقع
التواصل االجتماعيّـة والبرامج ال ُمقلّدة
لالسـتهالك والربـح السـريع ،ف ُتغيِّب
وعي الفرد وتسـلبه دوره ومسؤولياته
االجتماعيّـة والثّقافيّـة والسياسـيّة
واإلعالميّـة داخـل المجتمع.
ورغـم التصنيفـات السـلبية لتونـس،
عبَّـر االتحـاد األوروبـي عـن دعمـه
الدائـم لتونـس ولنجـاح مسـارها

الديموقراطـي .وفـي خطوة ملموسـة
لتفعيـل تعهّداتـه بالرفع من مسـتوى
التعـاون الثّقافـي مـع تونـس ودعـم
مسـاهمة القطاع الثّقافي فـي التنمية
االقتصاد ّيـة واالجتماعيّـة ،تمت دعوة
تونس رسـميا ً لالنضمام إلـى برنامج
أوروبـا ال ُمبدعة لتكـون أول بلد عربي
ومغاربـي وإفريقـي ينضـم إلـى هذا
خصـص أساسـا ً للـدول
البرنامـج ال ُم َّ
األعضـاء فـي االتحـاد األوروبي.
ويهدف المشـروع الذي يمتد برنامجه
إلـى غايـة عـام  2020إلـى تنميـة
المشـاريع الثّقافيّـة الدوليّة وإرسـاء
الشـبكات الثّقافيّة بيـن البلدان ،عالوة
علـى ترجمـة الكتـب وترويجهـا ،مع
منصـات مشـتركة للفاعليـن
إرسـاء
ّ
الثّقافييـن قصـد تنميـة القـدرات
والمهـارات بالقطـاع الثّقافـي .كمـا
يدعـم اإلنتـاج الثّقافـي المشـترك
وتوزيـع األفلام وترويجهـا بالموازاة
مـع دعـم المهرجانـات السـينمائية
واإلنتـاج السـينمائي المشـترك ،ألجل
تشـريك أكبر عدد ممكن من الجمهور
المهتـم بقطـاع السـينما ،وذلـك عبر
شـراكات بيـن العديد مـن الجمعيات
ؤسسـات الثّقافيّـة مـن بلـدان
أو ال ُم َّ
أوروبيـة مختلفـة.
ّ
وخلال توقيـع المبـادرة الثقافيّـة
رحـب وزيـر الثّقافـة
المشـتركةَّ ،
التونسـي محمـد زيـن العابديـن
باالنفتـاح الثّقافـي علـى أوروبـا،
وقـال إن «انضمـام تونـس إلـى هـذا
البرنامج سـ ُي ِّ
مكن من تدعيم اإلبداعات
التونسـية فـي المجـال الثّقافي لدول
شـمال البحر المتوسـط ،واسـتقطاب
األوروبييـن نحـو تونس وفـق منطق
التوريد والتصديـر لإلبداعات الثّقافيّة
بيـن الضفتيـن» ،إضافة إلى تنشـيط
الحِ ـراك الثّقافي وال َفنّي ،ورفع سـوية
العمل واالرتقاء به من خالل اكتشـاف
الطاقـات ال َفنّيّـة ،ودعمهـا في حقول
ال َفـ ّن المختلفـة وبالـذات المسـرح

والموسـيقى والدرامـا وغيرهـا.
وسيسـاهم انضمام تونس إلى برنامج
أوروبـا ال ُمبدعـة في تمكيـن الفاعلين
الثّقافييـن التونسـيين مـن تدعيـم
قدراتهـم الثّقافيّـة واإلبداعيّـة وتعزيز
الحركيـة الثّقافيّـة والتن ُّقـل مـا بيـن
الدول في مجـال السياسـات الثّقافيّة
وفـي أنشـطة التدريـب والفعاليـات
التجاريـة واألسـواق والمهرجانـات
واألنشطة التعليمية المرتبطة بالسينما
والترويـج والمشـاركة الفاعلـة .كمـا
سيسـاهم فـي تحقيـق العديـد مـن
األهـداف ذات األولويـة فـي القطـاع
الثّقافـي وفـي العالقـات الخارجيـة،
وذلـك من خلال تعزيز الدبلوماسـية
الثّقافيّـة التونسـية عبـر العديـد من
المشـاريع الثّقافيّـة المشـتركة بيـن
المبدعيـن التونسـيين ونظرائهـم
األوروبييـن في عِـدّة مجـاالت ثقافيّة
كالسـينما والنشـر والعـروض ال َفنّيّة،
ّ
وكل ذلـك سـيعود بالنفـع مـن خالل
تطوير صورة تونـس في الخارج عبر
نشـر اإلنتـاج الثّقافـي التونسـي في
مختلف البلدان األوروبية ،بما يتض َّمنه
ذلك مـن خصوصيات ثقافيّة تونسـية
تكريسـا ً لمبادئ الحوار وثقافة السلم
بين الشـعوب .كما سيساهم في الرفع
مـن المسـاهمة االقتصاد ّيـة للقطـاع
الثّقافـي التونسـي ،عبـر التحويلات
المالية ال ُمتو َّقعة لتونس من المشـاريع
الثّقافيّـة المشـتركة بالبرنامـج فـي
توفيـر مـوارد ماليـة هـي فـي أشـ ّد
خصـص للعامليـن
الحاجـة إليهـا و ُت َّ
بالقطـاع الثّقافـي وللمبدعيـن مـن
أجل إثراء المشـاريع الثّقافيّة الجديدة
خصصـة لبرامج التنمية االجتماعيّة
ال ُم َّ
ّ
واالقتصاد ّيـة ،ناهيـك عـن أن الثقافة
اليـوم أصبحـت صناعة قائمـة بذاتها
تقوم علـى الدِّراسـات العلميّة ومراكز
بالبحوث (للتخطيط ورسم السياسات
والتسـويق) ومنتجيـن ومسـتهلكين
وبضاعـة وسـوق وعالقـات عا ّمة.
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السباق الذي تشهده القنوات
بدأ موسم الدراما الترك ّية الجديد ُمثيرًا وصاخبًا بسبب اشتداد التنافس في ِّ
الترك ّية المختلفة ،بين عرض حلقات الموسم الثاني والتفرُّد بالمسلسالت الجديدة..

الدراما الترك ّية..

شعار الموسم الواحد ال يكفي
ممدوح فرّاج النايب
مـع بدايـة الموسـم كانـت الغلبة في
بعض القنوات على مسلسلات الموسم
الثاني كمسلسالت :عبد الحميد الثاني،
الـذي جـاء ردّا ً على مسلسـل «العصر
السلطان»
العظيم» المعروف بـ«حريم ُّ
في الوطن العربـي ،حيث رأت الجهات
الرسميّة ّ
بأن المسلسل أساء للسالطين
ّ
وكأن ال عمل
العثمانيين عبر تصويرهم
لهم ّإل االنشـغال بمؤامرات النساء في
القصـر .وبالمثـل جاء مسلسـل «أنت
وطني» ُمسـتعيدا ً أحداث حرب البلقان
 1918قبيـل تأسـيس الجمهوريـة،
والمسلسـل يهدف إلى تعزيـز االنتماء

12

إلى الوطن بعد اشـتداد خطر الهجمات
اإلرهابية.
كمـا عرضـت الشاشـات التليفزيونية
مسلسلاتُ :ق ّطاع الطرق لـن يحكموا
العالـم ،وفضيلـة وبناتهـا ،ومـاوي
والحـب ،والعَهد ،والغرفـة  .309ومن
قبـل مسلسلات :حطـام ،والعصـر
العظيـم الـذي اسـتكمل موسـمه
الثاني بجزء عن «السـلطانة كوسـم»،
بعـد أن تـ ّم اسـتبدال الممثِّلـة نـور
جـول يشيلشـاي ،ببيـرن سـآت ،التي
القـى قيامها بـدور السـلطانة الوالدة
اسـتهجانا ً شديدا ً بسـبب صغر سنها،
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ومـن َث ّم أُسـند الـدور إلى نـور جول
التـي اسـتكملت حلقاتـه…
َتم ُّيـز هـذه األعمـال واإلقبـال علـى
السـوق العربيّة ،وكذلك
تسـويقها في ّ
فـي المكسـيك واألميركيتيـن وأوروبا
دفع ،أوالً ،إلى مفارقة النجوم السـينما
لحسـاب الدرامـا ،هـذا مـن جانـب،
وكذلـك دفـع بالمنتجيـن إلـى إعـادة
أجـزاء ثانيـة مـن األعمـال مـن جانب
ثـان ،وإنْ كان بعض األبطـال رفضوا
ٍ
ثـان ،على نحو
أن يكـون للعمـل جز ٌء ٍ
مـا فعـل أبطـال مسلسـل «جسـور
والجميلـة» ،الـذي عُـ ِر َ
ض مـع بدايـة
شـتاء  2016وانتهى مـع بداية صيف
يونيو/حزيـران  ،2017وقام ببطولته
النجـم التركـي كيفانـش تاتليتـوغ
والنجمـة توبا بويوك أوسـتون في أ ّول
تعـاون بينهمـا .ال ُمثير ح ّقـا ً أن تكلفة
اإلنتـاج ال تتح َّملهـا الدولـة أو حتـى
الشـركات المنتجـة بمفردها كشـركة
«يابي» الشـهيرة في اإلنتـاج الدرامي،
وإنمـا تدخـل الشـركات والتوكيلات
العالمية كشـريك أساسـي في صناعة
الدرامـا التركيّـة وفـق شـروط أه ّمها
عـرض أسـماء المنتجات أثنـاء العمل،
أو اسـتخدام موديلات الشـركة فـي
العمـل علـى نحو مـا قامت بـه إحدى

شـركات السـيارات ،حيث كان الالفت
فـي مسلسـل «جسـور والجميلة» هو
اسـتخدام األبطال لطراز من السيارات
بجميـع موديالتها القديمـة والحديثة.
ومـع بدايـة الموسـم الجديـد زاحمت
األعمـال الجديـدة أعمـال األجـزاء،
كمسلسلات :مريـم ونبضـات القلب،
طيـور بلا أجنحـة ،اللؤلؤة السـوداء،
العاشـق يفعل المسـتحيل ،المحارب،
ومسلسـل «حكايتنـا» الـذي تلعب فيه
دور البطولـة ال ُمطلقة الممثِّلة َّ
الشـابة
هـازال كايـا ،التـي كان أ ّول ظهور لها
فـي مسلسـل «العشـق الممنـوع» ،ث ّم
جـاءت بطولتها المنفردة مع مسلسـل
«إني سـميتها فريحة» ل ُتح ِّقق حضورا ً
مهمـا ً بيـن أسـماء كبيـرة كـ«بيريـن
سـآت وتوبـا بويـوك أوسـتون ونـور
جول يشيلشـاي ونسـليهان عطا جول
وغيرهـن مـن األسـماء الالمعـة .ومع
دخول موسـم الشـتاء بدأت الشـبكات
التليفزيونية عرض مسلسلات العرض
األول مثـل :وجها ً لوجه ،الحفرة ،امرأة،
جرائـم صغيرة ،خـارج عـن القانون،
وعشـق أبيـض أسـود ،وأخـذت هـذه
المسلسلات الجديدة تسـحب البساط
مـن باقـي األعمال؛ فمسلسـل «عشـق
أبيـض أسـود» الـذي رفـض بطولتـه
فض ً
النجـم كيفانـش تاتليتـوغُ ،م ِّ
لا
القيـام بـدور جسـور فـي المسلسـل
الرومانسـي «جسـور والجميلة» أُسند
دوره إلـى النجم إبراهيم شـيلك كول،
وقـد ُقوبل «عشـق أبيض أسـود» بعد
حلقاتـه األولـى بترحيـب شـديد ،لكن
القصة الرومانسـية
وعلـى الرغم مـن
ّ
والصـراع المنتظر بيـن البطلين أصلى
شـنار وفرحات أصلان ،والتسـاؤالت
ال ُمثـارة علـى مواقـع التواصـل ،حول
مـن سـير ِّوض اآلخـر لصالحـه ،فـإن
نبرة ال ُعنف والتهديد واالسـتحواذ التي
بـدا عليها فرحـات في الحلقـة الثانية
أثارت الذعر من ِقبَل جماعات نسـائيّة
داخـل تركيـا ،التـي رأت فـي تعامـل

فرحـات أصلان مـع أصلى نوعـا ً من
تكريـس العـودة إلـى عصـر الحريـم
الـذي ولَّى منـذ إعلان الجمهورية.
ويبقى ال ُمثير للسـؤال هو تو ُّقف بعض
المسلسلات كمـا حـدث مع مسلسـل
«وجها ً لوجه» الـذي تو َّقف بعد الحلقة
الثانيـة ،في انتظـار تحويل قصته إلى
فيلـم ،حسـب ما صـرح القائمون على
تأجـل اسـتكمال تصوير
العمـل ،كما َّ
مسلسـل «خارج عن القانون» ،بسـبب
إصابـة تع َّرض لهـا الممثِّل الرئيسـي
أثنـاء التصويـر ،الـذي تفاجـأ بعـد
عودتـه بـأن فريـق العمل اكتفـى بما
تـ ّم تصويـره إلنجاز الحلقـة األخيرة.
انتقـاد آخر طـال هذه الم ّرة مسلسـل
«الحفرة» الذي يتقاسـم بطولته ّ
كل من
أراس بولوت وديالن دينز شـيلك ،حيث

ُقوبلـت أولى حلقاته بانقسـام شـديد
داخـل المجتمـع التركي ،بيـن معجب
بالقصـة التـي يعرضهـا المسلسـل،
ّ
السـاخنة
ومعتـرض علـى ال َمشـاهِد َّ
التـي قام بها البطالن ياماتش وسـناء،
وهـو األمـر الـذي تكـ َّرر من قبـل مع
مسلسـل «فـي» ،الذي لـم ُيع َرض على
أ ّيـة قنـاة تليفزيونيّة ،ولذلك اسـتأنف
فريـق العمل الجـزء الثانـي من خالل
عـرض أولى حلقات الجـزء الثاني عبر
اإلنترنـت علـى غِرار الجـزء األول .وقد
ح َّقق المسلسـل نسبة مشـاهدة عالية،
وعلَّـق عليـه الكثيـرون فـي وسـائل
خاصة أن أحداث
التواصـل االجتماعي،
ّ
القصـة تواكـب  -بصـورة أو بأخرى-
ّ
األجواء التي تعيشـها تركيا اآلن ،سـواء
على المسـتوى الداخلـي أو الخارجي.
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اختتمت الدورة الثامنة والستين لمهرجان برلين السينمائي
الدولي ،المعروف باسم «برليناله ،»Berlinale -فاعل ّياتها في
(أهم جوائز
الدب الذهبي
 25فبراير/شباط الماضي ،بمنح جائزة
ّ
ّ
المهرجان) للفيلم الروماني «ال تلمسني»Touch Me Not -
للمخرجة «أدينا بينتيلي» في أ َّول أفالمها الطويلة…

مهرجان برلين السينمائي

جدل وتفاصيل
على عكس التو ُّقعات!
برلني :عالء مصباح
ضمـن المسـابقة الرسـمية للمهرجـان،
الـدب
تنافـس  19فيلمـا ً علـى جوائـز
ّ
والـدب ّ
الفضـي التـي تقدِّمهـا
الذهبـي
ّ
لجنـة التحكيـم برئاسـة األلمانـي تـوم
تيكويـر (مخـرج الفيلم الشـهير «اجري
يـا لوال اجـري ،)»Run Lola Run -مع
مشـاركة أربعـة أفلام ألمانيـة ،دفعـة
واحـدة ،في أهـ ّم مسـابقات المهرجان.
قـدَّم المهرجـان ،فـي افتتاحـه ،الفيلـ َم
األميركـي «جزيـرة الـكالبIsle of -
 ،»Dogeللمخرج «ويس أندرسون» .وكان
الـدب ّ
الفضي
جديـرا ً بتتويجـه بجائـزة
ّ
ألفضـل مخـرج ،فـي نهايـة المهرجان،
فيلـم التحريـك « ،»stop-motionالذي
صبي في
تـدور أحداثه في اليابـان ،عن
ّ
الثانية عشـرة مـن عمره ،يسـعى إلنقاذ
كلبـة ،ثم يلتقـي بخمسـة كالب ملَّوا من
عزلتهـم ،فـي بلـد صـارت فيـه الكالب
أعداء بسـبب نقلهم لوبـاء ..الفيلم حافل
14

ِّ
ويذكرنا بما قدَّمه
بالرسـائل السياسـية،
الكاتـب اإلنجليزي «جـورج أورويل» في
رائعتـه «مزرعـة الحيوانات».
ومـن أميـركا ،أيضـاً ،عـرض المخـرج
األميركـي الشـهير «جـون فان سـانت»
فيلمـه الجديـد «ال تقلـق ،إنه لـن يبتعد
كثيـرا ً على قدميه» ،مـن بطولة «جوكين
رسـام الكاريكاتير
فونيكـس» ،عن ّ
قصة َّ
«جون كالهـان» ،الذي يفقـد قدرته على
السـير بعد حادثة ،ويقضـي بقيّة حياته
علـى كرسـي متحـ ِّرك ،فيتَّجـه لرسـم
الكاريكاتير..الفيلم ،الذي شـهد مهرجان
«صاندانـس» األميركـي َ
عرضه األ َّول في
ينايـر الماضـي ،لـم يكن على مسـتوى
اآلمـال الكبيرة من المخـرج الحائز على
السـعفة الذهبيـة مـن مهرجـان «كان»
السـينمائي ،عام .2003
ً
ومن مهرجان «صاندانـس» ،أيضا ،يأتي
الفيلـم األميركـي «دامسـيل»Damsel -
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إلـى المسـابقة الرسـمية لـ«برلينالي»،
للمخرجيْـن األخ َو ْيـن :دافيـد ،وناثـان
َ
زيلنـر ،وهـو فيلـم كوميـدي يحمـل
تيمـة أفلام الغـرب األميركـي ،عـن
بطـل يبحـث عـن حبيبتـه المختطفـة،
وقـد أثـار الفيلـم كثيـرا ً مـن االنتقادات
السـلبية لضعف مسـتواه الفنّـي ،وكونه
فيلمـا ً كوميديـا ً باألسـاس؛ مـا يطـرح
التسـاؤالت عـن اختيـار إدارة المهرجان
لفيل َميْـن أميركيَّيْـن ،سـبق عرضهمـا
فـي «صاندانـس» فـي أهـ ّم مسـابقات
«برلينالـه» ،التي تشـهد -عاد ًة -العرض
العالمـي األ َّول لألفلام المختـارة .لكن،
يبـدو أن أه ِّميّـة وجود الفيلـم األميركي،
بنجومـه وجاذبيَّتـه للجمهـور واإلعالم،
تب ِّرر هـذه االختيـارات.
وأثار الفيل�م األلماني «ترانزيت Tran� -
 ،»sitللمخرج «كريستيان بيتزولد» ،جدال ً
قصة درامية عن
بين ال ُن َّقاد ،حيث يقـدِّ م ّ

المحرقـة اليهود ّية الهولوكوسـت ،خالل
الحـرب العالميـة الثانية ،تـدور أحداثها
في الوقـت الحاضر ،حيـث يهرب البطل
اليهـودي مـن بلـده ألمانيا إلى فرنسـا،
ليقابـل مجموعـة مـن الشـخصيَّات في
رحلته إلى مارسـيليا ،منتحالً شـخصيّة
كاتب ميِّت يحمل أوراقهّ ..
يظل السـؤال:
هل يمكـن أن يقتنع المشـاهدون بفيلم،
تـدور أحداثه في ذروة الحـرب العالمية
الثانية مـع تقديمه في الوقـت الحاضر،
ونـرى فيـه الجئين من العرب وسـيّارات
حديثـة ومـدن أوروبية معاصـرة؟! هل
أراد المخـرج أن يقـدِّم مقارنـة جدليـة
عن تشـابه أحـوال اليهـود الهاربين من
محرقـة النـازي بالالجئيـن فـي وقتنـا
الحاضر؟ تختلـف اآلراء حول مدى تق ُّبل
ال ُن َّقـاد والمشـاهدين لهذا الفيلـم عندما
يرونـه في توزيعه التجـاري ،لكنها ّ
تظل
ّ
تحتل
تجربـة غريبـة وممتعة جديـرة أن

مكانها ضمـن أفالم المسـابقة الدولية.
وبطريقة اللقطة الواحدة «،»single-shot
قـدَّم المخـرج «إيريك بـوب» فيلمه «– U
 »July 22عـن مذبحة أوتويـا التي ن َّفذها
أندريس بريفيك يوم  22يوليو/تموز ،عام
 ،2011فـي معسـكر صيفي َّ
للشـباب في
النرويج ،وقد نـال الفيلم إعجاب الجمهور
فـي عرضه األ َّول ،حيث اسـتم ّر التصفيق،
بعـد انتهائـه ،لعشـر دقائق ،لكـن -على
عكـس تو ّقعات ال ُن َّقـاد -خـرج الفيلم بال
جوائز! وإن كانت تقنيـة التصوير ِّ
تذكرنا
بالفيلـم األلماني «فيكتوريا» الذي عرضته
مسـابقة «برلينالـي» قبـل ثالثـة أعـوام،
وأثـار اإلعجاب بأسـلوب التصوير نفسـه
(اللقطة الواحدة) الذي أنتزع -بواسطته-
الدب الفضـي للمهرجان.
جائزة ّ
ويحكـي المخـرج «إيريـك بـوب» أنـه
واجـه كثيرا ً من االنتقـادات لتحويل هذه
المذبحـة الداميـة إلـى فيلم سـينمائي،

وتسـاءل معارضـوه :هـل مرور سـبعة
سـنوات كافية لتقديمه اآلن؟ يرى «إريك»
أن الوقـت غيـر مناسـب ،وأن األفضل ّأل
القصـة مراراً..
ننسـى ما جـرى بحكاية ّ
قام «بوب» بتصوير الفيلم خالل خمسـة
أ ّيـام ،فقـط ،فـي مـكان قـرب مـكان
الواقعـة الحقيقـي ،مسـتخدما ً ممثِّليـن
شـبابا ً مـن الهـواة ،كان يصـ ِّور لقطـة
طويلـة ّ
كل يوم ،تبلغ مدَّتهـا  72دقيقة،
وهـو الوقـت الـذي اسـتغرقه الهجـوم
اإلرهابـي ،وقد أنجز نسـخة الفيلم بدون
وبالح ّد األدنى مـن المونتاج،
موسـيقى،
َ
وعرضهـا ،في البداية ،علـى الناجين من
المذبحـة ،وأخـذ آراءهم.
أ ّمـا الفيلـم األلمانـي «ثالثـة أ ّيـام فـي
كيبرون «»Three Days in Quiberon
للمخرجـة إيملـي أتيف  ،فتـدور أحداثه
فـي فندق فخـم ،خالل ثالثـة أ ّيام ،حيث
ُيجري صحافـي ألماني مقابلة مع نجمة
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السـينما األلمانيـة «رومي شـنيدر» عام
 ،1981وذلـك قبـل عام مـن وفاتها في
سـ ّن الثالثـة واألربعيـن ،لنرصـد تط ُّور
العالقة بين الممثِّلة الشـهيرة والصحافي
الـذي ُيجـري معهـا الحـوار ،وكذلـك
المصـ ِّور الـذي تجمعـه حكايـة قديمـة
مع الممثِّلـة .الفيلم َتـ ّم تقديمه باألبيض
واألسـود ،ورغم الصـورة المبدعـة التي
أبدعـت في تقديمهـا المخرجة والمص ّور
«تومـاس كيناسـت»ّ ،
يظل هـذا االختيار
غريبـا ً لفيلـم حديـث ،حتى ولـو وقعت
أحداثـه فـي الماضي.
يعـود المخـرج الفلبينـي «الف ديـاز»
إلـى برليـن ،من جديـد ،بفيلمه «موسـم
الشـيطان،»Season of the Devil-
ليقـدِّم لنا أوبـرا روك فيلبينيـة في فيلم
تاريخـي درامـي غنائـي تـدور أحداثه
فـي الفيلبين عـن فترة األحـكام العرفية
التـي فرضهـا الرئيـس «ماركـوس» في
سـبعينيات القرن العشـرين .الفيلم ،هو
أطـول أفالم المسـابقة -كعـادة «دياز»
 تبلـغ مدّتـه نحـو  234دقيقـة ،لتعيدللذاكـرة فيلمه السـابق الذي شـارك في
مسـابقة المهرجان ،أيضـاً ،والذي بلغت
مدَّتـه ثمانـي سـاعات كاملة ،فـي واحد
16

مـن أغرب أفالم «برلينالـي» في تاريخه.
المشاركة العربيّة
تبقى مشاركة السـينما العربيّة ضعيفة،
ّ
ولعل أبـرز األفالم
نسـبياً ،هـذا العـام ،
العربيّة هـو الفيلم الوثائقـي «الجمعية»
للمخرجـة اللبنانيـة ريـم صالـح ،فـي
و«حـب بـ ّري»
بانورامـا «برلينالـي»،
ّ
لجمانـة منّـاع ،فـي مسـابقة المنتـدى،
والوثائقي «طعم اإلسـمنت» لزياد كثلوم،
في برنامج «لـوال في البرلينالي» ،ويعود
المخـرج المغربي هشـام العسـري إلى
المهرجـان الـذي شـهد عـرض أفالمـه
السـابقة ،بفيلمـه الجديـد «جاهليـة»
فـي مسـابقة المنتـدى ،باإلضافـة إلى:
نجـار ،و«تحية يا
«بلا وطن» لنرجـس ّ
ديدو» لمحمد زينـات ،و«األيدي الخفية»
لجورج سلامة ،و«أخيـرا ً مصيبة» لمايا
شـوربجي ،و«بين هياكل استديو بعلبك»
لسيسكا ،و«أرض المحشر» لميالد أمين،
وغسان
و«على ق ّد الشـوق» لمحمد سويد ّ
سـلهب ،و«قبل ما أنسى» لمريم مكيوي،
و«ريـوت 3 :حـركات» لرانيا اسـطفان،
و«سـيلولويد كوريـدورز :تامهيليكس»
و«سـيلولويد كوريـدورز :سـيرمون»
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لمحمـد جـواد ،وداليا نيـس ،وأندرياس
رايه�س ،ف�ي مس�ابقة«Forum Ex�« 
.»panded
فيلـم «الجمعيـة» للمخرجـة ريم صالح،
فـي أ َّول أفالمهـا التسـجيلية الطويلـة،
هـو الفيلم العربـي الوحيد في مسـابقة
بانورامـا مهرجـان برليـن ،ويقـدِّم لنـا
حـي روض الفـرج فـي قلـب القاهـرة،
عبـر مجموعة مـن الشـخصيَّات أغلبهم
من النسـاء ،تربطهـم فكـرة «الجمعية»
كل فـرد مبلغا ً
المصريـة ،حيـث يدفـع ّ
شـهريا ً ليحصـل أحدهـم علـى مجموع
كل شـهر ،لينجـز به مشـروعا ً
المبلـغّ ،
صغيـراً ،بين زواج أو شـراء مسـتلزمات
أو غيـر ذلك ..لفت الفيلـم انتباه جمهور
المشـاهدين فـي برليـن ،بقدرتـه علـى
تقديـم نظـرة مختلفـة عن الحيـاة ،في
أكبـر المـدن العربيـة ،ونـرى الطبقـة
الفقيرة بشخصيَّات واقعية من لحم ودم،
بعيـدا ً عـن الميلودراما التي شـاهدناها
في كثير مـن األفالم المصريـة الروائية،
حيـث تختـرق الكاميـرا بيـوت الفقراء
الحـي العشـوائي ،وتقترب من
وحـارات
ّ
وجـوه األطفـال ،السـيَّما الطفلـة دنيـا،
التي أثـارت تعاطف الجمهـور بحديثها

الجريء عـن عملية الختان التي تع َّرضت
لهـاِّ ،
لتؤكـد أنها من َسـعَت إليهـا وأنها
الح ّي ،رغم محاوالت
تـرى أه ِّميتها لبنات َ
المخرجـة إثنائهـا عـن إجرائها.
مؤسسة
وعلى هامش المهرجان ،تسـتم ّر َّ
«روبـرت بوش شـتيفتونج» األلمانية في
تقديـم جوائزهـا لإلنتاج المشـترك بين
مخرجيـن عـرب وألمـان ،وتبلـغ قيمـة
ّ
كل جائـزة  60ألـف يورو ،حيـث قدّمت
ثالث جوائـز للفيلـم الوثائقي السـوري
للمخرجيْن :أمل
األلماني «بحـر وردي»،
َ
الزقـوت ،وخالـد عبـد الواحـد ،والفيلـم
الروائـي القصيـر «سـاقي مارادونـا»
للمخرج الفلسطيني فراس خوري ،وفيلم
التحريك اللبناني القصير «كيف أصبحت
جدَّتي رئيسـة» للمخرج نيكوالس فتوح..
ال تقتصـر هـذه المسـابقة علـى تقديم
جوائزهـا للمخرجين العرب الشـباب ،بل
تواصـل تقديم سـوق عمان السـينمائي،
ّ
كل عـام ،لتعريف صنّاع السـينما العرب
علـى المنتجين األلمـانِّ ،
وتنظم عددا ً من
الورشـات بيـن ألمانيـا والعالـم العربي
لدعـم التعـاون العربـي األلمانـي ،فـي
مبادرة اسـتم َّرت لسـنوات ،وساهمت في
تقديـم أفالم عربيـة مميَّزة.

أفالم عربية في سوق برلين
يعـرض سـوق المهرجـان ثالثـة أفالم
عربية ،أ ّولها فيلم «التقارير حول سـارة
وسليم» للمخرج مؤ َّيد عليّان ،الذي تدور
أحداثـه فـي القـدس ،حيث تقـع عالقة
بين عربي وإسـرائيلية ،لتشتعل األحداث
بعدهـا .كان الفيلم أ َّول فيلم فلسـطيني
يشـارك في المسابقة الرسمية لمهرجان
«روتردام» السينمائي ،في يناير/كانون
الثانـي الماضـي ،وحصـل علـى جائزة
الخاصة ألفضل سيناريو،
لجنة التحكيم
ّ
وجائـزة الجمهـور ألفضل فيلـم مدعوم
مـن صنـدوق «هوبرت بالـس» ،وحصل
علـى دعـم جهـات مختلفة فـي إنتاجه،
منها الصندوق العربـي للثقافة والفنون
«آفـاق» ،وصنـدوق السـينما العالميـة،
وصندوق هوبـرت بالس..
ضجة ،في اآلونـة «األخيرة»
أثار الفيلـم ّ
نتيجـة تصاعـد نـداءات لمقاطعتـه في
العالم العربي بسـبب مشاركة إسرائيلين
فـي فريقه ،بيـن ممثِّليـن وفنِّيّين ،وهي
الدعـوات التي رفضها صنّـاع الفيلم.
ثانـي األفالم العربية هـو فيلم «الرحلة»،
للمخرج العراقي محمـد الدراجي ،تدور
أحداثـه فـي بغـداد ،عـام  ،2006حيث

ِّ
تخطـط بطلته للقيـام بعمليّـة إرهابية
لنرصـد ،مـن خاللها ،ما يـدور في ذهن
َّ
مخططه .الفيلم من
اإلرهابي قبل تنفيـذ
بطولـة زهـراء غنـدور ،وأميـر جبارة،
ومـن تأليـف إيزابيـل سـتيد ،ومحمـد
الدراجي.
كمـا عـرض فيلـم «مسـافر ..حلـب
اسـطنبول» ،من تأليـف التركية «أنداش
هازينـدار أوغلـو» وإخراجهـا ،وبطولة
الفنَّانـة األردنيـة صبا مبـارك ،ويرصد
رحلـة هـروب لينـا ومريـم مـن الحرب
في سـورية إلى تركيا ،مـع مجموعة من
الالجئين السـوريين ،حصـل الفيلم على
جائزة الجمهور مـن مهرجان «أنطاليا»
السينمائي.
يبقي سوق الفيلم األوروبي ،على هامش
مسـابقات المهرجان ،أحد أه ّم تجمعات
صنّاع السـينما فـي العالم ،حيـث ُتع َقد
صفقـات توزيع وحقـوق بيع األفالم من
ّ
كل بلاد العالم .يشـارك هـذا العام ،في
السـوق 543 ،عارضاً ،و 9230محترفاً،
مـن  110دول ،بين منتجيـن ومو ِّزعين
ومخرجيـن وممثِّلي شـبكات التليفزيون
ووسـائل اإلعالم ،حول العالم.
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ن يملك بياناتنا الرَّقميّة؟
َم ْ
يـرى الفيلسـوف غاسـبار كونيـغ أن الطريقـة الوحيـدة لحمايـة البيانـات ال َّرقم ّيـة للمسـتخدمين تكمـن في
امتالكهـا .أ ّمـا لـوران سـولي ،مديـر الفيسـبوك لمنطقـة فرنسـا وجنـوب أوروبـا ،فلـه رأي آخـر فـي ذلك.

حوار :كلو دوراند -بارنتي ،غيلوم غراليت وبياتريس بارينو
ترجمة :مروى بن مسعود
هل يمكننا اسـتخدام الفيسـبوك دون تقديم بياناتنا
َّ
الشخصية؟
لوران سـولي :الفيسـبوك شـبكة اجتماعيّة تهدف إلى تبادل
المعلومات .ومن غير المعقول التفكير كذلك .نحن نسـتخدم
الفيسـبوك لتبـادل المعلومـات مع األشـخاص والشـركات
والمجموعـات التي تهمنا.
غاسـبار كونيـغ :مـا زلنـا نعيـش فكـرة وخطـاب اقتصاد
ال ُمشـاركة الـذي نسـمعه دائمـاً .وهـذا الخطـاب ال يخـدم
سـوى التمويه على الطابع الرأسـمالي الكبير لهذا االقتصاد
الجديـد .إنه عصـر الرأسـمالية الصغيرة :سـيارتي ،جزازة
العشـب بحديقتي ،قميصي ،كلّها يمكن اسـتئجارها .السـلع
التـي كانت في السـابق ممتلكات ميتة تح َّولت إلى رأسـمال
حـي .ومرابيـح الفيسـبوك التي تتجـاوز  4مليـارات دوالر
ّ
كل ربـع سـنة ال تعـود إلـى المعلومـات التـي يتقاسـمها
المسـتخدمون ،بـل ألنـه هنـاك آلـة اقتصاد ّيـة ضخمة في
الخلـف تقدِّم الخدمات ،في الواقـع ،ويجب أن تتقاضى أجر
ذلـك .ولكنـي أعتقد ببسـاطة أن جـزءا ً من هـذه المليارات
خصص للمسـتخدمين!
يجـب أن ُي َّ
مَ ْن يملك البيانات المنشورة في الفيسبوك؟
لـوران سـولي :الفيسـبوك ال يملـك البيانات .نحـن ال نأخذ
بيانـات المسـتخدمين وال نمنح الملكية .نحن نسـتخدم هذه
البيانـات بـإذن منهم وبعـد موافقتهم .نحن نسـتخدم هذه
البيانـات لتخصيص المحتوى وتحسـين خدمة الفيسـبوك.
غاسـبار كونيغ :أنت تقـول اليوم بأن الجميـع يملك بياناته،
غير صحيح .ال توجد حقوق للملكية على البيانات َّ
الشخصية،
ال فـي أوروبا وال فـي الواليات المتحدة .وقـد اعترف مجلس
ً
صراحـة في تقريـره عـن المسـاواة ال َّرقميّة
الدولـة بذلـك
فـي عـام  .2014وهنـاك مـا ُيسـ َّمى بـ«تقريـر المصيـر
ؤسسـة
المعلوماتـي» ،الـذي اخترعتـه الالئحة األوروبية ال ُم ِّ
18
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للحقـوق وااللتزامات التي تنظم اسـتخدام البيانات .ولكن ال
يوجـد ّ
حق ملكية بالمعنـى الدقيق للكلمة ،ومـن َث َّم ال توجد
إمكانيـة رسـميّة لجنـي المرابيح .مـن المه ّم جـدّا ً أن نميّز
بيـن ذلك ،ألننا ،فـي مركز األبحـاث «،»GénérationLibre
ّ
حـق الملكيـة الفكر ّية
اقترحنـا فـي تقريرنا األخير توسـيع
حـق الملكيـة علـى البيانات التـي ستسـمح الحقا ً
ّ
لتشـمل
باسـتخدامات متباينة وشـخصية ،سـواء بمقابل مادي أم ال.
ِّ
يحقق الفيسبوك المرابيح؟
إذن كيف
لـوران سـولي :الفيسـبوك ال يبيـع أي بيانـات للمعلنين أو
الشـركات .وفـي المقابـل ،نحن نسـمح لهم بالتحـدُّث إلى

األشـخاص المه ّمين بالنسبة إليهم ،للترويج لمنتج أو خدمة.
كمـا أنـه يسـتثمر بهـدف الوصـول إلـى الفئة المسـتهدفة
خفي وجماعي .نموذج عملنا (االقتصادي)
وتغطيتها بشـك ٍل
ّ
هـو نمـوذج اإلعلان .وباإلضافـة إلى ذلـك ،الفيسـبوك هو
مـن بيـن المنصـات القليلـة التـي تمنـح ّ
كل مسـتخدم
ُّ
التحكـم فـي تجربة اإلعلان .األفـراد بدورهـم يرغبون في
التواصـل والحصول على المعلومات مـن العالمات التجارية
وخاصة عندما تكون المعلومـات دقيقة ووثيقة
والشـركات،
ّ
الصلـة بالموضـوع .نموذجنا يسـمح بذلك.
ّ
غاسـبار كونيغ :أنتم تتالعبون باأللفاظ ...المعلنون يدفعون
للوصـول إلـى البيانـات التي تسـمح لهـم الحقا ً بتحسـين
ألغراض
اسـتهداف العملاء المحتملين .ولذلك فهـي معاملة
ٍ
تجاريـة .مصـادر تحصيل هذه الثـروة هو النفـاذ للبيانات
بمقابـل للفيسـبوك .أصبح منتـج المواد الخـام  -البيانات-
الذي هو ال ُمسـتهل ِك ال ُمستخدِم للموقع أو الشبكة االجتماعيّة،
ال ُمغيَّـب األبرز في هذه السلسـلة المه َّمة ،علـى الرغم من أن
البيانات َّ
الشـخصية للمواطنين األوروبيين سـوف تمثّل ألف
مليـار مـن اآلن إلـى غايـة  ٪ 8( 2020مـن الناتـج المحلِّي
اإلجمالـي األوروبـي) .لقـد أوهمونا بأن ّ
كل شـيء مجانا ً في
حين أننا ،في األخير ،ندفع سـعرا ً ضمنيـا ً للخدمات ال ُمقدَّمة
المنصـات :بياناتنـا .لمـاذا ال يمكننـا التفاوض
علـى هـذه
َّ
عليها ؟

لماذا ال تدفعون للمستخدمين مقابل بياناتهم؟
لـوران سـولي :هنـاك شـيء مفقود فـي منطـق تفكيركم،
وهـو أن البيانـات الخام فـي َح ِّد ذاتها مشـكوك في صحتها
للغايـة ،أو هي نسـبية ،أو غير َّ
مؤكدة .ما الـذي يصنع قيمة
االقتصـاد ال َّرقمـي ،وليـس الفيسـبوك فقط؟ إنهـا الطريقة
التـي ُت ِّ
مكـن الشـركات أو مقدِّمـي الخدمات من اسـتخدام
هـذه البيانـات الخـام لتوفيـر الخدمـة التي تلبّـي مصلحة
المستخدم واسـتخداماته .العديد من الشركات تملك بيانات،
ولكنهـا لـم ُتطـ ِّور المنتـج أو الخدمـة التي ح َّققـت نجاحا ً
مع المسـتهلكين.
غاسـبار كونيـغ :فـي الواقع يتـم تجميـع البيانـات الخام،
ومعالجتهـا ،وتصفيتهـا ،وهذا العمل مكلـف بطبيعة الحال.
ولكـن للمـواد الخـام أيضـا ً قيمة ،حتى لـو كانـت متناهية
الصغـر على مسـتوى البيانـات الفردية .إنها مثـل القمح :ال
أحـد يبيـع حبة واحـدة من القمـح ،ولكننا نحدِّد سـعر طن
مـن القمح .وبالنسـبة للبيانات ،يمكن أن نتص َّور سـيوال ً من
مالييـن المعاملات متناهية الصغر  -بالخصـم أو االئتمان-
وفقـا ً لشـروط العقـود ،على النحـو الذي اقترحـه «جارون
النيـر» والجامعيون اآلخـرون في الواليـات المتحدة .وهذا ال
يتعارض مع نموذج الفيسـبوك ..إنها مسـألة تتعلَّق بالعدالة
االقتصاد ّية واالجتماعيّة.
المسـتخدمون ليسوا بالضرورة على بيِّنة مما يجري
خلف شاشة الشبكة االجتماعيّة.
لـوران سـولي :المسـتخدمون لديهم طـرق للمعرفة ،وحتى
ُّ
للتحكـم .سـأعطيك مثـاالً .فـي نافذة آخـر األخبار
وسـائل
على حسـاب بالفيسبوك ،يتل َّقى المسـتخدم رسائل مدعومة.
فـي الجزء العلوي ،علـى اليمين ،هناك عالمـة صغيرة ،انقر
ُّ
التحكـم في خيـارات اإلعالنـات .إنها أداة
عليهـا لتتيح لـك
ُّ
تحكم .وسـتعرف لماذا استطاعت هذه العالمة الوصول إليك
والتحـدُّث معك ،ومن َثـ َّم يمكنك إدارة هـذا التد ُّفق اإلعالني.
يمكنـك رفض حملة أو عالمـة تجارية ،كما يمكنك االنضمام.
غاسـبار كونيغ :ما ُيسـ َّمى بشـروط االسـتخدام هذه مزحة.
هـذا ما ُيسـ َّمى في القانـون بـ«العقد األسـدي» ،بمعنى أنه
عقـد ،ولكنـه ال يتض َّمـن تماثالً فـي المعلومات ،وبشـك ٍل ال
ً
دليلا علـى موافقـة مسـتنيرة ،ولكن ّ
حق
يمكننـا اعتبـاره
ُّ
الملكيـة يتيـح التحكم بشـك ٍل حقيقي.
في الواقع ،سـيد غاسـبار كونيغ ،أنتـم تريدون ذلك
كسـوق تقليدية.
أن يعمل
ٍ
غاسـبار كونيغ :إن إقرار ّ
حق الملكية يسمح بالتعاقد ،وليس
بالضـرورة بمقابل مـادي .ومن الممكن صياغـة عقود ذكية
يت ّم التفاوض بشأن شـروطها من ِقبَل ّ
كل مستخدم .وبعدها
السنة الحادية عشرة  -العـدد  125مارس 2018
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ف جماعيـة (تهتم ّ
بحق
صـ ُّر ٍ
يمكـن التفكير فـي جمعيات َت َ
ال ُمؤلِّـف) ،يمكـن أن تعمـل كوسـيط ،أو لمـا ال ،اتحاد كبير
يجمع المنتجين والمسـتهلكين .ويت ّم التفاوض على أسـعار
المنصات،
الجملـة لهذه البيانات مع الفيسـبوك وغيرهـا من
ّ
ومـن َثـ َّم يقوم الوسـيط بتحويـل جزء مـن العائـدات لكلّ
طرف.
َّ
لوران سـولي :وسـطاء؟ َم ْن هـم؟ كيف ذلك؟ َمـ ْن يتحكم؟
ُّ
التحكم فـي ما تملك .هـذا هو الخطر
أن تبيـع هـو أن تفقد
الخاصة
الرئيسي القتراحكم .غاسـبار كونيغ ينتقد شروطنا
ّ
ُّ
باالسـتخدام ،لكنها تسـير جنبا ً إلى جنب مـع التحكم الدائم
فـي المعلومـات التي تحصلون عليها في نافـذة آخر األخبار
الخاص بكم .يمكن للمسـتخدم مغادرة الفيسـبوك .ويمكنه
َّ
يتحكم ويعرف
اسـترداد البيانات أو التخلُّص منها .يمكنه أن
لمـاذا تتحدَّث إليه الشـركات في نافذة آخـر األخبار ،ويمكنه
صدّها.
غاسـبار كونيغ :إنه يشـبه االعتـراض الذي قدَّمته الكنيسـة
علـى منح قروض بفوائد ،كمـا أطلعنا عليه ال ُمؤ ِّرخ «لورانس
لحكم القِلّة ،الكنيسـة باألمس،
فونتيـن» .في الواقع ،إنها أداة ُ
والفيسـبوك اليـوم؛ وللحفاظ علـى قبضتها علـى المجتمع،
والقول« :باسم كرامتكم ،باسم حمايتكم ،لن أعطيكم األدوات
التي تسـمح لكـم بالوصـول إلى هـذه الدوائـر االقتصاد ّية
20
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وخلق رأس المال».
يبدو أن إنشاء سوق ما زال مُ َّ
عقدا ج ّداً...
لـوران سـولي :مخاطـر الجـدوى مرتفعـة للغايـة .ما هي
طبيعـة البيانـات الموجـودة في السـوق؟ ونوعيتهـا؟ ماذا
يحـدث في بلدان أخرى؟ هناك أيضا ً االختالفات التكنولوجية
والمعلوماتيـة ،االختالفـات في القوانين ،وهلـم جراّ .
كل هذه
األسـئلة ُتظهـر أن فكرة السـوق اليـوم ليسـت ُمجدية .ربما
بعد خمسـين عاماً.
غاسـبار كونيغ :هـذا ما قِيل لمـارك زوكربيرج عندما أنشـأ
الفيسـبوك :مسـتحيل! وفي الواقـع ،الالئحـة العا ّمة لحماية
البيانـات ،األوروبيـة ،تسـمح بالتحـ ُّرك فـي هـذا االتجـاه
من خلال إنشـاء «القابليـة .»portabilité -كمـا أن تقنية
الـ«بلوكشـين ،»blockchain -يمكـن أن تجعل هذا النظام
للمدفوعـات الفرد ّيـة أمرا ً ممكنا ً مـن الناحيـة ال َفنِّيّة.
لـوران سـولي :ومـاذا عن خطـر عدم المسـاواة؟ سـيكون
َّ
ٌ
يتحكم فيهـا ،ويديرهـا كمـا يحلو له،
طـرف واحـد
هنـاك
ومـاذا عـن البقية؟
غاسـبار كونيغ :قيمـة البيانات المنشـورة ال تتطابق مطلقا ً
مـع مركزها االجتماعـي أو مداخيلها .على سـبيل المثال ،إذا
كنت تسـتخدم تطبيـق «ويـز  ،»Wazeيتعيَّن عليـك تحديد
مكانـك .ومـن َث َّم أنت تقـدِّم بيانات مقابـل الخدمة عن حالة

إريك شو (إنجلترا) ▲

حركـة المرور (بيانات سـيتم بيعهـا للمعلنين) .مسـتقبالً،
إذا كنـا سنكسـب مقابـل ما نقدِّمـه من بيانات ،فإن سـائق
الشـاحنة سـيكون أكثـر قيمـة ِمنِّي بالنسـبة لهـذه الخدمة
التـي أسـتخدمها بشـك ٍل عشـوائي .ويمكننـي القـول« :أنا
أ ُ ِّ
فضـل أن أدفـع واسـتخدم « »Wazeدون تحديـد موقعـي
الجغرافي وتقاسـمه مع الجميع» ،في حين أن السائق يمكنه
أن يطالـب بمسـتحقاته .أو العكـس .الموافقـة علـى تبادل
الخاصة سـتصبح مسـألة تحكيم ال ُمسـتهل ِك مثل
البيانـات
ّ
ً
أي شـيء آخـر .أ ّمـا قيمتها فلـن تعتمد كثيرا على مسـتوى
أرباحهـا بقـدر أه ِّمية المـكان الذي نكـون فيه.
إلى أي مدى نحتاج إلى تثقيف المستخدمين؟
لـوران سـولي :من الواضح أنه موضوع رئيسـي للشـركات
لفهـم هذه الثـورة ال َّرقميّة وهـذا التط ُّور .في فرنسـا ،نعمل
السـلطات ،مع الجمعيـات ،للتثقيف
علـى هذه المسـألة مع ُّ
نفسـر طبيعـة المعلومات المشـتركة،
حـول الموضوع .أن ِّ
ونبنـي عالقة ثقـة مع مسـتخدمينا أمر بالـغ األه ِّمية.
شـروط االسـتخدام ،ال أحـد يقرؤهـا حقـاً ،نوافـق
عليهـا تلقائياً...
لوران سـولي :نحن نذهب أبعد من مج َّرد اسـتمارة بسيطة.
ال ُمسـتخدِم يتل َّقى بانتظـام ،عبر نافذة األخبـار ،اإلخطارات

التـي تشـرح لـه شـروط النشـر ،والتـي تنبهه إلـى كيفية
الخاصة به ،ومـا إلى ذلك.
نشـر صوره ،وأشـرطة الفيديـو
ّ
وباإلضافـة إلـى ذلك ،توجد قواعد ُمحـدَّدة تهدف إلى حماية
صر.
ال ُق َّ
غاسـبار كونيـغ :لمـ ّرة واحدة ،أنـا ال أتفق مع ذلـك مطلقاً!
األمـر ال يعـود للفيسـبوك لوضـع القانـون وفـرض النظام
وخاصـة فيمـا يتعلَّـق بالمحتوى .مسـؤولية ح ّر ّية
بنفسـه،
ّ
التعبيـر تقع علـى عاتق ال ُمشـ ِّرع.
لوران سـولي :ولكن ال ،ليس على أساس الوقائع الموضوعية.
ُّ
والتحكم .والسـؤال
ال ،ال ،ال! نحـن نتحدَّث عن أدوات التعليم
المطـروح هو :كيف ُنث ِّقف النـاس بهذه األدوات التكنولوجية
الجديـدة؟ نحن نعتبر ذلـك في صلب مهامنـا .كانت حماية
الخصوصيـة لمسـتخدمينا دائمـا ً
ّ
وسـتظل كذلـك أولويـة
بالنسـبة للفيسـبوكُ .نعلِّمهـم و ُنقـدِّم لهم مجموعة واسـعة
مـن األدوات ،ونعمـل مع الخبـراء للتفكير والعمـل معاً .هذا
هـو! هل يجـب القيـام بأكثر من ذلـك؟ دائماً!
غاسـبار كونيغ :المنطق السـائد هو أننا «نسـلبك من ناحية،
ومـن ناحيـ ٍة أخـرى ،نضـع لـك أدوات أبويـة لحمايتك من
نفسك».
لوران سـولي :نحن ال نسـرق أي شـيء! أنا ال أتفق مع هذه
ُّ
التحكم.
الرؤيـة .الحقيقة هي أننا ُنقـدِّم أدوات
ُّ
ُّ
التحكـم الحقيقيـة هي التمكـن ،إنها
غاسـبار كونيـغ :أداة
الملكيـة .بعـد ذلـك ،نفعل مـا نريد!
ُّ
ُّ
التمكـن ،الشـفافية ،التربية ،نحن
التحكـم،
لـوران سـولي:
نتَّفـق علـى ّ
كل ذلك .من الضـروري ترك االنقسـام بين ،إ ّما
البيانـات ،وإ ّمـا فلا  -السـؤال الحقيقي هو :كيـف نتعامل
مـع البيانات بمسـؤولية؟ وكيف نضع ال ُمسـتخدِم في وضع
السيطرة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحصل على شـهادة
غاسـبار كونيغ :مـن مواليد  1982بباريس .في 2004
َّ
أسـس في  2013هيئة الخبراء . GénérationLibre
التبريز في الفلسـفة ،ثم َّ
نشـر بحثه «الثوري ،الخبير والمهوس» ( )2015دافع فيه عن «الجاكوبينيسـم
الحـ ّر» (مبـدأ سياسـي يدافع عن السـيادة َّ
الشـعبية وعدم قابليـة الجمهورية
الفرنسـيّة للتجزئـة) .و ُيقـدِّم منذ  2016نشـرة إخبارية أسـبوعية ُتحلِّل حدثا ً
من منظور فلسـفي.
لـوران سـوليُ :ولِـ َد فـي  1970بفيلفرانش -سـور -سـاتين ،وتخرج سـنة
 1996مـن المدرسـة الوطنية للإدارةُ .عيِّ َن رئيسـا ً لديوان نيكوال سـاركوزي
فـي وزارة االقتصـاد ،ثـ ّم بـوزارة الداخليـة سـنة  ،2004ونائبـا ً لمدير حملة
نيكوال سـاركوزي الرئاسية سـنة  .2007وبعد تخلّيه عن السياسة في يونيو/
حزيـران  ،2007تـ ّم تعيينه فـي اإلدارة العا ّمـة لمجمـع ، TF1فالمدير العام
لفيسـبوك فرنسـا  ،2013ثـ ّم مديرا ً لجنـوب أوروبا منذ عـام .2016
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
مجلة  Le Point، 25يناير .2018
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ّ
المجلت
بمناسـبة مـرور خمسـة قـرون علـى تعليـق أطروحاتـه علـى باب كنيسـة فيتنبـرغ ،خصصت غالبيـة
َّ
والشـخصي ..فمـا الـذي َّ
تبقـى مـن ّ
كل
والقنـوات األلمانيـة واألوروبيـة ح ِّيـزًا كبيـرًا إلرث مارتـن لوثـر الفكـري
ذلك؟!

مارتن لوثر..

فتى اإلصالح واالنشقاق
د .خالد طحطح

ُتـرى مـاذا كان سـيحصل لـو انتهـى
األمـر بإعـدام ال ُمصل ِح الدِّينـي مارتن
لوثر ( 10نوفمبـر  18 - 1483فبراير
1546م) بتهمـة الهرطقـة؟ مـاذا لـو
َتـ َّم التخلُّـص منـه يـوم ُقبِـض عليـه
فـي بدايـة دعوتـه بمدينـة فورمـس
سـنة 1521م؟! بالتأكيد كانـت ِذ ْك َرا ُه
السـنين ،وكان
سـتخبو مـع مـرور ِّ
الحظِّ
سـ ُيعتبَر مجـ َّرد نا ِق ٍد آخر عاثـر َ
ضمن سلسـلة مـن الدَّاعيـن لإلصالح
الدينـي َقبْل َ ُه ِم َّمن َت َّم التخلُّص منهم من
طرف الكنيسـة الكاثوليكيَّة ال ُّرومانية،
أن ُّ
غيـر َّ
الظروف التي سـادت بألمانيا
سـاهمت في نجاح حركـة لوثر عكس
السـابقين ،بال َّرغم من إصدار
أسلافه َّ
22

البابا ليون العاشـر سـنة  1520قرارا ً
تض َّمـن إدانة جميع آرائه في الكنيسـة
المسـيحِ يَّة ،وعدَّد منها واحدا ً وأربعين
رأيـاً ،آمـرا ً في الوقت نفسـه أن ُتحرق
بياناتـه وكتاباته ومنشـوراته.
ُولِـ َد مارتـن لوثـر فـي  10نوفمبـر
مـن عـام  1483فـي إيسـليبن ،وهي
بلـدة ألمانيـة صغيـرة .درس لوثر في
إيسـناش ،ثـم فـي جامعـة إرفـورت،
تخصـص فـي الدراسـات
حيـث
َّ
القانونية .وفي عام 1505م نذر نفسـه
للرهبنـة ،فدخـل الدِّيـر واعتكـف فيه
وض َّد رغبتـه ،وهناك
دون عِلْـم والـده ِ
قام بدراسـة عميقة للكتـاب ال ُمقدَّس،
جذري للكنيسة
فتغيَّرت ُرؤيته بشـك ٍل
ٍّ
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ـس أفكاره
أس َ
وطرق اشـتغالها ،حيث َّ
الدِّينيـة علـى الكتاب ال ُمقـدَّس ،وليس
على العقائد وأقوال اآلباء المسـيحيِّين.
وسـرعان ما أصبـح معروفـا ً باعتباره
مختصـا ً فـي علـم الالهوت منذ سـنة
1512م ،وبعدهـا ا ّتجـه للتدريـس
فـي فيتنبـرغ مدينة األميـر فريدريك،
الذي قـام بحماية لوثر مـن مطاردات
الكنيسـة الكاثوليكيَّة.
كانـت قـد أُتيحـت لمارتن لوثر سـنة
1510م فرصـة زيـارة رومـا عاصمة
ص ِد َم من مشـاهدة
الكاثوليكيَّـة ،وقـد ُ
رفاهيَّـة حيـاة الكرادلة ورجـال الدِّين
بالفاتيـكان ،وغاظتـه دعـوة البابـا
ليـون العاشـر إلـى جمـع األمـوال
لتمويـل بنـاء كنيسـة ال ِقدِّيس بطرس
فـي رومـا .وقـد اشـتهر فـي ألمانيـا
ال َّراهـب الدومينيكانـي تيتـزل الـذي
انغمس فـي حياة البـذخ وبيع صكوك
الغفـران ،فبـدأ لوثر بانتقـاده وانتقاد
ممارسات الكنيسـة الكاثوليكيَّة بشك ٍل
علنـي ابتدا ًء من سـنة 1517م ،إذ علَّق
ٍّ
أطروحاته الخمس والتِّسعين على باب
كنيسـة قلعة فيتنبـرغُ ،مندِّدا ً بشـراء

الصكـوك ألجـل الخالص مـن العذاب،
ُّ
ذلـك أن لوثـر «لـم يكـ ْن يعتقـد أبـدا ً
َّ
أن خـردة واحـدة مـن الورق قـد تنقذ
الفـرد مـن العـذاب» ،وقال فـي وقت
الحـق لتالمذتـه« :إن الحقيقة البديهية
األساسـية هي َّ
أن الخلاص إ َّنما يكون
َّ
و«أن الكتاب ال ُمقدَّس
باإليمان وحده»،
السـلطة الوحيدة».
هـو ُّ
ِّ
الكنسـي
صدر فـي حق لوثر الحِ رمان
ّ
مـن طـرف البابـا ليـون العاشـر عام
1521م ،والـذي طلب تسـليمه للمثول
يـدي محكمـة التَّفتيـش .كمـا
بيـن
ّ
دعـاه أكثـر مـن مـ َّرة للتَّراجـع عـن
أفـكاره دون جـدوى .ومـن المعلـوم
أن ّ
َّ
كل المعارضين للكنيسـة ال ُّرومانية
ُ
توجـ ُه لهـم تهَـ ٌم جاهـزة مـن
كانـت َّ
قبيـل الهرطقـة والخروج عـن تعاليم
البابو َّيـة ،وهي ال ُّتهمة التـي كان ُيتابع
بهـا ّ
كل َمـ ْن انتقـد انحرافـات طبقـة
رجـال الدِّيـن الكبـار ِم َّمـن تعاطـوا
مهام جمع األمـوال عن طريق تحصيل
َّ
الضرائـب وبيـع صكـوك الغفران.
كان لوثـر فـي حماية األميـر األلماني،
وبفضل هذا الحامـي َّ
تمكن من تطوير
أفكاره اإلصالحية ،واسـتطاع تأسـيس
نواة الكنائس البروتسـتانتيَّة األولى في

بلـده بعـد نجاحه فـي إنجـاز ترجمة
لإلنجيل مـن اللّغة الالّتينيـة إلى اللّغة
األلمانيّـةِ ،م َّما يعنـي َّ
أن تجربته كانت
قائمـة علـى دراسـة عميقـة للكتـاب
ال ُمقـدَّس الـذي قـام بترجمتـه ألول
مـ َّرة فـي التّاريخ ،مؤكـدا ً اعتقاده َّ
بأن
النـاس يجـب أن يكونـوا قادرين على
قراءتـه بلغتهـم القوميَّة .وقد اسـتفاد
مـن انتشـار المطبعـة التـي اخترعت
خلال تلـك الفتـرة مـن ِقبَـ ِل مواطنه
يوحنَّـا غوتنبـرغ ،فهو كمـا ُيقال «ابن
للمطبعـة» ،التي سـاهمت في انتشـار
أفكاره بسـرعة بأوروبـا الغر ِبيَّة ،فقد
تصـدَّرت منشـوراته قائمـة الكتـب
األوروبيَّـة األكثـر مبيعـا ً بيـن سـنتي
 1518و 1525م ،ففـي معظم أعماله،
كما هـو الحال في رسـائله ،جمع بين
والسـخرية ّ
اللذعـة
ُ
الح َّجـة الماهـرة ُّ
والتبجـح الخبيـث والتحدِّي ُّ
الشـجاع،
ُّ
فقـد اعتبـر األسـاقفة مثليِّيـن ،والبابا
معاديا ً للمسيح ،واليهود مج َّرد ك َّذابين
َّ
وغشاشين.
سـاهمت أفـكار لوثـر اإلصالحيـة في
تقسـيم أوروبا وتقسـيم الكنيسـة في
نهايـة المطاف ،فهـو الفتى الذي نجح
في تحقيق االنشـقاق عن الكاثوليكية،

وقـد تبنَّى العديـد من األمـراء األلمان
أفـكاره بعـد أن اقتنعـوا بأطروحاته،
والتـي سـوف تمتد إلـى غالبيـة دول
أوروبا الشـمالية والشرقية خالل عصر
النهضـة ،وبالخصـوص منهـا الـدُّول
اإلسكندنافية والدول األنجلوسكسونية.
***
ُولِ َد مارتن لوثر فـي عالم كانت ُتهيم ُِن
فيه أفـكار الكنيسـة الكاثوليكيَّة ،التي
كانـت تفـرض سـيطرة روحيَّـة على
جميـع دول أوروبـا .غيـر أ َّنـه اختار
الدُّخـول في صراع مع هذه ال ُمؤسسـة
التـي كانـت ُتعَـ ّد األقـوى آنـذاك .لـم
فكرا ً فقط ،بـل كان ثور َّيا ً
يك ْن لوثـر ُم ِّ
و ُمتمـ ِّرداً ،اسـتفاد مـن اختـراع آالت
ِّ
الطباعـة ومن حماية أمـراء ألمانيا له.
ففي غضون شـهور قليلة كانت أوروبا
غاص ًة ِب ُن َس ٍـخ من رسـائله وأطروحاته
َّ
وآرائـه التـي لـم تسـتطع الكنيسـة
الكاثوليكيـة وقـف زحفهـا بال َّرغم من
الجهـود التي بذلتها فـي مجال مراقبة
المطبوعـات .كانـت النِّقاط ال َّرئيسِ ـيَّة
فـي أطروحاته بسـيطة للغاية ،ولكنها
كانت ف َّعالة وقاتلـة ،تض َّمنت انتقادات
شـديدة وغير مسـبوقة للبابا ،بسـبب
تشـجيعه رجـال الدِّيـن علـى جمـع
األمـوال ،وبسـبب خروجه عـن تعاليم
ال َّرهبنـة الموروثة.
خالفـا ً للمذهـب الكاثوليكـي ،وفـي
سـابقة من نوعها ،تـز َّوج لوثر براهبة
سـابقة ُتدعَى كاثرين دي بورا ،وأنجب
منهـا سـتة أطفـال ،وقـد ُتوفـي فـي
 18فبرايـر من سـنة 1546م ،والزال،
إلـى اليـومُ ،يعتبَـر األب ال ُّروحـي لكل
البروتستانتيِّين في العالم ،وال زال ُي َع ُّد
من أعظـم علماء الالّهوت المسـيحيِّين
فـي زمانـه ،فهو مـن ال ِّرجـال القالئل
الذين اسـتطاعوا تغيير مسـار التَّاريخ
وتحريـك عربـة القطـار الـذي أعـاد
تشكيل الحضارة الغربيَّة دينيّا ً وفكر ّيا ً
وسياسيّا ً.
نجـح مارتـن لوثر في قيـادة اإلصالح
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الدِّينـي خلال القرن السـادس عشـر
بأوروبـا ،فـكان بحـق فتـى اإلصالح
واالنشـقاق عـن الكنيسـة الكاثوليكيَّة
وملهمـا ً للعديد من ال ُمصلحين اآلخرين
أمثال جان كالفان بفرنسـا وسويسـرا
إبان عصـر النهضة..
بالصراع
وعـاش لوثـر حيـاة تميَّـزت
ِّ
مـع والده بخصوص مسـتقبله العلمي
والعملي ،وقد جعـل ال ُم َؤلِّ ُف اإلنجليزي
الشـهير إريـك اريكسـون مـن هـذه
الصدامية أسـاس المسـلكية
العالقـة ِّ
البروتسـتانتية ،وسـر نجـاح تحقيـق
اإلصلاح الدينـي من خلال االنفصال
عـن الكنيسـة األم ...وكان ُيفترض في
لوثر َّ
الشـاب أن ُيصبح محاميا ً حسـب
رغبـة والـده ،لكنـه اختـار ال ّرهبنـة
األوغسـطينيَّة بال َّرغم من اسـتياء والده
تخصـص فـي قطـاع التَّعدين.
ال ُم ِّ
عـاد ًة مـا ُينظـر إلـى عمل إريكسـون
السـابق ِّ
الذكـر علـى أ َّنه انفتـاح على
َّ
التَّاريـخ النفسـي (البسـيكوتاريخ)،
غيـر أ َّنـه اختـزل حادثـة واحـدة
فقـط في حيـاة لوثـر لتفسـير نجاح
اإلصالح البروتسـتانتي .هـذا االختزال
نجـده أيضـا ً عنـد سـيغموند فرويـد
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ُمؤسـس التَّحليل النَّفسـي ،الـذي َّ
ركز
على مشـهد النّسـر لتحليل شـخصية
ليونـاردو دافينشـي المفترضـة.
ركـز إريكسـون فـي كتابـه عـن لوثر
ّ
قصـة ُمختلَقة تتحدَّث عن
الشـاب على ّ
سـقوط لوثـر علـى األرض وإصـداره
صـوت خـوار مرتفـع حيـن اسـتمع
داخـل ديـر لجزء مـن اإلنجيـل يصف
حادثـة إخـراج َّ
الشـياطين مـن ال َّرجل
األصـم ،قائالً« :لسـت مثله..
األخـرس
ّ
القصـة التي نجدها
لسـت مثله» .وهي
َّ
بصيغـة أخـرى لـدى كوكليـوس ،إذ
تختلـف عنها فقط فـي التَّفاصيل ،فقد
ذكر هـذا األخير أن لوثر عانى ذات يوم
من نوبـة أثناء صالة ال ُقـدَّاس ،فعندما
سـمع درس اإلنجيل (مرقس ،اإلصحاح
الصبي الذي سكنته «روح
التاسع) عن َّ
أخـرس أصـم» ،سـقط علـى األرض
صارخـاً« :ليـس هذا أنـا ..ليـس أنا»،
ّ
شـكا ً في َّ
أن لوثر
وولَّـدت هذه الخرافة
كان يعانـي اضطرابـا ً عقلياً ،والسـيَّما
بعـد أن جعلهـا المحلل النفسـي إريك
َ
ص ٍل فـي كتابه
إريكسـون
موضـوع َف ْ
ّ
الذي صدر عام  1958بعنوان «الشـاب
لوثر» .غيـر َّ
أن أغلب ال ُمؤ ِّرخين رفضوا
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تشـخيص إريكسـون بكون لوثر كان
مصابـا ً
عقلي ،نظـرا ً إلفراطه
بمـرض
ٍ
ٍّ
فـي اسـتخدام مصادر غيـر موثوقة.
لقد قام إريكسـون بتفسـير تم ُّرد لوثر
علـى الكنيسـة علـى أ َّنـه احتجاجات
طفـل َتـ َّم نعتـه بألفـاظ بذيئـة فـي
صغره .وهو مـا يعني َّ
أن التأريخ الذي
كتبه إريكسـون عن نمو طفولة مارتن

الدينـي خلال القـرن السـادس عشـر بأوروبـا ،فـكان بحـق فتـى اإلصلاح
نجـح مارتـن لوثـر فـي قيـادة اإلصلاح ِّ
المصلحين اآلخرين أمثال جان كالفان بفرنسا
واالنشقاق عن الكنيسة الكاثوليك َّية وملهمًا للعديد من ُ
وسويسـرا إبـان عصـر النهضة..
لوثـر يتطلَّب ِمنّا أنْ نتقبَّـل كون والده
لم يك ْن سـوى طاغية ُمتجبِّـر ،غير َّ
أن
كثيـرا ً مـن المعلومات الجديدة ُتشـير
إلـى َّ
أن لوثـر عاش طفولتـه في منزله
ّ
الحب واالحتـرام المبالغ فيه.
في ظِ ـل
ِّ
ففـي خطـاب كتبه لوثـر لوالده سـنة
1521م بـدَّد فيه ُّ
الشـعور بالنَّدم إزاء
إفسـاده ُخطط والـده له ،فيمـا يتعلقَّ
با ِّتخـاذه قـرارا ً بال َّرهبنـة .كان لقـاء
ِـب ال ُقـدَّاس األ َّول له
لوثـر بوالـده َعق َ
قد أثقـل كاهله ووخز ضميـره ،ولكنهَّ
اآلن ،وفقـا ً لما كتبه ،أدرك َّ
أن خيبة أمل
أبيـه لـم تكـ ْن إال تعبيـرا ً عـن حرصه
على ولـده الـذي أحبَّه ،وأنـه أدرك َّ
أن
والـده كان ُمحِ ّقـاً ،وكان يتعيَّـن عليـه
أن يطيـع الوصيَّـة ال َّرابعـة التي تنص

علـى أن ُيكـ ِرم والديه ،لكن نظـرا ً إلى
فشل والده في اسـتدراجه لترك الدير،
الـرب ليح ِّرره ويجعلـه مخلوقا ً
َّ
تدخل َّ
ً
جديـدا ال يتبـع البابـا ،بـل المسـيح
أن هـذا ليس ّ
عيسـى .غيـر َّ
كل شـيء،
فقـد آمن لوثـر أنه دُعي لقيـادة حركة
سـتجلب الح ِّر ّية التي صـار يتمتَّع بها
لغيـره مـن األبنـاء ،فكتـب إلـى والده
«آمل أن يكون المسـيح قـد انتزع منك
أحـد أبنائك ليأخذ بيد العديد من أبنائه
اآلخريـن ،وأنا واثـق أنك لن ترضى عن
هـذا وحسـب  -كمـا ينبغـي لـك -بل
س ُت َسـ ُّر بهذا سـرورا ً عظيماً!».
بخلاف مـا ذهـب إليـه إريكسـون،
فاإلصلاح البروتسـتانتي لـم يكـ ْن
ليظهـر بهـذه القـ َّوة لـوال ُمسـاهمات

أسلاف لوثر مـن ال ُمصلحيـن األوائل،
َّ
تفطـن إليـه عـدد مـن
وهـو أمـر
ختصين في هذه الحِ قبة
ال ُمؤ ِّرخيـن ال ُم ِّ
ِّ
من التّاريخ ،والذيـن ُيفضلون الحديث
عـن اإلصلاح الدِّينـي َّ
الطويـل األمد.
فبالتأكيـد لـم يكـ ْن المصلـح األلماني
أ َّول مـن عبَّر عن أفـكار جديدة ونقد ّية
فـي المجـال الدِّيني بأوروبـا الغربيّة،
بل إنـه كان آخر ُمصل ِح شـهدته حقبة
العصور الوسـطى المتأخـرة .وترتبط
شهرته بنجاح اإلصالحات الدِّينية التي
نـادى بها ،وذلـك عكس سـابقيه ِم َّمن
عجـزوا عـن تغيير الـ َّرأي العـام ِم َّمن
لـم ُيحالفهـم الحظ ،حيـث انتهى بهم
األمـر على يـد محاكـم التَّفتيش.
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قبـل مئـة عـام مـن اليـوم ،وبينمـا كانـت الحـرب العالميـة األولـى تـؤذن بانتهـاء ،اجتاحـت العالـم واحـدة
عاصـر ،نجـم عنهـا موجـة مـن المـوت الجماعـي لـم تعهدهـا
الم
ِ
مـن أسـوأ الكـوارث المعروفـة فـي التاريـخ ُ
البشـريّة منـذ حقبـة «المـوت األسـود» الـذي دهـى أوروبـا إِبّـان العصـور الوسـطى .كانـت هـذه الجائحـة -
بحسب تعبير توبنبرغر وهورنز -بمثابة «أم الجوائح» .وقد ُعرفت الحقًا في األدب الطبي باسم «اإلنفلونزا
تصب إسـبانيا وحدهاّ ،إل أنها اكتسـبت تسـميتها تلك ألن صحافة هذا
اإلسـبان ّية» على الرغم من أنها لم
ْ
ُ
خضعـت أخبارهـا
المتحاربـة التـي أ ِ
المحايـد تابعـت أخبـار المـرض دونمـا قيـود ،بخلاف صحافـة الـدول ُ
البلـد ُ
لرقابـة صارمـة .وقـد يكـون أبلـغ آثـار هـذه الكارثـة عمقـا  -إلـى جانـب مالييـن األنفـس التـي زهقـت -تلـك
ـد
الصحـة العامـة وبالوقايـة مـن العـدوى
َ
والح ِّ
المهتميـن بمسـائل ِّ
الثـورة التـي حدثـت فـي طريقـة تفكيـر ُ
نحـو خـاص.
مـن انتشـار األوبئـة علـى
ٍ

جائحة 1918

الكارثة التي غيَّرت العالم
د .خالد الرتكاوي
حدثـت الهجمـة األولـى مـن جائحـة
اإلنفلونـزا اإلسـبانيّة فـي ربيـع عـام
سـجلت أولى حاالتها في
 ،1918حيث
ّ
الغرب األوسـط األميركي ،وكانت موجة
معتدلـة بعض الشـيء ،فهي لـم تك ْن
أسوأ من اإلنفلونزا الموسمية ال ُمعتادة،
لكـن الموجـة الثانيـة التـي ضربـت
مناطـق العالـم المختلفة فـي خريف
ذلـك العـام كانـت بالغة العنـف ،ولم
يصـدِّق أحـ ٌد أنهـا عين المـرض الذي
خبـروه آنفـاً .فقـد تسـبَّبت فـي وفاة
نسـبة عاليـة مـن المرضـى بلغت 25
ضعـف ما حصدتـه جوائـح اإلنفلونزا
السـابقة ،مع زيادة نسبية للوفيات في
أوسـاط َّ
الشـباب األصحـاء ،وهو على
النقيـض مما يحـدث عاد ًة في سـياق
هجمـات اإلنفلونـزا الموسـمية ،حيث
َّ
تتركـز الوفيَّات في الشـيوخ واألطفال.
ومـع أن مسـار المرض فـي بدايته لم
26

يتجـاوز المعتـاد مـن صـداع وح َّمى
ّ
الحلـقّ ،إل أنـه سـرعان ما
وألـم فـي
كان يتطـ َّور إلـى األسـوأ عندما ُيصاب
المريـض بصعوبـة التنفـس والزرقة
ونـزوف الطـرق الهوائيـة ،فسـوائل
االلتهـاب التـي تغمـر رئتيـه تمنعهما
مـن تل ِّقـي الهـواء اللازم السـتمرار
الحياة وينتهـي المطاف بالمريض في
أحضان مـوت ُمحتَّم خالل أيـام إنْ لم
يك ْن سـاعات .وقريبا ً مـن نهاية العام
انحسـرت هـذه الموجـة الثانيـة ،لكن
بداية عـام  1919شـهدت موجة ثالثة
كانت وسـطا ً في شدَّتها بين الهجمتين
السابقتينُ .قدِّرت حصيلة ضحايا هذه
الكارثـة فيما بيـن  50إلى  100مليون
نسـمة (وهو ما ُيعـادل  %5 - 2.5من
ّ
سـكان العالم آنـذاك الذي ناهز
ُمجمل
ملياري نسـمة) .ولتوضيح فداحة هذه
األرقـام يكفـي مقارنتها بمـا حصدته
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الحربان العالميتان ،األولى (حوالي 18
مليوناً) ،والثانيـة (حوالي  60مليوناً).
وقـد تفاوتت نسـب اإلصابـة بالمرض
والوفيَّـات الناجمـة عنـه باختلاف
البلـدان ،وذلـك لمجموعـة ُمع َّقدة من
األسـباب التـي ال يـزال الباحثـون في
حقـل الدراسـات الوبائيـة يختلفـون
حولهـا .فقـد مات فـي الهنـد  ٪٦من
ّ
السـكان واندثـرت بعـض تجمعـات
شـعب «االنويـت »Inuit -في االسـكا
تمامـاً ،أمـا في أديس أبابـا فقد حصد
الموت عشرة آالف نسـمة« ،لكن عناية
الـرب أنقـذت اإلمبراطـور مـن براثن
الهلاك» ،كمـا تقـول لـورا سـبيني
فـي كتابهـا عـن الجائحـة «الفـارس
الشـاحب» .وكعادتهـم تح َّمـل فقـراء
العالـم معظـم عـبء الكارثـة ّإل ّ
أن
النخـب لم تنجُ هـذه المـ ّرة من بعض
غوائلها.

تنجـم اإلنفلونـزا – كمـا هـو معلـوم
اليوم -عن اإلصابـة بفيروس من عائلة
فيروسات اإلنفلونزا يتناقله الناس فيما
بينهـم بواسـطة الهـواء ال ُمح َّمل برذاذ
مـن عطـاس المريـض أو سـعاله ،لذا
فهـو ينتقـل بسـهولة بيـن سـاكني
مـدن الصفيـح المزدحمـة وفيما بين
الجنـود المرابطين في خنـادق القتال
والمعسـكرات .وقـد كان هذا الفيروس
شـديد ال َف ْوعَـة علـى نح ٍو خـاص وذا
قـدرة عاليـة على االنتشـار فأصاب ما
ّ
سـكان العالم ،وتسـبَّب
يقرب من ربع
فـي هلاك عشـرات الماليين فـي عام
واحـد ،وممـا زاد فـي العجـز عـن
مواجهتـه غيـاب الفحـوص المخبرية
التي تكشـفه والصـادّات التي تفتك به
والتطعيمـات التي قـد تقي منه .أضف
إلـى ذلـك أن نظام اإلبالغ عـن اإلصابة
باإلنفلونـزا لـم يكـ ْن أمـرا ً مفروضـا ً

علـى األطبـاء آنـذاك ،وهـذا مـا حرم
الصحيـة من رؤيـة الكارثة
السـلطات ِّ
القادمـة .لقد كان باسـتطاعة وسـائل
كالح ْجـر
الصحيـة العا ّمـة
الوقايـة ِّ
َ
الصحـي وإغالق أماكـن التج ُّمعات أن
ّ
تحدث فرقـا ً فيما لو اُسـتخدمت باكرا ً
وبالكفـاءة الالزمة ،لكنهـا حتى عندما
ِّ
متأخـرا ً وغير ذي
اُسـتخدمت جاء ذلك
جدوى.
الدرس القاسي
كان عالَـم الطـب فـي بدايـات القـرن
وخاصـة فـي دول العالم
العشـرين -
ّ
الصناعـي -مختلفـا ً تمامـا ً ع َّمـا هـو
عليـه اليـوم ،إذ لـم تكـ ْن هنـاك نظرة
وحدة -للممارسـة
وحدة  -وال شـبه ُم َّ
ُم َّ
الطبيـة المعياريـة وال لطريقـة تقديم
الصحيـة ال ُمثلـى؛ فاألطبـاء
الرعايـة ِّ
ُ
يمارسـون مهنتهـم فـرادى أو فـي

مؤسسـات تم ِّولهـا جمعيـات خيريـة،
َّ
بينمـا يرزح معظم المرضى في إسـار
فاقـة ُمذلَّـة ،ويفتقـرون إلـى خدماتٍ
مـس الحاجـة إليها.
صحيـة هم فـي أ َ ِّ
الصحة العا ّمة فقد كانت
أما سياسـات ِّ
فـي غالب األحوال مضطربة و ُمشـ َّوهة
الصطباغها بترهـات عنصر ّية تتمحور
حـول مفهوم النقاء العرقي eugenics
وأوهامـه؛ إذ اعتـادت النخـب  -حتـى
الصحيـة منهـا -أن تنظر إلـى العا ّمة
ِّ
علـى أنهـم صنـف أدنـى من البشـر،
وأن وضاعتهـم الطبيعيـة هـي سـبب
أمراضهـم وعاهاتهم .ولـم يخطر ببال
هذه النخب المسـتعلية أن تنظر  -ولو
ً
قليلا -في األسـباب المؤهبـة للمرض
ِّ
وال ُمتمثلـة في الظـروف المزرية التي
ترسـف فيها طبقـات المجتمـع الدنيا
مـن مسـاكن مكتظـة وسـاعات عمل
طويلـة وغـذاء سـيئ ،بـل إن أنصـار
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النقـاء العرقـي كانـوا يجادلـون دوما ً
فـي أن هؤالء البؤسـاء هم َمـ ْن يتح َّمل
المسـؤولية كاملـة ع َّمـا هـم فيـه
لكسـلهم ولفقدانهم الدافـع للحصول
على حيـاة أفضـل .لذلـك كان مفهوم
الصحـة العا ّمـة  -وفي سـياق جائحة
ِّ
ما -ال يتعـدَّ ى مجموعة اإلجراءات التي
ص ِّممـت لحمايـة هـذه النخـب من أن
ُ
يصيبهـا التلـ ُّوث المنتقـل مـن هـؤالء
«الرعـاع» ال ُمثقليـن بالمرض.
لكـن هـذه الجائحـة ل َّقنت السـلطات
الصحية حول العالم درسـا ً قاسياً ،فقد
ِّ
عصفـت باإلمبراطور والملـك والوزير،
كمـا أصابت البائـس الفقيـر .وأيقنت
هـذه الهيئـات علـى إثرهـا أن ليـس
أي كان
مـن الحكمـة فـي شـيء لـوم ٍّ

28

السنة الحادية عشرة  -العـدد  125مارس 2018

إلصابتـه بمـرض معـدٍ ،وال أن نتعامل
معـه بمعـزل ع َّما يجـري مـن حوله.
كانت هـذه بداية التحـ ُّول نحو مفهوم
للصحـة العا ّمـة يتميَّـز بتقديم
جديـد ِّ
الصحية للجميـع دون تمييز،
الرعايـة ِّ
وقد شـهدت عشرينيات القرن الماضي
حركـة نشـطة نحـو اعتناق عـدد من
حكومات العالم لهـذا المفهوم ،وكانت
روسـيا البلشـفية سـبَّاقة فـي هـذا
المجـال إذ وضعـت نظامـا ً مركزيـا ً
الصحية العا ّمـة م َّولته الدولة
للرعايـة ِّ
عبر نظـام تأمين خاص ،وسـرعان ما
حذت دول أوروبـا الغربية حذوها .أما
الواليـات المتحـدة فقد سـلكت طريقا ً
آخر ،حيـث َّ
فضلـت سـلطاتها اللجوء
إلى نظـام تأمين صحـي تح َّمل أرباب

العمـل نفقاتـه ،إضافـة إلـى القيـام
بإجـراءات أخـرى تهـدف لتعزيـز
الصحية.
نظامهـا للرعايـة ِّ
كيف غيَّرت العالم؟
وفـي غضـون بضع سـنوات ،وتحديدا ً
فـي عـام  ،1924أعلنـت الحكومـة
السـوفياتية عـن رؤيتهـا لطبيـب
المسـتقبل الذي «يتمتَّـع بالقدرة على
دراسـة الظروف المهنيّـة واالجتماعيّة
التـي تـؤدِّي إلى المـرضّ ،
وأل يعالجه
بقصـد الشـفاء فحسـب ،بـل ويقترح
وسـائل الوقاية منه أيضاً» .وقد وجدت
هـذه الرؤية قبـوال ً تدريجيـا ً لدى دول
العالـم األخـرى وفي األوسـاط الطبية
واألكاديميـة .ولـم يعد الطـب الحديث
مقتصـرا ً فـي ممارسـته علـى األبعاد
الحيويـة للمـرض ،بـل أخـذ يبحـث
فـي جوانبـه االجتماعيّة أيضـاً .وهكذا
تترسـخ
الصحة العا ّمة
بدأت مفاهيـم ِّ
َّ
وتقتـرب ممـا نحن عليـه اليـومّ .
وألن
علـم الوبائيـات  -الذي يـدرس أنماط
األمراض وأسـبابها وآثارها -هو حجر
الصحـة العا ّمة ،فإن
الزاويـة في بنـاء ِّ
الخطـوة األولى فـي حمايـة المجتمع
تسـتدعي جمعـا ً منهجيـا ً ومسـتم ّرا ً
الصحيـة ذات الصلة ،وهذا
للمعلومات ِّ
مـا دعـا الواليـات األميركيـة جميعها
لتنتظـم بحلول عام  1925في شـبكة
وطنيـة واسـعة للتبليغ عـن األمراض،
كمـا أخـذ نظام اإلنـذار ال ُم ِّ
بكـر ،الذي
كان منعدما ً خلال جائحة  ،1918في
ُّ
التشـكل .وفي محاولة جادة للحصول
الصحي خضع
على فهم أفضـل للواقع ِّ
مواطنـو الواليـات المتحـدة بعـد عق ٍد
مسـح صحي على
مـن الزمان إلى أول
ٍ
مسـتوى األمة.
وفيما يشـبه الر ّد المباشـر على كارثة
الصحيـة
كشـفت عـوار
المؤسسـات ِّ
َّ
وضرورة السعي إلى إصالحها تعاقبت
دول العالـم فـي عشـرينيات القـرن
للصحة
الماضـي علـى إنشـاء وزارات ِّ

وتطويـر مـا كان قائمـا ً منهـا ،كمـا
ترسـخت قناعـة فـي معظم األوسـاط
َّ
بالصحة العا ّمـة ترى وجوب
المعنيـة
ِّ
تنسـيق الجهـود لمحاربـة المـرض
حول العالـم ،فاألمـراض ال ُمعدية عند
انتشـارها ال تعبأ بالحـدود الجغرافية
للـدول وال تكتـرث كثيـرا ً  -وال قليالً-
باألنظمة السياسـية القائمة .وقد شهد
عـام  1919أول محاولـة جـادة فـي
هـذا المجـال تمثَّلـت بنشـوء المجلس
العالمي لمحاربـة األوبئة في العاصمة
النمسـاوية فيينـا ،وهـو الهيئـة التي
مهَّـدت لقيام َّ
الصحـة العالمية
منظمة ِّ
فيمـا بعد.
َّ
وإثـر ظهـور هـذه ال ُمنظمـة الجديدة
خبـا صـوت أدعيـاء النقـاء العرقـي
وارتفـع صوت أكثـر حصافـة واتزانا ً
عبَّـر عنـه دسـتور ال ُم َّ
نظمـة حيـن
طالـب بالتعاطـي مـع قضايـا صحة
بـروح مـن االلتـزام وعلـى
المجتمـع
ٍ
نحـ ٍو أكثر عـدالًّ ،
ألن «التم ُّتـع بأفضل
للصحة يمكـن بلوغه هو أحد
مسـتوى ِّ
الحقـوق األساسـيّة ّ
لكل إنسـان ،دون
التمييـز فـي ذلـك علـى أسـاس مـن
العرق أو الدين أو القناعات السياسـيّة
أو الحالـة االقتصاد ّيـة أو االجتماعيّة».
كمـا أن «الحكومـات مسـؤولة عـن
صحـة شـعوبها ،وال يمكـن الوفـاء
بهـذه المسـؤولية ّإل باتخـاذ تدابيـر
صحيـة واجتماعيّة كافيـة» .وبالطبع،
ّ
بـكل مـا فيها من
فـإن هذه الفلسـفة
حكمـة وبعد نظـر لن تمنـع األمراض
مـن الحـدوث وقـد ال تح ّد من انتشـار
ّ
وبـكل تأكيد سـ ُتعدِّل
األوبئـة ،لكنهـا
مـن طريقـة مواجهتهـا وتجعلها أكثر
الصحيـة  -أوال ً
نجاعـة ،فالجوائـح ِّ
ّ
وأخيـراً -هي مشـكلة المجتمـع كله ال
بضعـة أفراد ُقـ ِّد َر لهـم أن يكونوا في
عيـن العاصفـة عنـد هبوبها.
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لتفادي استعمال تقنيات الحرب النوويّة يقترح
«نوربرت إلياس» صياغة حلول تتالءم مع هذه
مؤسسات
المشكلة غير المسبوقة ،أ َّولها إنشاء
َّ
فوق-دولتية ،تُ ِّ
مكن من الحفاظ على السالم
ِّ
فعالة ،وثانيها تخفيض انعدام الثقة بين
بطريقة َّ
الشعوبُ .من ِّبهًا إلى أن ما يُ ِّ
غذي الصراع ليس
الخوف من َ
الفناء الفيزيائي فحسب ،بل أيضًا
خاصة…
الخوف من التدمير االجتماعي،
ّ

نوربرت إلياس..

الشرط اإلنساني
ماتياس برينجانت  -ترجمة :رشيد املشهور
واصل «نوربرت إلياس( »Norbert Elias )1عمله ضمن سلسـلة
النشـر باللّغة الفرنسـية ،من خالل كتابه الصغيـر «Humana
 »conditioالعمـل الـذي قدَّمـه «فالـك بريتشـنيدرFalk -
حاضر في مدرسـة الدراسـات العليا في
 »Bretschneiderال ُم ِ
النص هو الترجمة الفرنسـية عن النسـخة
العلوم االجتماعية ،و ّ
المكتوبـة خصوصـا ً للمؤتمر العام التي قدَّمهـا نوربرت إلياس
بتاريـخ  8مايو/أيـار  1985فـي جامعـة « ،»Bielefieldفـي
الذكرى السـنو ّية األربعين النتهاء الحـرب العالمية الثانية .وفي
عامه السابع والثمانين ،تساءل السوسيولوجي وال ُمؤ ِّرخ بمناسبة
االحتفاء« :لماذا هناك حروب؟» (ص .)37:وسعيا ً منه إلى تبرير
هذا السـؤال المفاجئ إلى َح ٍّد ما أشـار ال ُمؤلِّـف بالقول« :لفهم
القضايا الراهنة بشـك ٍل أفضل ،من المفيـد أحيانا ً االبتعاد عنها
فكر ّيـاً ،قبـل الرجوع إليهـا ببطء وبمسـافة أكبـر»(ص.)35:
وهكـذا ،بالنسـبة إلـى إليـاس ،فالقدرة علـى اإلجابـة عن هذه
القضايـا يقتضي بالضـرورة العودة إلـى التاريـخ ،األمر الذي
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يسـمح بتشـكيل صورة أوسـع لبعض «االعتبارات حول تط ُّور
اإلنسـانية»( .)2يحتوي الكتاب على أربعة وعشـرين قسماًّ ،
وكل
منهـا يطـ ِّور فكرة ُمحدَّدة .وسـنحاول أن نبـرز أه َّمها من أجل
التح ُّقـق من حجاج «نوربـرت إلياس».
ِّ
النـص بالتفكير في تطويـر المعرفة النسـبية ال ُمتعلقة
يشـرع
ّ
الحجة الرئيسـية هنا ،هي
بالعالَ َميْـن :الطبيعـي واالجتماعـي .و ّ
()3
التي ت ّم تقديمها سـابقاً ،بالفعل في كتاب «Engagement et
 ،»distanciationوهنـا -م ّرة أخرى ،وبطريقة أكثر تجزؤا -هي
أن التّعـ ُّرض القـوي إلى مخاطر ظاهرة مـا يزيد من ردود الفعل
ِّ
وتشـكل الشـحنة العاطفية الجياشة المرتبطة
العاطفية حولها.
بالموضـوع عائقـا ً أمام معرفته العقالنية ،وكـذا التك ُّيف العملي
الـذي يمكـن تقديره تجاهـهِّ .
ويؤكـد «نوربرت إليـاس» هنا ،أن
درجات االنحراف ال ُم ِّ
ؤثرة لم تشـهد التط ُّورات نفسها في معرفة
العالمين الطبيعي واالجتماعي.
وهكـذا ،إذا كانـت «سـيرورة نـزع الطابع األسـطوري وتطوير
المعرفـة يتطابقـان كلّيّـا مـع الواقع فـي مجـال الطبيعة غير
البشرية» (ص )49 - 48 :بفضل إبعاد الكائنات البشر ّية للكوارث
الطبيعيـة والتمثُّالت الخياليـة لهذه الظواهر ،فإنه لـم يك ْن األمر
نفسـه بالنسـبة إلى العالم االجتماعي .وفي الواقع؛ معرفة العالم
االجتماعي تنطبع دائما ً بصور مشـحونة عاطفياً ،وال تتطابق مع
مكان آخر:
الواقع ،وهذا ما يحمل السوسـيولوجي على القول ،في
ٍ
كل األمور ،يبدو أن البشـر هم َم ْن ُيشـكلِّ
«اليـوم ،وبالنظـر إلى ّ
أعظـم خطر علـى البشـر» (ص .)52:لذلك يسـعى «ن.إلياس»
في بقية عرضه إلى التشـكيك في «طبقة األسـاطير» (ص)55:
التـي ال تـزال تحدِّد ُّ
التمثل الذي تمتلكه البشـر ّية عـن ذاتها ،من
خالل دراسـة مسـتنيرة للحرب كموضوع اجتماعي.
فـي لحظة أولـى ،يذهـب «نوربرت إليـاس» ،بعيدا ً عـن األخبار
المباشـرة ،من خالل اعتماد منظور طويل األمد يسـمح بتسليط
الضـوء بوضوح على انتظـام الظاهرة االجتماعيّـة للحرب؛ وهو
مـا ّ
يوضحه عالـم االجتمـاع بالقول« :غالبـا ً ما يالحـظ أنه بعد
سلسـلة من المعارك ،تنقسـم (الدول أو القبائـل المتحاربة) إلى
تسلسـل هرمي للمواقع والسلط .وفي خضم المعارك اإلقصائيّة،
تجد هذه الدول القو ّية نفسـها على رأس هذا التسلسـل الهرمي،
األمـر الـذي يجبرها علـى االنخراط في سـباق من أجـل التف ُّوق
ووضعيـة هيمنة بعضهـا على بعـض»(ص .)57:والحـال ،أنه
عندمـا تجد مجموعـة صغيرة من الدول نفسـها فـي وضعية
الهيمنة ،يبدو أن من الضروري أن تكون قوة عسـكر ّية متف ِّوقة
علـى جميع الدول األخرى لحفظ أمنها .ومع ذلك ،سـوف يكون
مصير إرادة الق ّوة هذه الفشـل ،بمج َّرد ظهور جماعات بشـر ّية
جديدة ُت ِّ
شـكل مصدرا ً للتهديد لها .وتبعـا ً لـ«نوربرت إلياس»،
الفتوحات وسقوط اإلسـكندر األكبر أو اإلمبراطورية الرومانية،
بـل والنضـاالت األخيرة من أجـل الهيمنة األوروبيّـة أيضاً ،هي

أمثلة على هـذه اإلرادة الوهمية.
و ُيشير ال ُمؤلِّف في األخير إلى أن «طبيعة االنتظام الذي تفرضه
الدول األعضاء ،بل وحتى الوحدات ما قبل الدولة نفسـها ،عندما
تكـون قادرة ،بطريقـة أو بأخرى ،على الحفـاظ على التزامات
بعضهـا البعض ،باالنخراط في معارك السـتبعاد الهيمنة ،وهو
أمـر مرعب قليالً عندما ُينظر إليه على مدى آالف السـنين ،وفي
فسـر في نهاية
الوقت الراهن ّ
خاصة»(ص  .)69إن هذه العادة ُت ِّ
المطـاف حقيقـة أن القادة والشـعوب قد ألفوا علـى َم ّر الزمن
«غطاء معطف السكينة» (ص )71 :تمثُّالتهم األسطور ّية للحرب
واألمـة ،وهو عِلّـة منعهم من بناء رؤية تتماشـى مع الواقع.
ولـم يتبيَّن جيـدا ً هذا االنتظام ّإل بالشـكل الـذي قدَّمه نوربرت
إلياس الذي َّ
تمكن من تص ُّور التف ُّرد في التشـكيلة التي رسـمها
َّ
المرشـحين الذين كانوا يقاتلون من أجل الهيمنة:
التعارض بين
الواليـات المتحدة واالتحاد السـوفياتي .ويرتبـط المظهر األول
لهذا التف ُّرد بتقنيات األسـلحة ال ُمتط ِّورة التي إذا ما اُسـتخدمت
«سـتؤدِّي إلـى التدميـر المهـول لهاتيـن القوتيـن ال ُعظميين
وحلفائهمـا ،فضالً عـن إمكانية التقليص ال ُمؤ َّقـت أو الدائم من
مسـاحة األراضي الصالحة لإلعمار والسـكن «(صفحة.)102:
والمظهـر الثاني لهذا الصراع ال ُمتف ِّرد أنـه في الواقع ال يقتصر
علـى مناطـق إقليميـة ،ولكنه يشـمل العالـم كلّه الذي يتَّسـع
للنـاس أجمعيـن «ألول م ّرة نجدهم ينظمون أنفسـهم بطريقة
عالميـة ،أي كإنسـانية»(صّ .)104:إل أن ن .إلياس ُيشـير في
خاتمـة هذا التحليـل إلى أنـه «ال يبـدو أن إدراك التف ُّرد للوضع
الحالي قادر على كسـر سـلطة هـذا التقليد الـذي يحملنا على
الحرب» (صفحة.)114:
النص إلى صياغـة حلول تتالءم مع
من
و ُيكـ ِّرس الجـزء األخير
ّ
مؤسسـات فوق-
هذه المشـكلة غير المسـبوقة .وأولها إنشـاء َّ
دولتية ،األمر الذي ُي ِّ
مكن من الحفاظ على السالم بطريقة ف َّعالة.
وثانيهـا ،هو الهاجـس الذي يخالج ن .إلياس ألم ٍد بعيد بسـبب
أه ِّميته ،وهو انخفاض انعدام الثّقة بين الشـعوب .وال يسـتطيع
أن يتح َّقـق ذلـك بالصدفة ّإل على المـدى الطويل ،وبأن يتح َّقق
«الوعـي بعالقات التوازن غير المسـتقرة جدّا ً داخل التسلسـل
الهرمـي للدول» (ص .)147:والحـال أن ما ُي ِّ
غذي الصراع ليس
الخـوف مـن ال َفنـاء الفيزيائي فحسـب ،بل أيضـا ً الخوف من
خاصة.
التدمير االجتماعي
ّ
ِّ
ُّ
وهكذا ،فإن اتفاقات التسلح ال تمثل جوهر المشكلة .وبالرجوع
النص بين المعرفة حول
إلـى التمييز الذي ت ّم تقديمـه في بداية ّ
العالمين الطبيعي واالجتماعيّ ،
يذكرنـا «ن .إلياس» بأن «تط ُّور
ؤسسات التي تحكمهم أصبح ،اآلن،
العالقات بين األفراد وبين ال ُم َّ
َّ
يتشـكل ببطء كبير وبصعوبات أكبر بكثير من تلك التي ترتبط
بتطوير العالقات بين البشـر والطبيعة غير البشـر ّية ،المعرفة
فـي العلوم الطبيعية والتكنولوجيا «(صِّ .)171:
ويؤكد بشـك ٍل

نهائـي على وضع تمثُّالت أ َ ّ
قـل َو ْهماً ،وأكثر انسـجاما ً مع واقع
مجتمعـات الصراع .لذلك ،يبـدو أن َح ّل الحرب يرتبط ،بتعديل
السلوك البشـري ،الخطر كامن «في وضع البشر بعضهم تجاه
بعض ،فقط» (ص.)180:
وضـع نوربرت إلياس هذا الجهـاز المفاهيمي في خدمة تحليل
تجريبـي لموضوع ُمحـدَّد ،في صلب سـياق الحـرب الباردة.
وهنـا ،يمكـن التأكيـد على «بعد المسـافة» التـي يضعها عالم
االجتمـاع تجاه موضوعـه ،و -في المقابـل -كان َّ
يتأثر هو ذاته
خاصة ،مما أجبره على المنفى الطويل
بحروب القرن العشرين ّ
و ُّ
التأخر في االعتراف بالحرم الجامعي .وهكذا ،ثبت أن السيطرة
الحاسـمة على الـذات في العالقة مع الموضـوع يمكن أن تفيد
لتكـون إجرا ًء منهجيا ً في التحليـل الدقيق للظواهر االجتماعية.
وباإلضافـة إلـى تحفظـات «فالـك بريتشـنيدرFalk -
 »Bretschneiderعلى تحليـل «نوربرت إلياس» للحرب (األول
انتقد الثانـي في رؤيته التقليديـة للعالقات الدوليـة ،واختزاله
لتعـدّد الفاعليـن والمقاييس المشـاركة في الصـراع) ،يمكن-
ِّ (.)4
أيضاً -اتخاذ الحيطة والحذر من البسـاطة الواضحة لل ُمؤلف
وجزا ً ويطرح سـؤاال ً يبدو بسـيطاً ،فإنه
ولطالما كان ال ُمؤلِّف ُم ِ
فـي الواقـع َ
يظ ّ
ـل تدخلـه ،كما سـبق أن رأينـا ،في عـد ٍد مهم
مـن جوانب فكـره التي َظ ّ
ـل البعض منها معروفـا ً مثل عملية
التمـدُّن ،والبعـض اآلخـر أ َ ّ
قـل مـن ذلـك ،مثل سوسـيولوجيا
المعرفـة والعلوم( .)5هذه البسـاطة الباطلة المصحوبة بطريقة
«حلزونيـة( »)6فـي الكتابة التي يسـترجع النقطة نفسـها ،من
زوايـا مختلفة ،خالل مسـالك بعيـدة جدّاً ،في بعـض األحيان،
النـص يتطلَّب انتباها ً
قـد تعرقل فهـم العبارة .لذلك ،فـإن هذا
ّ
خاصـا ً جـدّاً ،من أجـل قياس متانـة األفـكار المبثوثة فيه.
ّ
النـص ،وإن كان موجـزاً ،فإنه ُيعبِّئ أهم
حصلـة ،هذا
وفـي ال ُم ِّ
ّ
أدوات التحليـل لل ُم ِّ
فكر ال ُمتعدِّد االهتمامـات «نوربرت إلياس»:
عملية التمدُّن ،وسـؤال التأثيرات ،واعتبـار المدى البعيد ،وأخيرا ً
ُّ
التشـكل والسلوكيات الفرد ّية.
مفاهيم
هوامش:

 - 1للمزيـد من االطالع على التسلسـل الزمني لنشـر أعمـال «نوربرت إليـاس» ،انظر
مثالً للبيبليوغرافيا التي وضعها ديلورموز كوينتين «( »Deluermoz Quentinمحرر)،
«نوربـرت إلياس» والقرن العشـرون ،باريس ،بيرين ،كول« .تيمبـوس».2012،
 - 2العنوان الكامل للكتاب هو:
l’humanité à l’occasion du quarantième anniversaire de la fin de la guerre (8
mai 1985). Humana conditio. Considérations sur l’évolution de.
3- Elias Norbert, Engagement et Distanciation. Contributions à la sociologie
de la connaissance, Paris, Fayard, 1993 [1983].
4- Heinich Nathalie, La sociologie de Norbert Elias, Paris, La Découverte, coll.
« Repères », 2002 [1997], p. 106.
5- Pan auquel est consacré le récent ouvrage : Elias Norbert, La dynamique
sociale de la conscience. Sociologie
de la connaissance et des sciences, Paris, La Découverte, coll. «Laboratoire des
sciences sociales», 2016.
6- Heinich Nathalie, op. cit., p. 105.
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في حواره األخير..تزفيتان تودوروف:

نحن غالب ًا ما ننسى دروس التاريخ
الم ِّ
يُ ِّ
فكر الفرنسي تزفيتان تودوروف (ُ )2017 – 1939قبيل رحيله،
لخص هذا الحوار الحصري الذي أُجري مع ُ
مشاكل العالم الحالية والمتراكمة منذ عقود ،فإلى آخر أيامه كان صاحب «أعداء الديموقراط ّية
آن؛ يُص ِّرح بصوت مرتفع أن رأي الشعب،
الحميمون» غير متفائل وال متشائم في ٍ
في الوقت الحاضر لم يعد مفهومًا نبي ً
رسخت ذلك
ال ،كما َّ
الفلسفة السياس ّية الكالسيكية ،بل إن تودوروف يصف
الصورة الراهنة للشعوب بالكتل البشريّة الجماعية
التي يمكن التالعب بها وجرها إلى هذا االتجاه أو ذاك
عاصرة.
الم
ِ
بواسطة وسائل االتصال الجماهيري ُ
وعلى هذا المحك يدعونا للتساؤل :كيف يكون
التقدم،
ممكنًا ،باسم ح ّريّة الشعب ذاته وباسم
ُّ
تحريف فكرة الديموقراط ّية وإفراغها من محتواها؟
الخطر السياسي كبير في نظر تودوروف ويمكن
أن يقودنا إلى العيش في عالم تهيمن فيه فقط
الم َهيجة
المطالب االقتصاديّة وأهواء اللحظةُ ،
والمتالعب بها من طرف األدوات التكنولوجية،
بشكل
والتي لم نتع َّلم بعد السيطرة عليها
ٍ
صحيح ..فهل يوجد ّ
حل في جيوبنا؟
يقول تودوروف :إذا ك ّنا نحن من جلب
جزءًا من هذه المشاكل ،فإننا من الناحية
ّ
الحل
المبدئية قادرون أيضًا على إيجاد
لها .ليس تاريخ البشريّة بطريق ُمزيَّن
أظن أنه ينبغي الحلم بعالم ُمتح ِّرر
بالورود .ال
ّ
نهائيًا من تناقضاته ومن صراعاته الداخلية .إن
الحلم الكامل والخالص إلى َح ٍّد مبالغ
القيام بذلك ُ
هدد عالمنا بأن يصير أكثر جنونًا
فيه ،هو تحديدًا ما يُ ِّ
مما هو عليه اآلن…

حوار :أليوشا فالد الووسيك
ترجمة :عبدالرحيم نورالدين
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مجلّـة ماريـان :يتصـ َّدى منجـزك لمسـاءلة األحداث
الجارية المباشرة والواقعية ،وللتأمُّ ل التاريخي بالتناوب
مـع مزيد مـن التراجع والمسـافة النقديّـة .كيف تجمع
بين المقاربتين؟
 تزفيتـان تودوروف :أحاول بالفعـل التأرجح بين منحدرين،إذا أمكـن ذلك .أحدهمـا تاريخي ،تاريخ األفكار باألسـاس في
موجـه أكثر نحو األحـداث الجارية
حالتـي ،والثاني سياسـيَّ ،
عاصـر .يتعلَّـق األمـر بفهـم األحداث التـي تقلب
والعالـم ال ُم ِ
أوضاعنا ،سـواء على المستوى الوطني أو العالمي واالجتماعي
أو الثّقافـي .هـذه هي طريقتي فـي العمل .بعـد تأليف كتاب
تاريخـي ُمع َّمـق ،أشـعر بأنـي محتاج إلـى االهتمـام بأحداث
السـاعة .وبالعكـس ،فبعـد بحـث حـول العالم المحيـط بنا،
أعـود إلـى التاريـخ وأغوص فـي الماضي .سـنة  2011مثالً،
كان بحثـي حـول الرسـام غويـا  Goyaانغمارا ً فـي الماضي،
بعيني رجل من
حتـى وإن كنت أنظر إلى تشـكيل عالم قديـم
ّ
القـرن  .21أنـا ال أتـردَّد في اسـتحضار األصداء التـي يمثِّلها
إلـي وتردُّدها مـع العالم الـذي نعيش
منجـز غويـا بالنسـبة َّ
ً
فيـه ،لكن كتـاب «في ظل األنـوار» يبقى مع ذلـك ،بحثا حول
رسـام إسـباني من القرنين 18م و 19م .لقد كنت أثناء كتابته
َّ
غارقـا ً في مئتي سـنة من تاريخ إسـبانيا .وهي مـادة لم يكنْ
لـي علـم بهـا فـي البداية .كنـت أعرف طبعـا ً بعض األشـياء
عـن منجـز غويا ،مثـل جميع النـاس ،لكن في دراسـتي ،كان
ينبغـي الغوص فعالً ل ِعدّة سـنوات في هذا التشـكيل والتف ُّرغ
ُّ
بتعطـش وحاجة إلـى الربط
لـه .فـي النهاية ،شـعرت فجـأة
عاصر .من
بيـن أه ِّميـة أفكار ذلـك الزمـان وبيـن العالـم ال ُم ِ
هنـا هـذا الذهاب واإليـاب ،إن صـدور كتاب «غويـا» جاء بعد
ُمؤلَّف عـن «جيرمين تيليون »Germaine Tillion -اشـتغال
التفكيـر ،ومتبوعا ً بـ«أعـداء الديموقراطيّة الحميمون».

وبقيّـة العالـم .لـم يعد باإلمـكان اليـوم ،في البلـدان التي ال
زال حكـم الدولة الشـيوعية موجـودا ً فيها ،الحديـث ح ّقا ً عن
دولة شـمولية بالمعنى الكالسـيكي ...انظـروا إلى ما صارت
ً
مثلا ،في مقابـل تبقى حالـة كوريا
إليـه الصيـن أو فيتنـام
ً
ِّ
الشـمالية مختلفـة؛ إن هـذه الديكتاتورية ُتمثل تهديـدا ،وإِنْ
كان بشـك ٍل معـزول .إنها ليسـت نموذجا ً للتطـ ُّور كما جرى
مـع شـيوعية القـرن  .20لقـد تميَّز هـذا األخير فـي أوروبا
بمواجهـة ُمتعدِّدة األوجـه بين الديموقراطيّة والشـمولية .من
بينهـا تقديـم المذاهب الشـمولية التـي ظهرت خلال الربع
األول مـن القرن لنفسـها كصنـف من الدواء ألمـراض العالم
البورجـوازي ،وهـو اللفـظ الذي كان مسـتعمالً آنـذاك ،دواء
ضـ ّد الديموقراطيّـة العجـوز والمنهكة والرخـوة والضعيفة.
انهـال الكثير مـن المؤاخذات والمعاتبات علـى الديموقراطيّة
طيلـة النصـف األول من القـرن وإلى حدود الحـرب العالمية
الثانيـة .كثيرة هي األذهان التي كانت ،لألسـف ،ضحية إغواء
الصورة الذكورية للمذاهب الشـمولية ،الفاشـية والنازية ،في
غـرب أوروبـا ،أو الشـيوعية فـي الشـرق ،فـي روسـيا وفي
بلـدان أخـرى .انتهت هـذه المرحلة رمزيـا ً وبكيفيـة ُمعيَّنة
مـع انهيار جـدار برلين.
ّإل أنـه لـم يعـد يكفـي ،فـي الوقـت الحاضـر ،تأكيـد تفـ ُّوق
الديموقراطيّـة علـى الشـمولية ،وهو ما قمت بـه طويالً خالل
عقـود ،إذ كان كفاحي األساسـي والمسـتم ّر منـذ أن هربت من
بلغاريـا ووصلت إلى فرنسـا .صار انتصـار الديموقراطيّة اآلن
شـيئا ً بدهيـاً .ومـع ذلك فالمشـكل يبقى كامالً ،بـل يبدو أكثر
تعقيدا ً مما قبل .ليسـت الديموقراطيّة ،فـي أيامنا هذهُ ،مهدَّدة
فقط مـن أعدائهـا الخارجيين :إرهـاب وتيوقراطيـة في حالة
جنينيـة ،فـي البلـدان التـي تسـعى إلى فـرض ذاتهـا كقوى
إقليميـة ،لكـن التهديد ينخر أيضـا ً الديموقراطيّـة من داخلها.

«أعـداء الديموقراطيّـة الحميمون» هـو تحديدا ً بحث
سياسـي أوردت فيـه ،منـذ  ،2012أن «الديموقراطيّـة
مريضة بغلوها :إذ صارت الح ّريّة فيها اسـتبداداً ،وتحوَّل
الشـعب إلى كتلـة مُ ع َّرضة للتالعب ،وتغيّر شـكل الرغبة
فـي ترويـج التق ُّدم ليصبح شـبيها ً بغـزوة صليبية» في
الوقـت الذي يضـرب اإلرهـاب مجتمعنا بشـك ٍل مرعب،
كيـف تضعـف قوة أوروبـا أيضا ً مـن الداخل؟
 لقـد تغيَّـر العالم منذ سـقوط جـدار برلين ،فهـذه اللحظةالتاريخية تبقى مه ّمة بما ترمز إليه بالنسـبة للتاريخ القريب:
لقـد لعبـت أطوار نهايـة اليوتوبيا الشـيوعية مـا بين .1989
وعلاوة علـى ذلـك هو إعلان بكيفيـة ما ،عـن نهايـة القرن
العشـرين .لقـد فتح اختفـاء الـدول الشـيوعية الطريق أمام
التحـ ُّول العميـق للبلـدان المعنيّـة بهـذا النظام فـي أوروبا

كيـف يمكـن قيـاس األخطـار التـي تثقـل كاهـل
الديموقراطيّـة من الداخـل ،والتي ُتهـ ِّدد حتى وجودها،
مثل االنحراف الشـعبوي الغربي واألوروبـي ،أو التنامي
الخطيـر إلرهـاب األجانب؟
 إذا كان يجـب علـى الديموقراطيّـة إيجـاد وسـائل حمايـةنفسـها ضـ ّد هجمات الخـارج اإلرهابية ،فإنه مـن المفروض
عليهـا أيضـا ً تفـادي األخطار الداخليـة ،المختلفة جـدّاً ،مثل
الشعبوية والليبرالية ال ُمتط ِّرفة أو عقيدة الخالص  ( �Le mes
 ،) sianismeوالتـي هـي أعداء حميمـة للديموقراطية .لنأخذ
مثـاال ً عن هذا الصنف من التهديد .تكمـن قيمة الديموقراطيّة
أو مبدؤهـا المكـون في إمكانية تحسـين الوضعية الحاضرة،
مـن أجـل الرفاهية الجماعيـة أو االزدهار الفـردي .أجل ،هذا
أكيـد ،لكـن ينبغـي تمييـز أيديولوجيـا التقـدُّم عـن مفهوم
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«قابليـة االكتمـال» ،ذلـك المصطلـح
العزيـز على روسـو ،والذي اُسـتعمل
كثيـرا ً خلال القـرن 18م :دائمـا ً
مـا تكمـن حـدّة الذهـن فـي جعـل
تحويـل الحاضر ،إلى مسـتقبل جيد،
ممكنـاً ،مـن دون التسـليم مـع ذلـك
باأليديولوجيـا المفرطة لحركة خطية
للتاريخ البشـري الذي قد يكون تط ُّورا ً
دائمـا ً وبال عيوب .انظروا على سـبيل
المثـال إلـى األضـرار اإليكولوجية أو
البيئيـة .في حركة «القابلية لالكتمال»
الممكنـة دائمـاً ،والتي ينبغـي دعمها
طبعـاً ،هل هو مطلـب يت ّم فرضه على
اآلخريـن ،أم يجب بداية توجيهه للذات
نظـرا ً لالكتراث بالتراجـع وبالرفاهية
الجماعية؟
فسـر هـذا التراجع
لكـن كيف ُن ِّ
وهـذا الشـكل مـن العمـى بداخل
نموذجنـا ،وإن ّ
كنـا اليـوم بصـدد
الوعـي بـه أكثر؟
ً
 إن هـذا يربطنـا مجـدَّدا بخاصيـةقديمـة للعالـم الغربـي ،تلـك التـي
تريد دائما ً وبشـك ٍل مفـارق ،أن تكون
مسـؤولة عن اإلشـعاع في العالم .في
هـذا الوهم ،يوجد الكثيـر من األضرار
عاصريـن .إنهـا ما
التـي لحقـت بال ُم ِ
أُسـ ِّميه عقيـدة الخلاص السياسـيّة،
التـي تتأ َّتى مـن بنية للتفكيـر :فكرة
أننـا نتقـدَّم بالضرورة نحو مسـتقبل
زاهـر ،وأنه ينبغـي التدخل لتسـريع
حدوث هذا المسـتقبل الذي ُيقيم نوعا ً
مـن الجنّـة علـى األرض .لقد عاشـت
عقيـدة الخالص الدينية ،والمسـيحية
خاصـة ،زمـن مجدهـا عبـر األلفيات
ّ
المختلفـة للمرحلـة الكالسـيكية،
للقرنيـن 16م و17م  .كان يعتقـد أن
الـرب يفرض هـذا السـير للجنّة على
األرض ،وأنـه مـن الواجب مسـاعدته
لتسـريع حركة التاريخ .لم يعد وارداً،
مع الثورة الفرنسـية ،التسـليم بسـير
مطلـق للعنايـة اإللهيـة ،لكـن ُفرض
34
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قانـون للتاريـخ يلعـب الـدور نفسـه .وهكـذا أخـذ
ِّ
وتخطيه للحدود ،يتخيَّل قوانين
اإلنسـان ،في انحرافه
وجه باإلرادة البشـر ّية ...إنه
للتاريـخ المحكـوم أو ال ُم َّ
ً
يختار اآلن تشـكيل العالم على صورتـه ،تبعا إلرادته
الخاصـة ،ويعتبر نفسـه إلهـاً .من ال ُم َّ
ؤكـد أن عقيدة
ّ
الخلاص السياسـيّة منفصلة عن القـوة اإللهية ،لكن
فعلهـا يقتصـر علـى تعويـض القانـون اإللهـي في
مركـز الكـون بإرادة البشـر فـي تحقيـق مصيرهم.
وبمجـ َّرد تحقيق مصيرنا في بلدنا ،نفرض مشـروع
التكميـل المذكـور علـى الخـارج .من بيـن المراحل
التاريخيـة الكبـرى لهذه السـيرورة ،هنـاك تصدير
الحـروب الثورية والنابوليونية ،وهكـذا يتح َّول المثل
األعلـى إلـى أيديولوجيـا مفروضـة بالقـوةُ .يمكـن
لمشـروع ديموقراطـي عميـقُ ،مكـ َّون مـن ح ّر ّيـة
ومسـاواة ،أن يغـرق في ضـدّه :نفي ح ّر ّيـة اآلخرين
والمسـاواة بين الشـعوب واإلخاء بين البشر ،الوسيلة
ال ُمسـتع َملة تلغـي الغاية ال ُمسـتهدَفة.
هل تعتقد أن هذا االنحراف ال زال قائما ً اليوم؟
 لقـد سـاد لزم ٍن طويـل ،وربما أنه ال زال مسـتمراً.تصـ َّوروا أنه خلال القرنيـن 19م و 20م كان هناك
نـوع من اإللزام المفروض على األمم األكثر اسـتنارة،
وأساسـا ً الفرنسيون والبريطانيون الذين كان واجبهم
«األخالقـي» يتمثَّل في جلب السـعادة ومعرفة العالم
إلـى الشـعوب األدنـى :إلزام تربيـة اآلخريـن كما لو
كانوا أطفاالً .هـذه التربية عينها ،المجانية واإلجبارية
التـي نمـدح طبعـا ً آثارهـا علـى التعليم في فرنسـا
ومـا تجلبه مـن تقدُّم ،هـل كان ينبغـي فرضها بتلك
الطريقـة على نصـف إفريقيا وجزء من آسـيا؟ كانت
فرنسـا وبريطانيـا العظمى ،في وضعيـات مختلفة،
تدَّعيان أن لهما ّ
حق فرض نموذج عيشـهما كرسـالة.
من هنـا جاءت المغامرة االسـتعمارية.
بعد طور التح ُّرر من االسـتعمار ،الذي اُعتبر كشـيء
مفـروغ منـه ،وإنْ كانت األضـرار ال تـزال حاضرة،
ومـع نهايـة الحرب البـاردة وتـوازن الرعـب اللذين
هيمنـا علـى العالم غداة الحـرب العالميـة الثانية ،ما
زلنـا نعثر علـى مجازفة فرض «الخيـر» ،الذي يعتبر
الغرب نفسـه أحيانا ً تجسـيدا ً له .لحسـابنا الخاص،
ينبغي مسـاءلة ممارسـة التدخل اإلنسـاني من جه ٍة
أولى ،ومسـاءلة ممارسـة الديموقراطيّـة للحرب على
ذاتهـا مـن جهـ ٍة ثانيـة .يجـب ّأل ننسـى أن الحرب
فـي ذاتها ليسـت أبـدا ً ديموقراطيّة أو إنسـانيّة ،كما

ال يمكنهـا إطالقـا ً خلق شـروط ازدهار ما .ينبغـي أن نحاول
االقتـراب مـن الحاضـر ،وأن ُنحلِّـل األحـداث التراجيدية منذ
بدايـة القـرن 21م ،وأن نفهم معنى الحروب على أفغانسـتان
والعـراق وليبيا.
مـا هي نظرتك إلى الشـعبوية المتعاظمـة في الغرب
حاليا ً؟
 ال بـدّ مـن التذكيـر أوال ً بـأن الديموقراطيّـة فـي معناهـااالشـتقاقي ،هي نظام يمتلك الشـعب فيه الحكم .لكن إذا كان
الشـعب أساسـا ً أوليّا ً ومطلبا ً ديموقراطيّاً ،فـإن لدينا انطباعا ً
بـأن الحرص علـى التـوازن مع قيـم ديموقراطيـة أخرى قد
ضـاع ،وأنه بنوع مـن اإلفراط ،لم يعد هناك سـوى مبدأ واحد
نشـط في العالم .إن الخصم األول للديموقراطية هو التبسـيط
الـذي يختزل ال ُمتعدِّد في الوحيد ،وبهذا الشـكل يفتح الطريق
للغلـو الشـعبوي .لألسـف ،لم يعد رأي الشـعب ،فـي الوقت
الحاضـر ،مفهومـا ً بالمعنى النبيل ،ذاك الذي أعطته الفلسـفة
السياسـيّة الكالسـيكية ،بل بمعنى كتلة جماعة بشـر ّية يمكن
عاصرة ،والتي يمكن
التالعب بها بواسـطة وسائل التواصل ال ُم ِ
بسـهولة ،لألسـف ،ج ّرهـا إلـى هـذا االتجـاه أو ذاك .انظروا
إلى وسـائل االتصـال الجماهيري وإلى أدوات مثـل «تويتر».
ينبغـي التسـاؤل :كيـف يكـون ممكناً ،باسـم ح ّر ّية الشـعب
ذاتـه وباسـم التقدُّم ،تحريف فكـرة الديموقراطيّـة وإفراغها
مـن محتواهـا؟ بالفعـل إن الخطـر السياسـي كبيـر ويمكن
أن يقودنـا إلـى العيش فـي عالم تهيمـن فيه فقـط المطالب
االقتصاد ّيـة وأهـواء اللحظـة ،ال ُمهَيجـة والمتالعـب بهـا من
طـرف األدوات التكنولوجيـة ،والتـي لم نتعلَّم بعد السـيطرة
عليها بشـك ٍل صحيح.

كيـف تسـتطيع الديموقراطيّـة ،فـي رأيك ،اسـتعادة
توازنهـا وتفـادي المزيـد من الغـرق فـي الديماغوجية
والتالعـب بالعقول؟
ً
 إذا كنـا نحـن من جلـب جزءا من هـذه المشـاكل ،فإننا منّ
الحـل لها .ليس
الناحيـة المبدئيـة قـادرون أيضا ً علـى إيجاد
تاريـخ البشـر ّية بطريـق ُمز َّين بالـورود .ال أظ ّن أنـه ينبغي
الحلـم بعالـم ُمتحـ ِّرر نهائيـا ً مـن تناقضاته ومـن صراعاته
الداخليـة .إن القيـام بذلـك الحلـم الكامل والخالـص إلى َح ٍّد
مبالـغ فيه ،هـو تحديدا ً ما ُيهدِّد عالمنا بـأن يصير أكثر جنونا ً
ممـا هـو عليه اآلن .جميـع المشـاكل السياسـيّة واالقتصاد ّية
واإليكولوجية هي من إنجاز البشـر .لكن كيـف ِّ
نؤثر فيها؟ إن
األكيـد هو عـدم امتالك فرد ما أو شـخصية سياسـيّة لوصفة
جاهـزة وف ّعالـة بكيفية آليـة .علينا ّأل ننسـى أن هنـاك أُطرا ً
ؤسسـات ال تزال موجـودة عندنا .يجب
ديموقراطيـة .هذه ال ًم َّ
اعتمادهـا مـن أجل محاربـة االنحرافـات ال ُمتط ِّرفـة وإظهار
درجـة تهديدها البالغ .من ال ُمهم جدّا ً نشـر األفكار اإلنسـانيّة
وإيجاد األشـكال المناسـبة لفعل ذلك.
ُ
ِّ
ً
نحـن غالبـا ً مـا ننسـى دروس التاريـخ .أنـا أؤكد مثلا على
فضـح التعذيب :ينبغي االبتهاج مـن كون التعذيب صار مبعدا ً
مـن ديموقراطياتنـا ،مبدئيا ً علـى األ َ ّ
قل ،ألنه إذا غـدا التعذيب،
فـي الديموقراطيّـة األولى فـي العالـم ،أي الواليـات المتحدة
األميركيـة ،قانونيـا ً وشـرعيا ً أو مقبوالً ،فمعنى ذلـك أننا أمام
تراجع قـوي .من ال ُمهـم أن يتجنَّد ديموقراطيـو جميع الدول
يتوجب على
وينـدِّدوا بهـذا النوع مـن االنحراف ويفضحـوهَّ .
األمـم األوروبيـة ،وهـي بلـدان حليفة للـو.م.أ ،.إعلاء صوت
االحتجـاج ،عوض االسـتفادة من معلومـات منتزعة بالتعذيب
فـي الـو.م.أ .ليـس دور الحلفاء هـو الموافقة على مـا يفعله
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أقواهم ،أو التأكيد عليـه ،لكن التبليغ أيضا ً
عن االنحرافـات الموجودة.
كيف يمكن المحافظـة على تع ُّددية
وجهـات النظـر وانفتـاح النقـاش
والمبادالت فـي ديموقراطية حقيقية؟
 بالفعـل ،فـإذا لـم تكـ ْن ث ّمـة وصفـةجاهـزة ُمطبَّقة فـي الديموقراطيّة ،فهناك
على األ َ ّ
قل سلسـلة من التدخلات واألفعال
الديموقراطيّـة بإمكانها االتكاء على ما هو
مؤسسـاتنا :اسـتقاللية
أكثر رسـوخا ً في َّ
العدالـة ،الحـوار اإلعالمـي والمحادثـة
العموميـة ،تعدُّديـة الصحافـة ،وسـائل
التواصـل ال ُمتن ِّوعـة ،تعدُّديـة األحـزاب
كل ما ُذ ِك َر ُي ِّ
وتنـ ُّوع اآلراء .نعـم ،إن ّ
شـكل
مكتسـبات الديموقراطيّة األكثـر َو َطدَا ً في
العالـم .ينبغي االسـتناد إلـى ذلك من أجل
الفعـل والدفـاع ضـ ّد األخطـار الحاضرة،
فـي انتظـار أخطار الغـد .بيـد أنني أحب
العبارة التالية لـ«بنجامان كونستا ن �Ben
 ،»jamin Constantالذي قال وهو يتحدَّث
عـن الحياة الحميمة لألفـراد« :إن ما يفلت
من بيـن يديك هو مختلـف بالضرورة عن
الشـيء الـذي يتبعـك» .هي أيضـا ً مفارقة
سياسـيّة :إن الديموقراطيّـة التـي تنقصنا
هـي أكثر روعـة من تلك التـي نتو َّفر عليها
اآلن .من الواجب إذن محاربة اإلرهاب اليوم
كمـا حاربنـا الشـمولية باألمـس ،بالقـوة
نفسـها وبالحماس نفسـه .ينبغـي أيضاً،
وفـي أبعـاد أخرى ،مراقبة مـا يحدث أمام
أعيننـا .فإخضاع مجتمعنـا للنقد هو جزء
من مكتسـبات هذا النظام السياسـي عينه
وفكـر األنـوار الـذي يلهمه .ال مبـدأ يكفي
بمفـرده لضمـان جـودة الدولـة .لقد جاء
السـلطة باالنتخابـات ،وكذلك
شـافيز إلى ُّ
األمـر بالنسـبة لبرلسـكوني فـي إيطاليا،
بـل حتـى عِـدّة مـ ّرات .إن الديموقراطيّـة
ال ُت َ
ختـزل فـي خاصيـة وحيـدة ،بـل إنها
تتطلَّـب تمفصـل وتـوازن العديـد مـن
المبـادئ المنفصلة.
مـا الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه
الديموقراطيّة على المسـتوى الدولي؟
36
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الخطر السياسي
كبير ويمكن
أن يقودنا إلى
العيش في
عالم تهيمن فيه
فقط المطالب
االقتصاديّة
وأهواء اللحظة،
الم َهيجة
ُ
والمتالعب بها
من طرف األدوات
التكنولوجية،
والتي لم نتع َّلم
بعد السيطرة
بشكل
عليها
ٍ
صحيح

ومـا هـي فـي نظـرك حصيلة سياسـة فرنسـا
العالميـة خلال مُ ـ ّدة حكم فرنسـوا هوالند ،منذ
انتخابـه فـي مايو/أيـار 2012؟
 فـي الوقـت الحاضر ،السياسـة الفرنسـيّة مجازفةكثيـرا ً على المسـتوى العالمي .إنهـا تقريبا ً على خط
عقيـدة الخالص السياسـيّة ذاته .ويأتـي ضعفها من
سـلبية عدم اعتبار اإلطار األوروبي .رغم التقدُّم الذي
أحرزتـه ،تبقى أوروبا منقسـمة وضعيفة .في بعض
األحيـان تجد فرنسـا نفسـها وحيـدة ،وتتصـ َّرف أو
تفعـل مثـل قوة اسـتعمارية قديمة ال تـزال محتفظة
بمصالحهـا فـي إفريقيا ،والسـيما في بلـدان الغرب.
ففـي حيـن أن االضطرابـات واألحداث ُمقلقة بشـك ٍل
خـاص ،فـي هـذه المنطقة مـن العالـم ،ينبغـي ّأل
تتدخـل فرنسـا فقـط بمنطق وإلـزام الحفـاظ على
مصالحهـا .اسـتعادة السـلم ،نعم ،لكن ليـس إلعادة
تأسـيس النظـام والتاريـخ الماضييـن ،حينما كانت
فرنسـا تلعـب دورا ً بصفتها قوة اسـتعمارية .إذا كان
لزامـا ً علـى فرنسـا أن تتدخـل مـن أجل منـع تكاثر
اإلرهـاب في هذا الجزء من إفريقيـا ،فإنه يجب عليها
ّأل تحـارب لوحدها اإلرهاب الذي يضرب ويسـتهدف
ّ
كل البلـدان األوروبية .هل من الممكن أن تبقى بعض
بلـدان أوروبا عديمة الشـعور بالتهديـد اإلرهابي وال
تعمل بشـك ٍل منسـجم مع األمم األخـرى؟! أمام رعب
اإلرهـاب ،ما هو نمط الحمايـة االجتماعيّة التي ينبغي
إقامتها؟ سـؤال صعبَّ .
تذكـروا الجواب الرمزي الذي
َّ
شـكله القيـام بحربي أفغانسـتان والعراق .لقـد ُولِ َد
اإلرهـاب األفغانـي وحـرب أفغانسـتان التـي تلتـه
الجتثاثـه ،انطالقـا ً من تواجد قوة عسـكر ّية ُمسـلَّحة
علـى أرضه .أال يزيد العلاج ال ُمختار من حِ دّة الشـر
الـذي مـن المفترض أنه جـاء لمحاربتـه؟! يبدو حقا ً
جسـد اإلرهاب
أن ذلـك جديـر بالمناقشـة .في وقت ُي ِّ
تهديدا ً واقعياً ،ينبغي التسـاؤل رغم ّ
كل شـيء ع َّما إذا
لـم يك ْن تدخـل بلد ما علـى الصعيد العالمـي ُيخفي
ُّ
التحكم في السـلطة في جزء من
إرادة هيمنة أو إرادة
ً
العالـم .ال يجـب أبدا أن يكـون تدخـل الديموقراطيّة
مـن أجـل ذلـك ،بل مـن أجـل حمايـة ح ّر ّيـة األفراد
التعصـب والتط ُّرف.
والسـكان ض ّد
ُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شـخص مـا واعيـا أم ال ،عندمـا ال يكـون بمقـدوره التواصـل مـع الغيـر؟ هنـاك طريقـة
كيـف نعـرف إذا كان
ٌ
َّ
ً
مباشـرة بعـد تحفيـز مغناطيسـي ،وقـد أثبتـت فعاليتهـا.
تتمثـل فـي تحليـل النشـاط الكهربائـي للدمـاغ

قياس الغيبوبة

أخير ًا ..العلماء يرصدون الوعي
كريستوف كوخ
ترجمة :أسامء مصطفى كامل
أموت مِـرارا ً وتكـراراًّ .
كل ليلـة ،أغفو
منهـكا ً مـن التعب ،ينطفـئ وعيي ،وال
أشـعر بأي شيء حتى أسـتيقظ داخل
جسـدي النائـم  -فـي حلـم منقطـع
عـن العالـم الخارجـي ،أو حتى صباح
اليـوم التالـي ،عندما أعود إلـى العالم
الحقيقـي ،فينبثـق وعيي مـن جديد.
الحيـاة اليومية مليئة بتجـارب مماثلة
ً
طفلا ،خضعت
مشـابهة .عندما كنت
لعملية اسـتئصال الزائدة الدودية تحت
التخدير :كان وعيي ُم َّ
عطالً ،ث ّم اُستعيد
بعـد العملية .فـي ذكـرى غائمة تعود

إلـى المراهقة ،أرى نفسـي في المقعد
الخلفـي لسـيارة «رينو» تنزل شـارعا ً
تصطـف األشـجار علـى جانبيـه ،في
شـمال إفريقيـا .فجأ ًة ،تغيَّـر المنظر.
مـا زلـت فـي ذلـك الشـارع نفسـه،
لكننـي أتابـع المشـهد مـن األرض.
اصطدمـت السـيارة بشـجرة ،فأُلقيت
علـى الرصيـف ،وغبت عـن الوعي.
عـاش الكثير منكم حـاالت فقدان وعي
مماثلة .جميعنا معتـادون على الدورة
اإليقاعية ،لالسـتيقاظ ،والنوم والحلم،
لكـن بالنسـبة لبعض المرضـى الذين

يعانـون مـن ارتجاجـات ،فالتجربـة
مختلفـة تمامـاً :الوعـي يخبـو لعِـدّة
أيام ،أسـابيع ،وحتى لسـنوات.
من الناحيـة العملية ،قد يواجه الطبيب
شـخص
صعوبة في تحديد ما إذا كان
ٌ
مـا نائمـا ً بعمـق ،تحـت التخديـر ،أو
ألنـه يعاني مـن إصابـات خطيرة في
شـخص ُممـدد
الدمـاغ .هـل يشـعر
ٌ
بعيـون مفتوحـة بـأي شـيء ،مهمـا
ٍ
كانـت طبيعتـه ،أم أن وعيه تالشـى؟
مـن الناحية المثاليـة ،ينبغي أن تكون
هنـاك أداة لقيـاس الوعـي لإلجابة عن
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هـذه األسـئلة .للوهلة األولـى ،قد تبدو
فكـرة سـخيفة وجـود شـبيه لجهـاز
قيـاس ضغـط الـدم مـن أجـل قياس
الوعـي ،لكـن تطويـر العديـد مـن
التقنيـات فـي السـنوات األخيـرة قـد
فتـح آفاقـا ً حقيقيـة للحصـول علـى
مستشـعرات تفي بالمعايير المطلوبة:
هـي أجهـزة ُتسـتخدَم فـي الطـب
واألبحـاث لتحديد ما إذا كان الشـخص
يشـعر بشـيء ما .أداة كهذه ستساعد
أيضـا ً األطبـاء والعائلات المعنية في
اتخاذ قرار بشـأن عالج عشرات اآلالف
من المرضـى العاجزين على التواصل.
التفكيـر في تطويـر أداة قياس للوعي
يتطلَّب االهتمـام بالديناميات الداخلية
لحياتنـا الذهنية .هذا النشـاط يتذبذب
خالل أجـزاء مـن الثانية ،مـا يقتضي
قيـاس اإلشـارات الدماغية على ُسـلَّم
زمنـي مماثـل .كانـت وال تـزال األداة
الفسـيولوجية األكثـر أه ِّميـة الختبـار
الوعـي مـن خلال فحـص الدمـاغ،
التخطيـط الكهربائـي للدمـاغ ،أو
«.»EEG
كان طبيـب نفسـي ألمانـي هـو َمـ ْن
ط َّور هـذه التقنيـة في الفتـرة ما بين
الحربيـن .كـ َّرس «هانز برغـر» حياته
للبحـث عن العالقة بين التجربة الذاتية
سجل
ونشـاط الدماغ .في عام َّ ،1924
للم ّرة األولـى الموجـات الدماغية ألحد
المرضـى  -أبحـاث قام بنشـرها عام
 .1929بعـد ذلـك أصبحـت «»EEG
تدريجيـا ً أداة أساسـية لمجـال طبـي
بأكملـه ،وهـو فيسـيولوجيا األعصاب
السريرية.
بطبيعـة الحـال ،فإن « »EEGليسـت
الطريقـة الوحيـدة لتسـجيل نشـاط
الدمـاغ .األدوات األكثـر اسـتخداما ً
تقوم بقيـاس ديناميـات جريان تدفق
الـدم داخـل الدماغ بواسـطة التصوير
بالرنيـن المغناطيسـي ( ،)IRMأو
ترصد بواسـطة التصوير المغناطيسي
للدمـاغ ،للمجال المغناطيسـي الناجم
38

عـن النشـاط الكهربائـي للخاليـا
العصبيـة ،لكـن هـذه األجهـزة ،إلـى
جانـب تقنيـات أحـدث مثـل التحليل
الطيفـي داخـل األشـعة تحـت دون
الحمـراء القريبـة ،ليسـت ُمتاحة بعد
لالسـتخدام الروتيني في المستشـفى
بسبب العديد من الصعوبات المنهجية
وا لعملية .
تسجيل الموجات الدماغية
يقيـس « »EEGالتذبذبـات الطفيفـة
ذات القـدرة الكهربائيـة (مـن 10
إلـى  100ميكروفولـت) التـي ُيولِّدها
النشـاط الكهربائـي من خالل قشـرة
الدمـاغ الحديثـة ،وهـي السـطح
الخارجـي للدمـاغ المسـؤول عـن
اإلدراك ،وعـن الفعـل ،وعـن الذاكـرة
والتفكيـر .المسـاهم الرئيسـي فـي
النشـاط الكهربائـي الجماعـي ،الـذي
ُيعت َقـد أنه ُينتج اإلشـارات ال ُمسـجلة،
هـو الخاليا العصبية الهرمية للقشـرة،
ال ُمسـ َّماة هكذا بسـبب شـكلها رباعي
األوجه .نسـتنتج بصورة غير مباشـرة
مسـاهمة بنيات أعمق ،مثل المهاد ،من
خلال عملهـا علـى الخاليا القشـرية.
هـذه التقنيـة ،غير الغازيـة ،تعمل من
خالل األقطـاب الكهربائية ال ُمثبَّتة على
جلد الـرأس .مع ظهور أنظمة «»EEG
عاليـة الكثافة (تض ّم حتـى  256قطبا ً
كهربائيـاً) ،الخرائط التـي ُتبيِّن توزيع
النشـاط الكهربائي في الدماغ أصبحت
شائعة .بطبيعة الحال ،تثبيت األقطاب
وصل على جلد
المطليـة بهالم رطب و ُم َّ
الرأس المنظف هو إلزامي ،ويسـتغرق
وقتـا ً
ً
طويلا ،وعرضـة لألخطـاء إذا
تح َّركـت األقطـاب ،ممـا يحـ ّد مـن
اسـتخدام هـذه التقنيـة ،ولكن بفضل
األقطاب الجديـدة ،الجافة واألكثر دقة،
انتشـر « »EEGخارج المستشـفيات.
فهـو يسـمح للرياضيين  -على سـبيل
المثـال -بمراقبـة نشـاطهم الدماغـي
لعِـدّة سـاعات ،ومن َثـ َّم التدريب على

السنة الحادية عشرة  -العـدد  125مارس 2018

التركيز ،أو ألشخاص يعانون من األرق
ليتع َّرفـوا أفضـل إلى نومهـم الطبيعي
من أجـل إطالته.
منـذ أواخـر األربعينيـات مـن القـرن
العشـرين ،كان الرسـم البياني للدماغ
«النشـط» الدليـل األضمـن علـى أن
حالـة مـا واعيـة .وتتميَّز هـذه الحالة
بتذبذبات ذات سعة منخفضة ،سريعة،
ُمتقلِّبـة ،وغيـر متزامنـة .بشـك ٍل عام،
كلّمـا انخفض تـردُّد تذبذب اإلشـارة،
انخفـض احتمـال أن تكـون الحالـة
واعيـة ،ولكـن هـذه القاعـدة تعانـي
من اسـتثناءات كافية ،كي ال ُتسـتخدَم
كأسـاس لرصد الوعـي .ونتيجة لذلك،
أخـذ العلمـاء واألطبـاء يبحثـون عـن
تقنيـات قياس أكثر موثوقيـة ،ومن َث َّم
ط َّوروا أداة جديدة تقوم على الخاصية
ّ
لـكل تجربـة واعية.
األساسـية
قبـل الخـوض فـي هـذا ،مـن المهـم
معرفـة المزيـد عـن المرضـى الذيـن
يحتـاج األطباء لرصد وعيهم ،وأسـباب
هذه الحاجـةُ .يميِّز األطبـاء فئتين من
المرضـى (نحـن نتحـدَّث هنـا فقـط

عـن البالغيـن؛ مرضـى قسـم األطفال
يمثِّلـون تحدِّيـا ً آخر تمامـاً ،والذي لن
يتم التطـ ُّرق إليـه هنا) .تتكـ َّون الفئة
األولـى مـن البالغيـن الذيـن يعانـون
مـن اضطرابات وعي شـديدة ،بسـبب
ارتجاجـات ،أو التهابـات الدمـاغ
(التهـاب الدمـاغ المعدي) أو األغشـية
التـي تحميـه (االلتهـاب السـحائي)،
أو جلطـة دماغيـة ،أو حـاالت تسـ ُّمم
المخـدرات أو الكحول .بعـد إصابتهم
الدماغيـة ،المرضى يسـتقرون ،لكنهم
يبقـون عاجزيـن وطريحـي الفراش،
غيـر قادريـن علـى الـكالم أو التعبير
عـن أفكارهـم ورغباتهم .مـع الرعاية
المناسـبة لتج ُّنب التق ُّرحات والعدوى،
هـؤالء المرضـى يعيشـون فـي بعض
األحيـان لسـنواتٍ فـي هـذه الحالة.
ضمـن هـذه الفئـةُ ،يميِّز األطبـاء ِعدّة
شـرائح .المرضى في حالة الخضرية،
الحالـة الموصوفـة بطريقـة أفضـل،
وبمصطلـح أ َ ّ
قـل إهانـة« ،متالزمـة
اليقظـة غيـر المسـتجيبة» ،يناوبـون
فتـرات مـن السـبات واليقظـة ،لكـن

محـاوالت التواصـل القـرب سـريرية
(«إذا كنـت تسـمعني ،اضغـط علـى
يدي أو ارمش بعينيك») تفشـل .هؤالء
المرضى يبتلعون ،يتثاءبون ،يفتحون،
و ُيح ِّركـون أعينهم ،وكذلك رؤوسـهم،
ولكن ليـس عن قصـد .أفعالهم تفتقر
إلى اإلرادة ،وتسـتم ّر فقـط ردود فعل
الدمـاغ األساسـية ،أي النشـاط الـذي
يراقـب العمليَّـات األساسـية مثـل
التنفـس ،االنتقال بين النوم والسـبات،
نبضـات القلب ،حـركات العين وردود
فعـل الحدقـة للضوء.
َّ
كثيـر مـن النـاس يتذكـرون «تيـري
شـياڤو» ،مريضـة مـن فلوريـدا ،بعد
تع ُّرضها لسـكتة قلبية ،عاشـت خمسة
عشـر عاما ً فـي حالة مـن اليقظة غير
المستجيبة ،حتى أذن القضاء األميركي
بالقتـل الرحيم في عام  .2005مرضى
هـذه الفئـة يمثِّلـون ظاهـرة حديثـة،
ويدينون ببقائهم علـى قيد الحياة إلى
أرقام الطوارئ ،وللطائـرات المروحية
وللرعايـة الطبية ال ُمتقدِّمـة اليوم .في
الواليـات المتحـدة ،يعيـش أكثـر من

 10آالف مريـض فـي هـذه الحالة في
مؤسسـات الرعاية ال ُمخ ِّففـة لآلالم ،أو
َّ
دُور الرعايـة الصحية أو فـي منازلهم
(في فرنسـا ،كانوا حوالـي  1500في
عام  ،2002وفقا ً للنشـرة الرسميّة .في
بلجيـكا عـام  ،2010كان هنـاك 150
ّ
لـكل مليون نسـمة في
حالـة جديـدة
السـنة ،رقم ثابت ومماثل في فرنسا).
هنـاك إغراء العتبـار أن هؤالء المرضى
ال يشـعرون بشـيء بمـا أنهـم غيـر
قادريـن علـى التفاعـل مـع بيئتهـم،
ً
دليلا على
ولكـن غيـاب األدلـة ال ُيع ّد
الغيـاب .هـل المرضـى فـي حالـة
اليقظـة غيـر المسـتجيبة قـادرون
علـى الشـعور باأللم ،اإلجهـاد ،القلق،
الوحـدة ،اإلذعان ،تدفق األفـكار  ...أو
ال شـيء علـى اإلطلاق؟ مـن الصعب
اإلجابـة .ووفقـا ً ل ِعدّة دراسـات٪ 20 ،
مـن المرضـى في حالـة اليقظـة غير
المسـتجيبة هـم واعون و ُمشـخصون
بشـك ٍل خاطـئ .بالنسـبة لألسـرة
واألصدقـاء الذيـن يهتمـون بالمريض
لسـنوات ،معرفـة مـا إذا كان قريبهـم
حاضـرا ً ذهنيـا ً يحـدث فرقـا ً كبيـراً.
الوضع أ َ ّ
قل التباسـا ً بالنسـبة للمرضى
فـي حالة الوعي األدنـى .فهم عاجزون
عـن التحـدُّثّ ،إل أنهـم قـادرون على
االسـتجابة لبعض األوامـر ،ولكن غالبا ً
بشـك ٍل غيـر ملحـوظ ،وغيـر متواتر.
ويتخلَّلهـا صمت طويل؛ كذلـك البكاء
أو االبتسـام بشك ٍل طفيف في المواقف
العاطفيـة ال ُمالئمـة؛ نطـق أو رسـم
حركـة من وقـتٍ آلخر ،أو تتبع أشـياء
بالنظر .بالنسـبة لهؤالء المرضى ،فإن
الفرضيـة هي أنهم يشـعرون بشـيء
مـا علـى نحو طفيـف ،علـى األ َ ّ
قل في
بعـض األحيان.
الفئـة الثانيـة مـن المرضـى الذيـن
يحتـاج األطبـاء إلـى تقييـم وعيهـم
مختلفـة تمامـاً .يتعلَّـق األمـر بأفـراد
مثلـي ومثلكـم ،الذين تعمـل أدمغتهم
بشـك ٍل طبيعي والذين خضعوا لعملية
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جراحيـة ،سـواء مـن أجل إزالـة ورم،
جبـر ركبـة ،أو علاج جـزء آخـر من
الجسم .لبضع سـاعات ،يزيل التخدير
األلـم وغيـره مـن التجـارب الواعيـة،
يتجنَّـب الحركـة ويبقـي الجهـاز
العصبـي اللاإرادي مسـتق ِّراً ،والـذي
َّ
يتحكـم فـي عمليـة التنفـس وغيرهـا
مـن الوظائف.
المرضـى ينامـون علـى أمـل عـدم
االسـتيقاظ أثنـاء الجراحـة وعـدم
االضطـرار ،فيمـا بعـد ،إلـى التعامل
مـع ذكريـات مؤلمـة للعمليـة التـي
يمكـن أن تطاردهـم طـوال حياتهـم.
ولألسـف ،فإن هـذا الهـدف ال يتح َّقق
دائمـاً .و ُيقـدَّر أن حـاالت يقظة الوعي
تحـت التخديـر ،أو «اليقظـة أثنـاء
العمليـة» ،تحـدث فـي حوالـي  1من
ّ
كل  1000حالـة ،وخصوصـاً ،عندمـا
يقـوم أخصائـي التخدير بشـل حركة
المريـض أثناء العملية لتسـهيل عملية
«األنببـة» أو تج ُّنـب حركـة العضالت.
فـي الواليـات المتحـدة ،المالييـن من
النـاس يخضعـون للتخديـر الكامـل
كل سـنة (هم عِـدّة ماليين في فرنسـا
أيضـاً) ،ومـن َثـ َّم هنـاك اآلالف مـن
حـاالت اليقظـة أثنـاء العملية.
حالياً ،الرسـوم البيانية للدماغ المنفذة
أثنـاء عملية مـا تراقب عمـق التخدير،
ولكـن مـن بيـن المجموعـة الضخمة
ألخصائيـي التخديـر ،ال أحـد يعمـل
بالطريقة نفسـها على مجمل المرضى
 من حديثـي الوالدة إلى كبار السـن.هنـاك حاجـة إلـى أدا ٍة قـادرة علـى
كشـف الوعـي لـدى ّ
كل فـرد وضمـن
مجموعة واسـعة من الحـاالت :طبيعية
وباثولوجيـة ،حادة (التخدير) ومزمنة.
طبيعة التجربة الواعية
لرصـد الوعي ،من الضـروري أن نأخذ
فـي االعتبـار اثنتيـن مـن الخصائص
األساسـية ألي تجربـة ذاتيـة ،سـواء
عاديـة أو خارجـة عـن المألـوف .في
40

بـادئ األمـر ،وبحكـم التعريـفّ ،
كل
تجربـة هـي فريدة مـن نوعهـا ،وهي
خاصـة بالمـكان واللحظـة حيـث
ّ
ّ
تحـدث .كل واحدة تتض َّمـن العديد من
المعلومـات .نأخـذ على سـبيل المثال
الثـراء البصري لجولة في جبال روكي،
أو لجولة أخرى في سلسـلة الشلاالت،
في الواليات المتحدة .سـندمج بعد ذلك
هذه الصور مع مدخالت حسـية أخرى،
مثـل األصـوات والروائـح ،والعواطف
والذكريـات المرتبطـة بهـذه الجولـة
أو بتلـكّ .
كل جولـة ُمتميِّـزة بطريقتها
الخاصة .بعد ذلك ِّ
كل تجربة كالً
تشكل ّ
ّ
ال يتجـزأ .ال يمكـن فصل ما شـعرنا به
عند رؤيـة الدخان األسـود يرتفع فوق
البرجيـن التوأميـن في  11سـبتمبر/
أيلـول  2001إلى نصـف تجربة للبرج
الشـمالي وأخرى للبـرج الجنوبي.
حاليـاً ،نظرية الوعي األكثـر وعدا ً التي
تجمـع بيـن هاتيـن الخاصيتيـن هي
نظرية المعلومـات المتكاملة .ابتكرها
«جوليـو تونوني» ،وهو طبيب نفسـي
وعالم أعصاب في جامعة ويسكونسـن
في ماديسون ،هذه النظرية ،الرياضية
بامتيازُ ،تسلِّط الضوء على الخصائص
المتباينـة والمتكاملة ّ
لكل تجربة ذاتية،
وتفترض أن اآلليـة التي تدعم التجربة
الواعيـة في القشـرة المخيـة الحديثة
للدماغ البشـري عليهـا أن تدمج هاتين
السـمتين .وبعبارة أخرى ،هي تفترض
أن ّ
خاصيـة مرتبطـة بتجربـة مـا
كل
ّ
خاصية في النظـام الدماغي
تطابقهـا
ّ
للوعـي ،والتـي هـي السـبب .وهكذا،
فـإن ّ
كل تجربـة (متمثِّلـة بمجموعـة
الخصائـص المرتبطـة بهـا) تتطابق
مـع بنيـة فيزيائيـة ُمع َّقـدة ال يمكـن
اختزالها ،مسـؤولة عن هـذه التجربة.
وقد ترجم جوليـو تونوني هذه األفكار
إلـى معادلـة رياضيـة تو ِّفر مقياسـا ً
لعـدم قابليـة االختـزال لهـذه البنيـة
ال ُمع َّقـدة ،وبمـا أن هنـاك تطابقـا ً مع
التجربـة ال ُمعاشـة ،فإن هـذا القياس
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يعكـس نوعية جـودة هـذه البنية ،أي
حصلة.
نوعية جـودة المعلومـات ال ُم َّ
الختبـار هـذه النظرية ،ص َّمـم جوليو
تونونـي ،و«مارتشـيلو ماسـيميني»
طبيـب وعالـم األعصـاب ،حاليـا ً فـي
جامعة ميالنـو ،بإيطاليـا ،وزمالؤهما
فـي األلفينـات طريقـة تسـتند إلـى
«.»EEG
ِّ
هـذه الطريقة توفر قيمة جـد تقريبية
للمعادلـة الرياضية لنظرية المعلومات
المتكاملـة .وقـد تح َّقـق الفريـق مـن
جدواها من خالل اسـتخدامها ،بنجاح،
لتحديـد مـا إذا كان سـتة متطوعيـن
بصحـة جيـدة ،هـم فـي حالـة وعي،
ويسـتريحون بعيـون مغمضـة ،أم
نائميـن بعمـق ،ومـن َث َّم غيـر واعين.
دماغ شـخص ما نائم بعمـق يتص َّرف
مثـل ناقـوس ضبـط بشـك ٍل خاطئ:
فـي حيـن أن القـوة األوليـة لإلشـارة
سـجلة على جهـاز الرسـم البياني
ال ُم َّ
للدمـاغ أكبر منهـا أثنـاء اليقظة ،فإن
مدتهـا أقصـر بكثيـر ،وهذه اإلشـارة
ال تنتشـر عبـر القشـرة الدماغيـة إلى
المناطـق المتصلة .علـى الرغم من أن
ّ
تظـل نشـطة أثناء
الخاليـا العصبيـة
النـوم العميـق ،كما يتَّضـح من خالل
االسـتجابة القو ّية في منطقـة ُمحدَّدة
مـن الدمـاغ ،فـإن التكامـل انقطـع.
وهـي ال تسـتمر سـوى لجـزء ضئيـل
مـن النشـاط الكهربائـي الملحوظ في
الدمـاغ اليقظ.
قـد يبـدو أن التمييـز بيـن اسـتجابة
الدمـاغ اليقـظ ،أو فـي حالـة النـوم
العميـق واضحـاً ،ولكـن تـ ّم تمديـد
هـذه الطريقـة إلـى مهام أخـرى أكثر
صعوبـة ،حيـث يكون مـن الضروري
التفريـق بيـن مجموعـة ُمتن ِّوعـة مـن
الحاالت الدماغية .وهكذا ،في السـنوات
التـي تلت تطويـر هـذه الطريقة ،فقد
اختبـر جوليـو تونونـي ،مارتشـيلو
ماسـيميني ،وباإلضافة إلى سبعة عشر
طبيبـا ً وعالما ً لألعصـاب ،بمن في ذلك

سـتيفن لوريـس ،مـن مجموعـة علوم
الغيبوبـة ،فـي لييج ،اختبـروا ،اإلجراء
على عدد من الحاالت األخرى ،ونشـروا
النتائـج في عـام .2016
غير مستجيبين ،لكن واعين
مبـدأ الدراسـة التـي شـملت مرضـى
تخصصـة في بلجيكا
مـن العيادات ال ُم ِّ
وإيطاليـا عـام  ،2016بسـيط .فـي
مرحلـة أولى ،يتم تطبيـق إجراء (zap
ُّ
التحكـم
 )and zipعلـى عيِّنـة تحـت
بهدف استخالص قيمة حدِّية  -المشار
إليهـا ( – )*PCIيفتـرض أن تكـون
الحالـة واعيـة بتخطيها .وفـي جميع
الحـاالت التـي يكون فيها مـن الممكن
ُّ
التأكـد بدقـة أن الحالـة واعيـة ،يجب
أن يكـون ( )PCIهـذا الشـخص أعلى
مـن ( ،)*PCIوفي جميع الحاالت التي
تكـون فيها الحالـة غير واعيـة ،يجب
أن يكـون ( )PCIالخاص به تحت هذا
الحدّ .هذا اإلجـراء يضع ( )PCIكعتبة
َ
حرجـة – القيمة األدنى المرتبطة بأحد
أنشـطة الدمـاغ ال ُمع َّقـدة– بعدها يتم
الكشـف عن الوعي .فـي مرحلة ثانية،
الح ّد السـتخالص
تـ ّم اسـتخدام هـذا َ
مـا إذا كان المرضـى الذيـن ال يمكـن
أن ُيقاس تشـخيص وعيهـم من خالل
الطرق التقليديـة واعين.
العيِّنة المرجعية المسـتخدمة لمعايرة
اإلجـراء ،تشـمل مجموعتيـن .األولـى
مك َّونـة مـن  102متطـوع صحيـح،
تتـ ّم مراقبتهـم في حـاالت مختلفة من
الوعـي والالوعـي .وبالنسـبة للحاالت
الواعيـة ،كانت الحـاالت يقظة أو تحلم
أثنـاء نـوم خاطـف (قـام الباحثـون
ُّ
بالتأكـد مـن أن الحالـة كانـت واعيـة
من خالل إيقاظها في لحظة عشـوائية
خلال فترة النـوم هذه :لم يتـم إدراج
الرسـوم البيانيـة للدمـاغ فـي النتائج
النهائيـة ّإل إذا ذكـرت الحالـة أنهـا
رأت حلما ً مباشـر ًة قبل اسـتيقاظها).
أجريت الرسـوم البيانيـة للدماغ أيضا ً

على حـاالت مـن األصحـاء المخدرين
بالكيتاميـن ،مكـون صيدلـي يفصـل
العقـل عن العالم الخارجي دون إبطال
الوعـي (بجرعة ضئيلة ،حيـث إنه يتم
اسـتخدام الكيتامين كمخدر للهلوسة،
يعـرف تحـت اسـم الفيتامين .)K
أمـا بالنسـبة إلـى الحـاالت الالواعية،
فقـد ت ّم قياس الرسـم البيانـي للدماغ
أثنـاء النـوم العميق الهـادئ (عندما ال
يذكـر المشـاركون أنهـم رأوا أي حلم
مباشـرة قبـل أن يتـم إيقاظهـم مـن
ِقبَـل الفريـق) وتحـت تخديـر مماثل
لتخديـر الجراحـة ،ت ّم بواسـطة ثالث
مـواد مختلفـة (الميـدازوالم ،الزينون
والبروبوفول) .وشـملت الدراسة أيضا ً
 48مريضـا ً يعانـون مـن ضـر ٍر فـي
الدمـاغ ،ولكنهـم مسـتجيبون ،والذين
ت ّم تقييمهم أثنـاء اليقظة :وهم يمثِّلون
الحاالت الشـاهدة.
اكتشـف الباحثـون أن حضـور الوعي
يمكـن اسـتخالصه بدقة لـدى ّ
كل من
الحـاالت التي لديهـا (ُ )*PCIيقدَّر بـ
ّ
لـكل حالة من
 .0.31وبعبـارة أخرى،
الحاالت الــ 540التي ت ّم اختبارها ،إذا
كانـت االسـتجابة الكهربائيـة أ َ ّ
قل من
الحـدّ ،كانـت الحالة غيـر واعية،
هـذا َ
ّ
وإل ،كانـت واعيـة .تـ ّم تصنيف 150
حالـة  -مـن المتطوعيـن األصحاء كما
المرضـى الذيـن يعانـون مـن ضـرر
فـي الدمـاغ -بشـك ٍل صحيـح .و ُيع ّد
هـذا النجـاح ملحوظـا ً نظـرا ً لتبايـن
المجموعـة مـن حيث الجنـس والعمر
ومناطـق الدمـاغ ال ُمحفـزة والظروف
الطبية والسـلوكية.
ث ّم قـام الفريق بتطبيـق الـ(zap and
الح ِّد ّية على مجموعة
 )zipبهذه القيمة َ
أخـرى مـن المشـاركين ،يعانـون من
اضطرابـات شـديدة بالوعـي :مرضى
فـي حالـة الوعـي األدنـى أو اليقظـة
غيـر المسـتجيبة .لـدى المجموعـة
األولى ،أسندت الطريقة بشك ٍل صحيح
الوعـي إلـى  36من أصـل  38مريضاً،

َّ
وشـخصت بشـك ٍل خاطـئ االثنيـن
اآلخريـن كغيـر واعيـن .ومـن بين الـ
 43مريضـا ً مـن غيـر المسـتجيبين،
أبـدى  34منهـم اسـتجابة دماغيـة
أَ ّ
قـل تعقيدا ً مـن العيِّنـة المرجعية في
الواعيـة  -وهـي نتيجة ُمتو َّقعـة .كان
تعقيد رسـومهم البيانية للدماغ شبيها ً
برسـوم المجموعة المرجعية عندما لم
يتـم رصـد أي وعي.
كانـت النتائج التي تـ ّم الحصول عليها
مع المرضى التسـعة غير المستجيبين
أكثـر إربـاكاً .كانـت اسـتجابة هـؤالء
المرضـى للمحفـزات المغناطيسـية
عبـارة عـن إشـارة كهربائيـة ُمع َّقدة
الحـدّ .وبعبارة أخرى،
وضعتهـم أعلى َ
فإن تعقيـد اسـتجابتهم الدماغية كان
مرتفعـا ً مثـل تعقيـد الحـاالت الواعية
مـن العيِّنـة المرجعية .إذن قد يشـعر
هؤالء المرضى بشـيء مـا ،على الرغم
من أنهـم غيـر قادرين علـى التواصل
مـع العالـم الخارجي ومـع أقربائهم.
مثـل أي تجربة ُمت َّوجـة بالنجاح ،هذه
األخيـرة تفتـح البـاب ألسـئلة جديدة.
كيـف يمكـن تحسـين طريقـة (zap
 ،)and zipلكـي تصبـح موثوقة تماما ً
لدى المرضى فـي حالة الوعي األدنى؟
مـا هـي النتيجـة التـي سـتقدِّمها مع
مجموعـات أخـرى من المرضـى ،مثل
أشخاص في حالة الكتاتونيا (المرحلة
األخيـرة من مـرض الخـرف) ،حديثي
الصغار؟ هل يمكن
الوالدة أو األطفـال ِّ
للتحليلات النفسـية أو السـلوكية أن
تثبـت الوعـي المرصود لـدى المرضى
غير المسـتجيبين؟ هل سـتصبح هذه
الطريقة مسـارا ً نحو أداة تشـخيصية،
قـادرة على أن تبيِّن مـا إذا كان بعض
المرضـى غير المسـتجيبين هـ ّم على
طريق الشـفاء؟ ّ
كل هذه األسئلة تحتاج
إلـى عم ٍل جـاد .نأمـل أن تكـون هذه
الخطـوة الكبيـرة نحـو فهـم الروابط
بين الجسـم والعقل ...تحفيـزا ً للعديد
من الهيئـات والعقول.
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ملف

نحن واآللة

معركة ال َّذكاء األخيرة
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رسوم الملف( Eric Joyner :الواليات المتحدة)

ال شـك بـأن الثـورة الصناعيـة مسـؤولة عـن التحييـد التدريجـي الهائـل للجسـد البشـري،
ويقولـون بـأن ثـورة َّ
الـذكاء االصطناعـي ماضيـة فـي تحييـد الدمـاغ هـذه المـرّة!
كما نرى؛ موضوع هذا الملف يشـبه الخوض في أسـطورة مسـتقبلية هزلية ،فإذا كان
برجـات عنيفـة مـن الواقـع وألقـى بهـا فـي السـينما
التاريـخ العلمـي قـد أزاح األسـاطير َّ
واألدب الفنتـازي فهـا هـو يعيدهـا إلـى حياتنـا الواقعيـة فـي صـورة أكثـر عنفـا واجتياحـا
بإلقـاء جسـد وروح اإلنسـان فـي مـأزق فكـري وأخالقـي...
حول هذا المأزق و اكتساح اآللة ّ
الذكية لحياتنا تخوض مواضيع هذا الملف..

قرن من الزمان:
تتهاوى بالد العم سام في مجال كانت تستفرد فيه بالريادة
ّ
لمدة ٍ
المتطورة .فقد كانت الواليات المتحدة األميركية رائدة في مختلف
التكنولوجيا
ِّ
المجاالت :انطالقًا من المجال المالي إلى االتِّصاالت مرورًا بالميدان العسكري.
ومع ظهور َّ
الذكاء االصطناعي ،تغ َّيرَ الوضع .وقد وعى الصينيون بذلك .وهنا
ً
نفهم ج ِّيدًا لماذا واجه ّ
صعوبة في ولوج أسواقها
كل من فيسبوك وغوغل وآبل،
المح ِّل ّية.

قوتان تتواجهان..

حرب خوارزمية للسيطرة
على العالم!
رومان كلرجيت
ترجمة :د.فيصل أبو الطُّ َفيْل
()1

ما يحزن
في َّ
الذكاء
االصطناعي
أن البراعة
تنقصه،
وبالتالي
َّ
الذكاء
جان بودريالرد
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كان «مارك زوكربيرج»Mark Zuckerberg -
خطط إلطلاق هجمته .وهكـذا َّ
قـد َّ
نظم مدير
الفيسـبوك في يوليو/تموز الفارط «دردشـة»
من حديقة منزلـه الكائن بـ «بالتو ألتو Palto
 .»Altoوقد ُشـوهِ د وهو ُيقلِّب ق َِطعا ً من اللحم
علـى المشـواة ،وفـي الوقت ذاتـه ،يتفاعل مع
مسـتخدمي شـبكة اإلنترنـت .وأخيـرا ً يأتـي
«السـؤال» .وهو السؤال عن ال َّذكاء االصطناعي
( .)IAفمنـذ بضعة أشـهر أثار«الون موسـك-
ضجـة إعالميـة .فهـو يريد أن
»Elon Musk
َّ
ُينْـذِر بأخطـار ترتبـط بتكنولوجيـا قد تخرج
عن نطاق السـيطرة .يعلِّق زوكربيـرج« :إنني
ال أفهم أناسـا ً يتخيَّلون سـيناريوهات كارثية،
هذه تصريحـات غير مسـؤولة» .فيجيبه الون
موسـك في اليـوم التالي بتغريـدة الذعة« :لقد
تحدَّثـت إلـى مـارك .إن فهمـه للموضوع جد
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محـدود» ..انتهى الكالم.
وإذا كان الون موسـك قـد َّ
دق ناقوس الخطر،
ِّ
بالتأكيـد بالنظر إلى التحدِّي الذي يواجه
فذلك
َّ
البشـر ّية جمعاء من ج َّراء الـذكاء االصطناعي.
ولكـن أيضا ً ألن الون موسـك ال يريد أن يصبح
ُمسـتخدَما ً لـدى مـارك زوكربيـرج .وبعبارة
أوضـح ،يتغـ َّذى الـ َّذكاء االصطناعـي علـى
شـيئين :علـى قدرتـه الهائلـة على الحسـاب
وعلـى جبل مـن البيانـات والمعلومـات ،أو ما
ُيعـرف في اللّغـة الدوليـة بـ« :داتـا .»Data
ولكن ،أيهما يملك اآلالت الحاسـبة األكثر تط ُّورا ً
والكـ ّم الوفير مـن المعلومات البالغـة األه ِّميّة،
«تيسلا  Teslaأم فيسـبوك »Facebook؟
يملك فيسـبوك مليا َر ْي مسـتخدِم ...وقد أدرك
الون موسـك ذلك جيّـداً .غدا ً
َّ
سـيتحكم ال َّذكاء
االصطناعي في السـيارات ذاتيـة القيادة وفي

الصواريـخ .هـذه األخيـرة إذا مـا تـ ّم إنتاجها
على يد فيسـبوك ،غوغـل  ،Googleأو أمازون
( Amazonوهـذه الثالثـة ،باإلضافـة إلى آبل
ُ ،Appleتسـ َّمى  ،)Gafaفـإن الـون موسـك،
مثلنـا جميعـاً ،سـيخضع بطريقـة أو بأخرى
لسيطرتها .لقد بدأت حرب ال َّذكاء االصطناعي.
إنهـا ليسـت مج َّرد معركـة بيـن المليارديرات
مـن رجـال األعمـال فحسـب ،ولكنهـا «حرب
خوارزميـة» للسـيطرة على العالـم ،وذلك بين
قوتيـن ع ْ
ُظ َميَيْـن :الصيـن والواليـات المتحدة
األميركية.
َّ
يتذك�ر «روبرت أورت�ن وورك Robert Or� -
 ،» ton Workوهـو مـن بيـن المسـؤولين
القالئل بـوزارة الدفاع األميركيـة (البنتاغون)
الذيـن نجـوا بعـد اعتلاء «ترامـب »Trump
عـرش السـلطة ،محادثـة أجراها فـي جريدة

«نيويورك تايمز  »New York Timesمع ألمع
المهندسـين بالجيش األميركي ،والذين ينعتهم
بـ«رجالـي المختصين بالـ َّذكاء االصطناعي»:
«أنتـم إذن الرجـال األقـوى في مجـال ال َّذكاء
االصطناعـي ،أليـس كذلك؟ فيجيبـون - :ال ،يا
سـيدي ،األقوى فـي مجال الـ َّذكاء االصطناعي
يوجدون عند فيسـبوك أو غوغل ،وفي الصين».
تتهـاوى بلاد العـم سـام فـي مجـال كانـت
تسـتفرد فيه بالريـادة لمدّة قرن مـن الزمان:
التكنولوجيـا ال ُمتطـ ِّورة .فقـد كانـت الواليات
المتحـدة األميركيـة رائـدة فـي مختلـف
المجـاالت :انطالقـا ً مـن المجـال المالـي إلى
اال ِّتصـاالت مـرورا ً بالميـدان العسـكري .ومع
ـر الوضع .وقد
ظهور الـ َّذكاء االصطناعي ،تغيَّ َ
وعـى الصينيـون بذلك .وهنا نفهـم جيّدا ً لماذا
واجـه ّ
كل من فيسـبوك وغوغل وآبـل ،صعوبة
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البعض
يخشى أن
يجعلنا الذكاء
االصطناعي
نحس
بالدونية،
مع أنه من
المفترض أن
يعاني كل
عاقل من
عقدة نقص
في كل مرة
يشاهد فيها
زهرة
آالن كاي
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فـي ولوج أسـواقها المحلِّيّة .كان ذلك بسـبب
ظـروف اقتصاد ّيـة أكثر منها سياسـيّة .وكان
الصينيـون يرغبـون فـي توفير الوقـت الالزم
لكائناتهـم العمالقـة لكـي تتطـ َّور وتصنـع
الخاصة؛ أي وقودَهـا الضروري .وقد
بياناتهـا
ّ
تـ ّم إنجـاز ذلك بالفعل .فأقوى آلة حاسـبة في
العالـم اليوم هـي صينية الصنـع ،إضافة إلى
ذلك فقـد ُولدت في مواجهـة (Gafa : BATX
 ،، Baidu Alibaba، Tencentو ّ .)Xiaomiإل
أن الكثيرين ال يعرفونها ،وال معظم األميركيين
أيضـاً .وهنا تكمن المشـكلة.
وحينما تجـاوز «تيانه »Tianhe -؛ الحاسـوب
الصينـي الفائق ،قـدرات األميركيين ،فزع هؤالء
لذلك ومنعوا تصدير الرقائق الحاسـوبية .وبعد
سـنتين مـن ذلـك ،قـدَّم الصينيـون نموذجهم
الجديد «تيانه اثنان ،)Tianhe 2 -األكثر كفاءة
وف َّعالية .وقد ت ّم تصنيعه هذه الم ّرة باسـتخدام
مواد صينيـة ،بما فيها الرقائق الحاسـوبية.
ومثلمـا واجـه األميركيـون الـروس عنـد غزو
تحصـل الصينيـون علـى «لحظـة
الفضـاء،
َّ
سـبوتنيك ،»moment Spoutnik -وهـي
اللحظة التـي أدرك فيها األميركيون أن الطرف
اآلخـر (أي الصينييـن) يمتلـك تقنيـة أكثـر
تقدُّمـاً ،كان ذلـك سـنة  ،2016حينمـا تغلَّب
نـوع من الـ َّذكاء االصطناعي علـى بطل العالم
فـي ( ،)goوهي لعبـة من اختـراع الصينيين.
ويعنـي مثل هذا اإلنجـاز أن ّ
كل اإلمكانيات قد
أصبحـت محتملة ،وأنْ ال مكان في المسـتقبل
ل َمـ ْن ال يفـك الرمـوز المشـفرة للخوارزميات.
تخصـص لذلك موارد
هكـذا قـ َّررت الصين أن
ِّ
هائلـة .ومـا ُيثيـر قلـق الواليـات المتحـدة
األميركيـة ،هـو أن الصيـن تملـك فـي النهاية
من المؤهلات أكثر مما تملكه أميركا نفسـها.
فالعمالق األصفـر يملك القدرات الحاسـوبية،
كما يملـك أيضا البيانـات ( .)datasوباألمس،
كانـت الخوارزميـات المتطـ ِّورة تعتمـد علـى
أفضل األسـطر مـن الرمـوز المشـفرة .وكان
البلـد الذي يقود السـباق هو البلـد الذي يضم
خيرة المهندسـين من ذوي المهـارات العالية.
كانـت األمور بسـيطة .وإذا ما ظهر في الصين
مبرمـج شـاب يتمتَّـع بقـد ٍر مـن العبقريـة،
فيكفـي أن ُتقتـرح عليـه فرصـة ذهبيـة ليتم
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اسـتقطابه إلى أميـركا .وهكذا ُت ّ
حل المسـألة.
وأمـا اليـوم ،ومع ظهـور الـ َّذكاء االصطناعي
وتقنية «تعلّـم اآللة» ،فقد صارت الخوارزميات
ُتعلِّـم نفسـها بنفسـها ،وذلـك اعتمـادا ً علـى
مالييـن النماذج .وكلّمـا ابتلعت هذه اآللة أكثر،
صارت أقوى وأفضـل .والحال أن الصين تمثِّل
شلاال ً هائالً مـن البيانات .ففي اليـوم الواحد،
تنتـج هـذه األمة التـي يبلغ عدد سـكانها 1.3
مليـار نسـمة (مـن بينهـا  750مليون نسـمة
موصولـة بشـبكة اإلنترنـت ،وهـو مـا ُيمثِّـل
ضعـف الواليات المتحـدة األميركية) ،تنتج من
ِ
البيانـات تقريبا ً أكثر ممـا تنتجه جميع البلدان
األخـرى مجتمعة! ناهيك عن قـوة النظام الذي
ال يعبـأ بقوانيـن الح ّر ّيات الفرد ّيـة ،وال بإدارة
التجارب كيفمـا كان نوعها .وقد أعلنت الصين
في يوليو/تموز الفارط (من سـنة  )2017عن
أهدافهـا التي ال ُت َط ْمئِن أميـركا .فقد ق َّررت أن
تصبـح من بيـن أفضل الـدول لسـنة .2020
وبحلول  ،2025س ُي ِّ
شـكل الـ َّذكاء االصطناعي
القـوة األولى فـي ّ
كل صناعتهـا .وفي غضون
 ،2030يتحتَّـم على الصيـن أن تكون «الرائدة
عالميا ً في مجال ال َّذكاء االصطناعي» .سـتكون
النتائـج هائلة ،ألن ال َّذكاء االصطناعي سـ ُيطبَّق
علـى كافة المجـاالت :من التربيـة إلى الصحة
ّ
وكل
مـرورا ً بالتجـارة ،فالشـؤون الماليـة
المجاالت االسـتراتيجية .وتوجد مسـبقا ً أرقام
تتحدَّث عن نفسـها في هذا االتجاه .وفي سـنة
َّ ،2017
أكـد تقرير للبيت األبيـض أن مجموع
صصت
المنشـورات العلميّـة الصينيّة التـي ُخ ِّ
للـ َّذكاء االصطناعـي تفوق مجمـوع نظيراتها
التي أنجزتهـا الواليات المتحـدة األميركية ،بل
الخاصـة بالتع ُّرف
إنـه في إحدى المسـابقات
ّ
إلى الوجـوه ()la reconnaissance faciale
فـازت خوارزميـة صينيـة بالمراتـب الثلاث
األولـى ،وذلـك أمـام غوغـل ،وميكروسـوفت
 ،Microsoftوفيسبوك...
َّ
مؤخـراً ،أوضـح «جيمـس لويـسJames -
 »Lewisمـن مركـز الدراسـات االسـتراتيجية
والدولي�ة(  (�Center for Strategic and In
 )ternational Studiesما يلي« :إن ّ
كل شيء
فـي متنـاول أيـدي الصينييـن ،فلديهـم دفتر
شـيكات ال يمكننـا منافسـته ،وإذا اسـتثمرنا

مالييـن ،اسـتثمروا مالييـر .ال يمكننـا إذن أن
نربـح مع وجـود مثل هـذا الفـارق .وحتى إذا
بلغـت ف َّعاليـة الصينييـن النصـف فقـط فإن
ّ
سـيظل « 500مقابـل  .»1ومـن َثـ َّم،
الفـارق
سـيتعيَّن على ترامب أن ينشـغل بهذه الحرب.
وهـو مـا ذهـب إليه الـون موسـك فـي قوله:
«الـ َّذكاء االصطناعـي أكثر خطـورة من كوريا
الشمالية».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان األصلي والمصدر:
ROMAIN CLERGEAT, L’intelligence artificielle : la
nouvelle frontière, LES DEUX SUPERPUISSANCES S’AFFRONTENT. L’ENJEU : LA MAÎTRISE DU
MONDE, Magazine Paris Match n° 3585 du 25 au 31
janvier 2018, pp. 64-74.
هامش:
ً
- 1صحافي وكاتب أعمدة فرنسي ،يعمل نائبا لرئيس تحرير
مجلّة باري ماتش .Paris match
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ُّ
التحكم
نحو ُمغاير ،عبر إثارة سؤال
نحن في حاجة إلى استعادة ديكارت على
ٍ
ِّ
تفكر؟ إلى سؤال
في الواسطة ال بواسطتها ،فقد انقلب سؤال :هل اآللة
ً
مقارنة
حول قدرة الدماغ على مسايرة وتُيرة عمل اآللة ،فهو ليس سريعًا
فعا ً
ال مثلها ،بل ال يقدر في كثيرٍ من األحيان على ما تقدر عليه .على
بها ،وال َّ
فلسفة القرن الجديد أن تعيد إذن سؤال الح ّريّة إلى مركز اهتماماتها ،لَع َّلها
تحكم فيه مع منجزات َّ
َّ
الذكاء االصطناعي التي
توجه اإلنسانية نحو تعامل ُم
ِّ
أصبحت واقعًا ال يمكن أن يرتفع.

جددًا..
ديكارت ُم َّ

من حكمة العقل إلى حنكة اآللة

()1

عبد الصمد زهور

اختراع َّ
الذكاء
االصطناعي
سيكون
أكبر حدث
في التاريخ
اإلنساني،
ومع األسف قد
يكون األخير،
إال إذا اكتشفنا
طريقة تُج ِّنبنا
مخاطره
ستيفن
هوكينج
48

َّ
أكـد «ديكارت  ،»René Descartesفي رسـالته
إلى مترجم «مبادئ الفلسـفة» ،أنها أشبه بشجرة
جذورهـا الميتافيزيقـا ،وجذعهـا الطبيعيـات،
وفروعهـا العلـوم األخـرى كالطـب ،الميكانيـكا
واألخلاق ،وهـي األكمـل ،ألنهـا تسـتلزم معرفة
بغيرهـا ،مثلمـا تسـتلزم ثمـار الفـروع وجـودا ً
سـابقا ً للجـذع والجذمور(.)2
للجـدة في
ول ّمـا كان ديـكارت واعيـا ً بتأسيسـه ِ
تاريـخ الفلسـفة ،عبر عـن كونه يقـود نهجا ً من
الضـروري أن يسـتمر الالحقـون فـي تطبيقـه
بجميـع المياديـن( ،)3فالصنعـة طويلـة لكـن
العمـر قصيـر .وهـو مـا حصـل بالفعـل ،حيث
َّ
شـكلت فلسفته واإلشـكاالت المعرفية والمنهجية
المرتبطـة بهـا ،أساسـا ً لكثيـر من الفلسـفات،
منهـا فلسـفة العقـل المعاصـرة التـي جعلـت
مـن إشـكالية عالقـة العقـل بالجسـد موضوعا ً
رئيسـيا ً لها ،حيث تتناولها في ّ
ظل المسـتجدات
الحاصلة في ميـدان العلوم المعرفية ،وتنظر في
انعكاسـاتها على الحيـاة المعاصـرة ،من خالل
مجـاالت علـى رئيسـها الـ َّذكاء االصطناعي ،من
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حيـث هـو محـاكاة للـذكاء اإلنسـاني الطبيعي،
عبـر برمجة حواسـيب آليّة ،باالرتـكاز على فهم
العمليَّات المعرفية التي يسـتخدمها اإلنسـان في
تأديتـه ألعمال توصـف بكونهـا ذكية(.)4
مـن هـذا المنطلـق سـننظر فـي الكيفيـة التي
سـاهم بها ديـكارت ،وعبـره الفلسـفة الحديثة،
في التأسـيس فلسـفيا ً لظهور ال َّذكاء االصطناعي
وتطـ ُّوره ،وسـيكون سـبيلنا إلـى تحقيـق هـذا
المبتغى هو إشـكالية عالقة العقل بالجسـد التي
يتضـح فيها ذلك بشـك ٍل مباشـر ،حيث سـننظر
فـي كيفية نقل ديكارت للفلسـفة من استشـكال
الروح إلى استشـكال العقل ،ونتتبع كيفية تط ُّور
هـذا النقـاش ليصير نقاشـا ً حول الدمـاغ ،ومنه
إلـى الجسـد فاآللـة ،من حيـث هي بـؤرة ال َّذكاء
االصطناعي.
من الروح إلى العقل
َّ
شـكلت فلسـفة ديـكارت مرحلـة انتقاليـة فـي
تاريـخ الفكـر األوروبي ،مـن عصر الظلام إلى
ّ
بالشـك الذي
عصـر التنويـر ،ارتبط هذا االنتقال

ً
ّ
والشـك حسـبه عملية
مدخلا لفلسـفته،
جعلـه
شـك فـي كلّ
ّ
منهجيـة تقـود إلـى اليقين ،لذلك
شـيء ،بما في ذلك روحانيات العصور الوسـطى
التـي جعلت اإلنسـان يحقـر الهنا لصالـح عالم
الهناك ،عبر اإلعالء من شـأن الروح على حسـاب
الجسـد .لقـد نقـل ديـكارت مركـز االهتمام من
الـروح إلـى العقل ،رغم أنه ا ّتبع سياسـة مهادنة
ضحى فيها بالجسـد لكـي ال ُتباد
مع الكنيسـةَّ ،
ثورته فـي مهدها.
نعـم؛ وجودنا حقيقـة ال يمكن ردّه إلى الجسـد،
والحقيقة ال يمكن أن تستدخل بواسطة الحواس،
بـل وجودنـا بالعقل وحـده ،إذ هو أعدل قسـمة
بيـن النـاسُ ،يمكننا من بلـوغ الحقيقـة التي ال
ّ
الشـك ،عكس الحواس التـي خدعتنا مِراراً.
تقبل
ِّ
إن األنـا ال ُمفكـر موجـود ،موجود كـذات عاقلة،
وليـس هـو تلـك المجموعـة مـن األعضـاء التي
ُتسـ َّمى بدنا ً(.)5
مؤسسـا ً فعليّـا ً لفلسـفة العقل
اُع ُتبِـر ديـكارت ِّ
الحديث�ة من قبل «واس�تفا ل �Jonathan West
 »phalفـي كتابه «مشـكلة العقل والجسـد The
 ،»mind-Body Problemmو«سورل �John Sear
 »leفي كتابه «العقل ،»Mind -ألنه أثار مشـكلة
العقـل والجسـد ،فـي كتابـه «التأمُّلات» سـنة
 ،1641واشـتغل عليهـا الالحقون عليـه ،لتصير
اليـوم مرتبطـة بمسـتجدات العلـوم المعرفيـة،
خصوصا ً علـم األعصاب والـ َّذكاء االصطناعي(.)6
لم تعد ماهية اإلنسـان مع ديـكارت ُتع ّرف بداللة
الـروح أو الجسـد ،بـل بالعقل باعتبـاره جوهرا ً
تجسـد ،يضمن للـذات هو ّية ثابتة ،وقد بيَّن
غير ُم ِّ
ذلك بمماثلته الجسـد بقطعة شـمع ،فهو عُرضة
للتغ ُّيـر ،أما العقـل فهو مصدر الثبـات واليقين،
الـذي يحصـل باتبـاع قواعـد المنهـج :البداهة،
التحليـل ،التركيـب ،المراجعـة( .)7بذلـك صارت
الـروح في خبـر كان ،وكانت هذه خطـوة ُمه َّمة
للسـير نحو تأسـيس فعلي للـ َّذكاء االصطناعي.
من العقل إلى الدماغ
انخـرط فالسـفة الحقبة المعاصرة في مناقشـة
فلسـفة العقـل الديكارتيـة على ضـوء تط ُّورات
العلـوم المعرفيـة ،خصوصـا ً علـم األعصـاب،
وأحصـوا بذلك عددا ً من مشـكالت فلسـفة العقل
لـدى ديـكارت ،ترتبـط فـي جوهرهـا باعتباره

للعقـل عنصـرا ً غيـر مادي ،فـي مقابل الجسـد
المـادي المتحيِّـز مكانيا ً (طول ،عـرض وعمق).
فقـد أكد أنه حتى لو انعدم الجسـد ،تبقى ماهية
الفكـر موجودة(.)8
هـذا القـول ينبغـي أن ُيقـرأ علـى ضوء سـياق
االنهيـار الذي عاشـته الكنيسـة ،فنحـن نعلم أن
ّ
كل انهيار لسـلطة عريقة يرافقه تسـلُّط شـديد،
فيمـا يشـبه إبريقـا ً يفـرغ ما فـي جعبتـه بك ٍّم
زائـد عـن المتو َّقـع كلّما قـرب فراغه.
لقـد حـاول ديـكارت إرضـاء الكنيسـة عندمـا
رسـخا ً
ضحـى بالجسـد ،ألنها أيضـا ً تحتقرهُ ،م ِّ
َّ
فلسـفة ثنائيـة ،شـبيهة بالثنائيـة الدينيـة التي
أقامتهـا بيـن الـروح والجسـد .غيـر أن ثنائيته
ليسـت ُمتط ِّرفـة ،بـل تكاد تكـون واقعيـة ،فقد
آمن بوجـود نقطة اللتقـاء العقلـي بالمادي هي
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الغـدة الصنوبرية بعد مراقبته لتشـريح جمجمة
بشر ّية .
هكـذا صـار العقـل لديه غيـر ممثِّل للـروح ،بل
فاعالً في الجسـد ،وهو ما اكتشفه علم األعصاب،
وأق ّر به «سـورل» معتبرا ً جميع العمليَّات العقليّة
نتيجـة لعمليَّات نيروبيولوجية ،تحدث في الدماغ
والجهاز العصبي المركزي.
لكـن بمـا أن ديكارت لـم يفصل في ذلـك ،نظرا ً
أيضـا ً للتطـ ُّور المحـدود لطـب عصـره ،اعتبـر
واضعـا ً لتمييـز بين المـادي والعقلـي ،ومختزال ً
للأول في الثاني ،بنـا ًء على مبدأ السـببية ،الذي
ينتهي إلى أسـاس ماهوي( ،هو الذات ال ُم ِّ
فكرة)،
غيـر أنـه فـي الحقيقـة أبقى المسـألة أساسـا ً
معرفيـا ً يمكـن مناقشـته وهو ما حصـل ،حيث
أكد «سـورل» أنه اعتبر أن للعقل وجودا ً مسـتقالً
َّ
عن الدماغ والجسـد ،وحاول ضرب هذه الثنائية،
قائالً بوجـود تأثير متبادل ،ففعل الجسـد يكون
بقـرار من الدمـاغ ،والعكـس ،لذلـك كان الوعي
بالنسـبة إليه محايثاً ،وإنما هـو دوما ً ذو طبيعة
ّ
حـل طبيعي
قصديـة مرتبـط بشـيء ما ،وهـذا
وواقعـي لمشـكلة العقـل والجسـد التـي تركها
ديـكارت ُمعلَّقـة عندما اختزل حديثـه عن الغدة
الصنوبرية ،مبقيا ً العقل أشـبه بعلبة سوداء على
َح ِّد تعبير السـلوكيين(.)9

لجعل
الروبوتات
عملية أكثر،
يجب إزالة
العيوب منها،
ولجعلها
حميمية ،يجب
أن تضاف إليها
العيوب!
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من الدماغ إلى الجسد
عندما ُنقِلَتْ اإلشـكالية الفلسـفية مـن العقل إلى
الدمـاغ ،وكان الدماغ جزءا ً من الجسـد ،أدَّى ذلك
ـر منذ العصور
إلعـادة االعتبار للجسـد الذي ُح ِّق َ
الوسـطى واعتبـره ديـكارت «مج َّرد آلـة» .نعم؛
هـو آلـة ،لكنها لـم تعـد موضوعـا ً للتحقير ،بل
صارت عاقلـة ُم ِّ
فكرة.
إننـا ينبغـي ّأل نحـزن علـى كلب صدمتـه عربة
أكثـر مـن حزننا علـى العربة نفسـها ،كمـا أننا
ينبغـي ّأل نجـزم بأننـا نشـاهد أناسـا ً بمجـ َّرد
رؤيتنـا لقبعـات ومعاطـف ،فقـد تكـون مج َّرد
آالت وضعـت لهـا لوالـب .هكـذا تكلَّـم ديكارت
رسـخ ثنائيته الشـهيرة .أما اليـوم فيمكن
وهو ُي ِّ
أن نقـول العكـس ،لقـد صـار الوعـي قابعا ً في
تجسـدنا ،والجسـد حامالً
الجسـد ،صار العقل ُم ِّ
للخبرة ،وأصبحنـا أمام ثنائيـة فينمومينولوجية
جديـدة ،هـي ثنائيـة المـادة ال ُممتـدة ،والمادة
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ال ُم ّ
فكرة.
مهَّـد ذلـك الطريـق إلعـادة االعتبـار للجسـد
البيولوجـي ،بمـا في ذلك جسـد الحيـوان ،إذ له
دمـاغ شـبيه بدمـاغ اإلنسـان ،فالقصديـة اليوم
تعتبـر مشـتركة بيـن اإلنسـان والحيـوان ،لهـا
تجـ ٍل بسـيط كالجوع ،وتجـ ٍل َّ
مركـب كاإليمان،
ّ
وكل حالـة قصدية لها مضمون ونمط نفسـيان،
ولهـا طابـع بيولوجي مرتبـط بالدمـاغ ،ومن ث َّمَ
بالجسد ( . )10
لذلـك سـتظهر في الحقبـة المعاصرة فلسـفات
الجسـد ،التي حاولـت النظر فـي اإلمكانات التي
يمكـن أن ُيولِّدهـا االهتمـام بـه ،وسـيتم في هذا
السـياق نقل االهتمام من الجسد البيولوجي ،إلى
الجسـد االصطناعي (الروبوت) ،فما دام الجسـد
فكـر ،فاآللـة أيضا ً يمكـن أن ُت ِّ
ُي ِّ
فكـر ،أو لم ْ
يقل
ديـكارت أن الجسـد مج َّرد آلة؟
من الجسد إلى اآللة
أدَّى االهتمام المتزايد بالجسد ،وبالدماغ باعتباره
جزءا ً من الجسـد ،وبمـا رافقه من تطـ ُّور تقني،
إلـى طـرح سـؤال مركـزي فـي حقـل الـ َّذكاء
االصطناعـي ،مرتبط باختبار تورينـغ Turing؛
أي سـؤال :هل اآللـة ُت ِّ
فكر؟
قامت في سـياق البحـث عن اإلجابـات الممكنة،
مماثلـة بيـن العقـل الطبيعـي واالصطناعي؛ أي
بيـن أسـاليب التفكيـر وإنتـاج الخطـاب ،وبين
الخوارزميات والمنطق الذي تشـتغل وفق قواعده
اآللة ،خصوصا ً بعـد أن صار ُمتعدِّد القيم ،ونظر
كحاسـوب طبيعي،
في هذا السـياق إلـى الدماغ
ٍ
كدمـاغ اصطناعي.
وإلى الحاسـوب
ٍ
ارتبطـت هـذه االجتهـادات بالعلـوم المعرفيـة،
خصوصـا ً علـم األعصـاب وبميـدان الـ َّذكاء
االصطناعـي ،حيث افتـراض رواده وجود تماثل
بيـن العقـل والبرنامج ،وبيـن المـخ والمك ِّونات
الصلبة للحاسـوب ،فظهرت نزعة فيزيائية مثَّلها
«كارل هيمبل ،»Carl Gustav Hempel -وأخرى
طبيعيـة بيولوجيـة ،مثَّلهـا «سـورل» ،وتمـت
العـودة مـن جديـد لديـكارت ،في أفق مسـاءلة
هذه الطموحـات ،التي تحاول تعويض اإلنسـان
فـي جميع المجـاالت ،ليصير مجـ َّرد ُم ِّ
تحكم في
األزرار(.)11
صـار هذا الطمـوح اليوم واقعا ً ملموسـاً ،وانتقل

مركـز االهتمام فعالً من الجسـد إلـى اآللة ،وهو
مـا ولَّد مشـكالت فلسـفية جديدة ،جعلـت اآللة
في قلب فلسـفات القـرن الجديد.
ديكارتية جديدة
َّ
فشـكلت
أثـار ديكارت مشـكلة العقل والجسـد،
أساسـا ً معرفيـا ً للنقاشـات الدائـرة فـي ميدان
العلـوم المعرفيـة والـ َّذكاء االصطناعـي ،كمـا
أدَّى ربطـه للمعرفـة بالمنهج القـادر على جعل
َّ
يتحكـم فـي الطبيعـة ،إلـى مشـكالت
اإلنسـان
ُّ
فلسـفية جديـدة ،حيـث انتقـل أمـل التحكـم
بالواسـطة ،إلى ُّ
تحكم الواسـطة باإلنسان ،فصار
فاقـدا ً للح ّر ّيـة أمـام التقنيـة وطموحـات ال َّذكاء

االصطناعي ،وهو مـا نبَّه إليه فيلم «الماتريكس-
 »The Matrixعلـى سـبيل المثال.
لقـد تح َّولـت العالقـات اإلنسـانية ،إلـى عالقات
بين اإلنسـان واآللـة ،وصار العقـل الطبيعي أ َ ّ
قل
فعالية أمام الحاسـوب ،خصوصـا ً بعد أن تط َّور
المنطـق الصوري ليصيـر ُمتعدِّد القيـم ،وقريبا ً
من منطق الخطاب الطبيعي والتفكير اإلنسـاني.
أظهـر الـ َّذكاء االصطناعي قدرة عجيبـة لآللة على
ّ
حـل المسـائل ال ُمع َّقـدة التـي تأخذ من اإلنسـان
زمنـا ً طويالً ،بل يسـتحيل عليه حلَّهـا أحياناً ،وهو
مـا ُينـذر بـزوال زعـم ُّ
تحكم اإلنسـان فـي اآللة،
ليصير مندهشـا ً أمـام إنجازاتهـا الال ُمتوقعة على
َح ِّد تعبير «دانيل دينيـت(.»Daniel Dennett )12
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ومطوري
لم ينت ِه الحوار بين الفالسفة
ِّ
البرامج بعد ،لكن َّ
الذكاء االصطناعي،
يفاجئنا في ّ
يوم بجديد ،إنه يمضي
كل
ٍ
بخطى مدهشة ،تلجم أرواحنا وعقولنا،
المتو َّقع ،أننا سنمضي وراءه
لهذا ،فمن ُ
مغمضي األعين.

أبعد من
حلم
ُ
الفالسفة!
سيد الوكيل
بـدءا ً من (فرنكنشـتاين) إلى (أوديسـا الفضاء)
تحمـل أفلام الخيـال العلمـي نبـوءة مفزعـة
لمسـتقبل البشـر ّية .وفـي ّ
كل تص ُّوراتنـا عـن
الـ َّذكاء االصطناعـي وصـوره ،يبـدو األمـر أكثر
تعقيـدا ً من وجهـة النظر الفلسـفية .ففي الوقت
الـذي يعـد فيـه المسـتقبل بإمكانـات مدهشـة
بيـن يـدي اإلنسـان ،فتتزايـد رغبته فـي التقدُّم
بخطى سـريعة ،نحـو تنمية الـ َّذكاء االصطناعي
وتطويعهـا ّ
لحل مشـاكل ُمؤ ِّرقة مثـل :االقتصاد،
والصحـة .نجد مـن ُي ِّ
حذر مـن هيمنة
والمنـاخ،
َّ
(األتمتـة) علـى الحيـاة اإلنسـانية ،التي سـوف
تفضي إلى (تشـيؤ اإلنسان) واسـتعباده لصالح
اآللـة .فضالً عن مشـكالت أخرى ُم َّ
ؤكـدة ،تتعلَّق
بتفشـي البطالـة ،وتغ ُّيـرات نوعيـة فـي طبيعة
52
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الحـروب ،تسـمح لألكثـر امتلاكا ً للتكنولوجيا،
بانتصـارات حاسـمة و ُمد ِّمرة.
مثـل هكـذا تص ُّورات عن المسـتقبل ،تـؤدِّي إلى
انخفـاض معنـى الحيـاة .غيـر أن أخطـر هذه
التصـ ُّورات ،يدخـل  -حتـى اآلن -فـي نطـاق
الخيـال العلمـي أكثـر منه شـأنا ً فلسـفياً .ومع
ذلـك ،فمط ِّورو ال َّذكاء االصطناعي ال يسـتبعدونه
علـى اإلطلاق .فمـاذا لـو نجحـت مجموعة من
أنظمـة الـ َّذكاء االصطناعـي في تطوير نفسـها
ذاتيـاً ،حتى اسـتقلَّت عـن هيمنـة صانعيها من
البشـر؟ وما المدى الذي يمكـن أن يصل إليه هذا
التطـ ُّور الذاتـي؟ هل هـو محـدود أم ال نهائي؟
ثـ ّم ماذا عن طبيعـة الوجود اإلنسـاني ،ومعناه؟
أسـئلة في َح ِّد ذاتها مقنعة ،ومنطقية بقياسـات

العقل البشـري ،فحركية (الـدارات) اإللكترونية،
أسـرع مالييـن الم َّرات مـن (دارات) كيمياء المخ
البشـري .صحيـح أن الحواسـيب والروبوتـات،
صنـع أدمغتنا ،لكن
ُت َغـ َّذى حتى اآلن ببرامج من ُ
طمـوح اإلنسـان لصنع حواسـيب فائقـة القدرة
ال يتو َّقـف .عندئـذ ،فإن فـارق السـرعة المذهل
فـي حركيـة الدارات ،سـيعوق سـيطرة البشـر
علـى اآللة .ومـن ناحية أخـرى ،فـإذا كان المخ
البشـري يحمل  300مليون وحدة عمل مستقلّة،
تعمل فيمـا بينها على نح ٍو متكامـل ،فإن برامج
مخا ً
المحـاكاة اإللكترونيـة ،يمكنهـا أن تصنـع ّ
ً
مماثلا للمـخ البشـري مـن حيث طبيعـة عمله،
ولكنـه سـيكون متطـ ِّورا ً ماليين المـ َّرات بفضل
فـارق السـرعات في حركيـة الدارات.

تـرى الفلسـفة :أن الحركيـة البطيئـة لكيميـاء
المخ البشـري ،مص َّممة لتناسـب بيئته الطبيعية،
وإمكانـات جسـده واحتياجاته لبقـاء النوع مثل
أي كائـن آخر ،كما أنها تناسـب محيطه الثّقافي
والمعرفـي ،ومن َثـ َّم فهي تتطـ َّور بيولوجيا ً على
نحـو مناسـب لهـذه اإلمكانـات ،حتـى أن المخ
البشـري ،لـم يسـتخدم حتى اآلن ،سـوى نسـبة
محـدودة جـدا ً مـن إمكاناتـه ،ربمـا يدخرهـا
للمسـتقبل ،ولكن علـى المسـتقبل ّأل يأتي اآلن،
المسـتقبل هو المسـتقبل ،فحتى طفرات التح ُّول
في التاريـخ البيولوجي ،كانت تحدث عبر ماليين
السـنين .لماذا علينا أن نعبث بإيقـاع الزمن ،إنه
الضابـط األول لوجودنا؟
ما سـبق ُيشير إلى الجانب المعتم في العالقة بين
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السؤال حول
قدرة الروبوت
على التفكير
ليس هو
المهم ،وإنما
في مدى قدرته
على السباحة!
ويبي
ديكسترا
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اإلنسـان والمسـتقبل في ّ
ظل ال َّذكاء االصطناعي.
إن ما سـوف تنتجه اآللة فائقة الـ َّذكاء ،لن يكون
ُّ
التحكم
فـوق قـدرات البشـر علـى اسـتيعابه أو
فيه وحسـب ،بل سيطيح باإلنسـان إلى نكوصية
تاريخيـة قـد ال يخـرج منهـا .أعني أن اإلنسـان
سـيكون بالنسـبة إلـى الروبوت ،بمثابـة حيوان
بالنسـبة لنا اآلن .سـيكون الحال هكذا :الروبوت
فائـق القدرة وذكي ،واإلنسـان كائـن في الدرجة
الثانيـة ،لم يعد صالحا ً ّإل للسـخرة ،ويحتاج إلى
الترويـض .هذا تص ُّور ُمفزع ،وفيه شـطط ،لهذا
أسـميته بالجانـب ال ُمعتـم ،ومع ذلك فلا يمكن
أن نمنع أنفسـنا مـن التفكير فيه.
نحـن ال نعرف ،كم من القرون عاشـها اإلنسـان
قبل ابتـكار الكتابـة!! لكننا نعرف قدر تسـارع
المعرفـة بعدهـا ،ومـن َثـ َّم فقد تطـ َّورت الحياة
بنسـب متضاعفة عما كانـت عليه من
اإلنسـانية
ٍ
قبـل .والواقع ،أن ما وصلنـا إليه اآلن من حضور
ف َّعـال للذكاء االصطناعي فـي حياتنا ،هو حصاد
عصـور الكتابة ،التي سـمحت لنا على مدى آالف
السـنين ،بتوثيـق المعرفـة ،وإمكانيـة حفظهـا
ومراجعتهـا ،ومـن َث َّم البنـاء عليهـا ،وتطويرها.
هـذه العمليّة التي تم ّر بمراحـل ُمتعدِّدة وبطيئة،
هـي التي ُنسـ ِّميها تاريخ العقل الفلسـفي ،وهي
المـرادف لتط ُّور الحضارة اإلنسـانية ،كونها من
صنع اإلنسان.
ُ
فـي الفكـر الفلسـفي ،يمكـن قيـاس المحتمـل
على ال ُم َّ
ؤكد في التجربة اإلنسـانية ،أي أن نسـبة
المغامـرة في التفكير البشـري محـدودة وآمنة.
كمـا أن الفروقـات واإلمكانـات بينهـا واضحـة،
ومحسـومة ،ومميِّـزة ّ
لكل فـرد مثـل البصمة أو
ً
مثلا :يمكننـا أن نعـرف إذا ما كانت
األسـلوب.
ً
هـذه اللوحـة منسـوبة لـ«فـان جوخ» فعلا أم
ّ
فلـكل فنَّـان أسـلوب مميَّز يـدل عليه،
مز َّيفـة؟
لكـن ..مـع دقـة برامـج المحـاكاة التـي يتقنها
الـ َّذكاء االصطناعـي ،فـإن األصـل والصـورة
يصبحـان شـيئا ً واحداً ،وربما سـتصبح الصورة
هـي األصـل .هـذا تعبيـر مختصـر عـن متاهة
الـ َّذكاء االصطناعـي ،التي سـيواجهها اإلنسـان.
ِّ
ويحذر منها الفالسـفة ،وهـم يتكلَّمون عن نهاية
اإلنسانية.
ً
َّ
طابعـات الــ ( )d.3تمكنت مؤخـرا من صناعة
قلـب إنسـاني يعمـل بكفـاءة ال محـدودة .لدى
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الكثيريـن من البشـر طموح ألن يغيِّـروا قلوبهم
بعـد سـن األربعيـن ،أن يملكـوا قلوبـا ً شـابة.
المشكلة ،أن طموح اإلنسـان للخلود ،واستجابته
لغرائزه ،يجعالنه مسـتعدا ً للتنـازل عن فردانيته
التـي تميِّزه كذاتٍ إنسـانية بيـن ّ
كل الموجودات.
الـذات ،الواقع ،األنا ،اآلخر ،هـذه مفردات أنتجها
العقل الفلسـفي ،وهـي اآلن مع َّرضـة لالنقراض
أ يضا ً .
اإلنسـان مسـتعد للتغاضـي عـن ّ
كل المخاطـر
التـي يحملها لـه مسـتقبل الـ َّذكاء االصطناعي،
وهـو يمضي بخطى أسـرع مـن تو ُّقعاتـه .ففي
خلال خمسـين عاماً ،قطـع الـ َّذكاء االصطناعي
مرحلتين من التط ُّور ،بـدأ من الواقع االفتراضي،
إلـى الواقـع ال ُمعـ َّزز ،وهـو اآلن يعمـل جد ّيـا ً
ليصبـح هـو الواقـع نفسـه ،دون االلتفـات إلى
ماليين البشـر الذين يعيشـون تحـت خط الفقر،
ويعانـون المرض؟ لماذا ال ننتهي من مشـكالت
اإلنسان أوالً؟
َّ
تتحطم آمال الفالسـفة المناهضين النتصار
هنـا
التكنولوجيـا .يجـب أن نعتـرف بذلـك :التفكير
الفلسـفي عبـر تاريخـه ومراحلـه لـم ينجح في
خلـق اليوتوبيا التـي طالما وعدنا بهـا ،بل حتى
لـم ينقذنا مـن الفقر ،والحـروب ال ُمد ِّمـرة ،فيما
يعدنـا الـ َّذكاء االصطناعـي بقدرته علـى التنبؤ
ّ
والصحة
وحل مشاكل الغذاء
بالزالزل واألعاصير،
َّ
والطاقـة وغيرها ،بل وسـيجعل المسـتقبل الذي
يبـدو بعيـدا ً جـدّا ً هنـا واآلن .يضمن لنـا ال َّذكاء
االصطناعـي أن يطـ ِّور روبوتـات فائقـة القدرة
ّ
لحل مشـاكلنا ،وسوف تشاركنا في مكاتب عملنا،
وبيوتنـا ،ويمكنهـا أن تقوم بالجراحـات الطبية،
أمان عاليـة ،وقد تتقن
وقيادة السـيارات بنسـبة ٍ
التسـ ُّوق ،وإعداد الطعـام ،وتربيـة أطفالنا ،كما
يمكـن أن تختـار لنـا  -عبـر حسـابات دقيقة-
شـريكة حياتنا المناسـبة .يا له من عالم سـعيد
 ،يقـول مطـ ِّورو الـ َّذكاء االصطناعي ،إنـه األمل
الوحيـد ،فـي جعـل األرض كلّها يوتوبيـا ،أروع
مـن تلك التـي حلم بهـا الفالسـفة .فيمـا يقول
الفالسـفة :لكـن حضـور اآللـة فـي المسـتقبل
سـيزيح اإلنسـان جانباًّ ،
بكل أسـف ..إنها نهاية
اإلنسانية.
تاريخيـاً ،اإلنسـانية بـدأت فـي التقلُّـص فعلاً
مـع بدايـة الثـورة الصناعيـة ،وهي اآلن تسـرع

الخطـى نحـو نهايتها ،مـا الذي علينـا أن نفعله
يحل ال َّذكاء االصطناعي ّ
إذن ،عندما ّ
كل مشاكلنا؟
ّ
يحـل الروبوت مكان األصدقـاء وزمالء العمل
أو
ورفاق المدرسـة وح َّراس العقـارات..؟ هل علينا
التفـ ُّرغ لمراقبـة ماليين الحواسـيب وهي تصنع
الحيـاة لنا دون أن نعرف كيـف؟ ولماذا؟ الواقع
لـن يكـون واقعـا ً عندئذ .سـتكون الحيـاة أقرب
إلـى فيلـم نشـاهده ،وربما يكـون لنا فيـه دور
َّ
نتحكم فيـه .هذا بالضبط
محـدود ،ال يمكننـا أن
مـا أفـزع (جيـم كاري) في فيلم (ترومان شـو)
عندما اكتشـف أن حياته كلّها كانت مج َّرد عرض
مؤسسـة ال يعـرف عنها أي
تليفزيونـي ،تديـره َّ
ِّ
شـيء ،حتى أن زوجته ،كانـت مج َّرد ممثلة تقوم
بـدور زوجتـه .أي أن الواقـع ال يقع فعالً.
يعتـرف المبرمجـون ،ومطـ ِّورو النظـم فـي
الشـركات الكبـرى ،بمـأزق إنسـان المسـتقبل.
ّ
بـكل أسـف ،لقـد انطلق القطـار ،وال
يقولـون:
ّ
توجـد كوابـح .فث ّمـة تقنيـون فـي كل أرجـاء
العالـم ،يمكنهـم بإمكانات بسـيطة ،أن يتح َّولوا
إلـى مبرمجين ،وربما يكونون أكثـر جرأة وذكا ًء
منّا ،وهناك إمكانيـة أن يط ِّوروا دوائر إلكترونية،
تعمـل في جميع المجـاالت ،وتتواصل فيما بينها
ّ
لحـل المشـكالت ،تقـوم علـى تحليـل البيانات،
والخـروج بنتائـج مبتكـرة فـي ّ
كل مـ ّرة .وبهذا
المعنـى سـيكون لدينـا مجتمع متفاعـل ذكائياً،

وال منـاص مـن التعامل معـه .ومع ذلـك فلدينا
تصـ ُّورات بديلـة أكثـر أمناً ،ال تقـوم على تحليل
البيانات فحسـب ،واتخاذ قـرارات عملية ودقيقة
كتلك التـي نحتاجها في البورصـات ،بل يمكنها
أن تبـدي شـيئا ً مـن ذكاء المشـاعر التـي يتمتَّع
بها اإلنسـان.
ِّ
يمكن مثالً زرع شـريحة في رأس اإلنسان ،تمكنه
مـن التفاعل مـع أنظمـة الـ َّذكاء المختلفة ،ومع
َّ
يتحكم فيهـا ،بحيث تحفظ له
ذلك ،يسـتطيع أن
آليات عمل المخ البشـري عنـد الحاجة .وفي هذه
الحالةّ ،
يظل اإلنسـان متمتعا ً بذكاء المشـاعر .ال
بأس ،فذكاء المشـاعر هو الذي يكسـب الحضارة
إنسـانيتها .هـو الـذي يجعلنا نبتسـم فـي وجه
طفـل ال نعرفـه ،أو نرمـي طـوق نجـاة لمهاجر
غيـر شـرعي يتع َّرض للغـرق .يمكـن أن تصبح
الحيـاة مثاليـة إذا شـئنا .كمـا يمكـن أن نجـد
ّ
بـكل عمليّاته على
طريقة لتحميل المخ البشـري
الحاسـوب ،وفي هذه الحالة ،سـيعمل الحاسوب
وفق طريقـة تفكيرنا ،سـلبا ً وإيجاباً.
لكن معنى هذا أن األشـرار من البشـر ،سيملكون
قـدرات خارقـةُ ..ت ِّ
مكنهـم من مضاعفة شـ ّرهم
لمالييـن المـ َّرات ..أي يوتوبيـا يمكـن أن تكـون
إذن؟!
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ً
نقرة واحدة على لوحة المفاتيح للحاسوب ،يعني البدء في تأسيس عالقة تفاعلية
أن تنقر
جسد َّ
الذكاء االصطناعي ،وأكثر من ذلك ،يستطيع الحاسوب
ي
الذي
والحاسوب
ذاتك
بين
ُ ِّ
يتعود على لمساتك ونقراتك باعتبارها اختيارات واتجاهات
وهو مز َّود بشبكة اإلنترنت أن
َّ
تُع ِّبر عن ميوالتك ومشاعرك…

رفقاء اصطناعيون
وحوسبة وجدانية
منري برقاد
َتعـجُّ العديـد مـن الشـبكات ومواقـع اإلنترنت
والكتـب والدراسـات العلمية بموضـوع ال َّذكاء
االصطناعـي وحضـوره فـي عالمنـا ،ويعـود
سـبب ذلـك ،إلـى هـذا الزخـم اآللـي والتواجد
الكثيـف لجملـة من األدوات واألنظمـة واألجهزة
اإللكترونيـة من حولنا وانتشـارها الواسـع في
56
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شـتَّى المجاالت التـي ُت ِّ
ؤطر سـلوكاتنا وثقافتنا
وعيشـنا .وهذا ما يجعـل المرء أحيانا ً يتسـاءل
يتجسـد فيما
عن سـ ّر هذا االمتداد العلمي الذي
َّ
ُيسـ َّمى بالـ َّذكاء االصطناعي.
يعود تاريخ اسـتعمال لفظ الـ َّذكاء االصطناعي
إلى سـنة  1955على يـد العالم األميركي «جون

مكارثـي ،»John Mccarthy -الذي برع كثيرا ً
فـي مجال الحاسـوب ،إذ حصل عام  1971على
جائزة تيورنج لمسـاهماته الكبيرة في تأسـيس
علـم الـ َّذكاء االصطناعـي ،حيـث ُيع ِّرفـه بأنـه
«علـم وهندسـة صنـع آالت ذكية»( .)1سـيتط َّور
هـذا المفهـوم كثيـرا ً في حقـب الحقـة على يد
باحثين وعلماء ،خصوصا ً مع الدراسـات العلمية
التي قدَّمهـا الباحث والعالم «آالن بونيه» سـيما
فـي كتابه الشـهير «الـ َّذكاء االصطناعي ،واقعه
ومسـتقبله» والذي ُترجم فور نشـره بالفرنسية
إلـى اللّغة اإلنجليزية وبعدهـا إلى اللّغة العربيّة.
ويعـ ِّرف «بونيـه» الـ َّذكاء االصطناعـي أنه علم
يهـدف إلـى «فهم طبيعـة ال َّذكاء اإلنسـاني عن
طريق عمل برامج للحاسـوب اآللـي قادرة على
محاكاة السـلوك اإلنسـاني ال ُمتسـم بال َّذكاء»(،)2
و ُيثيـر «بونيـه» نقطـة مثيرة بخصـوص قدرة
برامـج ال َّذكاء االصطناعي على اسـتخدام رموز
شـكل نقضا ً صارخا ً
غيـر رقميّة ،وهي في هذا ُت ِّ
للفكـرة السـائدة أن الحاسـوب ال يسـتطيع أن
يتناول سـوى األرقام.
هنـاك بعـض التكهنـات الحاصلـة بخصـوص

إحـداث هـذا التراكـم العلمـي المعرفـي
والتكنولوجـي الواسـع في ميـدان تطوير آليات
وأنظمة ال َّذكاء االصطناعـي الفائق ،فالعديد من
العلمـاء والباحثيـن وال ُن َّقاد واإلبسـتيمولوجيين
ُي ِّ
ؤكدون بأن ال َّذكاء االصطناعي سـوف يسـيطر
علـى العالم فـي المسـتقبل القريـب ،وذلك من
حيث الحضـور القوي واالكتسـاح المهول الذي
تعرفـه هـذه األنظمـة الذكيّة فـي حياتنا.
إن تطويـر الوسـائل التكنولوجيـة الرقميّـة
االصطناعيـة أصبـح يتَّجـه نحو معرفـة الذات
اإلنسـانية أكثر ،وسبر وكشـف بعض مشاعرها
الوجدانيـة حتـى وإنْ كان بصـورة تقريبيـة
وصفيـة ،مثـال ذلـك ،أن أحـد فـروع الـ َّذكاء
االصطناعـي بـدأ بدراسـة كيفيـة أن يكـون
الوكيـل االصطناعـي ربما قـادرا ً علـى التعامل
مـع المشـاعر اإلنسـانية ،ويعـرف هـذا الفرع
باسـم «الحوسـبة الوجدانيـة».
يحضر ال َّذكاء االصطناعي عبر توظيف مجموعة
مـن األنظمـة اإللكترونيـة التـي غايتها تيسـير
ومساعدة اإلنسان في قضاء أغراضه وحاجياته،
خصوصا ً األشـخاص الذين فـي وضعية إعاقة،
الذين يحتاجون إلى وسـائل أكثر والتن ّقل للقيام
بمهام أساسـية ،تماما ً مثل «النظام المعمول به
في المملك�ة المتحدة المعروف باس�مMot�« «:
 »ability Schemeن( ،)3هذا النظام يسـاعد على
إتاحة جو من األداء السـليم لألشخاص المعاقين
فـي فرصة امتالك واسـتئجار كراسـي ُمتح ِّركة
تعمـل بمح ِّرك اصطناعي مـع اختيارات ُمتن ِّوعة
فـي الوظيفة لقضاء ما يحتاجه الشـخص حتى
وإنْ لم يك ْن بصـورة كلّيّة.
التفاعل البشري االصطناعي ()HCI
نلمـس التأثيـر الواضـح لتكنولوجيـا الـ َّذكاء
سـمى بـ«التفاعل البشري
االصطناعي في ما ُي َّ
االصطناعـيHCI) «Human Computer -
 ،)Interactionفـأن تنقـر نقـرة واحدة على
لوحـة المفاتيـح للحاسـوب ،يعنـي البـدء في
تأسـيس عالقـة تفاعلية بين ذاتك والحاسـوب
جسـد الـ َّذكاء االصطناعـي ،وأكثر من
الـذي ُي ِّ
ذلـك ،يسـتطيع الحاسـوب وهو ُمز َّود بشـبكة
اإلنترنـت أن يتعـ َّود علـى لمسـاتك ونقراتـك
باعتبارهـا اختيـارات واتجاهـات ُتعبِّـر عـن
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ميوالتك ومشـاعرك أحياناً ،فالسـعة التخزينية
للحاسـوب تتزايد بوثيرة مذهلة يستطيع معها
معرفـة مـا تريـد أحيانـاً ،وذلـك عبـر منحك
األشـياء ال ُم َّ
فضلـة لديك من صـور وروابط أو
أشكال.
ّ
إن تفاعل اإلنسـان مع الحاسوب سيعرف طفرة
نوعيـة منذ والدته في «أوائـل ثمانينيات القرن
تخصصي ضمن
الماضـي ،حيث بـدأ كمجـال
ُّ
علـوم الحاسـوب محتضنـا ً العلـوم المعرفيـة
وهندسـة العوامل البشـر ّية»( ،)4حيث سيتط َّور
فـي الوقـت الراهـن ألبعد مـا يتصـ َّوره إدراك
البشـر ،ففـي ّ
كل لحظـة يشـهد التاريخ ميالد
اختراعـات جديـدة ،وهـذا مـا يجعـل الباحث
58
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والعالـم « »JOHN M. CARROLLيعتبـر
أن هـذا المجـال الـذي يجمـع بيـن اإلنسـان
والحاسـوب ،عـرف تن ُّوعـا ً وتجـاوزا ً لجميـع
توسـع بسـرعة ليشـمل التص ُّور
الحدود ،حيث ّ
ونظم المعلومات واألنظمـة التعاونية وعمليَّات
تطويـر النظم وغيرهـا من مجـاالت التصميم،
لذلـك نـراه انتقـل مـن التطبيقـات المكتبيـة
الحاسـوبية ليشـمل األلعاب والتعليم والتجارة
والصحة والتطبيقات الطبيّة والتخطيط لحاالت
َّ
الطوارئ.
لقـد اسـتطاعت تكنولوجيـا المعلومـات
واالتصـاالت اختـراق العديـد مـن الظواهـر
الجوهريـة مثل الثِّقة ،الخصوصية ،الشـفافية،

ح ّر ّيـة التعبيـر ،والعالنيـة وحقـوق الملكيـة
الفكر ّيـة واالحترام وسـيادة القانـون ،وهذا ما
يبـرز من خلال التفاعـل القوي بين اإلنسـان
والحاسـوب الـذي يتخـذ أبعادا ً عِـدّة من حيث
الرغبـة فـي تقليـص الهـ ّوة بيـن العالميـن
وجعلهمـا وجهـا ً واحداً.
نحـن نعيش داخل مجتمع معلوماتي تربطنا به
صلات وأشـكال ُم َّ
ركبة من التواصـل والتبادل
والتفاعـل ،ننتقـل ببرامج الـ َّذكاء االصطناعي
من مسـتوى الوسـائل الى مسـتوى الذوات أو
الكائنـات التـي تحمل معنى ،فالحاسـوب كآلة
ذكيّـة أصبحت تربطنا به أواصـر الصداقة من
حيـث التفاعـل واإلجابة عـن التسـاؤالت التي
نطرحها .إننا نصبح كائنات معلوماتية تتنشـق
صورا ً وأشـكاال ً وعبارات إلكترونية ورقميّة في
العديد مـن األحيان.
الحديـث عن ال َّذكاء االصطناعي اليوم ،يقود إلى
الوقـوف على أبرز تمظهرات وتجلِّيَّات حضوره
الف َّعـال في حياة اإلنسـان ،فالعصر اآلني الذي
تسـود فيـه تكنولوجيا المعلومـات واالتصاالت
الرقميّـة بشـك ٍل ممتـد ،أدَّى إلـى ابتـكار مـا
ُيسـ َّمى بالرفقـاء االصطناعييـن ،وهـم أنـواع
العناصـر الوسـيطة الذكيّة التي تسـتخدم في
حياتنـا في مجـال الرعاية الصحيّـة والصناعة
واألعمال التجاريـة والتعليم والترفيه والبحوث.
كمـا أن الرفقـاء االصطناعيين ،حسـب الباحث
«لوتشـيانو فلوريـدي»« ،قـادرون على درجة
مـا مـن التع ُّرف علـى الـكالم ومعالجـة اللّغة
الطبيعيـة حتـى يكونـوا مؤنسـين ،لدرجة أن
َّ
يتمكنـوا من التواصل بنجاح مع المسـتخدمين
ً ()5
اآلدمييـن ،وأن يكونوا مهـرة معلوماتيا» .
ومـن أمثلـة الرفقـاء االصطناعييـن ،كمـا
يوردها لوتشـيانو فلوريدي  :األرنب الالسـلكي
«نابازتـاغ ،»Nabaztag -الروبـوت العالجـي
«بـارو »Paro -الذي له شـكل صغـار حيوان
الفقمـة عديمـة اآلذان ،والروبـوت «كاسـبار-
 »Kasparالـذي فـي حجـم الطفـل وشـبيه
بالبشـر ،والدميـة التفاعليـة «بريمـو بويـل-
 .»Primo Puelهـذه األشـكال االصطناعيـة
التـي أصبحت ُت ِّ
شـكل رفيقـا ً قريبا ً مـن الذات
اإلنسـانية ،تحضر وتنتشـر بشـك ٍل واسـع في
المجتمعـات العلميّـة أكثـر مـن المجتمعـات

ّ
يقـل فيهـا الحضـور البـارز
اآلخـرى التـي
للشـبكات العلميّة والمعلوماتيّة والتكنولوجيّة.
إن الرفقـاء االصطناعييـن كمثـال أوضـح عن
التطـ ُّورات الحاصلـة فـي مجـال تكنولوجيـا
فسـر بحث اإلنسـان في
المعلومـات الذكيّـة ُي ِّ
َّ
عالقتـه بمحيطه إلـى أن ُيسـيطر ويتحكم في
تفاصيـل حياتـه بدقة ،وذلـك عبـر تنازله عن
مجموعـة من الوظائـف الحياتيـة لصالح آالت
ال َّذكاء االصطناعي التي تتط َّور باستمرار ،وهذا
ما جعـل الباحث «لوتشـيانو فلـوردي» يعتبر
أن الرفقـاء االصطناعيين قـد يتط َّورون باتجاه
تخصصين،
الدخـول إلـى وكالء حاسـوبيين ُم ِّ
مك ِّرسـين لمهـام معلوماتية ُمحـدَّدة ،متبعين
في ذلـك اتجاهات التط ُّور التـي طرأت بالفعل
علـى صناعـات تكنولوجية أخـرى .إنها طفرة
تأججـة تتجه باإلنسـانية الـى طفرة
علميّـة ُم ّ
جديـدة وعميقة.
هوامش:
 - 1رمـاح الدلقمونـي ،الـ َّذكاء االصطناعـي :مـا
هـو؟ ومـا أبـرز مظاهـره؟ موقـع الجزيـرة ،علوم
وتكنولوجيـا .04/05/2016 .الرابـط:
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology 04/05/2016.
 - 2آالن بونيه ،ال َّذكاء االصطناعي ،واقعه ومستقبله،
ترجمـة علـي صبـري فرغلـي ،المجلـس الوطنـي
للثقافـة والفنـون واآلداب ،سلسـلة عالـم المعرفـة،
عـدد  ،172إبريـل  .1993ص .13
 - 3لوتشـيانو فلوريدي ،الثـورة الرابعة ،كيف يعيد
الغالف المعلوماتي تشـكيل الواقع اإلنساني ،ترجمة
لـؤي عبـد المجيـد السـيد ،سلسـلة عالـم المعرفة،
المجلـس الوطنـي للثقافة والفنون واآلداب ،سلسـلة
عالم المعرفة ،عدد  452سـبتمبر  ،2017ص .197
4-John M. Carroll, Human Computer
Interaction-Brief intro, https://www.
interaction-design.org/literature/book/
the-encyclopedia-of-human-computerinteraction-2nd-ed/human-computerinteraction-brief-intro#heading_Textbooks_page_35313.
توجـد ترجمـة هـذا المقـال العلمي للباحـث «جون
كارول» فـي موقـع (الباحثون السـوريون):
http://www.syr-res.com/article/9261.
html.
 - 5لوتشيانو فلوريدي ،مرجع مذكور ،ص .194
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َّ
تتكفل اآللة الرقم ّية
تطور مقلق .فخالفًا لما حدث خالل الثورات الصناع ّية السابقة،
إنّه
ُّ
فـي الغالـب بالجـزء األكبـر مـن العمـل الفكـري أو بمجموعـه .وينـزع التشـغيل اآللـي
بقـوة نحـو تقليـص قدراتنـا على الفعل وعلـى التفكير.
المـد ِّون وكاتـب المقـاالت األميركـي «نيكـوالس كار »Nicolas Carr -أحـد أبـرز منتقـدي
ُ
التكنولوجيا الرقم ّية وأكثرهم شراسة .ففي يوليو/تموز  ،2008نشر في مج ّلة األتلنتك
 The Atlanticمقا ًال طوي ً
ال تحت عنوان« :هل يجعلنا غوغل أغبياء؟» أحدث هذا المقال
يتحـول فيمـا بعـد إلـى كتـاب بعنـوان« :هـل يقـود اإلنترنـت إلـى
ضجـة كبيـرة قبـل أن
َّ
َّ
التب ُّلد؟» .وقام كار بعد ذلك بنشر ُمؤ َّلفات أخرى حول اإلنترنت .وسنة  2017صدر كتابه
«اسـتبدال اإلنسـان ..نقد التشغيل اآللي للمجتمع».

إننا نُف ِّوض لآلالت مهام
أكثر مما ينبغي
حوار :باتيست توفري  -ترجمة :عزيز الصاميدي
لقد بلغ التشـغيل اآللـي درجة من اإلتقان
لـم ْ
يكن أحـد يحلم بهـا قبل سـنوات قليلة.
فسـر ذلك؟
كيف ُت ِّ
 يرجـع ذلك للتقدُّم الذي حصل بشـك ٍل متزامنفـي مياديـن حاسـمة :أوال ً في مـا يصطلح على
تسـميته بــ«اإلدراك عبـر اآللـة» ،ويقصـد بـه
الحساسـة مثل الـرادار ،الليزر،
مختلف األنظمة
َّ
ّ
الرقمي للخرائـط  ،وكلها تتيح لإلنسـان
الرسـم
ّ
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اآللـي إمكانيـة االنتقـال إلـى العالـم الحقيقي.
وهناك أيضـا ً المعالجـة اآلليّة للغـات الطبيعية،
َّ
تتمكـن الحواسـيب مـن تأويل
والتـي بفضلهـا
أسـئلة وتعليمـات مكتوبـة أو منطوقـة .وإلـى
جانب ذلك هناك ُمح ِّركات البحث التي تسـتخرج
بسـرعة فائقة معلومة مالئمـة انطالقا ً من قواعد
بيانـات ضخمـة .وأخيـراً ،البـ ّد من اإلشـارة إلى
التعلُّـم اآللـي ،وهـو تقنيـة مـن تقنيات الـ َّذكاء

االصطناعـي تتيح للحواسـيب إمكانيـة أن تتبيَّن
تؤسـس عليه تنبؤات بشـأن
فـي المعطيات مـا ّ
أحـداث ُمع َّقدة.
فـي بدايـة كتابـك المُ عنـون بـ«اسـتبدال
اإلنسـان» ،ذكرت مثال سيارة غوغل Google
 ،Carلكـي ِّ
توضـح التقـ ُّدم الـذي َّ
تحقق عبر
التشـغيل اآللـي .هل تـرى فعالً بأن سـيارة
بدون سـائق ُتعَـ ّد إنجـازا ً مبهراً؟
ختصيـن
 لقـد سـاد االعتقـاد لـدى بعـض ال ُم ِّقديمـا ً وحديثاً ،بوجود حدود ملموسـة أمام قدرة
خاصة
اآلالت علـى اكتسـاب إمكانياتنـا العقلية،
ّ
مـا يتطلَّب اسـتعمال الحواس مثـل التع ُّرف إلى
األشـكال والمفاهيـم .وكان هـؤالء المختصون -
غالبـاً -مـا ُيمثِّلون لذلـك بالسـياقة ،وهي كفاءة
تتطلَّـب القدرة علـى التأويل اللحظـي لمجموعة
كبيرة من اإلشـارات البصرية وقـدرة كبيرة على
ر ّد الفعـل في وضعيات غير مرتقبة ،لكن سـيارة
غوغـل ق َّوضت هـذه األحـكام المسـبقة ،وغيَّرت
بشـك ٍل جذري التص ُّورات حـول الحدود الفاصلة
بين اإلنسـان واآللة.
تتأسـف لهذا
تبـدو من خالل كتابك وكأنك
َّ
التق ُّدم .لماذا؟
ً
 ليـس هـذا التقـدُّم مشـكال فـي َح ِّد ذاتـه ،إنهيشـهد على نبوغ اإلنسـان ويسـتحق أن ُيحتفى
به ،ولكن المشـكل ينشـأ حينما نرى فيه وسـيلة
السـتبدال اإلنسـان عوض تكملته.
ماذا تقصد بذلك؟
 إننـا نسـارع أكثـر مـن اللازم كـي نفـ ِّوضللآالت مهام من األفضل أن نسـتمر في إنجازها
بأنفسـنا .ونحـن بذلك نضحي بقدرات إنسـانية
أساسية.

ألـن يُتيح لنـا تفويض مهـام صعبة وغير
التفـرغ ألعمال أكثر
مجزية للآالت إمكانية
ُّ
أهمِّية؟
ً
 لقد شـهدنا فعلا أمثلة لذلك عبـر التاريخ منخالل وسائل أخرى كالرافعة ،العجلة أو المعداد،
فقد مكنتنا هـذه األدوات من تفويض مهام بدنية
وعقليـة ،لكـي ِّ
نركـز جهودنا على مشـاكل أكثر
تعقيـدا ً ونرسـم أهدافـا ً أكبـر حجمـاً ،ولكن مع
أنظمة التشـغيل اآللي الحالية فالحاسوب يتك َّفل
بالجـزء األكبر مـن العمل الفكـري أو بمجموعه،
وهـو ما ّ
ظل إلى اآلن مقتصرا ً على اإلنسـان .فهو
يالحظ ويبرهن ويحلِّـل ويصدر أحكاماً ،ومن َث َّم
يتخـذ قرارات عوضـا ً عنّا .وتبعا ً لذلـك فإن دور
ال ُمشـ ِّغل يقتصر على إدخال المعطيات والتح ُّقق
مـن النتائـج ومراقبة عمـل اآللة .ولهـذا فعوض
أن تفتـح لنا التقنية الرقميّة آفاقا ً أوسـع ،تقلص
بشـك ٍل كبيـر قدراتنا علـى الفعل وعلـى التفكير
إذ تحملنـا على االكتفاء بمهـام روتينية ورتيبة.
في أيّة مهنة يبرز ذلك بشك ٍل خاص؟
 ُي ِّشكل ربابنة الطيران أبرز مثال لتلك الظاهرة.
فخلال رحلـة جو ّيـة ،ال يقـوم الربابنـة حاليـا ً
باسـتالم القيادة فعليا ً سـوى لمـدّة ال تزيد على
قسـمة بين فترتي اإلقالع والهبوط.
ثالث دقائق ُم َّ
ويقضـون معظـم وقتهم فـي مراقبة الشاشـات
ومسـك بعض المعطيات ..وعموماًّ ،
جل ما نعرفه
حـول التفاعل بيـن اإلنسـان والحاسـوب يأتينا
مـن األبحاث التـي أُجريـت في مجـال الطيران،
ألن التشـغيل اآللـي لرحلات الطيـران بـدأ منذ
عقود مضت .و ُيمثِّل ذلك شـيئا ً إيجابيا ً باألساس،
فقيـادة الطائـرات عبـر اآللـة جعلتها أكثـر أمنا ً
بكثير مـن ذي قبل.
ولكن لذلك آثارا ً سلبية أيضاً...

ال ِّثقة في
التكنولوجيا
شيء جيد،
لكن األفضل
هو السيطرة
عليها
ستيفان نابو
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 بالفعـل ،فلقـد زاد ارتبـاط الربابنـة كثيـرا ًبالقيـادة اآللية لدرجة أخذت معهـا قدراتهم في
التدهور .ذلـك ألنهم بدؤوا يفقـدون القدرة على
ُّ
تحطم طائرة
فسـر
ر ّد الفعل السـريع .وهذا ما ُي ِّ
«إير فرانس  »Air Franceبين «ريو» و«باريس»
سـنة  .2009عندما َّ
تعطلت أجهزة قياس السرعة
لـم يسـتطع الربابنة فهم ما يجـري آنذاك وكانوا
عاجزيـن عـن تصحيح الوضعيـة التي لـم تك ْن
تتض َّمـن خطرا ً كبيـرا ً في البدايـة .وال تمثِّل هذه
الكارثـة نموذجـا ً فريـداً ،ففـي سـنة  2010ت ّم
وسـع حـول حـوادث الطيران
القيـام بتحقيق ُم َّ
التجـاري التي وقعت في السـنوات العشـر التي
سـبقت تلك السـنة ،وكشـف هذا التحقيق بأن ما
يقـرب مـن ثلثـي الحوادث جـاء نتيجـة ألخطاء
تتعلَّـق بالقيادة .ويتحدَّث المختصـون والخبراء
عـن المفارقة التي ينطوي عليها التشـغيل اآللي،
إذ بالرغـم مـن أن هـذه التقنية تسـتعمل بهدف
التقليـص مـن األخطـار الناشـئة عـن األخطـاء
البشـر ّية فإنهـا تقود فـي النهاية إلـى الرفع من
سـرع من تـآكل الكفاءات.
هـذه األخطاء ،ألنها ُت ِّ
ولذلـك فإن الوكالة الفيدراليـة للطيران األميركي
تنصـح اآلن بـأن يقضـي الربابنة وقتـا ً أكبر في
االشـتغال بنظام القيـادة اليدوية.
ولكـن أال ي ِّ
ُشـكل مثـال الربابنـة حالـة
قصوى؟ كيف يمكن للتشـغيل اآللي أن يُه ِّدد
كفاءاتنـا فـي الحيـاة اليومية؟
 سـوف أسوق لك مثاال ً بسـيطا ً لتجربة نعيشهاجميعـاً :حينمـا نسـتعمل برمجيـات لمعالجـة
صححا ً لغو ّيـا ً ّ
يقل انتباهنا
النصـوص تتض َّمن ُم ِّ
ُ
لألخطـاء اللُّغويـة واإلمالئيـة .يمكـن أن أضيف
أيضـا ً مثـال تطبيق النظـام العالمـي لتحديـد
المواقع  :GPSفمن يسـتعمل هذه التقنية بشـك ٍل
دائـم ُي ِّ
ركز اهتمامه حول مـا يتل َّقاه من تعليمات
ويغفـل عـن البيئـة المحيطـة به .حيـث يصبح
مـع الوقـت عاجـزا ً عـن توجيـه نفسـه بنفسـه
وتتقلَّـص قدرته علـى التفاعل مـع العالم .توجد
اآلن برمجيـات للمهندسـين ،للمحاميـن ،لخبراء
المعامالت المالية ولألطباء أيضاً .وهذه الوسـائل
تنتهـي إلـى لجـم اإلبداعية وتـؤدِّي إلـى تراجع
األفـراد الذيـن يعتمـدون عليهـا كثيـرا ً والذيـن
يعتقـدون خطـأ أنهـا ال يمكن أن تخطـئ .فلكي
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نتمكـن من اسـتخدام جيد لمؤهالتنـا نحتاج أن
نح ِّفزهـا بشـك ٍل دائـم ّإل أن هـذه األنظمة تقوم
بالعكـس تماماً.
َ
ُستشـف مـن كالمـك أن أكبـر عيـب في
ي
َّ
أنظمة التشـغيل اآللي هو أنها تجعلنا نتلقى
الفعـل عوض أن نبـادر به...
 نعـم .فالتعلُّـم ال بد أن يكون نشـطا ً كي تتو َّفرفيـه الفعاليـة .ومنـذ نهايـة السـبعينيات أظهر
باحثـون في ميـدان علـم النفس المعرفـي مثالً
أن األشـخاص يتذكـرون جيـدا ً كلمـات وجدوها
بأنفسـهم أكثر بكثير من كلمات اكتفوا بقراءتها.
ومن خلال تجربة السـياقة في جامعـة تورنتو
يتوجـب علـى المشـاركين ُّ
تذكـر كلمـات
كان
َّ
ً
وأضدادها مثل سـاخن وبارد مثال .هذه الكلمات
كانـت مكتوبـة علـى بطاقـات ،وقد كانـت الفئة
األولى من المشـاركين تتو َّفر على كلمات مكتوبة
كلّيـا ً بينمـا لـم تكـ ْن الكلمـات المكتوبـة علـى
بطاقـات الفئة الثانيـة مكتملـة إذ كانت تتض َّمن
الحـرف األول مـن الكلمـة الثانيـة ،واتضح بأن
عناصـر هذه الفئـة كانوا يحفظـون كلمات أكثر
من عناصـر الفئة األولى ،ألنهم اسـتطاعوا إجبار
عقولهم على تكوين باقي حروف الكلماتُ .يشـير
ذلـك إلـى مسـتوى صغير مـن التشـغيل الذاتي
(فعمـل الفكـر ،أي إنتـاج الكلمـة ،ت ّم اسـتبداله
بمح ِّفـز كتابي) ،ولكـن هذه النتائج تبـرز أيضا ً
الثمـن الـذي يمكـن أن ندفعـه إذا ما استسـلمنا
للتشـغيل اآللـي كلّيـاً ،فعندما تقـوم البرمجيات
بتقليص درجـة تفاعلنا مع ما نشـتغل به ،وذلك
بدفعنـا إلى االكتفـاء بدور المالحظ أو المشـغل
غير النشـط ،فهـي تقلص لدينا أيضا ً سـيرورات
إدراكية عميقة وتعيـق قدرتنا على تنمية معارف
ّ
التمكـن من
غنيّـة وماد ّيـة يمكـن أن تتيـح لنـا
كفاءات أو خبـرات ُمعيَّنة.
«كارل ماركـس« ،»Karl Marx -أوسـكار
وايلـد« ،»Oscar Wilde -جون مينارد كينز-
ّ ،»John Maynard Keynes
كل هـؤالء حلموا
بمجتمـع تقـوم فيـه اآلالت بمعظـم العمـل
عنا .أال ي ِّ
عوضـا ً ّ
ُمثل ذلك مثـاالً مرغوبا ً فيه؟
ِّ
 مـن بيـن جميـع ال ُمث َّقفيـن ،يمثـل علمـاءيتوجب
المسـتقبليات والطوباويـون الفئة التـي
َّ
علينـا ّأل نثـق مطلقا ً بمـا تقول .ولكـن حتى لو

افترضنا إمكانية تح ُّقق حلم الكثيرين بمسـتقبل
يختفـي فيـه العمل  -وهـو شـيء ال أتفق معه-
فاالعتقاد بأننا سـنحيا جميعا ً حياة سعيدة بدون
عمـل ،وأننا سـنتح َّول كلّنـا إلى شـعراء وفنَّانين
ومخترعين فيـه جهل كبير بالطبيعة اإلنسـانية،
إذ إن معظمنـا سـيعيش فـي حقيقـة األمر حياة
ُمملّـة بـدون هـدف وسـوف يلتجئون بال شـك
إلـى اسـتخدام جميع أنـواع المخدرات.
فلمـاذا إذن نطمـح جميعـا ً لحيـاة بدون
عمل ؟
 ذلك ما ُيسـ ِّميه علماء النفس بـ«إرادة السـوء»،فالبشـر لديهم نزوع نحـو الرغبة في ما يجعلهم
تعسـاء واالبتعـاد عمـا يجلب لهم السـعادة .لقد
بيَّنـت دراسـات بأننـا مهمـا زعمنا أننـا ال نحب
الذهـاب للعمل ،وأننا نفضـل الخلود للراحة ففي
حقيقـة األمر تكـون أحوالنـا أحسـن بكثير عند
مزاولتنـا لعم ٍل مـا منها في أوقـات الفراغ .حيث
يـزداد شـعورنا بالملـل وبالقلق .وهـذا من بين
األسـباب التـي جعلتنا نرحـب بالتشـغيل اآللي
علـى الرغـم من أنـه ليس فـي صالحنـا .فنحن
نـرى فيه وسـيلة لتحريرنـا ،لكنه فـي الحقيقة
ُيقلِّـص من فرصنـا في العيـش ويقطع الصالت
بيننا وبيـن منابع الرضـا الذاتي.

أو ليست معظم المهن مُ ملّة ،بل مهينة؟
 نعم ،وهناك أيضـا ً مجموعة من الهوايات تمدّنابالحياة وتن ِّمي شـخصيَّاتناّ .إل أن العمل بشـك ٍل
عـام يمنحنا إطـارا ً مهيكالً .وهـذا األخير يختفي
عندمـا ال نكـون ملتزميـن بأداء أي عمـل .فنحن
ال نشـعر بالرضـا ّإل عندما نواجـه تح ِّد ّيا ً صعبا ً
بأهـداف واضحـة ونعمـل علـى التغلُّـب عليـه.
لدينا حاجة مستم ّرة السـتعمال قدراتنا وتنميتها
ولالنكباب على مهام تنسـينا المشـاكل اليومية.
أو ال يمكـن للتشـغيل اآللـي أن يتكيَّف مع
هذه الحاجيات األساسـية؟
 بلـى ،ولكنـه ا ّتخـذ وجهة مغايرة منـذ البداية،فالتشـغيل اآللـي الـذي يهيمـن اليـوم ُمتمركـز
حـول التكنولوجيا ،ألن المبرمجين والمهندسـين
يمنحـون أكبـر قـدر ممكـن مـن المسـؤوليات
للحواسـيب وال يتركـون لإلنسـان مـن المهـام
سـوى تلك التـي عجزوا عـن جعلها آليـة .وهذه
مقاربـة لالشـتغال اآللي تعادي اإلنسـان وتنزع
إلـى جعل هـذا األخيـر خادما ً لآللة وهـو دور ال
يتناسـب مطلقـا ً مـع حاجياتنا األساسـية .ومن
األجـدى  -بحسـب رأيـي -أن يكـون االشـتغال
اآللـي ُمتمركـزا ً حـول اإلنسـان وأن يتـ ّم إنتـاج
أنظمة تسـاعد النـاس للقيام بدورهـم عوض أن
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تسـاعد علـى التخلُّـص من هـذا الـدور .يتح َّقق
ذلـك بداية مـن خالل تحديـد القدرات البشـر ّية
المهمـة ،ث ّم صنع نظام يسـمح للنـاس بإمكانية
االحتفـاظ بقدراتهم وتنميتها عبر ممارسـة غير
منقطعـة .وعندئذ يصبح الحاسـوب شـريكا ً في
عمـل اإلنسـان عـوض أن يصبح سـالبا ً له.
ولماذا لم يت ّم السير في هذا االتجاه؟
 هنـاك أسـباب عِـدّة تعـود إحداهـا إلـى بدايةاالشـتغال اآللي كما عرفناه بعيد الحرب العالمية
الثانيـة عندما أصبح باإلمـكان برمجة اآلالت في
المصانـع .فـي ذلـك الوقـت طرحت عِـدّة طرق
للقيـام بذلك مـن بينها إمكانية أن يقـوم العمال
ببرمجـة آالتهـم ،وكانـت اآللة س ُتشـكل في هذه
الحالـة امتـدادا ً لخبـرة العامـل ،لكـن أصحاب
المصانـع آنذاك رفضـوا هذه الطريقـة وفرضوا
ُّ
بالتحكـم
عوضـا ً عنهـا طريقـة أخـرى ُسـ ِّميت
الرقمـي ،حيث كانت البرمجة تتم بشـك ٍل مركزي
ّ
على أيدي المسـيرين أو المستشارين ،ومنذ البدء
كان واضحـا ً أن التشـغيل اآللـي اعتبـر طريقـة
للوصـول إلـى مزيد من السـلطة أكثـر من كونه
مجـ َّرد وسـيلة لتسـريع اإلنتاج ،وهـو األمر الذي
مـازال قائمـا ً إلى حدود السـاعة.
أال يمكننـا فعل شـيء لوقف هـذا التطوُّر
السـلبي للتكنولوجيا ؟
 مـن الصعب جـدا ً العودة للوراء حينما تنتشـرتكنولوجيا ما وتفرض نفسـها .يتحـدَّث ال ُمؤ ِّرخ
األميركـي «توماس هـوج»Thomas Hughes -
فـي هذا الصدد عـن «أثر االنجـذاب للتكنولوجيا
تقليـدا ً لآلخرين» .ففي المراحـل األولى لتط ُّورها
تبقـى التكنولوجيـا طيِّعة ويمكن تغيير شـكلها
ووظيفتهـا بحسـب رغبـة ال ُمص ِّمميـن وآراء
المسـتعملين ومصلحة المجتمع غير أنها بعد أن
تندمـج مع بنيـة تحتية مادية وتسـتعمل لخدمة
مصالـح تجاريـة وتسـتجيب لمعايير سياسـيّة
والنتظـار األفـراد يصبـح من شـبه المسـتحيل
إيقافهـا ،ألنها تلتحـم بالمجتمـع .وحينما تتو َّفر
لهـا قـدرة مه َّمة علـى المقاومـة فإنها تسـتم ّر
فـي النمو إلـى األبد.
أال تحمـل فـي النهايـة رؤيـة الضيـة
للتكنو لو جيـا ؟
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لـدي رؤيـة نقديـة إزاءهـا ،وهـي الرؤيـة
 بـلَّ
لـدي أيضـا ً الجرأة
نظـري.
وجهة
مـن
األفضـل
َّ
للدفـاع عـن الالضييـن( .)1فبغـض النظـر عـن
الصـورة الكاريكاتوريـة التي تـ ّم اختزالهم فيها،
لم يكـن الالضيون في القـرن ُ 19يد ِّمرون اآلالت
الصناعيّة ،ألنهم يعادون التكنولوجيا ،ولكن ألنهم
كانـوا يرون بأن هذه اآلالت ُتهدِّد طريقة عيشـهم
اع صغار .فقـد كانت هذه اآلالت
ووجودهـم ُ
كصنَّ ٍ
طريقة لنزع السـلطة االقتصاد ّية والسياسـيّة من
ـاع ُمؤهَّليـن ومنحهـا ل ُم َّ
لاك
بيـن أيديهـم ُ
كصنَّ ٍ
المصانـع ،وكان الالضيـون يناضلـون ضـد هذا
التحـ ُّول المفـروض .إذن فقـد ا ّتسـم نضالهـم
بالبطولـة ،ولكن هذه البطولـة ظلَّت دون جدوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان األصلي:
.Nous déléguons trop de tâches aux machines
المصدر:
مجلة بوكس  Booksيناير/فبراير .2018
هامش:
 - 1حركة اجتماعية ثورية نشأت في إنجلترا مع بدايات الثورة الصناعيّة
في أوائل القرن التاسع عشر ،وكان أعضاؤها يقومون بتحطيم اآلالت التي
قطعت أرزاق العمال في يوركشاير ونوتنجهام عام .1811

ّ
ّ
محل
سـتحل الروبوتات واآلالت الرقم ّية
فن ما بعد اإلنسـان؟ وهل
بأي
ٍ
شـكل سـيظهر ّ
َ
الف َّنانيـن؟ بعيـدًا عـن كونهـا سـابقة ألوانهـا ،كانـت هذه األسـئلة حاضـرة في المعرض
َ
ّ
الذي ّ
نظمه فابريس بوستيو ،مح ِّرر مج ّلة «الفنون الجميلة ،»Beaux Arts -كما مثل
ّ
لـكل مـن أليكسـي أوالغنيـي ،طالـب دكتـوراه علم االجتماع فـي «Sciences
مناسـبة
ّ
 ،»Poوالكسـندر لونـد ،المديـر العـام لمجموعـة « »SOSالثقاف ّيـة ،لتقييـم العالقـة بيـن
َّ
َ
والذكاء االصطناعي.
ـن
الف ّ

ال َ
ن ،آخر الحدود بين
ف ّ
اإلنسان واآللة!
أليكيس أوالغنيي وألكسندر لوريي
ترجمة :عبدالله بن محمد

فـي سـبتمبر/أيلول  2017أوكل رئيـس الوزراء
الفرنسـي إدوارد فيليـب إلـى عالـم الرياضيـات
سـيدريك فيالنـي ،الحائـز على ميداليـة Fields
والنائب بالبرلمان اآلن ،مه ّمة صياغة اسـتراتيجية
َّ
المؤكد أن مسـألة
وطنيّـة للـ َّذكاء الصناعـي .من
الـ َّذكاء الصناعي باتت تطرح تسـاؤالت متزايدة.
وعلـى الجانـب اآلخـر مـن المحيـط األطلسـي،
يشـعر إيلـون موسـك بالقلق منـذ ِعدّة سـنوات
جـ َّراء «الروبوتات القاتلة» ،وأكثر من ذلك بسـبب
المبـاالة سـلطات بلـده ،لكنه فـي الوقت نفسـه
يسـتعد لتكويـن فرق بحث حول هـذا الموضوع،
من خالل شـركتي « »OpenAIو«.»Neuralink
الصناعي العقـول بتطبيقاته
ولئـن أذهل الـ َّذكاء ِّ
العسـكر ّية ،لـم ُتطرح تسـاؤالت بالقـدر الكافي
عـن مكانتـه المتناميـة فـي المجـال الثّقافـي.
ورغـم ذلـك ،هناك ذكاء صناعي قـادر على كتابة
القصائـد ،وتأليف الموسـيقى أو رسـم اللوحات.
أصبـح اإلبـداع ال َفنّـي ،أكثر من أي وقـتٍ مضى،
فـي متناول برامـج الكمبيوتر .وعلـى هذا النحو،
تالشـت آخـر الحـدود بين اإلنسـان واآللـة .فإذا
الصناعي قـادرا ً على التخ ُّيل ،والخلق،
كان ال َّذكاء ِّ
ُّ
َ
بـل وحتـى القدرة علـى التأثـر بالفـ ّن ،فما الذي
ُيميِّزنـا عنه؟
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يـرى البعـض أنه مـن المسـتحيل التمييـز بين
البشـر والحيـوان ،ويعتبر آخـرون (ديكارت في
مقدِّمتهـم) أن الحيوانـات هي مجـ َّرد آالت خالية
مـن الـروح والفكر .وبعيـدا ً عن هذه النقاشـات،
ِّ
يشـكل ال َفـ ّن حـدودا ً صلبـة بين اإلنسـان وبقية
العالـم الحـي .واسـتنادا ً إلـى هـذا االختلاف
الجوهـري يمكننـا التسـاؤل عـن ّ
كل مـا يخص
الجنس البشـري.
فـي كتابه (تأ ُّملات في الحيـاة اإلبداعية) ،يعتبر
برنـارد غراسـيت ،المترجم ومح ِّرر «رسـائل إلى
شـاعر شـاب» « -Rilkeريلكـه» ،أن فعل الخلق
واإلبـداع هو مظهـر مميَّز من مظاهر اإلنسـانية:
«الخلـق هي عمليـة الحياة بح ِّد ذاتهـا ،هي تأكيد
لهـا ،والتـزام بهـا ،أو أفضل من ذلك ،هـي القوة
التـي تمنحهـا الطبيعـة إلـى ّ
كل حيـاة ،من أجل
رسـم خططهـا األبدية .ال يمكننا هنـا الفصل بين
الغريزة التـي تدفع بالجانب المـادي فينا للحياة
وحاجتنـا إلثبات وجودنا مـن خالل اإلبداع» .كتب
غراسـيت هـذه الكلمـات في إشـارة إلـى ريلكه،
الـذي يـرى بـأن الخلـق ال ينفصل عـن الطبيعة
البشـر ّية« :سـواء كانـت مـن الجسـد أو الروح،
الخصوبـة هـي واحدة ،ألن الفكر يسـبق الجسـد
ويتقاسـم طبيعته .إنها مج َّرد نوع من االستنساخ
أكثر غموضاً ،أكثر انتشـاء ،أكثـر أبدية من العمل
الجسـدي» .باختصار ،السـؤال عن اإلبـداع ال َفنّي
هو السـؤال عن اإلنسـانية .والتساؤل عن إبداعات
الصناعـي هو التسـاؤل عن األشـياء التي
الـ َّذكاء ِّ
ُتميِّزنـا عنـه ...أو ُتق ِّربنا منه.
سيكون مثيرًا
لالهتمام
معرفة كيف
سيتعامل
المجتمع
مع َّ
الذكاء
االصطناعي..
الشك أنه
سيكون
تعام ً
ال باردًا!
كولين إيغ
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لوحة ريمبراندت «المصنوعة» أكثر
واقعية من «األصلية»
مـن الصعـب اليـوم التمييز بيـن األعمـال ال َفنِّيّة
الصناعـي ،بعـد أن
البشـر ّية ومنتجـات الـ َّذكاء ِّ
جابـت لوحـات غوغـل جميـع أنحـاء العالـم.
صنعـت اللوحات بتقنيات «التعلُّـم العميق deep
ُ
ُّ
 ،»learningأو طريقـة التعلـم اآللـي عن طريق
امتصـاص البيانـات الضخمـة .وبعبـارة أخرى،
هـي تعتمـد علـى التنـ ُّوع البصري فـي العالم -
التـي توجـد علـى اإلنترنت علـى األ َ ّ
قـل -بهدف
تص ُّور أشـكال جديدة مـن التعبير .هـذه التقنية
تعرف باسم «( »inceptionnismeأو االفتراض:
أي الذهـاب أعمـق فـي الشـبكات العصبية).
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فـي عـام  2016أجـرت شـركة مايكروسـوفت،
بالتعـاون مع جامعة دلفـت ومتحفين هولنديين،
تجربة «نيكست ريمبراندت »Next Rembrandt
تهـدف إلـى تدريـب آلـة على الرسـم بأسـلوب
هـذا ال َفنَّـان العبقـري .ظهـرت اللوحـة بجـودة
عاليـة – في صورة غير مسـبوقة ،وأعـادت ّ
بكل
أمانـة إنتاج لوحة رامبرانت وأسـلوبه باسـتخدام
طابعـة ثالثية األبعـاد ،وخدعت أعيـن حتى أكثر

وعـي مذهل:
ال ُمتم ِّرسـين فـي المجـال .يا له من
ٍ
لقـد أثـارت لوحة الروبـوت مشـاعر مماثلة لتلك
التي يح ِّركهـا ال َفنَّان.
الصناعـي أن يكتب شـعراً .وقد
ويمكـن للـ َّذكاء ِّ
حـاول غوغـل كتابـة نصـوص مربكـة اسـتنادا ً
إلـى أكثر مـن  10آالف مخطوطة غير منشـورة.
وانطالقـا ً من اقتباسـات حقيقية ،تعلّـم البرنامج
كتابـة قصائـد قصيـرة .فـي مـا يلـي بعـض

المقتطفـات (لـم تكـ ْن جيـدة فـي معظمهـا):
«ذهبـت إلـى المتجـر لشـراء بعض السـلع /أنا
متجـر لشـراء بعـض السـلع /أنـا كنت لشـراء
بعض السـلع /الخيول هنا لشراء أي من السلع/
ّ
المفضل أي
الخيول لشـراء أي حيوان /الخيـول
ّ
ّ
حيوان /الخيـول هو الحيـوان المفضل المفضل
الصناعي
[ .»]...إن التقـدُّم الـذي أحرزه الـ َّذكاء ِّ
كان ملفتـا ً للنظـر في مجال التأليف الموسـيقي.
العديـد مـن الشـركات المبتدئـة اقتحمـت هـذا
السـوق الواعـد ،والبرامـج القـادرة علـى تأليف
األغانـي فـي تزايدّ .
يـوم جديد يحمـل الكثير
كل
ٍ
مـن األمثلـة المقنعـة إلـى َح ٍّد مـا ،آخرهـا ألبوم
«( »I Am AIأنـا ذكاء صناعـي) للمغنيـة تارين
سـوثرن ،كانـت ألحانـه مـن عمـل البرمجيـات
بالكامل.
فيلم « »Altérationالتقنية الغامرة
فـي مواجهـة هـذه التطـ ُّورات ،لم يعـد النقاش
يتعلَّـق بالحـدود بين اآللة واإلنسـان باألسـاس،
بـل بالجانـب الماليّ :مـ ْن يملك حقـوق التأليف
والنشـر؟ وللتذكيـر ،تنـص المـادة األولـى مـن
قانـون الملكيّـة الفكر ّيـة علـى أن العمـل يجـب
أن يكـون «فكر ّيـاً» ليحصـل على حـق التأليف.
ونذكـر هنا «قضية ناروتـو» الطريفة التي رفعها
مص ِّور الحيوانات ديفيد سلاتر ضـدّ قرد ماكاك
سـرق له كاميرا في إندونيسـيا في عام ...2011
بسـبب لقطة سـيلفي .وتطلَّـب األمـر قاضيا ً من
سـان فرانسيسـكو ليحكـم لفائدة المصـ ِّور ،في
تأكيد على أن ّ
حق ال ُمؤلِّف هو إنسـاني باألسـاس،
وحرمـان القرد ناروتـو من حقوقـه .وعلى غِرار
الصناعـي نفسـه بأنـه
ناروتـو ،يعـ ّرف الـ َّذكاء ِّ
خصم اإلنسـان على حقوق التأليف والنشـر :هل
يمكـن اعتبـاره طرفـا ً َّ
خلقـاً؟ هذا هـو بالتأكيد
رهان المغنّيّة تارين سـوثرن ،التي ق َّررت مكافأة
برنامـج  Amperالـذي أنتج موسـيقى ألبومها.
إن فيلـم « ،»Altérationالذي تم تصويره بتقنية
 360درجة بواسـطة جيروم بالنكيـتُ ،ي َع ّد مثاال ً
آخـر أكثـر تطـ ُّوراً .وقـد تعاونت شـركة «أوكيو
سـتوديو »Okio-Studioبفرنسـا ،الرائـدة فـي
الصناعي
اإلنتاجـات الغامـرة ،مـع فـرق الـ َّذكاء ِّ
ِّ
لشـبكة الفيسـبوك للحصـول علـى ال ُمؤثـرات
الصناعـي
الخاصـة .وتـ ّم تدريـب آالت الـ َّذكاء ِّ
ّ
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انطالقـا ً مـن أعمـال أحـد ال َفنَّانيـن الفرنسـيين
بهـدف خلق أشـكال بصر ّيـة تفاعليّـة .ومن غير
المسـتغرب أن يتم تعميم هذا األسلوب في أشكا ٍل
جديـدة مـن ال َف ّن فـي الواقـع االفتراضي.
الصناعـي ،الذي
مختبـر أبحـاث ديزنـي للـ َّذكاء ِّ
تـ ّم تطويره بالتعاون مع جامعة ماساتشوسـتس
باعتمـاد  28ألـف سـؤال وجـواب منشـور على
الشـبكة االجتماعيّـة « »Quoraيذهـب أبعـد من
ذلـك :لـم يقتصـر علـى اإلبـداع فقط ،بـل ط َّور
قدراته بهدف تثمين اإلبـداع ال َفنّي ،وتقييم جودة
(أعمـال) الخيال بدرجة موثوقية تفوق اإلنسـان.
الشـيء نفسـه في مجال الفكاهة :أظهرت دراسة
الصناعـي
أجرتهـا جامعـة هارفـارد أن الـ َّذكاء ِّ
يتو َّقـع النـكات التي سـوف تجعلـك تضحك ،بل
ّ
المفضل.
وأكثـر نجاحـا ً من زوجـك أو صديقـك
هل سيتفوَّق على البشر؟
ّ
الصناعي
كل هـذه األمثلـة رائعـة ،ولكن الـ َّذكاء ِّ
يتصـ َّرف كخوارزميـة ال غير .وهـي أداة ال تملك
إمكانيـات للتح ُّرر :اإلنسـان هو من صنع األعمال
التي تقوم اآللـة بـ«معالجتها» .وهو الذي ُيص ِّمم
العمليّـة التي مـن خاللها تتحـ َّول المدخالت إلى
مخرجـات ،على الرغم من أن قـدرات التعلُّم لدى
اآلالت أصبحت أكثـر تط ُّوراً .وللتذكير فإن ال َّذكاء
الصناعـي يعتمد حصرا ً علـى مك ِّونات من صنع
ِّ
اإلنسـان (المعالجات ،مح ِّركات األقراص الصلبة،
الشـبكات ،وما إلى ذلك).
الصناعي عن القيـام بعمليّة
وهـذا يعوق الـ َّذكاء ِّ
اإلبداع ،البشـر ّية باألسـاس ،وذلك لثالثة أسباب:
ال يملـك شـعوراً :وال يحمـل «زخمـا ً إبداعيّاً» أو
ذاتيّاً .وليس لديه قدرة على التف ُّرد واالسـتقاللية
فـي التفكير تكون أساسـيّة في عمليّـة الخلق.
أوالً ،اإلبـداع شـرطه تو ُّفر األحاسـيس .إذا كانت
الصناعيـة تتط َّور وتنمـو انطالقا ً من
الـ َّذكاءات ِّ
أعمـال فنّيّـة معروفـة ،فـإن ملكـة الخلـق لدى
اإلنسـان أيضـا ً تتطـ َّور انطالقا ً مـن قدرته على
ّ
ُّ
بـكل مك ِّونـات العالـم المحسـوس .وقد
التأثـر
بيَّـن ذلك أندريـه بريتون في روايتـه «،»Nadja
مستحضرا ً كالً من تشـيريكو ،كوربيت ،أبولينير
وهيسـمانز ،لكنـه يتكلَّـم ،بنفـس الضـرورة،
عـن تجـارب حساسـة لجهـاز الكمبيوتـر ،مثل
لوحـات « ،»Bois-Charbonsالتـي نجدهـا في
68
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جميـع محالت البقالة ،أو كذلك نصف أسـطوانة
بيضاء غامضة اقتناها من سـوق «سـانت أوين».
إذا نجـح بريتـون فـي إدراج ّ
كل هـذا المخزون،
فذلـك ألن الحافـز الداخلـي يدفعه بشـك ٍل خفي
إلـى اختيار األشـياء التـي تح ِّفز ملـكات اإلبداع
بداخلـه وتبنيها .حواسـه أكبر مـن مج َّرد أجهزة
الصناعي ،فإن
استشـعار :وعلـى عكـس الـ َّذكاء ِّ
نظام آخر
تصـ ُّوره للعالـم ال يكـون سـجينا ً ألي
ٍ
عدا جسـده.
ثانياً ،ال َفنَّان يسـتجيب للحاجة إلى الخلق ،وهذه
األخيـرة ال يمكـن برمجتها .إنها ليسـت «الحاجة
الصناعي إلى
إلـى الكتابـة» ،التي تدفـع الـ َّذكاء ِّ
تأليـف الشـعر .مـن ناحية أخـرى ،عندمـا قام
فرنانـدو بيسـوا بتأليف قصائد فـي ثالثين ألف
ورقة ،فإنه كان يسـتجيب للحاجة ال ُملحة للتعبير
عن شـخصيَّته« :ما أعيشـه هو عـرض على ركح
آخـر .ما أعيشـه هـو أنا .إلهـي ،مـاذا أعيش أنا
اآلن؟ كـم مـن أنا؟ من هـو أنا؟ كم هـذه الفجوة
التـي تنزلق بينـي وبين أنا؟
ثالثاً ،اإلبداع يتطلَّب التفكير عكس السـائد .عندما
كتـب بول إلوارد بـأن «األرض زرقاء كالبرتقال»،
كان يكـذب ،ولكـن بهدف قـول الحقيقـة .بقية
العالم ،بما في ذلـك الروبوتات ،ال تملك مثل هذه
القـدرة .ال توجد خوارزمية مهمـا كانت ُمتط ِّورة
قـادرة على تجـاوز نظامها من أجـل التعبير عن
نفسـها ،وال تملك القدرة علـى فعل ذلك.
تجربة الغرفة الصينية المغلقة
أجريـت العديـد مـن االختبـارات لتحديـد الفرق
بين اإلنسـان واآللة .اختبار «تورينج،»Turing -
شـخص
علـى سـبيل المثـال ،يتمثَّل في أن يقوم
ٌ
سـوي بمحادثة مع أحد المكفوفين ،ولكن بشـك ٍل
مكتـوب ،وبحضـور طرفيـن متكلِّمين ،ثـ ّم ُيق ِّرر
فـي األخيـر أيا ً مـن الطرفين لـم يك ْن بشـراً .هذا
االختبـار ال يعلِّـم الكثير في الحقيقـة :لقد أصبح
الصناعية إخفاء
من السـهل أكثر فأكثر للـ َّذكاءات ِّ
طبيعتها .
التحـدِّي اآلن يكمـن في تجربة فكر ّيـة« ،الغرفة
الصينيّـة» ،التـي ص َّممهـا جون سـيرل في عام
 1980بهـدف تجـاوز اختبـار تورينـج .فـي
شـخص مـا داخل
هـذه التجربـة ،يتعيَّـن على
ٍ
غرفـة مغلقـة التواصـل باسـتخدام الحـروف

الصينيّـة ،رغم عـدم معرفته بهـذه اللّغة .ولكن
باسـتخدامه لمجموعـة من القواعـد للتعامل مع
الجمـل الصينيّـة ،يصبح قـادرا ً علـى التواصل
مـع الخـارج حتـى دون فهـم الكلمـات .وعلى
الصناعي ،يقوم الشـخص موضوع
غِـرار ال َّذكاء ِّ
التجربـة والمحبوس داخل غرفة سـيرل بتبادل
األفـكار والتواصل دون معرفة بالموضوع ،لكن،
وعلـى عكـس هـذه األخيرة ،فإنـه يكـون واعيا ً
بالتجربـة ،ومـدركا ً لحدودهـا .حتى الحاسـوب
 Deep Blueلـم يك ْن يعرف أبـدا ً أنه كان يلعب
الشطرنج.
فكرٌ من نوعٍ غير معروف
الصناعي يومـا ً ما في التخلُّص
هل ينجـح ال َّذكاء ِّ
مـن اإلنسـان بعد أن يكتسـب خاصيتـه :العقل؟
هناك مدرسـتان تناقشان هذه الفرضية .المدرسة
الصناعي لن يكون
الديكارتيـة تعتبـر أن الـ َّذكاء ِّ
أكثـر من مجـ َّرد أداة .وإذا كان التقدُّم في واجهة
الدمـاغ واآللة يتيح لنا توسـعا ً في وعينا ً وقدراتنا،
ّ
يظـل مجـ َّرد تقنيّـة في
الصناعـي
فـإن الـ َّذكاء ِّ
خدمـة هـدف ُمعيَّن خلـق مـن أجلـه .وللتذكير

الصناعـي ،أو
أيضـا ً فـإن التعلُّـم لـدى الـ َّذكاء ِّ
تعلُّـم اآللـة ،يختلـف تماما ً عـن اإلنسـان :خالفا ً
للروبـوت ،نحـن نعـرف القطـة ألننـا أعطيناها
معنـى ،وليـس ألننا رأينـا ألف قطة في السـابق.
ومـع ذلك ،فإن استكشـاف األراضي البكـر لل َف ّن
من قبـل «هومو ديوس  »Homo Deusمتسـلِّحا ً
الصناعـي يكشـف بالتأكيد عن أشـكال
بالـ َّذكاء ِّ
تعبيريـة يصعـب تخ ُّيلهـا اليـوم .وعلـى الجانب
اآلخر« ،المسـتقبليون» في السـليكون فالي أمثال
نيـك بوسـتروم ،راي كورزويل أو أيلون موسـك،
بصـدد التنظير لشـك ٍل جديد من أشـكال الوعي:
نوع غير معروف،
«التفـ ُّرد» .إنه يتعلَّق
ٍ
بفكـر من ٍ
ومـن المسـتحيل أن نتص َّور مدى حساسـيته.
نحن عاجزون على تص ُّور هذه األشـكال الجديدة
مـن الخلـق واإلبـداع ،واألسـوأ مـن ذلـك ،مـدى
نوع جديد.
قدرتنـا على إدراك هذه المشـاعر من ٍ
وإذا حصـل ذلـك ،فإن تجربة «الغرفـة الصينية»
ستصبح عكسية :اإلنسـان سيقف عاجزا ً عن فهم
التعبيرات ،ال َفنِّيّة أو غيرها ،لآللة بشـك ٍل صحيح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر :مجلّة (الفنون الجميلة) Beaux Arts Magazine
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تتحسسها العلوم المعرفية اليوم ،وهي إشكالية
ينبغي االنتباه إلى إشكالية
َّ
برمجة اآللة لإلنسان وليس العكس ،فالحواسيب َّ
الذكية هي التي برمجت
المن ِّبه بمخاطر ال َّتقنية .يلزم عن ذلك
العمالء ،وهنا يظهر الطابع االستشرافي ُ
اإلقرار بأن فلسفة اليوم ينبغي أن يكون محور اهتمامها هو َّ
الذكاء االصطناعي
والمستجدات الحاصلة داخل مجتمع المعرفة الذي اقترنت فيه التكنولوجيا بالعلم
اقترانًا ال محيد عنه.

«الماتريكس»..

هل اآللة ت ُ ِّ
فكر؟!
عبد الصمد زهور

النص
فيلـم «الماتريكس( ،»The Matrix )1كما
ّ
الفلسـفي ،ال تكفـي مشـاهدة /قـراءة واحـدة،
لوضـع اليد علـى مقاصـده ومبتغياته ،هـذا إذا
مـا أمكن الحديـث بلغـة المقاصـد والمبتغيات،
ألن هـذا الفيلـم كما يقـول «تومـاس ورتنبيرغ-
 ،»thomas wartenbergفـي مقالـه ال ُمعنـون
بـ«الفيلـم كفلسـفة،»Film as philosophy -
ُي ِّ
شـكل نموذجـا ً جيِّـدا ً تنطـرح عبره إشـكاالت
ٍّ
شـك جذري
فلسـفية ،تقودنا إلـى تبنِّي فرضية
ضـدّا ً علـى ما كنّـا قد أنسـنا بـه( .)2بمعنى أن
المقصد هنا ال يأخذ صـورة جواب ،وإنما صورة
سـؤال ،ومادام األمـر كذلك فقد ّ
حق لهـذا الفيلم
أن يكـون فيلما ً فلسـفياً.
ً
ح َّقـق فيلـم «ماتريكـس»( )3أرباحـا ُمه َّمة بعد
عرضه ،وقد وقع فـي ثالثة أجزاء ،تأتي محاولتنا
التَّحليليـة هاتـه كخالصـة لمشـاهدتها م َّرتيـن
متتاليتيـنّ ،
كل واحـد على حِ دة .رغم المشـاهدة
لقصة هذا
ال ُمتكـ ِّررة يصعـب التحصيل العميـق ّ
الفيلـم ،وتأتـي هـذه الصعوبة من وجهـة نظرنا
الخاصة ،من كون الفيلم يحمل أفكارا ً وتسـاؤالت
ّ
حـس فلسـفي تحتـاج إلى رصانـة معرفيّة
ذات
ٍ
70
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فقصة الفيلـم تختلف عن
وأفـق فكـري منفتـحّ ،
تجسـده غالبيـة األعمال
ال َقصـص األدبـي الذي
ِّ
الروائيـة واألدبية بصفـ ٍة عا ّمة.
إننـا أمـام إنتـاج فلسـفي /سـينمائي ،وكيف ال
و«باسـكال »Pascal -يقول إن السـينما صديقة
الفلسـفة وأختهـا الرضيعـة ،فهـي حسـبه «من
إعـداد أفالطـون»( ،)4فهـو أول سـينمائي/
فيلسـوف ،ومن هنـا أه ِّمية التأسـيس األكاديمي
الجديد /القديم لما ُيسـ َّمى بالفيلموسـوفي(.)5
مقاربة نظري ّة التآمر!
ً
ً
ُيعَـ ّد فيلـم «ماتريكـس» مجـاال خصبـا اللتقـاء
الفلسـفي بالسـينمائي كمـا سـنتبيَّن ،معنـى
ذلـك أننـا في حضـرة لقاء بيـن الفلسـفة وال َف ّن
(السـابع) ،وهو ما ُيلزمنـا  -حتى ال نمارس غير
الفلسـفة -بمقاربة جمالية ينبغـي أن نعمل على
تجسـيدها ،في مقابـل مقاربة التآمـر التي رأى
أصحابها في األسـماء االفتراضيـة ألبطال الفيلم،
وجهـة مـن طـرف النصرانية
دسـائس دينيـة ُم َّ
واليهوديـة لتخريـب عقول الشـبيبة اإلسلامية،
فكانـت بذلـك «ترينيتـي »Trinity -إحالة على

الثالوث المس�يحي ال ُمقدَّس ،و«مورفيس Mor� -
 »pheusإحالـة علـى أحد آلهـة األولمب ،و«نيو-
 »Neoإحالـة علـى ال ُمخلص.
ينبغـي لمثـل هـذه ال ُمقاربـات أن ُتسـتبعَد ،ألن
نتائجهـا سـتكون وخيمـة على طرفـي الصراع
المفتـرض ،فـي الحياة الواقعيـة ،واألصح هو أن
نبحـث عـن التالقي فـي التنافـر نفسـه ،أي أن
نؤسـس للمشـترك ،حتى لـو كانت أفـكار اآلخر
ِّ
مسـمومة بالفعل.
مـن ث ّمـة أه ِّمية ال ُمقاربـة الجماليـة للفيلم ،فهي
التي سـتجعلنا في ضيافة الفلسـفة بصف ٍة عا ّمة،
خاصة(.)6
وفلسفة السـينما بصف ٍة
ّ
مُقاربة فلسفيّة
ُيعالـج الفيلـم إشـكالية الحيـاة االفتراضيـة أو
المسـتقبلية باصطالح أدق ،حيث ستكون الحياة
االفتراضيـة جزءا ً مـن الحياة المسـتقبلية ،مثلما
بـدأ يالحظ اليوم ،بسـبب المسـتجدات الحاصلة
فـي مياديـن العلـم والتكنولوجيـا والـ َّذكاء
االصطناعـي ،والثـورات المتواليـة فـي ميـدان
اال ِّتصال ووسـائله.
فالماتريكـس عالـم حواسـيب ذات ذكاء خارق،
َّ
وسـخرته لخدمتهـا،
سـيطرت علـى اإلنسـان
ً
سـتخدمة جسـده كمصـدر للطاقة ،ولم يسـلم
ُم
من سـيطرتها سـوى جماعة تسكن تحت األرض
تحـاول أن تقـارع ذكاء الحواسـيب االصطناعي
بذكائهـا الطبيعي.
مـن َثـ َّم يضعنا هـذا الفيلـم في قلب اإلشـكاالت
الجوهريـة التـي تعالجهـا العلـوم المعرفيـة،
وبالضبـط الـ َّذكاء االصطناعـي الـذي يخلـق
ر َّواده مقارنـات بيـن الـ َّذكاء الطبيعـي وال َّذكاء
االصطناعـي ،بغـرض تطويـر هـذا األخيـر.
هـذا التطويـر يستشـرف فيلـم «الماتريكـس»
مسـتقبله الخطيـر ،الـذي يعكس كيفيـة إحراج
اآللـة لإلنسـان ،ومـن َثـ َّم كان سـؤال هـل اآللة
ُت ِّ
فكـر؟ سـؤاال ً مالزمـا ً للحديـث عـن الـ َّذكاء
االصطناعـي والعلـوم المعرفيـة منـذ بدايتهما.
يسترشـد «مورفيـس بنيـو» لكي يسـتدرجه من
العالم الواقعي إلـى عالم الماتريكس االفتراضي،
ليسـاعده رفقة جماعته علـى التخلُّص من هيمنة
الحواسـيب ،وهو االسـتدراج الذي لم يك ْن باألمر
السـهل ،بسـبب وجود عمالء للماتريكـس الذين

يص ِّورهـم الفيلـم متماثليـن وهـم فـي تزايـد
مسـتم ّر ،مما يفتحنا على إشـكا ٍل فلسـفي آخر،
هو إشكال التَّشـابه واالختالف ،أو عالقة اإلنسان
السـوبرماني بالقطيع على َحـ ِّد تعبير «فردريك
نيتشـه.»Friedrich Nietzsche -
يمثِّـل «نيـو» هـذا اإلنسـان السـوبرماني الـذي
ثـار علـى االمتثـال إلرادة عمالء اآللـة ووقف في
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وجههـم .ويمكـن القول بشـك ٍل عـام إن جماعة
األحـرار التـي قاومـت سـيطرة الحواسـيب هي
بمجملها إنسـان سوبرماني ،ينشـد حياة الح ّر ّية
واالحتفـال ضدا ً على غباء اإلنسـان أمام إنتاجاته
ال َّذ كية.
السؤال الوجودي
يعكـس الفيلم لحظـات وجودية تفرض نفسـها
اليـوم داخل عالم تسـوده المنتجـات ال َّذكية ،من
ضع فيهـا «نيو»
بينهـا لحظـات االختيـار التي ُو ِ
أكثر مـن مـ ّرة ،ولحظـة االختيار فـي القاموس
الفلسـفي الوجـودي ،هـي اللحظـة ال ُمعبِّرة عن
مـدى ح ّر ّيـة اإلنسـان ،حيث ُيحيط بـه القلق من
ّ
كل ناحيـة مسـتحضرا ً مبـدأ المسـؤولية بما هو
مبـدأ ال بـد مـن أخـذه بعيـن االعتبـار مـن ِقبَل
مط ِّوري ال َّذكاء االصطناعي وعالم التَّقنيّة عموماً،
وقـد عبَّر الفيلسـوف األلماني «مارتـن هايدغر-
 »Martin Heideggerعندما حدَّد ماهية التَّقنيّة
في كونهـا خطـراًُ .يصـ ِّور الفيلم حيـاة الح ّر ّية
علـى الحقيقة كمقاومة ،إذ بدونها ال يكون للحياة
طعم ،وهذا عمق فلس�فة «هيرقليطيس Héra� -
 »cliteالتـي ال تنظـر إلـى النقيـض كخطر ،بل
كشـرط إلمـكان حياة نقيضـه ،وفي ذلـك إقرار
بـأن الـ َّذكاء االصطناعـي مـن شـأنه أن يطـ ُّور
الـ َّذكاء الطبيعـي لإلنسـان ،وليـس العكـس
فقـط ،وأن يقـض مضجـع ُمسـلَّماته ،لذلك كان
الفيلـم حربا ً ضروسـا ً بيـن العالـم االصطناعي،
عالـم الماتريكـس والحواسـيب ال َّذكيـة ،والعالم
الطبيعـي ،عالم الجماعة البشـر ّية وأفرادها ذوي
الـ َّذكاء الطبيعي.
قبل أن نعمل
على َّ
الذكاء
االصطناعي
لماذا ال
نفعل شيئًا
حيال الغباء
الطبيعي؟
ستيفن
بولياك
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أمام اآللة ..الحرّي ّة من جديد
منـذ االختيار األول احتدم الصـراع بين العالمين،
عالـم األحرار والتف ُّرد ،وعالم النسـخ المتشـابهة
والزائلة ،كما سـيتضح في آخـر الجزء الثالث من
الفيلـم ،إذ سـيد ِّمر «نيو» عميـل الماتريكس بعد
أن يخترقه من الداخل ويظهر «نيو» على شـاكلة
نـور سـاطع ،هـو نـور الحقيقـة النهائيـة التي
سـينتهي إليها الفيلم ،والقاضية بزوال المتشـابه
وضمـان حيـاة ال ُمتفـ ِّرد ،وفي ذلك تجسـيد من
ِقبَـل الفيلم لعمق الفلسـفة األفالطونية.
لذلـك كانت ّ
كل مواجهة جد ّيـة بين «نيو» وعمالء
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اآللـة تنتهي لصالحـه ،لصالح السـوبرمان على
القطيع المتشـابه ،والذي يفتحنا على إشـكالية:
هـل اآللـة ُت ِّ
فكـر؟ مـن جديـد ،فغاية مـا يمكن
أن تصـل إليـه اآللة هـو أن تقوم بالـذي ُبرم َِجتْ
عليـه وتؤدِّيـه علـى أحسـن دور ،غيـر أنها رغم
ذلـك تحـرج اإلنسـان وال تستسـلم أمامـه ّإل إذا
َّ
تمكـن مـن اختراقهـا ،أو بلغـة أدق تملَّكها ،عبر
جعـل الـ َّذكاء الطبيعـي فـي مسـتوى مـا يصل
إليـه الـ َّذكاء االصطناعي.
لذلـك كانت التدريبـات التي تلقاهـا «نيو» تحت
إشـراف «مورفيس» في العالـم االفتراضي كفيلة
بالحـ ِّد مـن قـدرات عمالء اآللـة الخارقـة ،حيث
َ
أبهرهـم أكثـر مـن مـ ّرة ،ألنـه ُيضيف إلـى قوة
البرمجـة قـوة ح ّر ّيـة التفكيـر والعقـل ،وهو ما
حصـل أيضـا ً فـي بدايـة الفيلـم ،عندما أرشـد
مورفيـس صديقه «نيو» لتمكينـه من الهرب من
قبضـة العملاء دون أن يكون متواجـدا ً في عين
ُّ
التحكم
المـكان ،فالمبرمـج االصطناعـي يمكـن
ّ
الحـ ّر المنفتح
فيـه
بـكل سـهولة ،عكس العقـل ُ
ال ُمسـاير لواقع اإلشـكاالت والحـاالت ال ُمتجدِّدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقــاال ً حلَّــل فيــه الفيلــم فلســفيّاً ،ونــورد هنــا اإلحالــة العلميّــة
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ص َّناع تلك التيمة من األفالم ليس
في السنوات األخيرة أصبح الهدف األساسي لدى ُ
معرفة المزيد عن َّ
تطوره وتم ُّرده ،بل أصبحت
الذكاء االصطناعي أو التنبؤ بكيفية
ُّ
التيمة تستخدم كوسيلة جديدة الكتشاف جوهر اإلنسان نفسه…

َّ
والذكاء االصطناعي..
السينما

تاريخ من العداء
أمجد جامل
يبـدو الـ َّذكاء االصطناعـي مـن أكثـر األفـكار
ال ُمغرية بالمناقشـة لدى السـينمائيين .فبجانب
كونـه ظاهـرة عصر ّيـة ،وصيحـة رائجـة في
الثّقافـة والعلـوم الغربيّـة ،هنـاك عاملان
صنَّـاع السـينما ُ
وكتَّاب
أساسـيان دفعـا انتباه ُ
القصص صـوب تلـك الظاهرة ومـا يحيط بها

مـن مفاهيم.
العامل األول َفنِّ ّـي ،ويتعلَّق بأداة درامية عتيقة
ُتعـرف بالحليـف المخـادع ،أو كمـا سـ َّماها
«كريسـتوفر فوجلـر» في نظريته عـن الكتابة
بـ«الشخصية ال ُمتح ِّولة ،»shapeshifter -وهو
نمـط أو نمـوذج فـي تصميـم الشـخصيَّات،
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يختـص بتلـك الشـخصيّة (أو القـوى) التـي
القصـة في موقع حليـف أو داعم للبطل،
تبـدأ
ّ
ثـ ّم تتحـ َّول تدريجيا لتظهر وجههـا الحقيقي
وتنقلـب عليه مع األحـداث؛ فتصبح هي القوى
المعاديـة أو الشـريرة التـي تهـدِّده ،وأحيانا ً
العكس .تلك األداة الدرامية قديمة قدم الحكي،
القصاصون كوسـيلة مضمونة
واعتمـد عليهـا
َّ
لدفع الدراما وإشـعال الصراعات .نجدها مثالً
في شـخصية التاجـر اليهودي «شـايلوك» في
القصة الشكسـبيرية «تاجـر البندقية» ،وأبرز
ّ
تجلِّياتهـا سـينمائيا ً نجدهـا فـي شـخصية
«فيليـس ديتريكسـون» التـي لعبتهـا النجمة
باربرا س�تانويك في فيلم« «�Double Indem
 ،»nity 1944وحديثـا ً نلمسـها في شـخصيّة
األميـر «روبيـرت» فـي فيلـم «Braveheart
.»1995
ً
وإذا اعتبرنـا واقعنا المعاصـر فيلما ،فلن يوجد
ما هو أنسـب مـن مفهـوم الـ َّذكاء االصطناعي
ليمثِّـل نمـط هـذا الحليـف المخـادع ،فهـو
المفهـوم الـذي بـدأ أساسـا ً كداعـم للبشـر ّية؛
ص َّممـه اإلنسـان لخدمتـه فـي ّ
حل المشـكالت
ولتسـهيل الحياة ،لكنه مع الوقـت أصبح ُمثيرا ً
للشـكوك ،قوتـه تـزداد لدرجة يتو َّقـع أن ُتهدِّد
ّ
بحـل محلّه ،فكما يقـول عالم الفيزياء
اإلنسـان
البريطاني الشـهير «كريسـتوفر هوكينج»« :إن
الـ َّذكاء االصطناعي قد يكـون الحدث األكبر في
تاريـخ الحضـارة ،وقـد يكون أسـوأها ،وإن لم
ننتبـه فقـد يد ِّمرنـا جميعـاً» .ذلك السلاح ذو
الحدّيـن ،المعادلة الصفر ّيـة ،الطعنة المنتظرة
مـن الخلف؛ كلّهـا مفاهيـم دراماتيكية ،جعلت
مـن تناول الـ َّذكاء االصطناعي في األفلام أمرا ً
جاذبا ً للمبدعين على المسـتوى ال َفنِّي الدرامي.
أما العامل الثاني فهو فلسـفي .الفنون بطبعها
منحـازة لإلنسـان ،قد يكـون اإلبـداع ال َفنِّي هو
النشـاط األوحـد الذي يفـرق الجنس البشـري
عـن بقيّـة المخلوقـات ،لـذا فال َفنَّـان دائما ً ما
يتقـدَّم الصفوف حين يشـعر بتهديد لحضارته
اإلنسـانية .والسـينما اهتمت منذ فجرها ،وقبل
تطـ ُّور مفهوم ال َّذكاء االصطناعـي ،بتلك التيمة:
«اإلنسـان ضـد اآللـة» .لَ ّ
عـل أكثـر المشـاهد
خلـودا ً مـن عصـر السـينما الصامتة هـي تلك
التـي يصـارع بها «تشـارلي تشـابلن» تروس
74
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ومحـ ِّركات اآلالت العمالقـة داخل أحد المصانع
بفيلمه «.»Modern Times
ومن تشـابلن فـي العشـرينيات إلى «سـتانلي
كوبريـك» في السـتينيات ،لم يختلـف الموقف
كثيـراً .في فيلمه،»Space Oddyssey« :2001
يقدِّم كوبريك ،المؤمن أساسـا ً بنظر ّية المؤامرة،
أول تجلِّي بـارز للذكاء االصطناعـي في تاريخ
السـينما؛ وذلـك مـن خلال شـخصية «Hal
 ،»9000الروبـوت فائـق الـ َّذكاء الذي يصاحب
رائدي فضاء في رحلتهما عبر النجوم كمسـاعد
لهمـا ،لكنـه في أحـد المفـارق ينقلـب عليهما
ويقـ ِّرر التخلُّـص من «ديف» بطـل الفيلم .فقد
توصـل الروبـوت بذكائـه ال ُمبرمج عبـر تحليل
َّ
بعـض البيانـات المدخلـة فـي ذاكرتـه إلى أن
بقـاء ديف لن يكون في مصلحـة الرحلة أو في
مصلحة البشـر ّية بوج ٍه عام فق َّرر التخلُّص منه،
نبوءة سـينمائية دخلت بالبشـر فـي المواجهة
األولـى ضـد الـ َّذكاء االصطناعي ،رغـم تواضع
إمكانيـات األخيـر في تلك الفتـرة ،وعدم تمثيله
للشـكوك والتهديـدات نفسـها التـي يمثِّلها في

زمننا الحالي ،ذلك ألن النبوءة اكتفت باالسـتناد
إلى الفلسـفة والحدس اإلنسـاني.
تـ ّم إحياء المواجهة سـينمائيا ً فـي الثمانينيات
تحـت شـعار «األرض ال تتَّسـع لنوعيـن مـن
الكائنـات الذكيّـة» .البدايـة مع فيلـم «Blade
 »Runnerللمخرج «ريدلي سكوت» ،ديستوبيا
توصل فيه اإلنسـان
تدور فـي زمن مسـتقبلي َّ
ً
لتخليق كائنات تشـبهه عضويا ،ذكاؤها يتماثل
وذكاء مهندسـي الجينات الذين ص َّمموهم ،هذه
ألغراض
الكائنات كانت ُتسـخدَم من ِقبَل البشر
ٍ
خدمية ،حيث يت ّم إرسـالها السـتعمار الكواكب
األخرى والتنقيب عن الثـروات ،وكانوا يعاملون
كالعبيـد؛ إلى أن ق َّررت فرقـة منهم الثورة على
تلـك العبود ّيـة واالصطـدام مع جنس البشـر،
فيتـم حظـر تواجدهم داخل كوكـب األرض .ث ّم
يدخـل الشـرطي «ريك ديـكارد» فـي مطاردة
بعـض ال ُمتسـلِّلين منهم لألرض.
يطرح الفيلم تأمُّالت فلسـفية جادة تحاول الر ّد
علـى أسـئلة مثل «مـاذا يعنـي ح ّقـا ً أن تكون
إنسـاناً؟»« ،هل هنـاك ذكاء اصطناعـي وذكاء

طبيعـي؟» وفـي أحـد الحـوارات بيـن ديكارد
والمهنـدس الـذي قـام بتصميم تلـك الكائنات
يـدور السـؤال «هـل يمكـن أن تمتلـك تلـك
الكائنات مشـاعر كالبشـر؟» ويجيب المهندس
بأن المشـاعر تتولَّد عبر الذكريـات ،لذا فيمكن
آلالت َّ
الـذكاء االصطناعـي التم ُّتع بمشـاعر في
حـال ت ّمت زراعـة ذكريـات ُمز َّيفـة بداخلهم.
وبعد سـنتين مـن إصـدار «،»Blade Runner
تتابـع هوليـوود تقديـم الصـراع بيـن البشـر
وال� َّذكاء االصطناع�ي م�ن خلال فيل�م« «�Ter
 »minatorلل ُمخـرج «جايمـس كاميرون» ،في
زمن مسـتقبلي يعيش البشـر في أجواء ما بعد
أبوكاليبسـية ،الروبوتات واآلالت تحكم األرض،
وتحـاول قمع ثورة البشـر بإرسـال مقاتل عبر
الزمـان للوراء ،مه ّمتـه أن يغتال األم قبل أن تلد
ابنها الذي سـيقود ثورة البشـر في المسـتقبل.
الصـدام السـينمائي بيـن البشـر والـ َّذكاء
االصطناعي يأخذ شـكالً أكثر بصر ّية ومباشرة
في فيلم « ،)I, Robot» (2004لل ُمخرج «أليكس
برويـاس» ،فـي هـذا الفيلم الـذي يقـدِّم واقعا ً
مسـتقبليا ً يتقاسـم فيـه اإلنسـان العالـم مـع
الروبـوت فـي أجـواء سـلميّة يشـوبها بعـض
الحـذر .فقـد ت ّم توليـف الروبوتـات وفق ثالثة
قوانيـن صارمة .أوالً :ال يمكن للروبوت أن يؤذي
بشـريا ً أو يسمح بتع ُّرض بشـري لألذى .ثانياً:
على الروبوتات السـمع والطاعة فيمـا ُيؤ َمرون
بـه من البشـر بشـرط ّأل تتعـارض األوامر مع
القانون األول.
ثالثـاً :على الروبوتات حماية أنفسـهم بشـرط
ّأل يتعـارض ذلـك مع القانونيـن األول والثاني.
تتهـدَّد البشـر ّية فـي فيلـم « »I,Robotنتيجة
لمبدأ رئيسـي فـي علـوم الـ َّذكاء االصطناعي،
هـو عنصـر التعلُّـم (،)Machine Learning
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أجهزة
الكمبيوتر
الجيل القادم
ستكون أكثر
ذكاء منا،
بحيث سنكون
محظوظين
إذا قبلتنا معها
كحيوانات
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فالفرق بيـن اآللة الكالسـيكية واآللة الخاضعة
لمبـدأ الـ َّذكاء االصطناعي يكمن فـي أن الثانية
ال تحتفـظ بخواصها علـى الحالـة األوليّة التي
برمجهـا اإلنسـان عليها إلى األبـد ،فهي تتط َّور
وتعـرف المزيـد .ذلك مـا جعل الجيـل األحدث
من الروبوتـات يتم َّرد على القوانين الثالثة؛ فقد
فهـم بذكائـه ال ُمطـ َّور أن الغاية األساسـيّة من
تلـك القوانين هي حماية اإلنسـان من المخاطر
الوجود ّيـة ،لكن مـاذا لو كان اإلنسـان هو أكبر
عدو لنفسـه؟ فهو مـن يصنع الحـروب و ُيل ِّوث
البيئـة و ُيهـدِّد المنـاخ ،هنـا تثـور الروبوتات
كـي تحمي البشـر مـن أنفسـهم ،وفي سـبيل
ذلـك فهـي تنـزع منهم آخـر مظاهر للسـلطة
علـى الكوكـب ،ليصيروا مخلوقات مـن الدرجة
الثانية وعبيدا ً للروبوتات .الفلسـفة األعمق التي
يطرحهـا الفيلـم تكمن فـي أن التهديـد القادم
مـن الـ َّذكاء االصطناعـي هو بعيد عن مشـاعر
الشـ ّر والضغينة بالمفهوم البشري ،بل مصدره
الفعلـي ال يتعـدَّى كونـه تفسـيرا ً مختلفـا ً في
قـراءة البيانات.
وفي السـنوات األخيرة أصبح الهدف األساسـي
صنَّـاع تلك التيمة من األفلام ليس معرفة
لـدى ُ
َّ
المزيـد عن الـذكاء االصطناعـي أو تنبؤ بكيفية
تطـ ُّوره وتم ُّرده ،بـل أصبحت التيمة تسـتخدم
كوسـيلة جديدة الكتشاف جوهر اإلنسان نفسه؛
« »Herفيلـم صـدر عام  ،2013ألَّفـه وأخرجه
«سـبايك جونز» ،حـول «ثيـودور» ،ذلك الرجل
الـذي يعيش وحيـدا ً بعد انفصاله عـن زوجته،
ثـ ّم يقع فـي غرام «سـامانثا» ،وهي شـخصيّة
اعتبارية ال يتعدَّى وجودها حيِّز نظام التشـغيل
اإللكترونـي ال ُمص َّمم بتقنية ال َّذكاء االصطناعي،
والذي اشـتراه «ثيـودور» من إحدى الشـركات
بغرض التسـلية« ،سامانثا» لديها صوت نسائي
عذب ،تسـتطيع الر ّد على ّ
كل تسـاؤالت ثيودور،
تضحـك ،تغنـي ،تتناقش ،تسـاعده فـي عمله،
تقـرأ مالييـن الكتب في مـدّة ال تتجـاوز بضع
الحب!
ثـوان ،واألخطـر تسـتطيع الوقوع فـي
ّ
ٍ
َّ
ومـن هنـا تتعقـد األمـور .فـي هـذه اللوحـة
السـينمائية البديعة يطرح جونـز مجموعة من
األسـئلة الضمنية« :هل اإلنسـان كائن اجتماعي
بطبعه؟»« ،هـل يمكن تحقيـق الحميمية بعيدا ً
عـن الجسـد؟»« ،مـا الـذي يجعـل المشـاعر
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البشـر ّية أكثر صدقا ً من مثيلتها المولدة آليا؟».
على المنوال نفسـه ،يأتي فيلم «»Ex Machina
 ،)(2015كواحـد من أفالم الـ َّذكاء االصطناعي
التي تسـتهدف اإلنسـان قبل اسـتهدافها لآللة.
عـن «ناثان» ذلك ال ُمبرمِج فاحش الثراء صاحب
أكبر شـركة ل ُمح ِّركات البحث في العالم ،والذي
ُيجـري مسـابقة لموظفـي شـركته جائزتهـا
قضـاء أسـبوع فـي قصـره واالضطلاع علـى
أحـدث اختراعاته ،يفـوز بالمسـابقة «كاليب»
َّ
الشـاب الطموح المنطوي ،ويكتشـف فيما بعد
أن مهمتـه هـي أداء «اختبـار تيورينج» ألحدث
اختراعـات «ناثـان» .روبـوت فـي هيئـة أنثى
ُمص َّممـة بأعقد أسـاليب الـ َّذكاء االصطناعي.
«اختبـار تيورينـج» هو وسـيلة علميّـة الختبار
آالت وبرامـج الـ َّذكاء االصطناعـي وتقييم مدى
تشـابهها مع عقل اإلنسـان في طريقة التفكير
واتخـاذ القرارات« .ناثان» يخبـر «كاليب» بأنه
التأكـد مـن كـون اختراعـه يملـك وعيـا ً
يريـد ُّ
حقيقيـا ً مثـل الـذي يتمتَّع بـه اإلنسـان وليس
مجـ َّرد وعـي اسـتيهامي ،لكـن المفاجـأة التي
نكتشـفها مـع نهايـة األحـداث أن «كاليب» هو
َمـ ْن كان ضحيـة االختبـار الحقيقـي؛ فقد أراد
«ناثـان» ،ال ُمصـاب بجنـون العظمـة ،أن يثبت
لنفسـه أنـه لم ينجـح فقط فـي اختـراع وعي
مماثـل للبشـر ،بـل وعـي يمكـن للبشـر (مثل
كاليب) الوقوع في غرامه ،واشـتهائه .المفاجأة
الثانية كانـت تالعب « »Avaالروبوت بالرجلين،
وانقالبهـا عليهمـا ،ما يجعـل وعيها اإلنسـاني
المزعـوم مشـكوكا ً في أمـره ،كونهـا الوحيدة
التـي لـم َّ
تتأثـر بالعاطفة فـي اتخـاذ قرارها.
يكشـف لنا «أليكـس جارالند» ُمخـرج و ُمؤلِّف
الفيلـم عـن مواطـن الضعـف اإلنسـاني ،وبأن
الـ َّذكاء وحـده ليـس مـا يجعلنـا بشـراً ،بـل
العاطفـة ،والغريـزة ،والحماقـات أيضاً.
تهديد جوهر الفَنّ !
العالقـة بيـن السـينما والـ َّذكاء االصطناعـي
ال تنتهـي كمسـألة نظر ّيـة تتناولهـا مواضيـع
األفلامُ ،م َّ
ؤخرا ً صرنا نلمـس دورا ً فعليّا ً لل َّذكاء
االصطناعـي كأداة فـي عمليّـة صناعـة األفالم
نفسها .
فـي الجزء األخير من فيلـم «»Blade Runner

الـذي صدر العام الماضي ،نرى نسـخة ُمخلَّقة
آليـا ً من شـخصية «رايتشـل» التـي ظهرت في
الجزء األول من الفيلم قبل  30عاماً« .رايتشـل»
ظهرت بالهيئة والشـكل والحيوية نفسـها التي
ظهـرت بهـا فـي السـابق .التقـدُّم فـي العمر
بالنسـبة لل ُممثِّلـة «مـاري شـان يانـج» وتغ ُّير
مالمحهـا عبـر السـنين لـم يقفـا عائقـا ً أمام
صنَّـاع الفيلـم مـن أجـل اسـتحضار النسـخة
ُ
َّ
القديمة منها ،فباسـتخدام الـذكاء االصطناعي
اسـتطاعوا محاكاة «رايتشـل» القديمة.
األمـر تكـ َّرر فـي أفلام أخـرى منهـا الجـزء
السـابع من فيلم الحركـة«،»Fast & Furious
فبرغـم وفـاة ال ُممثِّل «بـول ووكـر» ،وهو أحد
صنَّاع العمل تخليق
أبطال السلسـلة ،اسـتطاع ُ
صـورة آليـة لووكر ليظهر في بعض المشـاهد
بالشـكل والهيئة والصوت نفسـه .وفـي الجزء
قبل األخير من سلسـلة «حـرب النجومForce -
 ،»Awakensاحتـوى الفيلـم على شـخصيتين
لبشـر ُمخلَّقيـن آليا ً بشـك ٍل كامل ،مـا يعني أن
صنَّـاع الفيلم قامـوا بإسـناد أدوار تمثيلية إلى
ُ
ممثِّلين ليـس لهم وجود في الواقـع! ما يجعلنا
نطرح التسـاؤل حول مسـتقبل اإلبداع وعالقته
بالعنصر البشـري.
ي�رى الكات�ب «ني�ك بيلت�ون» بمجل�ة« «�Van
 ،»ity Fairإنـه فـي المسـتقبل لـن يكون على
النجمـة جينيفـر لورانـس أن تذهـب لمواقـع
تصوير األفالم ،وقد تكتفي بالتصريح لشـركات
اإلنتاج باسـتخدام صورتهـا ثالثية األبعاد ليس
أكثـر .ويضيـف بـأن الـ َّذكاء االصطناعـي في
طريقـه ليجعلنا نـرى أفالما ً حديثـة من بطولة
نجـوم راحليـن مثـل «مارلين مونـرو» ،لم تقم
مونـرو ببطولتهـا فعليـاً! ليـس ذلك وحسـب،
بل هـو يعتقد ،أنه سـيأتي يوم يقـوم ال ُمتف ِّرج
بتفصيـل الفيلـم الـذي يريد رؤيته عبـر ال َّذكاء
االصطناعـي« :تخيَّل أنك عـدت للمنزل بعد يوم
عمـ ٍل شـاق ،قلـت لنفسـك أريـد أن أرى فيلما ً
كوميديـا ً مدته  45دقيقـة ،ألنام ُم ِّ
بكـرا ً وألحق
باجتمـاع اليوم التالـي ،وأريد أن تـدور أحداث
هذا الفيلم في مدينـة نيويورك ،وتكون البطولة
المرأتيـن ..سـوف ُنح ِّقق تلك األشـياء».
َّ
تنبـأت بعـض األفلام بفكـرة اقتحـام الـذكاء
االصطناعـي مجـال اإلبداع ،مثل فيلـم «،»Her

ففـي أحد المشـاهد تقوم «سـامانثا» (التطبيق
الذكـي) بعـرض معزوفـة بيانـو ،وتفاجـئ
«ثيـودور» بـأن المعزوفة مـن تأليفهـا .كذلك
فيلم « ،»I, Robotحيث يقوم الروبوت «سوني»
برسـم لوحـة فنِّيّـة متح ِّد َّيـا ً ال ُمح ِّقـق «ديـل
سـبونر» الـذي كان يؤمـن بعجـز الروبوتـات
عـن التخليـق اإلبداعـي .قـد تكـون ال ُمه ّمـة
أصعـب علـى صعيد اإلبـداع السـينمائي ،كون
السـينما وسـيطا ً فنِّيّـا ً أكثـر ا ِّتسـاعا ً وتعقيدا ً
مـن الموسـيقى ،لكـن خطوة في ذلـك الطريق
قـد أُنجزت بالفعـل في ديسـمبر/كانون األول
الماضـي ،حيـن قامـت مجموعة مـن الباحثين
والخبـراء في معهـد « »MITبإعلان نجاحهم
فـي الوصـول للرسـم البيانـي لكيفيـة عمـل
المشـاعر بقصـص األفالم وتعليمه للحاسـوب.
الفريـق القائـم علـى هذا المشـروع اسـتخدم
خاصي�ة «التعلُّ�م اآلل�ي Machine learn� -
 ،»ingلتحليـل آالف المقاطـع ال ُمصـ َّورة مـن
أفلام طويلـة ومسلسلات وأفالم قصيـرة عبر
موقـع « ،»vimeoومـن خاللها يتـم التنبؤ بما
يصـدر من مشـاعر إيجابيـة أو سـلبية بمعدل
ّ
كل ثانيـة .ولم تهتم تلـك التجربة فقط بعناصر
القصـة والحبكـة الدراميـة ،بل امتدت لتشـمل
ّ
الموسـيقى التصويريـة واللقطـات ال ُمق َّربة من
الوجوه البشـر ّية .قـد ال تعني التجربة أن ال َّذكاء
االصطناعـي أصبح قادرا ً علـى تأليف القصص
وصناعـة األفالم بالشـكل ال ُمتقـدِّم ،لكن تحليل
منحنى المشـاعر بالقصص والتنبؤ بردود فعل
الجمهـور تجـاه ما يشـاهدون ،هـو فتح جديد
سيستعين به المبدعون وشـركات اإلنتاج ،ومن
َّ
يتخطى ذلك.
ال ُمتو َّقـع أن يكـون بـذرة لما قـد
وهـي تو ُّقعـات يرفضهـا الكثيـرون ،علـى أ ّية
حـال؛ ألنها تتنافى مـع جوهر ال َف ّن وفلسـفته.
يقول ال ُمخرج الفرنسـي «روبير بريسون»« :إن
ال َفـ ّن ال يسـكن العقل ،بل األعيـن ،األذن ،ذاكرة
الحـواس ،الصـور ،األحلام» .ويقـول الكاتـب
«جـون سـيبروك»« :أن تكـون فنَّانـاً ،حقيقة،
وطوعـاً ،يعنـي أن ُتقلـع نحو اتجـاه غير الذي
تخبـرك عنـه البيانات .تلك هي وظيفـة ال َفنَّان،
وال أعتقد أن َّ
الـذكاء االصطناعي قادر على فعل
ذلك».
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كيف يتم تنظيم ال َّذكاء
االصطناعي؟
اورن اتزيوين *
ترجمة :محمد حسن جبارة
َح ّث رائد أعمال التكنولوجيا السـيد إيلون ماسـك
ُح َّ
ـكام الواليات بأميـركا بضـرورة تنظيم مجال
الـ َّذكاء االصطناعـي قبل فـوات األوان ،ويلح بأن
يشـكل تهديـدا ً وجوديا ً
ِّ
الـ َّذكاء االصطناعي بات
علـى البشـر ّية .هذه وجهة نظـر تحذيرية تخلط
بين علم الـ َّذكاء االصطناعي والخيـال العلمي.
مع ذلـك نجد باحثي ال َّذكاء االصطناعي – مثلي-
يعرفـون أن هنـاك قلقـا ً مشـروعا ً حـول تأثيره
على األسـلحة ،الوظائـف والخصوصية .وطبيعيا ً
أن تسـأل إذا مـا كان ينبغـي أن نطـ ِّور الـ َّذكاء
االصطناعـي أصالً.
أنا أؤمن بأن اإلجابة نعم.
ولكـن أال ينبغي أن نخطو خطوات إلبطاء التط ُّور
في الـ َّذكاء االصطناعي ،من باب الحذر؟
المشـكلة إذا فعلنـا ذلـك فـإن دوال ً مثـل الصين
سوف تسـبقنا.
َّ
لقـد غادر حصـان الذكاء االصطناعي اإلسـطبل،
ورهاننـا األفضل هو محاولـة توجيهه.
يجـب عـدم اسـتخدامه كسلاح ،وأن يكـون به
مفتـاح إغلاق حصين .وبعـد ذلك علينـا تنظيم
األثر المحسـوس لل َّذكاء االصطناعي (مثل سالمة
السـيارات ذاتيـة القيـادة) بـدال ً مـن محاولـة
تعريـف وكبـح جماح هـذا المجال غيـر ال ُمحدَّد
المعالم بعـد ،وسـريع التط ُّور.
َّ
أنـا أقتـرح ثلاث قواعـد لتنظيـم أنظمة الـذكاء
االصطناعـي مسـتوحاة ،ومطـ َّورة أكثـر ،مـن
«ثالثـة قوانيـن للروبوتـات» ،والتـي قدَّمهـا
الكاتـب «إسـحاق اسـيموف»Isaac Asimov -
فـي 1942م:
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 الروبـوت يجـب ّأل ُيؤذي إنسـانا ً أو ،في حالةالتو ُّقـف ،يجعل اإلنسـان عُرضة لألذى.
 علـى الروبـوت إطاعـة األوامر التـي تصدر لهمـن النـاسّ ،إل إذا تعارضـت هـذه األوامـر مع
القانون السـابق.
 علـى الروبـوت حمايـة وجـوده طالمـا لـميتعـارض ذلك الوجـود مع القانونيْن السـابقيْن.
هـذه القوانين رائعـة ،ولكن يشـوبها الغموض.
مـاذا ُيمثِّـل األذى عندمـا نتحـدَّث عـن الـ َّذكاء
االصطناعـي؟ أنـا أقتـرح أساسـا ً أكثـر صالبـة
لتفـادي أضـرار الـ َّذكاء االصطناعي مبنيـا ً على
ثلاث قواعـد مني:
 قاعدتي األولى :نظـام ال َّذكاء االصطناعي يجبأن يخضـع لكامـل منظومـة القوانيـن ال ُمطبَّقة
علـى ُمشـغله من البشـر .هذه القاعدة سـتغطي
الخاصة (الشركات واألنظمة الحكومية).
األنظمة
ّ
َّ
ال نريـد مـن الـذكاء االصطناعي أن يشـارك في
البلطجة اإللكترونية ( ،)cyberbullyingالتالعب
فـي البورصـة أو التهديـدات اإلرهابيـة :ال نريد
مـن مكتب التحقيقات الفيدرالـي أن يدفع الناس
القتـراف الجرائم .ال نريد مركبـات ذاتية القيادة
تتجـاوز إشـارات المـرور الحمراء ،أو أسـوأ من
ذلـك أسـلحة ذكاء صناعـي تنتهـك المعاهـدات
َّ
نتمكن
الدوليّـة .يجب تنقيح قانوننا العام حتى ال
من االدعـاء بأن نظـام ذكائنـا االصطناعي عمل
شـيئا ً لـم نسـتطع فهمـه أو التنبؤ به .ببسـاطة
«نظام ذكائنـا االصطناعي فعلها» يجب ّأل تكون
عـذرا ً من اإلجـراء القانوني.
 -قاعدتـي الثانية :يجب أن يكشـف نظام ال َّذكاء

االصطناعـي بوضـوح عـن حقيقتـه بأنـه ليس
إنسـاناً .وكمـا شـاهدنا قـي حالـة الروبوتات –
برامـج الكمبيوتـر التـي بمقدورهـا الدخول في
حـوارات ُمع َّقـدة مع النـاس– يحتـاج المجتمع
لتأكيـدات بأن ُتصنَّف أنظمة الـ َّذكاء االصطناعي
كذ لك .
فـي  2016م اسـتطاع الروبوت «جل واتسـون-
 ،»Jill Watsonالـذي قام بدور مسـاعد تدريس
لكـورس عبر اإلنترنـت في جورجيـا للتقنية ،أن
يخـدع الطالب بأنه إنسـان .ومثـال أكثر خطورة
هـو االسـتخدام الواسـع للروبوتـات السياسـيّة
للرئيس ترامب في وسـائل التواصـل االجتماعي
في األيام التي سـبقت انتخابات 2016م ،حسـب
باحثين في أكسـفورد.
قاعدتـي هـذه سـوف تضمـن أن يعـرف الناس
عندما ُيقلِّد الروبوت شـخصا ً آخر .لقد شـاهدنا،
كمثـال( -DeepDrumpf@ ،روبـوت) ُيقلِّـد
الرئيـس ترامـب بتندُّر فـي موقع تويتـر .أنظمة
الـ َّذكاء االصطناعـي ال تصـدر فقـط تغريـدات
مفبركـة ،بل تصـدر أيضا ً أخبـار فيديو مفبركة.
أطلـق الباحثـون قريبـا ً فـي جامعـة واشـنطن
فيديـو مفبركا ً للرئيس السـابق بـاراك أوباما بدا
فيـه يتحدَّث بصـورة مقنعة بكلمـات أُدخلت في
فيديـو يتكلَّـم فيه عن أمـ ٍر مختلـف تماماً.

 قاعدتـي الثالثـة :أن ال يسـتطيع نظـام ال َّذكاءاالصطناعـي االحتفـاظ أو كشـف المعلومـات
السـر ّية بـدون موافقـة صريحة مـن مصدرها.
بسـبب قدرتهـا االسـتثنائية فـي اسـتخالص
ّ
فـإن أنظمة
وتسـجيل وتحليـل المعلومـات آلياً،
الـ َّذكاء االصطناعـي فـي موقع أساسـي يمكنها
مـن الحصـول علـى المعلومـات السـر ّيةِّ .
فكر
فـي ّ
كل المحادثـات التـي يطلـع عليهـا جهـاز
«أمازون اكو - »Amazon Echo -جهاز محادثة
منزلـي ذكـي موجود فـي كثيـر من المنـازل -
أو المعلومـات التـي يمكن أن يفشـيها ابنك دون
قصد للعبة مثل لعبة الـ َّذكاء االصطناعي (باربي
 .)Barbieحتـى روبوتات النظافـة المنزلية التي
تبـدو مأمونـة تقوم بعمـل خرائـط لمنزلك .تلك
معلومـات ترغب في ُّ
التأكد من سـيطرتك عليها.
ّ
إن قواعـدي الثالث صحيحة ،كمـا أعتقد ،ولكنها
ُ
بعيـدة عـن الكمـال .أنـا أقدِّمهـا هنـا كبدايـة
للمناقشـة .سـواء كنت تتفق أو ال تتفق مع السيد
ماسـك حول معـدَّل تطـ ُّور الـ َّذكاء االصطناعي
وأثـره النهائـي علـى البشـر ّية (أنـا ال أتفـق)،
فمـن الواضـح أن ال َّذكاء االصطناعـي قادم .على
المجتمـع أن يسـتعد لذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الرئيـس التنفيـذي لمعهـد آلـن للـ َّذكاء االصطناعـي Allen
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حي وراء الجامع األموي الكبير.
ُولد الروائي السوري فاضل السباعي في حلب عام  ،1929في
ّ
َّ
فموظفًا في وزارات الدولة ،وانتقل بعمله
ثم عمل محاميًا،
درس الحقوق بجامعة القاهرةّ ،
الوظيفي إلى دمشق عام  ،1966وطلب إحالته على التقاعد ،عام  ،1982وهو مدير في وزارة
التعليم العالي ،ليتف َّرغ للكتابة.
مؤسس في
أسس في دمشق سنة ( )1987دار إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع ،وهو عضو
َّ
ِّ
اتِّحاد ُ
لست
القصة والرواية في االتِّحاد،
الك َّتاب العرب في دمشق ،سنة ( ،)1969ومق ِّرر جمعية
ّ
ّ
دورات.
له أكثر من ثالثين كتابًا .كما تُرجمت بعض قصصه إلى الفرنسية ،واإلنجليزية ،واأللمانية،
والروسية ،والفارسية ،وغيرها .صدر كتابه «بدر الزمان» مترجمًا إلى اإلسبانية سنة ( ،)1999وكتابه
مترجمًا إلى الفرنسية سنة ( ،)2002في باريس.
«حزن حتى الموت»
َ

حوار :محمود القاعود

فاضل السباعي:

عدت إلى دمشق من أجل مكتبتي!
ُ
ّ
المحطات الرئيسـة في
روايـة «رياح كانون» إحدى
َّ
مشواركم اإلبداعي؛ كيف جاءتكم فكرتها؟ وهل توقعتم
هذا االنتشار لها؟
 فـي السـتينيات ،الحظـت ّأن صعـود بعض الكاتبات سـلّم
ً
الشـهرة واالنتشار ،كان سهالً ميسـورا ،وكان ّ
لكل واحدة من
هـؤالء رجـل ما يكمن فـي الظِ ّل يمـارس دوره فـي تصحيح
النـص المكتـوب وتعديلـه ،وفي إعـادة صوغه ،وفي نشـره،
ّ
ِّ
والترويـج لـه باالتصـال بمـن يكتـب و ُيشـيد ،في حيـن ّ
أن
«الرجل» يمشـي في الطريق الطبيعي معانيـا ً اإلبداع والبحث
عن ناشـر ،وانتظار مـن يكتب عنه و ُير ّوج له .اسـتعرت هذه
«الحالـة»  -وال أقول «الظاهرة»؛ فهي لم تبلغ ذلك  -ونسـجت
منهـا روايـة ،ما كنت أحسـب أنها سـتطول حتـى تزيد على
األربعمئـة صفحة .والـذي أثرى الرواية طـوال ً ومضموناً ،أني
ع ّرجـت فيها على عالم األدباء والمثقفين ،فرصدت مجالسـهم
وحواراتهـم :الجادّة ،والمبتذلة ،وجعلت من بطلها الذي ينتمي
إلى الطبقة الشـعبية «رامي حسـام الدين» ناقدا ً ألدب الرواية،
يتطلّـع إلـى أن يبـدع فيها وال يرضـى عن محاوالتـه في هذا
المجـال ،وفـي التقائه األديبة الشـابة «لبنـى آل األمير» ،التي
تنتمـي إلى «الطبقة المخملية» ،يكون مـا يكونُ ،
«فظ َّن خيراً،
وال تسـأل عـن الخبـر»! وقد بـدا لي أني لـم أكـن مو َّفقا ً في
تسـمية الروايـة بـ«رياح كانون»؛ لقد تح ّركت أنسـام اإلبداع،
80
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أو رياحـه ،عنـد الناقـد رامـي حسـام الدين ،خالل شـه َري
الشـتاء« :كانون األول» /ديسـمبر ،و«كانون الثاني» /يناير.
وإذا كان العنـوان معبِّرا ً من ناحيـة ،فإني أدركت فيما بعد ّ
أن
المتعجل،
في كلمـة «كانون» تغييبـا ً للمضمون عند القـارئ
ِّ
وتمنَّيـت لو أني سـ ّميت هـذا العمل الكبيـر «ريـاح اإلبداع».
ويظـل ما أص ّرح به اآلن وليد القلـق الذي ّ
ّ
يظل يعانيه المبدع؛
ً
أملا فـي أن يقتـرب نتاجـه الفنّـي مـن الكمال ،وتلـك غاية
ال ُتدرك! .وفي انتشـار «رياح كانون» أسـمح لنفسـي بأن أن ّوه
بدراسـتين م ّما ُكتب عنهـا؛ أوالهما للناقد السـوري «الدكتور
سـمر روحي الفيصل» في السبعينيات ،والثانية ّ
خطتها أنامل
األديـب الناقد المصـري «الدكتور حلمي محمـد القاعود» في
أواخر التسـعينيات ،فلهما شـكري وامتناني.
روايـة «الظمـأ والينبوع» أثارت جدالً وقت نشـرها،
في السـتينيات؛ هـل كان ذلك النتصـار الرواية للعروبة
فـي ّ
ظل المـ ّد القومي؟
قصة مط َّولة
 هذاالنص السـردي كتب م َّر َتيْن ،كانـت األولى ّ
ّ
نزلـت في مجموعتي القصصية «ضيف من الشـرق» ،وحملت
هـذا االسـم (بيـروت  ،)1959ولما رأيـت استحسـان الق ّراء
لمضمونهـا أعدت كتابتها على نحو تشـغل به كتابا ً
متوسـط
ِّ
علـي الناشـر (الدكتـور سـهيل إدريس
الحجـم ،ثـم اقتـرح
ّ
َّ
صاحب «دار اآلداب» ببيروت ،التي تولت نشـر الصيغتين) ،أن

فاضل السباعي

أتخـذ للكتاب عنوانا ً آخر ،فاسـتحدثت «الظمأ والينبوع» .هذا،
وقد رسـم غالف الطبعة الثانيـة الفنَّان المصري جمال قطب،
يظهر فيه شـاب «عربي» جالس كالمنتظـر ،وامرأة «ألمانية»؛
(فالقصة تقع في ألمانيـا) بارعة الجمال تبدو كالمقبلة عليه.
ّ
ودعنـي أذكـر ،أني يوم عدت مـن بيروت وفي جعبتي نسـخ
مـن هذا الكتـاب ،قدَّمت إحداها إلى الدكتور زكي المحاسـني
فـي وزارة الثّقافـة (وقـد سـبق له أن شـغل وظيفـة الملحق
الثقافي بالسفارة السورية ،حين كنت أدرس الحقوق بجامعة
فؤاد األول أوائل الخمسـينيات) ،قال وهـو يتأ َّمل« :والله ،أرى
ّ
الممل ،أقول
هـذا (العكـروت) ينتظر!» .بعد هذا التقديم غيـر
ّ
إن مـا تبـدَّى مـن هذا الفتـى تجـاه زوجة صديقـه األلماني،
الغائـب عن البيت ،في إقبالها عليه إلغوائـه ،قد أثارت «ع ّف ُته»
إعجـاب بعض ُ
الكتَّاب ،وفي طليعتهم الشـاعر اللبناني الكبير
(رشـيد سـليم الخوري ،المل ّقب بـ«الشـاعر القروي») ،فد ّبج
مقالـة معبِّرة عن منتهى إعجابه ،نشـرها فـي مجلّة «األديب»
اللبنانيـة ،هذا مع أني عمـدت ،في ختام هذا العمل القصصي،
إلـى أن أوجـز عوامل عـدّة ،ال عامل الع ّفة وحـده ،في إحجام
الفتى «سـامي» عـن مقاربة «هيلغـا» زوجة الصديـق «أوتو
ّ
ويظل اختالف التأويـل ُمثريا ً لإلبداع.
ميلـر».
ال يمكننـا ،ونحن نتح َّدث عن أعمالكـم اإلبداعيةّ ،إل
أن نأتـي على ذكـر «ثم أزهـر الحزن»؛ ّ
كل هذا الشـجن

الـذي حفلت به الروايـة ..هل كان بسـبب «الواقعية» أم
لطريقة السرد «السـهل الممتنع»؟
 أنـت -بسـؤالك هـذا -تأخذني إلـى اآلونة التـي كتبت فيهاعملـي هـذا (البالغ ثمانيـن ألف مفـردة) بحماسـة واندفاع،
خلال أربعة أشـهر ونيِّـف ،وكان إتمام المسـ َّودة األولى يوم
1962/3/21؛ بـل أنت ُتعيدني إلى ما قبل ذلك :ربيع 1958
َّ
الموظف
وأنـا منهمك فـي التحضير لـ«عيـد األم» ،بصفتـي
المسـؤول في وزارة الشـؤون االجتماعيـة (مديرية حلب) عن
االحتفـاالت االجتماعيـة والجمعيـات الخيريـة ،والثّقافية .في
ذلـك الحين ،ع ّممت ،عبر وسـائل اإلعالم ،عـن الحاجة الختيار
«أ ّم ُمثلى» وعشـر مـن األ ّمهات ال ُف ْ
ضليـات ،فجاءني كثي ٌر من
ولكل منه ّن بنون وبنات ،يعملون ،شـبابا ً
ّ
األ َّمهات الشـعبيات،
والطب والهندسـة وفي سـائر
وشـا ّبات ،فـي مجاالت التعليم
ّ
انفـردن  -بعيدا ً
َ
مناحـي الحيـاة ،ورأيـت ّ
أن بعض هـؤالء قد
عـن الزوج المعيل  -بالتربية والرعاية ،مع ّ
كل شـظف العيش
وبؤسـه ،أحياناً ،فطرحت على نفسـي -بصفتي كاتبا ً روائياً-
هذا السـؤال :هاهي ذي «نماذج بشـرية» ماثلـة أمامك باللحم
والـدم واألعصاب ،جديرة بأن تسـتوحي منهـا خير القصص
القاص الشـاب؟! ول ّما كنت ،في
والروايات؛ فماذا ُيقعدك ،أ ّيها
ّ
القصة ،وإن كانـت مط ّولة أحياناً،
ذلـك الحين ،معنيّـا ً بكتابة
ّ
قصـة أ ٍّم ،رحل معيلها غيـر ذي مال،
أخـذت القلم ،ونسـجت ّ
فتولَّـت هي قيادة المركب ،آخـذ ًة دور األ ّم واألب معاً ...إلى أن
منصة المسـرح «أ ُ ّما ً ُمثلى»ُ ،تتلى سـير ُتها
بلغت الوقوف على ّ
أمـام جمهور التهبـت أك ّفه بالتصفيـق ،وسـ ّميتها «العناقيد
السـتّة وزهـرة التفـاح» ،وأسـرعت إلـى نشـرها فـي مجلّة
«الثقافة» الدمشـقية ،لصاحبها الشـاعر مدحـت عكاش ،لك ّن
الفكـرة ظلّـت تؤ ِّرقني :لمـاذا ال أكتبها روايـة؟ وهكذا أخذت
القلـم ثانيـة ،وشـرعت أكتب بلسـان بطلـة الرواية« :اسـمي
هالة .عشـت وأخواتي طفولة ،».....هكذا بدأت الرواية بضمير
قصة
المتكلِّـم ،تسـرد األخت الوسـطى بين خمس شـقيقات ّ
األسـرة ومتاعبها ومآسـيها في قسـم أ َّول سـ ّميته «الحزن»،
«الحب» تـروي ما جرى لهـا وهي طالبة
وفـي القسـم الثاني
ّ
فـي الجامعة ،وفي الثالث «الفـرح» كان ما كان! ...في الفصل
األ َّول ،تأ ّتى لي أن أرسـم  -بد ّقة أدَّعيها  -مالمح األب الحنون،
المشـتاق إلى أن ينجب صبيّاً ،والبنـات يتوالين حتى أصبح َن
خمسـاً ،ويغمـض عينيـه اإلغماضة األخيـرة ،تاركا ً للأ ّم ّ
كل
شـيء ،...وجنينـا ً في ضميـر الغيب؛ لمـاذا اخترتهـ ّن بناتاً؟
ّ
ألن البنـات – كما أعي -السـتثارة الشـفقة والحنـان من قبل
القـارئ ،وألني أردت أن أقدِّم نماذج للبنات العامالت المجدّات
الواصلات إلى النجاح في جوار األ ّم .ولن أنسـى اإلشـارة إلى
إحـدى مفارقات الحيـاة :وضعت األ ّم وليدها ،فـكان صبيّاً.
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أعتقد أن ثمّة تشـابها ً بين روايتكم «ثم أزهر الحزن»
و«بدايـة ونهايـة» لنجيب محفوظ؛ هـل ت ّتفق معي في
ذلك ؟
 نعـم ،نعـم ...يمكن النظر إلـى «ث ّم أزهر الحـزن» على أنها«الوجه السـوري» لألسـرة التي رحل معيلها ،ويمكن -أيضاً-
اعتبـار «بداية ونهاية» «وجها» من كثير من الوجوه المصرية،
عمـد فيه محفـوظ (الـذي نقدت له شـخصية «نفيسـة» في
هـذه الروايـة بمقالـة مط َّولة ،نشـرتها فـي مجلـة «األديب»
اللبنانيـة عـام  ،1956وكنت فـي ذا أ َّول كاتب سـوري يكتب
عن محفـوظ!) ،إلى أن يجعل بطلته تنحـرف انحرافا ً ُيفضي
بهـا إلـى المـوت ،ويجعل مـن حسـنين انتهازيـا ً براجماتياً،
ومن حسـن بلطجيـا ً في المقاصـف الليلية ،وما تـرك لنا من
ّ
األشـقاء طيّبا ً ّإل حسين!
ماذا عن النجاح الذي لق َي ْته «ثم أزهر الحزن»؟
 الطبعـة الرابعـة منهـا ،علـى وشـك الظهـور في سـوريةالمد ّماة .ولن تفوتني اإلشـارة إلـى أنه أديرت عليها أطروحات
في موسـكو ،وفـي جامعة كراكـوف (في بولنـدا) ،وتحدَّثت
عنها المسـتعربة اإلسبانية «ماريا خيسـوس فيغيرا» بجامعة
غرناطـة ،وأفـردت لها مكانا ً فـي كتابها عـن الرواية العربية.
وجدير بي أن أروي هذه السـالفة :مسـتعرب سـوفياتي جاء
حلب في أواسـط سـتينيات القرن الماضي ،مترجما ً للخبراء،
ا َّتفـق لـه أن اختـار «ث ّم أزهـر الحـزن» موضوعـا ً ُيدير عليه
أطروحة الماجسـتير .حاول صديق له ،سـوري كان قد درس
صنـع أطروحته عن
فـي موسـكو ،أن يَثنيـه عن عزمه علـى ُ
الروايـةّ ،
بـأن هنـاك روايات سـورية تـدور حـول «الصراع
َ
الشـاب ّ
بأن مالمح
الطبقي» هـي األ ْولى ،فأجابه المسـتعرب
ّ
المجتمـع السـوري تتجلّـى في هـذه الرواية ،وليـس في تلك
الروايـات .الجميـل ّ
أن مـن حدّثنـي بهذا هـو الصديق وليس
المسـتعرب الـذي قدم من حلب إلى دمشـق ليلتقـي بي ،لكن
الشـباب في المركـز الثقافي السـوفياتي بدمشـق ،آنذاك ،لم
تسـمح لهم نفوسـهم بإرشـاده إلى هذا اللقاء.
فـي هـذا االسترسـال الـذي تط َّرقنـا فيه إلـى عالم
«علم الجمال» ،بقي لي أن أسـألكم عن مقاربة «الدراما»
اإلذاعيـة ،والتليفزيونية لهذه الروايـة العائلية الحميمة.
 منـذ البـدء ،لـم أكـن محظوظـا ً فـي التعامـل مـع هاتينالمؤسسـ َتيْن :اإلذاعـة ،والتليفزيـون ،فـي بلـدي ،لكـن بعد
َّ
صـدور الروايـة بعـام -تقريبـاً -علمـت ّ
أن اإلذاعـة األردنية
ً
مسلسلا إذاعيا ً في راديـو ع ّمان،
قدَّمـت «ثـ ّم أزهر الحـزن»
باسـم آخر
بثالثيـن حلقـة يوميـة ،في شـهر رمضـان ،لكن ْ
هـو «الغـد المجهـول» ،مع تغييب اسـمي! ث ّم اتفـق أن زرت
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العاصمـة األردنية أوائل ،العام  ،1966وسـألت مديرها ،فكان
اعتـذار ،وكانت مراضاة ،و«عفا الله عما سـلف»! ...وعدت إلى
بلدي سـعيدا ً بمـا عرفت مـن «النجاح الكاسـح» الذي حظي
بـه المسلسـل؛ كان المسـتمعون  -كما حدّثونـي  -ينتظرون
حلقـة جديدة بعد ّ
كل إفطـار! وما نحن ُ
الكتَّـاب والفنَّانين-فـي ذاّ ،إل أطفـال أو ...مثـل «الغوانـي يغ ّرهن الثنـاء»! .بعد
ً
مسلسلا باسـم «ثم
عاميـن ،قدّمتهـا إذاعـة «صوت العرب»
أزهر الحزن» مقرونا ً باسـمي هذه المـ ّرة ،ول ّما زرت القاهرة،
وتوجهت إلى مبنى اإلذاعة والتليفزيون في شـارع
بعـد حين،
َّ
ً
ّ
مسـبيرو ،أسأل عن المكافأة ،بحثوا فوجدوا «الملف» فارغا،...
بفعـل الزمـن! وبـدا ّ
أن عزائـي كان فيمـا كتبوا عـن أحداث
الروايـة فـي مجلّـة اإلذاعة ،حيـن تقديمها في حلقات سـبع،
مـن ّ
أن «فـي األدب العربـي الحديث أدباء يمكن أن نسـ ّميهم
«أدباء األسـرة»؛ فهم يدرسـون العالقات داخل األسـرة إيمانا ً
منهـم بأنهـا أصدق تعبيـر عن حيـاة المجتمع ،ومـن األدباء
العـرب الذيـن يمثّلون هـذا االتجـاه ،»...وذكروا اسـم نجيب
محفوظ ،وبعده اسـمي! .ويمضي ثالثون عامـا ً آخر أو يزيد،
وتزورني ،بدمشـق ،شـا ّبة تعرض أن تعدّها عمالً تليفزيونياً،
و ُقدّمـت فـي التليفزيـون السـوري ببضـع وعشـرين حلقة،
تم ّزقـت فيهـا حوادث الرواية ،واسـ ُتبعد العنـوان الجميل إلى
آخـر هـو «البيـوت أسـرار» ،وتبـدّدت المكافـأة بيـن األيدي
المتعاقبـة ...ومـن عجـب ّ
أن المسلسـل مازال يعـرض ،م ّرة
بعد مـ ّرة ،في الفضائيـات العربية ،ويلقى االستحسـانّ ...إل
ممن قـرؤوا الرواية!
رحلتكـم إلى أميـركا ،من العـام  2013حتى ،2015
حملـت الكثيـر مـن الخواطـر والمخاطر ..كيـف ترون
هـذه الرحلة؟
الخاص (العائلـي)؛ لما قامت
 بسـؤالك هـذا ،تدخل عالمـيّ
االنتفاضـة في بلـدي ،في مطالع العـام  ،2011وكان هتافهم
األ َّول فـي «سـوق الحريقة» بدمشـق« :الشـعب السـوري ما
ّ
بينـذل» ،ولمـا ا َّتهم النظـام المتظاهرين المطالبيـن بالح ّر ّية
بأنهـم ينوون الفتـك باألقلِّيـات ،ارتفع هتاف آخر« :سـلميّة،
سـلميّة» ،وعندمـا وصمتهم السـلطة بأنهم يم ّزقـون الوطن،
أضافـوا هتافـا ً ثالثـاً« :واحـد واحد واحد ،الشـعب السـوري
واحـد»!؛ فأيـن يمكـن أن يقف مواطـن بدأ ،منذ السـتينيات،
َ
خفيضة النبرة،
يكتب القصـص المندّدة بالقهر والفقر ،كانت
ّ
تـار ًة ،وعاليتَها ،تار ًة أخرى .وقبل ذلك ،كان بين طلب جامعة
القاهرة الذين اعتصموا في جامعتهم في ربيع  ،1954وسـمح
لهـم بـأن يخرجـوا متظاهرين ضـ ّد انتهـاك ح ّر ّية الشـعب،
هاتفين «يسـقط حكـم البكباشـية» ...أن يقـف ّإل في صف
الشعب المقهور؟

علـي أن أبيّـن ّ
أن أسـرتي «الكبيـرة» تقيـم في حلب
يتعيّـن
ّ
(أنجب أبي تسـعة عشـر من البنيـن والبنات ،وأنـا أكبرهم)،
وقـد ُقـدّر لـي أن أنتقـل بوظيفتي ،قبل خمسـين سـنة ،إلى
العاصمة دمشـقَّ ،
موظفا ً بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
ً
ثـم تن َّقلت فـي وزارات الدولة وكان آخر ما شـغلت مديرا في
وزارة التعليـم العالـي .وإذا كان أبـي قد أنجب تسـعة عشـر
مـن البنين والبنـات (وإني أكبرهم سـنّا) ،فإني لم أنجب غير
أربعة؛ كان األُ َول منهم َ
ثالث بنات ،وآخر العنقود هو اآلن رجل
في األربعينيات .األربعة غـادروا العاصمة ،مو َّزعين :ثالثة في
فلوريدا ،وابنتي الفنَّانة التشـكيلية «خلود» وابنها التشـكيلي
«ماجد» في القاهرة ،وال تسـل عن األحفاد واألسباط ...وبقيت
وحيدا ً في بيتي ،بدمشـق!
ُ
قلـوب األصدقـاء؛ ِو ْحدَتـي ،وأن ليس في
علي
مـس
َ
ّ
الخـوف ّ
ً
ً
البيـت من يعتني بهـذا «الثمانينـي» مأكال ومشـربا ورعاية،
وقـد رأونـي أصـ ّر على البقـاء في بيتـي ،في الوطـن! ولك ّن
خوفـا ً آخـر اعترى المحبّيـن؛ أني أكتب في «شـبكة التواصل
االجتماعـي» (الفيسـبوك) كالمـاً ،أحامي فيه عـن االنتفاضة،
وأنـدِّد بالنظام ،دون أن يفطنوا إلى أني ،في ذا ،أتابع ما بدأته
قبل خمسـين سـنة ،فإن ضممـت إلى هذه الخمسـين هتافي
ذاك علـى أبواب جامعة القاهرة ،أصبحت السـنون سـتّين!
أصـواتٌ م ّمـن حولي بدمشـق ،وأخـرى تتوارد مـن فلوريدا،

و«الفيـزا» تـ ّم ختمها فـي «جواز السـفر» ،وبطاقـة الرحيل
هُ يِّئـت ...وهكـذا ،وجدتنـي أسـافر مـع ابنـي( ،المتجنّـس
أميركيّـاً) ،عصـر يـوم ،إلى مطـار بيـروت ،وامتطيـت متن
الريح با ّتجاه الغرب .وفوق المحيط األطلسـي ،كتبت تغريدة،
نشـرتها لـدى نزولي على جـدار صفحتي في الشـابكة ،قلت
فيها :
(والله/مـا فارقتك يا وطني/خوفا ً من عيونهـ ُم المبثوثة/وال
َرهَبا ً من سـيوفه ُم المسلولة/ولكن ّ
ْ/ألن األسرة التي أنجبتها/
علـى مدى خمسـين عامـا ً ويزيد/قد تفـ ّرق أفرادهـا في ّ
كل
اتجاه/ولـم َ
يبق في دمشـق /من ،إذا انتابنـي وج ٌع/يم ّد يده
إلـي بكأس مـاء! ) وذ َّيل ُتهـا( :فوق المحيط األطلسـي ،عصر
َّ
الثالثاء.)2013/10/7 ،
ما الدواعي التي دفعتكم للعودة إلى الوطن؟
 أوالً :فـي ّالقصـة وفـي تغريـدات
كل انتقاداتـي ،فـي
ّ
(الفيسـبوك) ،كنـت موضوعيـا ً إلـى أكبـر الحدود ،لـم أبالغ
ً
مثلا ،إنهم قتلـوا في
ولـم أد ِّع مـا لـم يقـع ،وعندمـا أقـول،
مدينة حماة ،في شـهر شباط/فبراير ،من العام  ،1982ثالثة
وثالثيـن ألفـا ً مـن األبرياء كان منهـم ( )1500مـن البعثيين
الذيـن قتلـوا جزافـاً؛ فإنهـا أرقام صحيحـة جدّاً .ثـ ّم إني لم
أتعـ َّرض «للقامـات العاليـة» في النظـام! ال ،وال صدرت مني
كلمـة نابيـة في ّ
حق النظـام نفسـه .هـذا ،وأدرك ّ
أن عيونهم
المبثوثـة ،فـي الداخل وفـي الخارج ،لـم تأتِ علـى «إخبار»
عنـي بأني تواصلت مع المعارضة الخارجيـة أو مع الداعمين
هنـا وهناك؛ كنت أتل َّقـى الرعاية من أبنائـي وأحفادي هنالك،
العامليـن المنتجيـن ،وأنعـم باحتضـان األحفـاد واألسـباط
ٌ
خـوف حقيقي من
وأطفـال هـؤالء وأولئـك؛ إذن ،ليـس ث ّمـة
عودتي إلـى وطني.
وفـي شـأن الرعاية ،ابنتي وحفيـدي كانا قد عـادا من مصر،
علـي العودة،
وأقامـا فـي بيتي بدمشـق .ولك ّن أكبـر ما أملى
َّ
وكان يؤ ِّرقنـي وأنـا هنالـك تأريقـا ً حـادّاًّ ،
أن فـي بيتي ،في
األضابيـر والمل ّفـات ،يرقـد كثيـر وكثير جـدّا ً مـن الفصول
علـي أن أجمعها لتض َّمها مشـاريع
والنصـوص التـي يتعيّن
ّ
كتب ُتع ّد للنشر :دراسـات أدبية ،وبحوث في التراث األندلسي
خاصـة ،وأخـرى في التـراث العلمي عنـد العـرب ،ومقاالت،
ّ
وقصـص وروايـات ،مع إدراكي التـا ّم أنني إن لـم أعمل على
تصنيفها وتنضيدها (ضوئياً) وإعدادها للنشر ،فسوف تذهب
أدراج الريـاح ...ليس هناك من يعـرف ماهيَّتها ومكامنها في
مكتبتـي الكبيـرة .واليوم يسـاعدني في هذه المهـا ّم ،بعض
الطالبـات الجامعيات ،واألمل أن تصـدر -ع ّما قريب -الطبعة
الرابعـة مـن روايتي «ثم أزهـر الحزن».
السنة الحادية عشرة  -العـدد  125مارس 2018

83

بعد سبات دام ثالث سنوات ،عقب تتويجه بجائزة «نوبل لآلداب» ،سنة  ،2014أصدر الروائي
الفرنسي «باتريك موديانو ،»Patrick Modiano-حديثًا ،عم ً
ال مزدوجًا :مسرحية «بداياتنا في
الحياة» ( ،)Nos débuts dans la vieورواية «ذكريات نائمة .»Souvenirs dormants -
في هذا الحوار الحصري ،يستعرض لنا الكاتب شروط والدة هذين المؤ َّل َف ْين ،ومختلف «الظالل»
التي طاردت عمله.

باتريك موديانو:

أ ُ َف ِّ
ضل العيش في الماضي...
حاورته :نيليل كابريليان
ترجمة :محمد اإلدرييس
بعد جهـد كبير ،اسـتطعنا إجراء حوار حصـري مع «باتريك
موديانـو» فـي اليـوم نفسـه الذي ُمنِحـت فيه جائـزة «نوبل
لآلدب» ،من ِقبَل األكاديمية السـويدية ،لـ«كازو إيشـيغورو».
منـذ حصوله علـى جائزة «نوبل لآلداب» ،فـي أكتوبر ،2014
أي شـيء ،لكنه
لـم ينشـر هذا الروائـي الفرنسـي المخضرم ّ
اختفـى عن األنظـار ،ورفض إجـراء أ ّية حـوارات أو مقابالت
معه .كنا نخشـى أن تغيِّره هذه الحظوة التي أعقبت التتويج،
أو حتـى تعيق إقباله علـى الكتابة.
استبشـرنا خيرا ً مع خريف السـنة الماضيـة ،الدخول األدبي
الفرنسي لسـنة  ،2017حينما أصدر الرجل كتا َبيْن متتاليَيْن.
الزال وفيّـا ً لهواجسـه وذكرياته في روايتـه الجديدة «ذكريات
شـاب في باريس خالل سـتّينيات
نائمة» التي تحكي ذكريات
ّ
القـرن الماضـي ،حـول لقائه بنسـاء غامضـات ،يظهرن ثم
يختفين بشـكل مفاجـئ ،ويتركن آثارا ً تطبع شـوارع باريس
وذاكرة الشـاب .لكن ،ألم يحدث هذا األمر نفسـه بالنسـبة إلى
«موديانـو» ،حيـث تصبح شـوارع العاصمة مجـازا ً لذاكرته،
ومتاهة لذكرياته؟
في مسـرحية «بداياتنا في الحياة» ،المسـتوحاة من مسرحية
«النـورس  »La Mouette -لـ«أنطـوان تشـيخوف» ،يعمـل
الكاتـب علـى تقريبنـا مـن سـمات «جـان» ،وهو شـاب في
العشـرينيات من عمره ،يقع تحت وطـأة تهديد والدته (ممثِّلة
أداء في الشـوارع) ،وزوج أ ّمه؛ خوفا ً من سرقة أو تدمير عمله،
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يحتفـظ «جان» بمخطوطته فـي حقيبة يد ،مرتبطة بمعصمه
بواسـطة أصفاد .لم يسـبق للكاتـب أن مزج -بشـكل غريب
وغامـض -بيـن الذكريات ،ووقائع السـيرة الذاتيـة الحقيقية
والخيال ،من أجل ج ِّرنا نحو واحدة من أحالمه (أو كوابيسـه)
المتكـ ِّررة سـ ّراً ،والدالّة على غموض نثره حـول الصدمة.
ُولِـد «موديانو» في عام  ،1945وفي سـيرته الذاتية «مسـألة
ً
قائلا« :إنها فترات
نسـب  )Un pedigree» (2005 -كتـب
اضطرابـات كبيرة ،غالبا ً ما تثير لقـاءات محفوفة بالمخاطر؛
شـرعي ،ناهيـك عن كوني
لذلـك لـم أشـعر ،أبداً ،بأننـي ابن
ّ
وريثـاً» .يتعلَّـق األمـر بأب بهو ّيـات مختلفـةَ ،
أدخلَتـه عالم
السـوق السـوداء ،وأ ّم ممثِّلـة مسـرحية ،وكالهمـا غائب في
الواقـع ،سـيخلِّفان لدى هـذا الشـاب انطباعا ً بـأن الحقيقي
يمكـن أن يكـون كذبـاً ،وأن الكلمـات تحجب أخـرى .عندما
َّ
ظـل «موديانـو» يقاطعنا باسـتمرار،
قابلنـاه ،فـي شـ ّقته،
ويختصـر إجاباته قـدر اإلمكان« :مـن الصعب تفسـير ،»...
«كيـف أقول؟»« ،مـن الصعب  ،»...وسـيظهر طـوال الحوار
ّ
وشـك واضحان ،لـم نعهدهما في كاتـب عظيم مثل
تواضـع
«باتريـك موديانو».
َتـ َّم تتويج الروائي «كازو إيشـيغورو» بجائزة «نوبل
للأدب» .ما رأيك فـي األمر؟
 -آه ،هـل كان ذلك اليوم؟ لم أكن أعرف ،اعتقدت أنه سـيكون

األسـبوع المقبل .آه ،نعم ،أعلم لماذا هـو اليوم :إنهم يريدون،
دائماً ،اإلعالن عنها يوم الخميس .بالنسـبة إلى «إيشـيغورو»،
لـم أقـرأ له سـوى «بقايا اليـوم» .مـا كان يه ّمنـي ،دوماً ،هو
خاصـة :يابانـي ،لكنه وصـل إلى إنجلتـرا صغيرا ً
أنـه حالة
ّ
ً
جـدّاً ،وكتب كتبـا إنجليزية كثيرة.
هل غيرت جائزة «نوبل» شيئا ً بالنسبة إليك؟
 مـع األسـف ،لـم تغيِّر شـيئا ً فيمـا يتعلَّـق بالكتابة .تنشـأالمشـاكل ،دومـاً ،كمـا كان من قبـل ،ونحن نتسـاءل ع ّما إذا
كنّـا سنسـتم ّر ،لكـن التغيير الغريب هـو أننا نعـي وندرك-
فجـأ ًة -كيـف ُي َ
نظر إلينا فـي أماكن أخـرى ،ونواجه الطريقة
التـي ُنسـتقبَل بهـا في بلـدان أخـرى؛ السـيّما فـي البلدان
األنجلوسكسـونية .المشـكلة أننـا ال نعرف -ح ّقـاً -من نحن؛
لذلـك ،فاألمر أشـبه بأن تعطـي معلومات عنـك ألولئك الذين
ّ
تظـل فكرة غريبـة ،في َحـ ّد ذاتها.
يقـرؤون لـك ،والتـي
بـدأت الكتابـة منـذ فترة طويلـة ،فـي الوقت الـذي كان من
السـهل فيه إثـارة اهتمام الناشـرين األنجلوسكسـونيين ،ألن
وخاصة فـي الواليات المتَّحدة
دور النشـر كانت قديمة جـدّاً،
ّ
األميركيـة ،وتدار من ِقبَـل المهاجرين األوروبييـن الذين ف ّروا
مـن النازيـة خالل ثالثينيـات القرن العشـرين .اليوم ،ينتمي
الناشـرون إلى مجموعـات كبيرة.
كيف يتمفصل كتاباك الصادران ،حديثاً؟

إلـي؛ لذلك ،كتبت الجـزء األ َّول
 إنهـا فترة عصيبة بالنسـبة ّّ
بحثـا ً عن الدافعيـة للكتابة ،م ّر ًة أخرى ،مثـل ولعة تضيء ما
حولها .يختلف المسـرح ،بشـكل كبير ،عن عالم الرواية ،رغم
جانـب العفوية الـذي يحمله؛ مثـل صدمة كهربائيـة تدفعك
نحـو العودة إلـى الصيغة النثريـة .لكن -ر َّبمـا -كان ينبغي
أن ِّ
أركـز على كتـاب واحد ،كان ذلك سـيكون أفضل...
لـديَّ انطبـاع بأن المسـرحية هي اسـتمرار للرواية.
نجد أن الشـاب نفسـه الذي يتجوَّل في باريس «ذكريات
نائمـة» يهزم شـياطينه ،يجـد رفقة ،ويبدأ فـي الكتابة
«بداياتنـا في الحياة».
ُ
 نعـم .علاو ًة على ذلك ،يمكـن أن تكون قطعـة أدرجت فيً
فصلا ،ألنهما -في
«ذكريـات نائمـة»؛ كان يمكـن أن يكـون
نهاية المطاف -يض ّمان الشـخصية نفسـها.
بشـكل أعمـق مـن كتبـك السـابقة ،نجـدك ،اليوم،
تطمـس الحدود الفاصلة بين السـيرة الذاتيـة والرواية،
بيـن الواقـع والخيال.
 دون أن ألحـظ ذلـك ،بدأت أشـعر بفقد الذاكـرة .في «ذكرياتّ
يقـل عن ثلاث نسـاء ،مزيج مـن الخيال
نائمـة» ،هنـاك مـا ال
والذكريـات ،وقـد ظهـرن في كتبـي السـابقة .إنهـا ،اآلن ،تعود
مثـل الميـاه الراكدة ،مثل الزئبـق الذي يرتفع إلى السـطح .على
سبيل المثال ،شيء من «جينفييف داالم »Geneviève Dalame -
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(ظهرت في رواية «حادث مرير  ،)»Accident nocturne -لكن
بطريقة مغايرة ،و«ميراي أوروسـوف» «»Mireille Ourousov
(في س�يرة مسألة نس�ب) و«مادلين بيريو  Madeleine Per� -
 »reauفـي «مجهولـون  ،»Des inconnues -لكنهـن ال يمتلكن
االسـم نفسـه .نجد الشيء نفسـه تحت أشـكال أخرى ،والتي
تعـود ،بالرغـم عني ،كمـا هو الحـال في وضع شـبه الوعي؛
إنهـا مثل ظاهـرة كيميائية .في أثنـاء الكتابة ،يحضرني وعي
غامض بأنني اسـتخدمت هذه الشـخصيات -بالفعل -سابقاً،
لكنـي ال َّ
أتذكـر كيف ظهرت فـي الكتب األخـرى ،وأنا ال أريد
أن أقرأها م ّر ًة أخرى .إنها-باألحرى -األشـياء التي ظهرت في
حالة نصف النوم؛ وهذا هو السـبب وراء اختياري لـ«ذكريات
نائمـة» عنوانـا ً للرواية .إنهـا -بالفعل -شـخصيات لها حياة
«خضريـة» ونباتيـة ،كما لـو أنها تح َّولت من كتـاب إلى آخر.
هل هي «أشباح»؟
 إنهـا كائنـات تشـهدها ،وتعايشـها فـي الواقـع ...فـي أثنـاءالكتابـة ،نجـد أن ثمة كيميـاء تتفاعل مع الذكـرى ،لتصبح -في
نهايـة المطاف -أشـباحاً ،تغيِّرها الذاكرة مثل المرايا المشـ َّوهة
للكرنفـاالت ،تسـاعد الكتابة علـى التخلُّص منهـا ،بتحويلها إلى
كائنات شـبحية.

باتريك موديانو
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الرواية على نسيج الحلم...
 إننا سـجناء بعـض تفاصيل [الحلم] .يمكنـك عزله ودمجهمـع أشـياء أخـرى ،لكن الحقائـق ال تتطابـق ،تمامـاً ،مع ما
حـدث بالفعـل .مع مـرور الزمن ،تشـ ِّوه الذكرى ّ
كل شـيء؛
إذا أضفنـا إلـى ذلك جزءا ً مـن الخيال ،فيما يشـبه «كوكتيالً»
غريبـاً .هناك أشـياء قد تكون عايشـتها ،وحلمـت بها ،لكنها
تصبح «مسـتبعدة» ومتح ّولة .في الحلم ،ال يحدث أن تتطابق
األماكـن التي عرفتها َ
وخبِرتها ،بشـكل تـا ّم .في الواقع ،يمكن
اعتبـار «الذكريات النائمـة» ذكريات مشـ َّوهة ،بفعل الحلم.
جـاء تتويجـك بجائزة «نوبـل لآلداب» ،سـنة ،2014
وفقـا ً لألكاديميـة السـويدية ،بسـبب اشـتغالك علـى
الذاكـرة؛ حول ما حدث في فرنسـا (باريـس ،على وجه
الخصـوص) .لكـن ،أليسـت باريـس هي التـي أضحت
ذاكرتـك أو متاهـة -باألحـرى -ذكرياتك؟
 نعـم ،على العكس من ذلك ،أنا ال أشـتغل كمـؤ ِّرخ أو كعالمآثار.
تكـ ِّرر األسـماء الكاملـة لشـخصيّاتك النسـائية،
ً
رجلا .لماذا يغيب اسـمها
باسـتثناء الفتـاة التي تقتل
ا لكا مل ؟
 تشـبه األسـماء الكاملـة بطاقـات الهو ّيـة .يحدونـي أمل،دومـاً ،بـأن يتَّصل بي أحدهم يوماً ،ويسـألني حـول مآل تلك
الشـخصيات ،ومـا الـذي أصبحـوا عليه اليـوم .أ ّما بالنسـبة
إلـى هـذه الفتاة ،فقد ظهـرت في كتبـي قبل  35سـنة .إنها
حاضـرة ،دائمـاً ،فـي العديـد مـن األشـياء التـي تـدور في
رأسـي :الحوادث ،واألشـياء التي أشـعر بهـا .حينما كنت في
الثامنـة أو التاسـعة مـن العمر ،وبـدأت في قـراءة الصحف،
أعجبتنـي إحدى الصـورة كثيراً :وجه امـرأة أُدينت في إحدى
المحاكـم؛ عبـارة عن خبر [أو قـل من ّوعة]ُ .وشِ ـمت صورتها
َّ
احتكيـت بها ،في شـارع
فـي ذاكرتـي ،وبعـد ذلـك ،مـا إن
«داغـون» حتى عرفتها فوراً .كانت تحمل حقيبة ،فذهبت على
الفـور ،وعرضـت عليها المسـاعدة .كانت هناك فتـرة معيَّنة،
ً
قليلا ،من أن
بيـن سـ ّن  19و 20سـنة ،حينما كنـت خائفاً،
ً
انجـذب إلى القصص الغريبة .كان ّ
كل شـيء مختلطا؛ وكأننا
نسـمح ألنفسـنا أن نطفـو -حتى لو لم تكن هـذه هي الكتابة
األوتوماتيكيـة للسـرياليين -فـوق ّ
كل ما رأيناه وشـعرنا به.
هل تظهر حالة الطفوّ ،فوريّاً ،بعد بدء الكتابة؟
 نعـم .علـى الفـور ،كمـا لو كنـت علـى الجانـب اآلخر منالمرآة.
فـي مسـرحية «بداياتنـا في الحيـاة» ،نجـد أن زوج

محسـنات
«أم جـان» قـد نصـح هـذا األخيـر بوضـع
ِّ
بديعيـة ومجازات فـي روايته؛ إنه شـيء مضحك ومثير
للسـخرية .كيف اسـتطعت كتابـة ذلك؟
 أريـد أن يشـعر قارئـي بما أشـعر بـه .أحياناً ،أخشـى منّأل أسـتطيع فعـل ذلك .أحـاول ُّ
التأكد من أن الشـخص الذي
ينتهـي من قـراءة الكتاب سيشـعر بأنه يسـتيقظ من جديد؛
ُّ
التقطع
هـذا هو السـبب الذي يجعـل كتابي حافالً بما يشـبه
أو االنقطـاع .اآلن ،بعـد أن أتحـدث إليكـم ،أعتقـد أن الطريق
قد ال يكون سـالكاً.
فـي هذيـن الكتا َبيْـن ،نجد أن فعـل الكتابـة «ضيِّق
للغايـة» .هـل اسـتقطعت الكثير؟
جراحـي (إن صحَّ التعبيـر) ،ال يتجاوز ثالثة
 إنه اسـتقطاعّ
أسـطر ،في الغالـب .يتعلَّق األمـر بفعل غريـزي ،ليس تقنية
[أدبيّـة] ،لمجـ َّرد العثـور على هـذه الحالـة المن ِّو َمـة .إذا لم
نحذف األشياء ،فسـيصاب القارئ ،حينها ،بفيض المعلومات
النـص[ .في الكتابـة] يجـب أن تكون
التـي سـتهيمن علـى
ّ
هنـاك بعض أنـواع الفراغات حتى نستشـعر الراحـة؛ تخيَّل
نفسـك كما تتصـ َّور ذاتـك :سـيكون مفروضا ً عليـك إحداث
هذا االسـتقطاع ،وهـذا الالتوازن.
لماذا كتبت عملك في إطار مسرحي؟
 دخلـت عالـم المسـرح منذ نعومـة أظافري؛ فمنـذ أن كنتً
طفلا ،قضيت وقتـا ً كبيرا ً فـي متابعة مقطـورات الممثِّلين.
ً
عملا فلـن أسـتطيع فعل ذلـك إال فوق المسـرح؛
إذا كتبـت
ً
مثـل لعبـة المرايـا .إن المسـرح شـيء غريب جـدّا ،يختلف
أي شـيء آخر.
عـن ّ
لماذا استلهمت عملك من رائعة «النورس» لـ«أنطوان
تشيخوف»؟
 حينمـا كنـت صغيـراً ،قرأت مسـرحية «النـورس» ،وتبدّىلـي أنني كنت أعيش نسـخة ّ
رثـة من هذه المسـرحية .كانت
ِّ
شـخصية الشـاب ،الـذي تعمل أ ّمـه ممثلة ،يشـبهني إلى َح ّد
كبير (باسـتثناء أن أ ّمه ممثِّلة مشـهورة) ،وشـخصية الكاتب،
والفتـاة التـي تريـد أن تلج عالم المسـرح .في سـ ّن صغيرة،
أدركـت أوجه التشـابه ،ولفتـرة طويلة ،كنت ِّ
أفكـر في كتابة
خلفية معاكسـة لهذا العمل.
كيـف تطوَّرت [كتاباتـك] منذ أولـى رواياتك «ميدان
النجـوم )La Place de l’Etoile» (1968 -؟
 كانـت هناك عدّة مراحل :في البدايـة ،كان األمر صعبا ً جدّاً،أحس
ألننـي كنـت عاجـزا ً عن الكتابـة [حبيـس اليد] .كنـت ّ
بأننـي أبـذل جهـدا ً كبيرا ً مـن أجل كتابـة الكلمـات والجمل،

واحـدة تلو األخـرى ،وأعيش في تو ُّتر كبيـر .بعد ذلك ،فهمت
مـا يجـري :إننـا نحـاول أن نفهـم من خلال تجربـة تقنيات
وأشـياء جديـدة .أدركت طبيعـة التعديلات والتصويبات التي
َـي الثاني ،والثالـث .من طرف
يجـب
علـي القيام بها فـي كتاب َّ
َّ
إلـى آخـر ،كان ّ
كل شـي فـي كتلة واحـدة ،دون تهويـة ،ودون
تصنيـف أو تحديد للفصـول .لم أكن قادرا ً علـى عمل البياض؛
مـا أعطـى انطباعـا ً باالختنـاق .تطلَّب منـي األمر سـنة كاملة
مـن أجـل كتابـة مئة صفحـة .كنت أشـبه بشـخص يرغب في
حمـل األثقال ،لكنـه يفتقد إلـى التقنية التي ِّ
تمكنـه من الرفع.
لح ْملفـي أحـد األ ّيام ،أوضح لـي أحد ع ّمـال نقل األثاث أنـه َ
أثقـل األشـياء ،دون أن نصـاب بـأذى -مـن الضـروري ا ّتخاذ
وضع مناسـب ...فهمت األمـر .لقد بدأت كتابة الرواية في سـ ّن
ِّ
مبكرة ،وبدأ حماسـي ّ
يقل مع توالي السـنوات .إذا كانت الكتابة
الخاص؛ هذا
عمالً طويل األمد فإن مرحلة الشـباب لها طيشـها
ّ
هو السـبب الـذي يجعـل الكتّاب الذيـن «يلجون عالـم الكتابة
[الروائية] ،في شـبابهم ،ال يسـتطيعون إكمال مسيرتهم؛ يمكن
أن يصبحـوا شـعراء ،مثل رامبو .إنها قصيرة ،وتسـير بسـرعة
كبيـرة ،حيـث تتطلَّـب كتابـة الرواية جهـدا ً جسـديا ً ال يتوافق
علي أن أقـوم بأعمال
إال مـع مرحلـة الشـباب .بعد ذلـك ،كان َّ
ً
تكميليـة ،ككتابـة نصـوص أقصر ،و-ر َّبمـا -كان أمـرا غير
مريـح كثيراً.
َّ
تتوقعه من رواية؟
بوصفك قارئاً ،ما الذي

قصة ،فحسـب ،بل يجـب أن تحدث ه ّزة ،و ُت ّقدم
 ّأل تخبرني ّمنظورا ً معيَّناً .ال أشـعر بأنني في حالة جيِّدة إال ّ في األشـكال
الخيالية.
في كتبـك ،نلحظ كما لو أن الزمن قـد َّ
توقف ،ونجدك
مهووسا ً بأربعينيات أو س ّتينيات القرن الماضي.
 نعـم ،إنهـا مثـل الكوابيس التي تعـاود الظهـور ،الحلقاتالمؤلمـة أو الغريبـة التي تظهر ،دوماً ،فـي أحالمك المتك ّررة.
لكـن -مـع ذلـك -ليـس هـذا هو السـبب فـي كونـي ِّ
أفضل
الزمـن الماضي.
ما رأيك في «إيمانويل ماكرون»؟
لدي ما أقول .وأنت؟
 آه ...ليس َّالمصدر:
مجلّة « ،»Les Inrockuptiblesأكتوبر (.)2017
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عندما تو ِّفي الروائي الكولومبي الكبير «غابرييل غارسيا ماركيز» ،في السابع عشر من عام ،2014
المتت ّبعون،
في مدينة «ميكسيكو» ،عن ُعمر يُناهز الـ  87عامًا ،كان السؤال الب َد ّ
هي الذي طرحه ُ
هتمون بأعمال هذا الروائي والصحافي والسيناريست العالمي ،هو :هل ترك «ماركيز» أعما ًال غير
ُ
والم ّ
منشورة ؟ ،ومتى يمكن نشرها ،في حالة وجود مثل هذه األعمال؟ .وكان آخر ما نشره صاحب نوبل
لآلداب لعام  - 1982كما هو معلوم  -رواية «ذاكرة غانياتي الحزينات» الصادرة عام .2004

«سنلتقي في أغسطس»..

رشيد األشقـر

أسرار رواية غير مكتملة لـ«ماركيز»

الصحافي الكولومبي «خوسـي سـالغار» ،الذي يعتبره «غارسيا
ماركيز» أسـتاذا ً له ،كان قد ّ
أكد عام  - 2008بحسـب ما ذكرته
الصحيفـة الكولومبيـة الشـهيرة«  ،»EL TIEMPOفـي عددها
ليـوم  20إبريل/نيسـان - 2014 ،أن روايـة بعنوان «سـنلتقي
في أغسـطس» ،لـ«غارسـيا ماركيز» ،سترى طريقها إلى النشر
قـطّ .
قريبـاً ،غيـر أن ذلـك لـم يحـدث ّ
وكل مـا كان ُيعرف عن
هـذا العمـل األدبـي أنه آخـر حلقة من سلسـلة روايـات ،بدأها
«الحب في زمـن الكوليرا» ،ثـ ّم أعقبها
الكاتـب عـام  1985بــ
ّ
الحب وشـياطين أخرى» عـام  ،1994و«ذاكرة غانياتي
بـ«عن
ّ
الحزينـات» عام .2004
في عا م  ،2009قام «غريسـتوبال بيرا» ،مدير دار النشـر «�Pen
 »guin Random Houseالمالكة لحقوق نشـر أعمال «ماركيز»،
وإصدارهـا داخـل المكسـيك ،بنفي مـا راج ،آنـذاك ،حول وجود
نسـخة متقدّمة مـن رواية غير مكتملة لـ«ماركيـز» تحمل عنوان
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«سنلتقي في أغسـطس» ،وقال إن الكاتب -ر َّبما -سحبها وتخلَّى
عن اسـتكمال مشـروع كتابتهـا ،وذلك ما لـم ِّ
يؤكـده «ماركيز»
في أكثر من مناسـبة .ثم عاد الناشـر نفسـه لِ ُيعل ِ َن ،عام ،2014
في خبـر أوردته جريدة «البايس» اإلسـبانية ،بتاريخ  22إبريل/
نيسـان ،2014 ،عـن وجود نسـخة مخطوطة مـن الرواية تركها
«ماركيـز» بعـد وفاتـه ،غيـر ّ
أن عائلـة الكاتـب لم تقـ ّرر بعد ما
إذا كان من المناسـب نشـرها ،وهي غير ُمكتملة.
ف�ي العام نفس�ه ،قام�ت الجري�دة اإلس�بانية« «�La Vanguar
 ،»diaفي عددها ليوم  20إبريل/نيسـان ،2014 ،بإعادة نشـر
جـزء من هـذه الروايـة( ،)1بعدمـا كان «ماركيز» قد قام بنشـر
الجـزء نفسـه قبـل ذلك بخمـس سـنوات؛ ويتعلّق األمـر -فيما
يبـدو -بالفصـل األ َّول مـن الرواية .ويعتقد «غريسـتوبال بيرا»
مديـر دار النشـر المذكـورة آنفـاًّ ،
أن ماركيـز لم يكـن راضياً،
أبـداً ،عـن نهايـة الروايـة ،لذلـك لم يحسـم أمـر نشـرها .كما
يـرى «كالوديـو لوبيز المادريد» ،مدير القسـم األدبـي في الدار
نفسـها ،أن «ماركيز» «كان على وشـك االنتهـاء منها ،لك ّن ولعه
الشـديد بالمراجعة الد ّقيقة ال ُمسـتم ّرة ّ
لكل مـا يكتب عاقته عن
إتمـام الرواية فـي موعدها ال ُمرتقـب ،فق ّرر تأجيل نشـرها إلى
وقـت الحق  »..كما جـاء في تصريحات أوردتهـا صحيفة «EL
 »TIEMPOالكولومبية(.)2
رواية «سـنلتقي في أغسـطس» مجموعة من القصص القصيرة
ال ُمسـتقلّة ،بدأ ماركيز بنشـرها سـنة  ،1999عندما أصدر أوالها
في جريدة « »El Paísاإلسـبانية ،وجريدة «»The New Yorker
األميركيـة .غيـر أن الكاتـب ارتـأى ،فيمـا بعـد ،أنْ ُيحـ ّول هذه
القصـص إلـى روايـة طويلة يحكـي ،فـي ّ
كل فصـل منها ،عن
إحـدى الزيارات التي تقوم بها سـيِّدة في الثانية والخمسـين من
عمرهـا ،إلى قبـر والدتها المدفونـة في قريـة كولومبية صغيرة
وفقيـرة تقع في إحدى جزر بحر الكاريبي ،وما تعيشـه السـيِّدة

فـي ّ
كل زيارة مـن لقاءات حميمية غيـر منتظرة.
و فـي مقـال آخر( ،)3نشـرته صحيفـة « »EL TIEMPOبتاريخ
 6ديسـمبر/كانون األول ،2015 ،تـروي الصحافيـة الكولومبيّة
«باتريسـيا الرا سـاليف» ،صديقة «ماركيز» وعائلته ،عن سفرها
إلى مدينة «أوسـتين» في الواليات المتَّحـدة األميركة ،خصوصاً،
مـن أجـل ِّ
االطالع على مخطوطة «سـنلتقي في أغسـطس» التي
توجـد ،حاليـاً ،ضمن األرشـيف الشـخصي للكاتـب والمحفوظ
في مركـز «هاري رانسـوم »Harry Ransom Center -التابع
لجامعـة «تكسـاس» .وكانت عائلـة ماركيز قد سـمحت برقمنة
كامـل األرشـيف الشـخصي للكاتب ،بعـد وفاته ،لفائـدة عموم
الق ّراء ،باسـتثناء رواية «سـنلتقي في أغسـطس» ،التي ال ُيمكن
ِّ
االطالع عليها ّإل بزيـارة مركز الوثائق التابع للجامعة المذكورة.
لي لهـذا العمل الروائي
حاولت «باتريسـيا الرا» تقديم وصف أ َّو ّ
غيـر المكتمـل لـ«غابرييل غارسـيا ماركيز» ،فالنسـخة – كما
وصفتهـا الصحافيّـة  -هـي ُمسـ َّودة مرقونـة ،عليهـا بعـض
المالحظـات والتصويبـات ّ
بخط يد صاحبها .تبدو الرواية شـبه
مكتملـة ،وال تنقصها سـوى بعض الجزئيات ،كاسـم أ ّم البطلة،
الـذي تركـه الكاتب بال تحديـد .ومـن التفاصيل ال ُمثيـرة التي
ترويهـا الصحافيّة عن حبكـة الرواية ّ
أن البطلة تنتبه ،في إحدى
زياراتهـا للجزيـرة ،إلى الكـ ّم الكبير من الـورد الموضوع على
قبـر والدتها ،وعندما سـألت حـارس المقبـرة ،أخبرها أن رجالً
يأتـيّ ،
كل عـام ،ليضع -بـدوره -تلك الـورود على القبـر ،م ّما
يفسـح المجـال لالسـتنتاج أن والـدة بطلـة الروايـة كانت لها،
السـر ّية فـي الجزيرة .وعن نهاية
قص ُتها الغراميّة
هـي األخرىَّ ،
ّ
الروايـة تقـول «باتريسـيا الرا» ّ
إن البطلة تجتاحهـا الرغبة في
ّ
التخلّـي عـن زيارة الجزيـرة ،والكف عن مطـاردة رجل األحالم
ومـا أصبح ُيسـبّبه لهـا ذلك من معانـاة ُيهدِّد اسـتقرار حياتها
األسـرية المتَّزنـة ،فتقـ ِّرر في األخيـر نبش قبـر والدتها وحمل
ُرفاتهـا إلى خـارج الجزيرة.
توجد نسـخة مـن «سـنلتقي في أغسـطس» باللغة اإلسـبانية،
فـي أكثـر مـن موقـع إعالمـي وثقافـي إلكتروني ،على شـبكة
اإلنترنيـت ،غيـر ّ
أن النسـخة األساسـية هي التي نشـرتها ،على
ّ
ملـف « ،»PDFالصحافيّـة العاملـة بيوميـة «البايـس»
هيئـة
()4
اإلسـبانية «روسـا مـورا»  .وتأتـي أه ِّميّة هذه النسـخة  -في
نظـري ،أ ّوالً -مـن ّ
أن الصحافيّة اإلسـبانية قد نقلتها ،مباشـر ًة،
النص بصوته ،عام  ،1999بمناسـبة
مـن فم صاحبهـا الذي قرأ ّ
َّ
ملتقــى «طاقة اإلبداع اإليبيري األميركي» الذي نظمته الجمعية
العا ّمـة ُ
للكتّـاب اإلسـبان والالتينيين في «دار أميـركا» بمدريد.
و -ثانيـاً -ألن «روسـا مـورا» مهَّدت للنسـخة بتقديـم ،أوردت
فيـه الكثيـر مـن المعلومـات غيـر المعروفـة حول هـذا العمل
الروائـي كما رواها غابرييل غارسـيا ماركيز بلسـانه وهو يقدّم

عملـه فـي الملتقى األدبي اإليبيـري األميركي ،فـي مدريد .ومن
أبـرز ما جاء في تقديم الصحافيّة اإلسـبانية ّ
نص «سـنلتقي
أن ّ
القصة األولـى مـن رواية بمئة وخمسـين
فـي أغسـطس» هـو ّ
صفحـة تضـ ّم أربـع قصص أخـرى .القصـص الخمـس التي
تبـدو ُمقفلـة و ُمسـتقلّةُ ،تؤلّف -فـي مجموعها -وحـدة روائية
متكاملـة تحكـي عـن بطلـة فـي العقـد الخامس مـن عمرها،
ُتدعـى «آنـا ماكدلينـا باتـش» ،المـرأة المث َّقفة الحسـناء ،التي
اعتـادتّ ،
كل عام ،في السـادس عشـر من الشـهر أغسـطس/
آب ،السـفر إلـى بلـدة صغيرة في إحـدى جـزر الكاريبي حيث
ترقـد هناك رفـاتُ والدتها ،فـي مقبرة الفقـراء الحزينة ،فتقوم
بوضـع إكليـل مـن الورد علـى قبـر األ ّم بعد أن تحكـي لها عن
الخاصة.
أمورها وأشـيائها
ّ
حـب مفاجئ غيَّر مجرى
فـي الرحلة األولى ،تعيش البطلة لقاء
ّ
حياتهـا ،تمامـاً .وعندما تصدر الروايـة ،التي أعلـن الكاتب أنه
انتهـى من كتابتها األولية ،سـوف ّ
يطلع القـارئ على عودة «آنا
ماكدلينـا» إلـى منزلها ،وقـد تح َّولت إلى شـخص آخر ُمختلف؛
امرأة تعيش ،العام كلّه ،في قلق مسـتم ّر .أصبحت شـبه متي ّقنة
من أن شـيئا ً ما سـوف يحدث لهـا كلّما عادت إلـى الجزيرة في
شـهر أغسـطس ،لزيارة قبـر والدتهـا .في القصـص الالحقة،
تعيـش «أنـا ماكدلينـا» مغامرات غراميـة جديدة ،إلـى أن تقع
حب حقيقـي تجـاه رجل آخر .سـاعتهاّ ،
كل شـيء
فـي شـرك ّ
سـوف ينقلب بوصـول البطلة إلـى مرحلة األزمة.
للنص،
وتختـم الصحافيـة اإلسـبانية «روسـا مـورا» تقديمهـا ّ
بقولهـا إن مـا يجمع بيـن قصص هـذه الرواية ،التي لـم ُيحدّد
الحب لدى
الكاتـب عنوانهـا النهائي بعـد ،أنها تعالج موضـوع
ّ
شـخصيات تق َّد َم بهـا العمر .وقد وعـد ماركيز ّ
بـأن هذا العمل
ّ
قـد يخـرج إلى النور فـي غضون األشـهر القادمة ،غيـر أنه لم
مذكراته الشـخصية ،أ َّوالً ،الفتا ً
يُخفِ انشـغاله بإصدار سلسـلة ِّ
نفسـه كاتب ِّ
مذكـرات ،بل
نظـر الحاضريـن إلـى أنـه ال يَعتبر َ
سـيظل ،قبل ّ
كل شـيء ،كاتبا ً روائياً.
هوامش:
 - 1رابط الفصل األ َّول من الرواية كما نشرته صحيفة «»La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/cultura/20140420/54405144781/
gabo-en-agosto-nos-vemos.html.
 - 2انظر المقال كامالً على الرابط:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13857832
 - 3انظر المقال كامالً على الرابط:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16450462
 - 4هي النسخة التي بادر كاتب المقال بترجمتها (المح ِّرر) ،وهي على الرابط:
 h t t p : / / t o r o n t o f o r u m o n c u b a . w e e b l y. c o m / u ploads/5/1/8/5/5185218/en_agosto_nos_vemos.pdf.
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لمدة أطول لكي يتع َّرف القارئ العربي إلى
ربَّما ،علينا االنتظار
ّ
الدراسات النقدية التي َو َ
ِّ
قدم
موطئ
للمفكر إيهاب حسن،
ضعت
َ
ٍ
وأثر على رمال النقد األميركي ،وت ّيار ما بعد الحداثة...

إيهاب حسن..

سيرة الخروج من مصر
محمود فرغيل
ثالثـة عقـود كاملة مـ ّرت علـى صدور
سـيرة الناقد األميركـي المصري إيهاب
حسـن ،ولم تـ َر ترجمتها النـور ّإل هذا
العـام (ترجمـة :السـيد إمام ،عـن دار
العين المصريـة.)2018 ،
أذكـر ،فـي عـام  ،1991أن الراحـل
عبدالعزيـز حمودة؛ وهو مـن أوائل من
تحدَّثـوا عـن إيهاب حسـن ،وفقـد ن َّوه
بأه ِّميتـه فـي مسـار النقـد األميركـي،
وتيّار ما بعـد الحداثة؛ تو َّقف ،في مقال
له مجلّـة «إبـداع» المصرية ،أمـام تلك
السـيرة ،وحاول أن يكشـف عن مالمح
ِّ
المفكر المرمـوق بعد أن
شـخصية هذا
ّ
ً
صـار واحدا مـن أه ّم ن َّقاد تيّـار ما بعد
ِّ
ومنظريـه المعدودين ،وناقش
الحداثة،
سـبب خروجـه مـن مصـر بال عـودة،
منذ عـام  ،1986وكان علينـا أن ننتظر
أكثـر من عشـرين عاماً ،لنقـرأ له عمالً
ً
كاملا يرصد فيه انعتاق ذاتـه أو إعادة
بنائهـا (علـى حـ ِّد تعبيـره) بخروجـه
مـن مصـر عـام  ،1946فجـاءت هـذه
الترجمـة بعد موته بثالثـة أعوام (تو ِّفي
عـام  ،)2015و -ر َّبما -علينـا االنتظار
لمـدّة أطول لكي يتع َّرف القارئ العربي
إلـى دراسـاته النقدية التـي وضعت له
قـدم ،وأثر علـى رمال مـا بعد
موطـئَ
ٍ
الحداثة الشاسـعة .وخالل رحلة مديدة
90

َّ
محطتهـا األخيرة قبل ثالثة
وصلـت إلى
أعـوام ،لم تطـأ قدمـه أرض الوطن األم
مـ ّرة واحـدة! .تسـعون عامـا ً عاشـها،
قضـى سـبعين منها في أميـركا ،ورغم
أنه طـاف أرجـاء الدنيا ،فـإن عينيه لم
تكتحلا برؤيـة مصر مـ ّر ًة؛ مصر التي
خاصة ،حاول
أمسـت بالنسبة إليه حالة ّ
يفسـرها مـن خالل ذاكـرة مهترئة،
أن ِّ
يتابعها مـن منفاه االختياري ،ويأسـى
عليها ،ويشـعر أن شمسـها لن تشـرق
مـن جديـد« :عندمـا ِّ
أفكـر فـي مصر
التـي هربـت منها بعنف ،التي أشـرقت
ّ
الجـاف
عليهـا الشـمس فـي الفجـر
الصافـي للتاريـخ ،والتـي غربـت عنها
اآلن ،والتـي -ر َّبمـا -لن تشـرق عليها،
بعـد ذلك ،أبـداً »..ص.186
حمـل سـفر خروج حسـن مـن مصر
مالمـح كتابـات مـا بعـد الحداثـة من
وتناصـات ،وتداخالت
طبيعة شـذرية،
ّ
زمنيـة ،وحيـرة حـول أسـئلة الـذات
والهو ّيـة واالنتماء ،بدا فيها متح ِّررا ً من
ّ
كل الضغوط التي تثقل كاهل اإلنسـان
الشـرقي ،وكأن تيّـار مابعـد الحداثـة
هـو أسـلوب حيـاة إلـى جـوار كونـه
تيّـارا ً فكريـا ً وثقافياً ،ر َّبمـا كان عليك
– أ ّيهـا القـارئ -أن تقرأهـا أكثـر من
مـ ّرة ،لعلَّك تستكشـف بعضا ً من أبعاد
الشـخصية الغامضـة ،البعيـدة
هـذه
ّ
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والمتمسـكة
عـن التبرير ،المتماسـكة
ِّ
باختياراتهـا المصيريـة ،والتي ال تلوي
مـاض تنوء
علـى شـيء ،وال تنظر إلى
ٍ
بحملـه النفـس والـروح ،سـواء أكان
هـذا الماضي هـو تاريخ مصـر الممت ّد
الـذي يكثر مـن الرجـوع إليـه متأ ِّمالً
ومتمثِّ ً
لا ،أم كان تاريـخ أسـرته التـي
فارقهـا غير نادم .ولـم يخلص الكتاب
للسـرد السـير ذاتـي المعتـاد ،بل جاء
في صـورة تأمُّالت وشـذرات سـردية
متناثـرة تطـرح أسـئلة مـع ّ
كل تأ ُّمل
أو ذكـرى مـن ذكرياته البعيـدة ،وهي
ذاتهـا األسـئلة التـي يطرحهـا حسـن
علـى ذاتـه ،فـي أثنـاء الكتابـة ،وهي
أسـئلة مفتوحـة حـول الـذات والهو ّية
وتح ُّوالتهـا ،بصورة تخالـف ما يحاول
أن يصـدِّره الكاتـب من عـدم اهتمامه
بمصـر؛ وطنه األ َّول ،أو تقليله من فكرة
الوطـن -عمومـاً -كدأب تيّـاره ما بعد
ّ
الغض من شـأن الكلّيّات،
الحداثـي في
فخلف الواقـع التاريخي الذي يقول لنا
إنـه لم يحضر إلـى مصر مـ ّرة أخرى،
نجـد أنهـا -بتاريخها الممتـ ّد تاريخيا ً
وجغرافيّـا ً تشـغل حيِّـزا ً كبيـرا ً مـن
تفكيره ،بفعـل الطبيعة االسـترجاعية
للسـرد السيري ،لكنه -في الوقت ذاته-
يتخلَّص بحِ رفية ،من ّ
كل مواثيق كتابية

مسـبقة ،حتى تشـعر أنه يكتـب لذاته،
أو -باألحـرى -يتأ ّملهـا ويسـائلها من
خالل الكتابة ،فلـم يرتبط ّإل بالطبيعة
الشـذرية المنفتحـة على الزمـن ،دون
ترتيـب تاريخـي ،فتحـ ّرك ،بخ ّفة ،عبر
طفولته وشـبابه وعبر مراحـل تعليمه
المختلفـة ،ورغـم أن حياتـه ،علـى
امتدادهـا ،كانـت محاوالت إعـادة بناء
الـذات بعـزم ال يلين ،فـإن لحظات من
الذاكـرة ّ
تظل تضغط عليه ،وال يجد من
روايتها فكاكاً ،وهي شـذرات شـعورية
لمواقف حياتيـة مختلفة ،ومن العجيب
أن ّ
يظل مذاقها الشـعوري مسـتم ّرا ً في
ّ
ولعل هذا
مخيِّلته حتى لحظـة كتابتها،
سـ ّر بقائها.
يتكلَّـم إيهـاب حسـن عـن مصـر،
بشـيء مـن الخشـونة النابعـة مـن
شـعور باالغتـراب الـذي الزمـه طوال
فتـرة طفولته وشـبابه ،فمصـر واللّغة
العربيّـة -بالنسـبة إليـه -طـرس من

األطـراس ،قابـل للكتابـة والمحـو،
وهـو -بوصفه ِّ
مفكرا ً مـا بعد حداثي-
اسـتطاع أن يتجاوز ذاته وبيئته ولغته
لينخـرط فـي أفـق أرحب يعتبـره من
النعـم التـي هبطت عليـه« :لقد هبطت
علـي بعـض األشـياء مثـل النعمـة أو
ّ
الفضل :سـالي (زوجته) ،بدن معافى،
بعـض األصدقـاء ،معظم األشـياء التي
ناضلـت مـن أجلهـا :أميـركاّ ،
وكل ما
َّ
مكنتنـي أميركا من إنجازه في حياتي»
(ص .)186أ ّمـا مصر فهـو يرنو إليها
بأكثـر من عيـن؛ عيـن اللحظـة اآلنيّة
فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي ،مع
اغتيـال السـادات وصعـود الحـركات
األصوليـة واالنفجـار السـكاني ،وعين
تنظر إلى تاريخ عاشـه وعاينه في ّ
ظل
حكم ملكي ،ومسـتعمر فـرض طابعه
واشـتراطاته ،وعيـن أخـرى تنظر إلى
تاريـخ مصـر منـذ الفراعنـة ،لتبدو -
رغم صمودهـا -وكأن تاريخها الطويل

إيهاب حسن ▲

كان نقمـة كما هـو نعمة ،حيـث ظلّت
مشـبعة بالكولينيالية غير المرئية التي
تشـ ِّوه الـذات ،وتوقـظ تناقضاتها.
ذات يـوم مـن أ ّيـام أغسـطس/آب،
 ،1946وعلـى متن سـفينة مـن طراز
توجـه إلى حلمـه األميركي
(ليبرتـي)َّ ،
الخـاص بحثا ً عن معنـى ما افتقده في
ّ
وسـطه العائلي ،حيث نشـأ فـي عائلة
خاص ،عائلة أرسـتقراطية
ذات طابـع
ّ
َّ
مفككـة ،مهترئـة الجـذور« :كانـت
أسـرتي ،الرخـوة الجشـعة ،المفرطة،
المسـرفة ،فـي الغالب ،والتي نـادرا ً ما
تتَّسـم بالحكمـة ،ال تطـاق» (ص.)29
وكان نصيبـه منها ،في طفولته ،العزلة
والنفـي والشـعور العميـق باالغتراب،
والعيـش مـع المعلِّميـن والخـدم أكثر
من عيشـه مـع أبويه ،رغـم وجودهما.
وألن المسـافة الزمنيـة بيـن الذكريات
وكتابتهـا بعيـدة ،يعتـرف حسـن
بـأن أبويـه ليسـا ّإل تمثيلات لغويـة
ومحـاكاة زائفـة لحضـور مـا« :كنت
أرى المم ِّرضـات والمعلِّميـن والخـدم
وهم يبقبقون بألسـن مختلفة» ص،29
ويمكن أن يقـال عنه إنه عاش محاطاً-
رغـم الثـراء -wبأنمـاط غريبـة مـن
األقارب ،قضى كثير مـن أفرادها نحبه
مجنونـا ً أو منتحـراً ،فقد كانـت عائلة
خـاص فـي بنيتها
حسـن ذات طابـع
ّ
االجتماعيـة ،واختلاط أصولها الممتدّة
إلـى البنية المتآكلة لطبقـة األغنياء من
َّ
الموظفيـن وال ُم ّ
لاك فـي الدولة
كبـار
المصريـة ،إبـان الحكم الملكـي ،وكان
الشـغل الشـاغل ،عنـد حسـن إهـاب،
هـو بنـاء ذاته بعيـدا ً عن اإلطـار الذي
َّ
تشـكلت فيـه أصولـه ،باعتبـار أن
عمليـة البنـاء تلك خيـال حاكـم ،أتاح
لـه مقاومة األشـياء فـي صورتها التي
وجـدت عليهـا ،وخلخلـت ثوابتها ،كما
أنهـا وسـيلة لالنفلات مـن ّ
كل حقوق
الميلاد ،مـن لغـة ودم وتراب.
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الشعرية الكاملة» ،للشاعرة السورية الراحلة
يتضمن كتاب «األعمال ِ
َّ
الشعر»،
شدة
حداد ،والذي حمل عنوان «أنا التي تبكي من
ِ
ّ
دعد ّ
ٍ
مجموعات شِ عريّ ٍة
ت نشره «دار التكوين» (دمشق  ،)2017 -ثالثة
وتب ّن ْ
هي« :تصحيح خطأ الموت» ( ،)1981و«كسرة خبز تكفيني» (،)1987
ً
إضافة إلى مجموعة
و«الشجرة التي تميل نحو األرض» ()1991؛
«ثمة ضوء».
شِ عرية ترى النور ،للم ّرة األولى ،بعنوان ّ

حداد..
دعد ّ

مالت..
الشجر ُة التي
ْ
عامد الدين موىس

ُت َع ّد دعد حدّاد ( )1991 - 1937واحدة
مـن أبرز األصوات الشِ ـعر ّية النسـائيّة
ً
مكانة بارزة
في العالم العربي ،وتتبـ َّوأ
ضمن أسـماء الموجة الشِ عر ّية الجديدة
التـي أتتْ بعـد مرحلة «الـر ّواد»ُ ،
حيث
نصها ضمن تيّا ٍر ،سـ ّما ُه
ُع ِر َفتْ بفرادة ّ
الناقـد السـوري محمد جمـال باروت،
يكتـب
المؤسـس «الشِ ـعر
فـي كتابـه
ّ
ُ
اسـم ُه» (دمشـق  )1981 -بالقصيـدة
الشـفو ّية ،سـواء من ُ
حيث الخصوصيّة
الجليّـة لديهـا فـي طـرح المواضيـع
واألفـكار األكثـر قربـا ً إلـى الحيـاة
اليوميّة المعيشـة ،أو مـن جهة تناولها
لتلك التفاصيل العابـرة والمتناهية في
الصغـر ،عدا سالسـة لغتهـا وتخ ّففها
مـن ثقـل البالغـة وأحمالهـا؛ تقـول:
«الشـجرة التـي تقاوم /دفـق الريح/
ُ
تميـل نحـو األرض/،
الشـجرة التـي
ّ
الشـجرة الرؤوم /تنفك عن أسـرتها/
ّ
لعـل تكـرار
الشـجرة األم /،تتبعثـر».
مفـردة «الشـجرة» أربـع مـ ّرات فـي
وحسـن توظيفها في
مقطـع صغيـرُ ،
سـياقها المرج ّو ،كأنمـوذج الواحد من
ّ
الـكل ،هو مـا يميّز شِ ـعر دعـد حدّاد،
فيمـا جـاء الشـطر األخيـر متشـظيّا ً
92

ُ
بحيـث أضفـتْ شـيئا ً مـن
ومفاجئـاً،
اإلدهـاش إلـى النهايـة ،أو ما يسـ ّمى
ببـؤرة التو ُّتر.
ُيصنَّـف شِ ـعر دعد حـدّاد ،مـن ُ
حيث
اص ُطلح
اللُ َغةِ ،في خانة البسـيط أو ما ْ
على تسـميته بالسـهل الممتنـع ،فيما
اليومـي،
تذهـب مواضيعـه نحـو
ُ
ّ
اآلن
فـي
ونزقه،
تـه
ي
وحميم
ببسـاطته
ّ
ِ
غريب ،رائحة
«الحب طائـ ٌر
معاً؛ نقرأ:
ّ
ٌ
الموت فـي الربيع ،أ ُّيهـا الملل ،مرحباً،
معول الحـزن ،ثالثة أطفـال يحفرون
قبـري فـي الثلـج ،الوحـدة والحـزن
والحر ّيـة ..،إلـخ» ،وغيرهـا الكثير من
التعابيـر الالفتة نجدها لدى الشـاعرة،
ُ
والخارجة
تلك المكتوبة بعناي ٍة ورو ّية،
مـن رحـم المعانـاة اليوميّـة ،أو مـن
الشـخصي بوصفه
خلال تناولها لله ّم
ّ
ً
ُ
حيـث تتداخـل
تمثيلا لأللـم العـا ّم،
عوالم شِ ـعرها ،وتتشـابك بألفـةٍ ،رغم
التضا ّد والمتناقضـات التي تزخر بها.
الج ُ
ملـة ،لدى
مـن جه ٍة أُخـرى؛ تـكا ُد ُ
دعـد حـدّاد ،أن تكـون مبتـورة تماماً:
بضـع كلمـات منثـور ٍة علـى الصفحة
البيضـاء ،وث ّمـة توزيـع عشـوائي/
سـوريالي أحيانـاً ،له إيقـاع واحد هو
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كسـر القوالب النمطيّة المملّة والخروج
عن المألوف مـن العبارات .ث ّمة «ثورة»
كانـت تقودهـا دعـد (المتخ ِّرجـة في
قسـم األدب العربي/جامعـة دمشـق)
اآلن معاً،
داخـل
ّ
النص وخارجـه ،فـي ِ
ألقـتْ بظاللهـا علـى النتاج الشِ ـعري
السـوري ،والعربـي ،فيما بعـد ،وحتى
وقتنـا الراهـن .تقول« :ثالثـة أطفال/
يحفـرون قبـري فـي الثلـج /الوحدة
والحزن والحر ّية /ثالثة أطفال أبرياء/
إنهـم حمـ ُر الوجـوه من التعـب /ومن
الشـوق لدفني /ثالثة أطفال /الوحدة
والحزن والحر ّية /تحت وابل المطر أو
الثلـج /يحفرون /إنهم يحفرون بعمق
ٌ
ٌ
بعمق».
عميـق
عميق
والثلـج/
ٍ
الشـاعر السـوري بنـدر عبـد الحميـد،
في معـرض تقديمه إلحـدى مجموعات
الشاعرة حدّادُ ،
يقف عند نقط ٍة جوهر ّية
حيث ّ
يؤك ُد أنها «شـاعرةٌ
في تجربتهـاُ ،
ُ
ُ
تخـاف مـن اللّغـة ،تغـرف منهـا ما
ال
تريـد ،وال تنحـت ،فهي وحيـدة بلغتها،
منفـردة بهمومها ،منطلقـة في تحطيم
الحواجـز العائمـة بينها وبيـن الناس،
كمـا بينها وبيـن الحياة والفـ ّن» .يتابع:
«وإذا كانـت دعـد حـدّاد ترصـد الموت

مـن حولها ،وفـي العالم الجديـد ،فإنها
كانـت ترصد جمال الحياة الذي ال حدود
يكتب الشـاعر نزيـه أبو
لـه» .بـدوره،
ُ
عفش عـن خصوصيّة تجربة الشـاعرة
الراحلـة ،وفرادتهـا واصفا ً إ ّياهـا بأنها
«امـرأة ال تشـبه ّإل نفسـها ،بين جميع
مـن عرفت مـن شـعراء ،بكتابـ ٍة بريئ ٍة
مـن آثـار بصمـات اآلخريـن ،وأشـعار
ح ّرة باسـلة تتفتَّح ،باستقاللية مطلقة،
علـى بياض الورقـة ،ك ُت َو ْيجـة ممهورة
بالـدم ،أو شـفرة نصـل جارحة تخترق
جـدار القلب ،بمهارة تليـق بمالك» .في
مقطع من (كسـرة خبز تكفيني) تقول:
«أنـا أكثر النـاس عتقاً /أنـا خمري في
شـراييني /أنا مـن تحمل الزهـور إلى
قبرهـا /،وتبكـي مـن شـدّة الشِ ـعر».
النبـرة الصادمـة فـي هـذا المقطـع
تـكاد تكون هـي ال ُمسـيطرة على أغلب
شِ ـعر دعد حدّاد ،ال سـيّما مـا نجده من
طوعـي إلـى الحتـف ،والتغنّي
ذهـاب
ٍّ
ٍ
بهـذه الرحلـة وكأنهـا نزهة مـن ض ّفة
أولـى تدعى «الحيـاة» إلى ض ّفـ ٍة ثانية
هـي -ر َّبما« -حيـاة» أخـرى ،وكأنما ال
فـوارق بين الض َّفتين أبـداً ،طالما يكون
االنتقـال ،هكـذا ،وبمنتهـى السالسـة
وال ُيسر.
يزخر شِ ـعر دعد حدّاد بتلك المفارقات
المحبَّبـة ،وهـو مـا يميّزه مـن الناحية
الجماليّـة ،بالرغم من اعتمادها لتقنيات
تخـص قصيـدة النثر ،السـيّما
عديـدة
ّ
تقنيّـة التكـرار ،التـي تتقن الشـاعرة
توظيفها أحسـن توظيـف .لكن ،تبقى
ال ُمفارقـة أكثـر مـا ُيضفـي الرونـق
الجمالـي على شِ ـعرها ،ويجعله خارج
ّ
نسـق الشِ ـعرية المكرورة والمتداولة،
تقول« :ما اسـتيقظ ٌ
طفل في المدينةِ/،
إال وفـي يـده مفرقعـات /...أ ّمـا هـو
فـكان يكتب الشِ ـعر /فـوق مقع ٍد في
الحديقـةِ /ويتأ ّمل القمر بعد الغروب/
ويحلـم بالبحر وبالبجعـات البيضاء/
وحينما أصبح شـا ّباً /قتلتـه الحرب».

في الثالث والعشرين من يناير الماضي ،وعن عمر يناهز
المئة والثالث سنوات ،رحل عن العالم أحد أكبر شعراء
تشيلي وأميركا الالتينية« :نيكانور بارّا» ،أ َّول شاعر مضا ّد،
المجددين في الشعرية
و -ربَّما -آخرهم ،وأحد الشعراء
ِّ
الالتينية ،وأكثر المنتقدين للشعر التقليدي والمستق ّر ..شاعر
استطاع -بمشروعه الشعري الطويل -أن يترك أثرًا في
أجيال تَ َلته ،وشعراء َخ َ
ط ْوا خطوات كبيرة في التجديد ،من
أمثال روبرتو بوالنيو .مشوار طويل ،نال عنه -باستحقاق-
جائزة ثيربانتس اإلسبانية ،عام .2012

نيكانور بارّا..

رحيل شاعر مضا ّد
تقديم وترجمة :أحمد عبد اللطيف

فـي عـام  ،1962كتـب «بـا ّرا» قصيدة فـي ديـوان «قصائـد الصالون»،
وهـي -ر َّبمـا -تعبِّـر عـن نظرته فـي شـعره ،وفي شـعر َم ْن سـبقه ،ما
يفسـر تقديمه لنفسـه باعتباره شـاعرا ً مضادّاً .يقول الشـاعر التشـيلي:
ّ
ِّ
«خلال نصف قرن /كان الشـعر /فردوس األحمـق المترفع /حتى
جئت أنا /واسـتق ّررت في جبلي الروسـي /اصعـدوا ،إن رأيتم ذلك،
فلن أستجيب -بالتأكيد -إن هبطتم /بالدم ،في أنوفكم وأفواهكم».
أبيـات تعكـس -في ظاهرها -شـاعرا ً غيـر متواضع ،لكنهـا -في عمقها-
تعكـس تمـ ّرده ونقده الدائم لشـعرية اسـتق َّرت في مكان ،وغـدت مك َّررة
أرض جديدة،
وآمنـة ،فيمـا كان هـو يبحـث عـن المغامـرة ،يبحـث عـن ٍ
اسـتطاع -بالفعـل -أن يع ّمرها وحـده ،دون بحث عن مجـد أو ق ّراء ،لكن
المجـد تح َّقـق؛ ألنـه -بالتأكيد -فتح أفقا ً لشـعراء األجيـال التالية .وكانت
ً
شـعرية «بـا ّرا»  -بالفعـل -متميِّزة وفارقة ،علـى ّ
مقارنـة بـ«بابلو
األقل،
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نيـرودا» ،ابـن بلـده الحائز علـى جائزة نوبـل ،ومجايله في
الوقت نفسـه .شـعرية «بـا ّرا» المتم ِّردة ،كانـت قصيدة نثر
ُتعنـى بالتفاصيـل اليوميـة ،وكانـت تسـعى إلـى أن تكون
قصيـدة شـعبية ،فيمـا تذهب فـي أماكـن قليلـة المألوفية،
وتبحـث عـن المعنى بعيدا ً عـن المركز ،وفـي الهامش َن َمت.
مثلـه ،تماماً ،حتى لو حصل على الجائـزة الوطنية أو جائزة
ّ
الظـل الذي اختـاره ،جاءه
«خـوان رولفـو» المرموقة .ومن
النـور بحثا ً عنه ،كعـادة ُ
الكتَّاب الكبار .وألنـه كذلك ،لم يجد
ً
وبداية مـن ديوانه
غضاضـة فـي نقد مجايليـه أو سـابقيه،
الثانـي «قصائـد وقصائد مضـادّة» ( ،)1950إذ كان ِّ
متأثراً،
في ديوانه األ َّول ،بـ«جارثيا لوركا» ،تجلَّت المزايا األسـلوبية
التـي سـتطبع «با ّرا» ،خلال مشـوار امت َّد ألكثر من سـتين
عامـاً :السـخرية ،والفكاهة ،والنكتة ،والشـعر الـذي ال يريد
أن يكـون شـعراً ،باإلضافـة إلى لغـة جريئة ،هـي أقرب إلى
ّ
المركب
لغة الشـارع ،متخلِّيـة -قدر اإلمـكان -عن المجـاز
والمحسـنات البديعية التي وصمت شـعر الشعراء السابقين.
ِّ
لقد رأى «با ّرا» أن «الشـعراء قد نزلوا من األوليمب»؛ ما يعني
أنهـم ما عادوا مقدَّسـين .بهذا التص ُّور ،صـار قوام القصيدة
«البا ّر ّية» هو اإلنسـان العادي ،ليس المتنـا َول في القصيدة،
فحسـب ،بل حتى الشـاعر نفسـه ..هـذا الكاتـب المختبئ،
فـي نهايـة المطـاف ،محض رجل عـادي .من هـذه العاد ّية
المكرورة ،يسـتخرج «بـا ّرا» الف ّن ،مك ّونـا ً ذائقة جديدة على
أنقـاض ذائقـة «نيـرودا»؛ إذ كان «نيـرودا» ،بالنسـبة إليه،
أسسـوا لقصيدة تتغ ّذى علـى الجمالية،
أحد الشـعراء الذين َّ
فيمـا كانـت جمالية «بـا ّرا» تعرية األشـياء وكشـف قبحها،
مـا يتناقض مع لغة الشـعر المعروفة .بهـذا اليومي ،اقتحم
«بـا ّرا» القصيدة ،وبهدم ّ
كل المسـتق ّر صار شـاعرا ً مضادّاً:

�ط ق�وس

أوَّل ما أفعله،
ك ّلما عدت
إلى بلدي
 ...بعد رحلة طويلة،
عمن ماتوا:
أن أسأل َّ
ّ
كل إنسان بطل

لمج َّرد أنه يموت.
واألبطال هم مع ِ ّلمونا.
ثم -ثاني ًا -أسأل
ّ
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 ...عن الجرحى.

ثم ،بعد ذلك
ّ

 ...وبمج َّرد أن أوفي

بهذا الطقس الجنزي الصغير،
أمنح لنفسي حقّ الحياة:

عيني ألرى بشكل أفضل،
أغمض
ّ

ألغ ّني ،بحقد،

أغنية من بدايات القرن.

�م ت�س ّول

في المدينة،

ال يمكن أن تعيش دون مهنة معروفة؛
تطبق القانون.
ألن الشرطة ِ ّ
البعض يعمل جندي ًا..

يهدر دمه من أجل الوطن

(ولنضع ذلك بين قوسين)
تجار ماكرون
والبعض ّ

يسرقون جرام ًا

أو جرامين أو ثالثة من ّ
كل كيلو خوخ.
ّ
كهان
وسكان العال ّ
يتن َّزهون بكتاب في اليد.
ّ
كل واحد يعرف مهنته.

وماذا تظ ّنون مهنتي؟
مهنتي الغناء

 ...وأنا أتط َّلع إلى النوافذ المغلقة،

وأنتظر أن ُتفتح،
وأن

 ...يلقوا
 ...لي

 ...بعملة ِ ّ
فضية.

قوي في الساح َت ْين ال ّثقافي َت ْين :المغربية ،والعربية،
محمد شكري حضور
ما زال للكاتب المغربي
ّ
َّ
بشكل كبير .حديثًا صدرت أعماله الكاملة في مج َّلدات ،وأُنشئت
حيث تعاد طباعة كتبه
ٍ
ّ
كل سنة ندوات تقارب
تهتم بأعماله ،وتنظم
محمد شكري»،
«مؤسسة
مؤسسة باسمه هي
ّ
َّ
َّ
َّ
عما تركه من إنتاجات ،عبر
أعماله األدبية ،والروائية .باإلضافة إلى الكتابات واألطاريح التي تُ َ
نجز ّ
ِّ
يؤكد -بطبيعة الحال -استمرار وصمود هذه
متعددة الرؤى واإلشكاليات؛ وهو ما
مقاربات
ِّ
ّ
ولعل هذا ما جعل منه ظاهرة أدبية
الكتابات التي شغلت الكثيرين ،في حياته وبعد مماته؛
التلصص على حياته :حياة
استثنائية ،في نوع الكتابة التي ينتهجها ،ما دفع بالكثيرين إلى
ُّ
ِّ
متسكع ،يخترق التابوهات ،ويمارس الكتابة من داخل تجربة الحياة.
كاتب

«غواية العيش والكتابة»

التازي وذكرياته مع شكري
إبراهيم أولحيان
فـي هـذا السـياق ،جـاء كتـاب الروائي
المغربـي مح َّمـد عزالديـن التـازي
«مح َّمد شـكري :غواية الكتابة والعيش»
ِّ
(مذكـرات) ،الصـادر في األ ّيـام األخيرة
مـن سـنة  ،2017عـن منشـورات «باب
الحكمـة» ،فـي المغـرب ( 204مـن
المتوسـط)،
الصفحـات ذات القطـع
ِّ
وهـو عمـل ،فيـه كثيـر مـن تفاصيـل
حيـاة شـكري مـع التـازي ،الـذي كان
صديقا ً حميما ً له ،وعاشـره لمـدّة أربعة

ِّ
المذكرات،
عقود ،يقـول التازي« :فهـذه
وهـي تحمل اسـم شـكري ،تسـعى إلى
استحضار شـخصه ،ولحظات ،ومواقف
عشـناها معاً ،أو عاشها مع غيري ،فكنت
شـاهدا ً عليهـا ،وبـوح بـاح لـي بـه في
الخاص» (ص.)7
أوقـات عاش فيها قلقه
ّ
المذكرات ،كما يؤكدِّ
ِّ
والدافع لكتابة هـذه
التـازي ،هـو الدفـاع عن شـخص مح َّمد
شـكري ض ّد تلك الصـورة الزائفـة التي
ر َّوجهـا عنـه البعـض ،حتـى طغت على

صورتـه الحقيقية.
ً
سـنحاول ،هنـا ،أن نلتقـط بعضـا مـن
حيـاة مح َّمـد شـكري كمـا عاشـها معه
األديـب الروائي مح َّمد عزالديـن التازي،
وأن نسـتخلص رؤيتـه لكتاباتـه وحياته
مواقفه.

اليومي وتجربة الحياة

يبدو لـي أن قيمة هـذه الكتابات تكمن
في كشـفها ،للقارئ ،تلـك العالقة التي
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ينسـجها ُ
الكتَّـاب واألدباء فيمـا بينهم،
وخصوصـا ً فيمـا يتعلَّـق بمعيشـهم
اليومي ،وبأشيائهم الحميمة المشتركة؛
وهـو مـا يمكـن أن يجعـل القـارئ
أكثـر قربـا ً مـن كتاباتهـم ،ومن بعض
التفاصيل المسـتعصية على الفهم فيما
يقرؤونـه لهم.
ِّ
وبذلـكَّ ،
ركـزت هـذه المذكـرات علـى
الجانـب اليومـي مـن حيـاة شـكري،
وعلـى أخالقـه ،وعالقاته مـع اآلخرين؛
ذلـك أن كتابـه «الخبـز الحافـي» َولَّـد
كثيرا ً من اإلشـاعات حول شخصه ،لكن
الذي يقتـرب منه يكتشـف عكس ذلك.
وهاهـو الروائي والناقد مح َّمد برادة في
مقدِّمته للرسـائل المتبادلة مع شكري،
فـي كتابهمـا «ورد ورمـاد» (طبعـة
 )2000فـي المغـربِّ ،
يؤكـد ذلـك في
أ َّول لقـاء معـه« :ولفـت نظـري ،خالل
محادثتنا( )...أن شـكري أبعد ما يكون
عن الصورة التي رسـمها له المعجبون:
كان رزينـا ً فـي حـواره ،عقالنيـا ً فـي
حججه ،جريئا ً في طروحاته ،ونقده لما
يقرأ .لم يكن مشـدودا ً إلى «أسـطورة»
ماضيـه ،بـل كان مفتـوح العينين على
حاضره»(ص .)3وهذا هو الجانب الذي
َّ
ركـز عليه مح َّمـد عزالدين التـازي منذ
البدايـة ،حيـث أفاض فـي الحديث عن
األخلاق اليومية لهـذا الرجل ،الذي كان
كريمـاً ،مضيافـاً ،يتصـ َّرف ،في بعض
المواقـف ،ببراءة األطفال ،وكان سـريع
الغضب ،مشـكاكاً ،مهت َّمـا ً بالنظافة ح ِّد
الهـوس ،محترمـا ً للمواعيـد ،ال يعبـد
المال ،حيـث كان ينفقه ،بسـخاء ،على
نفسـه وعلى أصدقائـه .وكان ينتقل من
المفلس إلـى الموسـر ،خصوصاً ،حين
كثرت ترجمات سـيرته الذاتيـة «الخبز
الحافـي» إلـى اللّغـات األخـرى« .وإذا
كان لـم يتشـبَّت بقيمة المـال فقد كان
يتشـبَّت بقيم أخـرى ،كاحتـرام المرأة،
وحـب األطفـال ،والوفاء لألصدقـاء إذا
ّ
كانـوا صادقيـن ،حتى مـع «بوهيميَّته»
التـي عرف بهـا الكثير من أبنـاء جيله،
96
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وتم َّرده على القيم الجاهزة والتص ُّرفات
النمطيـة في ا ِّتجاه أن يبني لشـخصيَّته
فرادتها وخصوصيَّتهـا» (ص .)10لقد
كان مح َّمـد شـكري من ُ
الكتَّـاب العرب
القالئل جدّاً ،الذين صنعوا أسـطورتهم
مـن خلال الكتابـة ،والحيـاة التـي
يمارسـونها ،بدون نفـاق وال مواربة وال
خوف من حارسـي األعـراف والتقاليد،
وتلـك هـي الجـرأة الحقيقيـة للكاتـب
ا لحقيقي .

الكتابة والمجد

َّ
ركزت هذه
ِّ
المذكرات على
الجانب اليومي
من حياة شكري،
وعلى أخالقه،
وعالقاته مع
اآلخرين؛ ذلك
أن كتابه «الخبز
الحافي» َو َّلد كثيرًا
من اإلشاعات
حول شخصه،
لكن الذي يقترب
منه يكتشف
عكس ذلك

ً
َّ
شـكلت السـيرة الذاتيـة
فعلا ،لقـد
«الخبـز الحافـي» ،لمح َّمـد شـكري،
عالمـة اسـتثنائية نـادرة فـي األدب
العربـي المعاصر .وحياة هـذا الكتاب
مليئـة بالمفاجـآت ،ألنه كتـاب حيكت
حولـه الكثير مـن الحكايـات المتَّفقة،
أحياناً ،والمتضاربة في أحايين أخرى:
ُترجـم إلـى اللّغـة اإلنجليزيـة تحـت
عنـوان «من أجـل الخبز وحـده» ،على
يـد األميركي «بـول بولـز» ،ونقله إلى
الفرنسـية الطاهـر بن جلـون ،بعنوان
«الخبـز الحافي» ،قبل أن يصدر باللّغة
العربيـة .وحيـن أرسـله صاحبه ،على
يـد مح َّمـد بـرادة ،إلى سـهيل إدريس
فـي «دار اآلداب» ،اعتـذر هـذا األخيـر
عـن نشـره لفضائحيَّته ،فبقـي ،ألكثر
من عشـر سـنوات ،في درجـه ،قبل أن
الخاص .لكن ،ما
ينشـره على حسـابه
ّ
هـو سـياق كتابة هـذه السـيرة ،التي
تحكـي عـن حياة شـكري المأسـاوية
بين  1935و ،1956حيث عانى الجوع
والفقر وقسـاوة األب ،ومأسـاة التش ُّرد
والحرمـان؟ يقـول مح َّمـد عـز الدين
التـازي« :فـي تلـك الفتـرة مـن بداية
السـبعينيات ( 1972أو  ،)1973كتب
شكري سـيرته األولى «الخبز الحافي»
تحت نظري ،في «مقهى السـنطرال»،
خلال عشـرة أ ّيـام ،تقريبـاً ،بيـن
العاشـرة والثانيـة عشـرة صباحاً .وال
أذكـر إن كان قد بـدأ الكتابة في الوقت

والمـكان ،قبل أن ألتقي بـه ،أم أنه في
أ َّول يـوم رافقته فيه إلـى المقهى كان
يسترسـل فيمـا بـدأه» (ص .)52وقد
كان -كمـا يحكـي التـازي -يكتب في
الصبـاح وفـي المسـاء ،فيترجـم لـه
«بـول بولز» ما كتبه .وشـكري نشـر،
قبـل ذلك ،قصصا ً قصيـرة في الملحق
الثّقافـي لجريـدة «العلـم» المغربيـة.
وفـي الفترة نفسـها ،نشـر فـي مجلّة
«اآلداب» البيروتيـة قصصـا ً ودراسـة
مط َّولة عن «البطل والخالص» .اسـتم ّر
فـي نشـر إنتاجاتـه ،حيث صـدرت له
مجموعـة قصصيـة« :مجنـون الورد»
عـن «دار اآلداب» ،وروايـة «السـوق
الداخلـي» وأعمـال أخرى تتالـت فيما
بعـد ،لكـن «الخبـز الحافـي» َّ
غطـت
علـى ّ
كل أعماله .وم ّما زاد من اشـتياق
القـ ّراء لقـراءة هـذه السـيرة المثيـرة
أنهـا «أثارت حفيظة البعـض ،فطالبوا
بمنعهـا ،وجـاء المنـع من ِقبَـل وزارة
ً
اسـتجابة لطلبهم ،و -بذلك-
الداخليـة
انطبق على سـيرة شـكري ذلك القول
المأثـورّ :
«كل ممنـوع مرغـوب فيه»،
حتـى أن السـيرة أصبحـت تبـاع فـي
السـوق السوداء ( ،)...وبلغ عدد النسخ
المطبوعة من «الخبز الحافي» عشـرين

ألفـاً ،مو َّزعـة علـى أربعـة طبعـات،
بيـع معظمها قبـل المنع ،ثـ ّم تهافتت
عليهـا دُور النشـر العربيّـة ،بعـد أن
ترجمـت إلـى أكثـر مـن عشـرين لغة
تأسسـت
عالميـة»(ص .)56مـن هناَّ ،
أسـطورة كاتب اسـمه مح َّمد شـكري،
يعيـش في مدينـة طنجة التـي ارتبط
اسـمه بها ،وانتقل من شـخص مفلس
إلـى إنسـان يملـك الكثير مـن المال،
بسـبب حقوق ترجمـات سـيرته« ،ث ّم
تح َّولـت الدهشـة إلـى طقـوس أخرى
لحيـاة الرفاه التي عاشـها فيمـا بعد،
منتقمـا ً مـن لعنـة القهـر ،والدخـل
المحـدود مـن وظيفتـه ،ث ّم مـن راتب
تقاعـده .أخـذ شـكري يبـدع تفاصيل
حياتـه ،ألنـه لـم يكـن مجـ َّرد محتفل
عـادي بالـذات ،بـل كان يحتفـل بمـا
ّ
ح َّققتـه لـه الكتابـة من مجد وشـهرة
وتد ُّفـق أمـوال» (ص .)22بعـد ذلـك،
جـاء الجـزء الثاني من سـيرته« :زمن
األخطـاء» ،ث ّم الجزء الثالـث« :وجوه»،
وإن لـم تح ِّققـا مـا ح َّققتـه «الخبـز
الحافـي» ،رغـم االهتمام األكثـر الذي
أواله شـكري ،فـي كتا َبيْـه األخي َر ْيـن،
لمفهـوم الكتابة وسـرد َّيتها.

محمد شكري
عالمية
َّ

لقـد عرف شـكري العالميـة من خالل
كتاباتـه ،و -خصوصاً -سـيرته الذاتية
«الخبـز الحافـي» ،وأضحـى معروفـاً،
سـواء عنـد ُ
الكتَّـاب العـرب ،مثـل عبد
الوهـاب البياتـي وأدونيـس ،وحميـد
سـعيد ،وحميـد جعفر العلاق ،وكذلك
عند المغاربة الذيـن يصعب أن نعدّهم،
مـن أمثـال مح َّمـد بـرادة ،وإدمـون
عمـران المالـح ،ومح َّمد السـرغيني،...
أو ُ
الكتَّـاب العالمييـن ،الذيـن يزورون
مدينـة طنجـة بحثـا ً عنـه ،مثـل جون
جونيـه ،وألبرتـو مورافيـا ،وتينسـي
ويليامز ،وخوان غويتيسـولو ...وآخرين
كثيريـن .لكن مح َّمـد عزالديـن التازي
ِّ
يؤكـد أن هذه العالميـة التي يفتخر بها
شـكري قد أثـارت نقمة بعـض ُ
الكتَّاب
عليـه ،فأسـاؤوا إليـه ،لكن هنـاك ُكتَّابا ً
آخريـن يدركـون قيمتـه ،ويعترفـون
بهـذه العالمية التي ِّ
تؤكدهـا الترجمات
الكثيـرة لسـيرته ،وهـو السـبّاق لمثل
هـذه الكتابـة التـي تنبـع مـن أعمـاق
الحياة ،ومـن جراحاتها .وحتى لو تبعه
البعـضّ ،إل أنهـم أخفقـوا ،ألن ظلال
شـهرة شـكري كانت قو ّيـة ،وكتابتهم،
وإن كانـت تختـرق التابوهـات لم تكن
سـباقة وأصيلـة ،لتخلـق الدهشـة ،بل
واالرتجاج في سـياق كتابة محافظة لم
ويبـرر مح َّمد عزالدين
تتع َّود على ذلك.
ِّ
التازي عالمية شـكري «بثالثة براهين:
أ ّولها أنـه قد اسـتطاع أن ينقل تجربته
المعيشـة مـن نموذجها المحلِّـي الذي
تـردَّد بين فضـاءات :الريـف ،وتطوان،
وطنجة ،إلـى تجربة إنسـانية ممزوجة
بالمعانـاة ،وثانيها أنه قـد كتب تجربته
الحياتيـة بكثيـر مـن الجـرأة التـي
أسـعفته على أن يضيـف ،نموذجا ً حيّا ً
للطفولـة المغربيـة ،فـي أ ّيـام مجاعة
الريف ،وثالثها أن كتابه؛ سـيرته الذاتية
«الخبـز الحافي» ،قد ُترجـم إلى اثنتين
وعشـرين لغة عالميـة»(.ص)122
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قراءات

تتعمد الكاتبة ،في سياق تفكيك األسطورة ،تحويل القضية إلى جدل بين العلم والخرافة ،بين البادية والمدينة،
َّ
بين العقل المتح ِّرر من الماضي وبين الروح المرتهنة لحكايات قديمة متراكمة…

«روعان» لمريم النعيمي

من «أسطرة» الحكي إلى تفكيك
«األسطورة»
د .الشيخ أحمد البان
فـي  ،2017صـدرت عـن دار «منتدى
المعارف» ،في بيروت ،رواية «روعان»
للكاتبة واألكاديميـة القطرية الدكتورة
مريـم النعيمـي ،وهي باكـورة أعمالها
الروائية ،وإن لم تكـن أ َّول إصداراتها،
فقد نشرت عدّة أعمال علمية وإبداعية،
منهـا كتابها «النقد بيـن الف ّن واألخالق
حتـى نهاية القـرن الرابع الهجري».
ً
بدايـة ،إنـه مـن
وينبغـي القـول،
المجازفـة وضع تأطير صـارم لرواية
«روعـان» ضمن صنف روائـي معيَّن،
فهـي -وإن كانت تنبني على أسـطورة
متخيَّلـة لألحـداث والشـخوص -تمتّ
بصلة قو ّيـة إلى أصناف روائية أخرى،
النص بعدا ً فلسـفياً ،وآخر
تضفي على
ّ
ثقافيـا ً يسـتوعبان أكثـر مـن قـراءة
واحدة.
بطل الروايـة الرئيس هو «روعان» كما
يسـ ِّميه أهل القرية؛ تعبيـرا ً عن عالقة
الترويـع التي تربطه بهـم ،تلك العالقة
التـي ح َّولتـه إلـى أسـطورة ،أثراهـا
الخيـال االجتماعـي كما يفعـل ،دائماً،
مـع األسـاطير والخرافـات ،حيث ّ
لكل
واحد موقفه من ذلك الوحش الشـرس،
الخاصة عـن صورته.
وروايتـه
ّ
لكـن «روعان» لم يكـن -في الحقيقة-
سـوى ذلـك الزنجـي الـذي وفـد إلى
98

القريـة ،علـى متـن سـفينة إنجليزية،
بعدمـا تبادلتـه أيدي التجـار ،بدءا ً من
أ ّمـه التـي باعتـه دون رحمـة ،وليس
انتهـا ًء بالتاجر الكراتشـي الذي باعه،
هـو اآلخـر ،لشـيخ القرية أبـي حازم.
الترحـل الموغـل فـي االزدراء،
هـذا
ُّ
صفتـه الكاتبـة بقولهـا« :لقـد كان
َو َ
مثل علبـة فارغـة تتقاذفهـا التيّارات،
من سـاحل إلى سـاحل ،ولـم تترك له
أي إحسـاس باالنتمـاء ،صـار
والدتـه ّ
بلا قلب».
ِّ
مرجان/روعـان يمثل ذلك الطفل الذي
ُحـ ِرم طفولتـه ،فنَ َمت في نفسـه روح
االنتقـام من بنـي اإلنسـان .الصدمات
ً
عرضـة لهـا ،منذ
النفسـية التـي كان
ً
َعقِل الدنيا ،جعلته إنسـانا بال مشاعر،
وحشـا ً في مسلاخ بشـرَ ،ف َقـ َد رحمة
أ ّمـه ،أقرب الناس إليه ،فكيف سـيرحم
بقيّة الناس؟ ذلـك ما يعبِّر عنه مرجان
فـي أحاديثه إلـى نفسـه ..« :ال أعرف
شـيئا ً من كلمـة الطفولـة ّإل أ ّمي التي
نبذتني ،وبسـببها كرهت الناس كلَّهم،
ولـم أعـد أحدِّث أحـداً ،إلـى أن وطئت
أحـب
قدمـاي األرض العربيـة .كنـت
ّ
والدتـي ،وأكرههـا ،فـي الوقـت ذاته،
فلـم أعـد أف ِّرق بيـن مشـاعري .وحين
اسـتعبدني اإلنجليـز ،صـرت خاليا ً -
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تمامـاً -مـن ّ
كل إحسـاس ّإل المقـت
لبني البشـر».
زنجـي،
روعـان /مرجـان رجـل
ّ
بشـخصيَّتين؛ إحداهما بشـرية لطيفة
ِّ
متعطش
ـي
ودودة ،واألخـرى روح جنّ ّ
إلـى الـدم (كمـا جـاء على لسـان أبي
حـازم) .جزؤه البشـري يخـاف جزءه
ـي ،ويكرهـه ،لكنـه ال يملـك أمر
الجنّ ّ
نفسـه ،فهو ممسـوس!.
تعـ ِّزز الكاتبـة هـذا البعـد فـي بنـاء
الشـخصية ،بإبـراز دور مـا يقولـه
النـاس فـي توجيه مشـاعرنا ومواقفنا
من خلال دفـع روعان /مرجـان إلى
العزلـة ،التي جاء يحمـل بذورها ،لكن
ّ
وشـكهم فيه
موقـف أهـل القريـة منه
َّ
ع َّززا ذلك .كان بإمكانه أن يتخلص من
الجنّي الذي يسـكنه ،لـو أنه وجد قلوبا ً
تحضنـه؛ ذلـك أن العزلة األولـى التي
عاشـها وهـو طفـل ،هي التـي جعلت
الجنّي يتلبَّسـه.
اسـتخدمت مريم النعيمي تقنية ال ُعق ِدَ
سـردي متداخل
المتعـدِّدةِ ،فـي بنـاء
ّ
األزمنـة واألمكنـة ،فالقـارئ ينتقـل
مـن المونولـوج الداخلـي لـ«روعان»،
يتحسـس الـروح الشرسـة التي
وهـو
َّ
تتلبَّسـه ،إلى أبي حـازم وهو يقرأ عليه
التعاويـذ ،عسـاه يتخلَّـص مـن الج ّن

الدمـوي ،وما إن تقترب عقدة «روعان»
ّ
الحـل حتـى يمـوت أبو
الوحـش مـن
ً
ً
حـازم تـاركا وراءه كثيرا من األسـئلة
التـي كانت على وشـك اإلجابـة ،ليبدأ
مسـارات حياته المتعدِّدة والمتشابكة.
الحـب علـى الرواية،
يطغـى حضـور
ّ
بمعانيـه المتعدِّدة؛ بـدءا بالعالقة بين
أبي حـازم ومرجان ،وانتهـا ًء بالعالقة
بيـن مرجان ومريـم أخت غيـث .لكن
الحب فـي «روعان» ليس -بالضرورة-
ّ
ً
جالبـا للخير ،فقد تتر َّتب عنه شـرور،
كمـا حصـل يـوم اختطـف «روعان/
الحـب ،وحفظها
مرجـان» مريم بدافع
ّ
فـي تلك المحارة اللؤلؤيـة ،ولم يصبها
بـأي ً
الحب
أذى .إن ثقـة الكاتبـة فـي
ّ
ّ
ِّ
تجعـل مريـم المختَطفـة تؤثـر فـي
روعـان /مرجـان ،رغـم اختطافه لها،
فهـو يأتـي إليها بيـن الحيـن واآلخر،
ويلقـي بنفسـه مستسـلماً ،إلـى جوار
المحارة التـي تخبّئها ،ويخاطبها بتلك
اللغـة الرقيقـة اللطيفة.
ومـن القضايا األخرى التـي اعتنت بها
الكاتبـة ،ومنحتهـا كثيـرا ً من السـرد
والحوار والوصف ،داخـل روايتها ،هو
«تفكيك األسـطورة» ،بمـا يجعل رواية
«روعـان» مرافعـة قو ّية عـن المنطق،
وهجمة صارخة ض ّد العقل األسطوري

والتفسير الخرافي لألحداث واألشخاص
واألشياء؛ فعلى طول صفحات الرواية،
ظلَّت الكاتبة مسكونة بهاجس ضرورة
«تفكيـك األسـطورة» المتعلِّقة بوحش
البحـر ،والحفـر حولها حتـى تتهاوى
متوس ً
ـلة -لتحرير
أسسـها المنطقيـة،
ِّ
ُ
العقل من الخرافة -بالحوار الفلسـفي،
والتفسـير االجتماعـي ،ودور المـكان
(القريـة المدينة) ،فأهـل القرية يظهر
عقلهم الخرافي في عدّة مشـاهد ،منها
يفسـرون الظواهـر الطبيعيـة
أنهـم ِّ
تفسـيرا ً خرافيـاً ،فاألخـدود الذي نتج
عـن الزلـزال ،وأصبـح يبتلع األسـبتة
وشِ ـباك جمع المحـار ،أعطـاه الناس
تفسـيرا ً خرافيا ً ينسـب ما يحصل فيه
الشـريرة.
إلى الج ّن واألرواح
ّ
تتع َّمـد الكاتبـة ،فـي سـياق تفكيـك
األسـطورة ،تحويل القضيـة إلى جدل
بيـن العلـم والخرافـة ،وبيـن الباديـة
والمدينـة ،وبيـن العقـل المتحـ ّرر
مـن الماضـي وبيـن الـروح المرتهنة
لحكايـات قديمـة متراكمـة ،يظهـر
ذلـك مـن خلال الجـدل الدائـر بيـن
ّ
سـكان القريـة،
اإلنجليـز الوافديـن،
حـول األصـوات الغريبـة التـي تخرج
بيـن المغـرب والعشـاء ،تقـول« :كان
الغربـاء الذيـن وصلـوا القريـة مـن
اإلنجليز يحبّون التجوال على الشـاطئ
المهجور ،كانوا يرونه مكانا ً رومانسـيا ً
وهادئـا ً يبعـث فـي النفـس الطمأنينة
والهـدوء ،ال يعرفـون أن أكثـر ضحايا
الوحـش تع َّرضـوا للأذى هنـاك ،لكن
الغريـب فـي األمر أنـه لم يعـد يظهر
مـذ َحلّوا ،واألدهـى أن صرخات تنبعث
بعـد الغـروب ،وفـي أثنـاء أداء صالة
العشـاء ،لـم يسـتطع أحـد تحديـد
مصدرهـا ،فكان العجائـز يظنّون أنها
آتيـة مـن األرواح التـي بقيـت هائمة،
ألنهـا لم ترتح في قبورهـا .أ ّما الغرباء
فيقولـون إنها صـدى لحـدث طبيعي
داخل األخـدود ،قد يكون خلقـا ً جديدا ً
لطبقـات صخريـة أو انفصـاال ً ألخرى

قديمة ،وكان ّ
كل فريق يسـتهزئ بفكر
اآلخـر ،لم يتقبَّلـوا ال التفسـير العلمي
وال التفسـير الميتافيزيقـي للصوت» .
المفارقـة الممتعـة هي تلـك المراوحة
التـي اعتمدتهـا الكاتبـة بيـن اإليغال
فـي أسـطرة الروايـة واإلصـرار على
تفكيك األسـطورة ،وقد بلغت أسـطرة
الرواية دهشـتها القصوى في الطرس
األخيـر ،حيث مشـهد البنـت الصغيرة
وهـي تقـود أباهـا (غيث) إلـى مكان
أخته مريم التي تسـكن جـوف محارة
فـي منزل روعان /مرجـان .لقد بلغت
الرواية في ذلك الطرس ذروة الدهشـة
واألسطرة ،حيث تداخلت أزمنة وأمكنة
عملي للحركـة ،في مجال
في تجسـيد
ّ
الـروح أو في دائرة الكون المنكسـرة،
كما َسـ َّمتها الكاتبـة .إن الروح ال زمن
لهـا وال مكان ،الزمـان والمكان بعدان
ما ِّد ّيـان ،اسـتطاعت الكاتبـة التخلُّص
منهمـا ،وهي تجعل القارئ في مشـهد
يجمـع أ ّم مريم وأبا حازم ،اللذين تو ِّفيا
المحتجزة في
قبـل عقـود ،مـع مريـم
َ
جـوف محـارة ،تـراوح بيـن المـوت
والحيـاة ،ومـع مريـم الصغيـرة التي
تقود مشـهد اإلنقـاذ الميتافيزيقي.
تثيـر «روعـان» قضايا أخـرى كثيرة،
منها تحليل شخصية الرجل اإلنجليزي
الـذي يجعـل رأس المـال مبـدأه فـي
الحيـاة ،ويحـاول تعليـم أهـل تلـك
القريـة ،ومـا جاورهـا ،مبادئـه ،حيث
يقـول« :لـم تعـد مبـادئ اإلنسـان ما
يصنـع قيمتـه ،لكنها الق ّوة ،يا شـيوخ
القبائـل» ،لكن هذا الرجـل من صفاته
«كثـرة العلـم وقلّـة الحلـم» ،وهـو
وصف دقيـق مطابق .يظهـر -أيضاً-
فـي الروايـة أن اإلنجليـز ال يريـدون
ألهـل تلـك القريـة أن يتحـ َّرروا منهم،
فهـم يريدون جلـب أدواتهـم الحديثة
وتشـغيلها بأنفسـهم ،دون أن يمنحوا
أهل القريـة ّ
حق تعلُّم تشـغيلها ،حتى
ال يسـتغنوا عنه.
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فــي كتابــه «أتك َّلــم ّ
كل اللغــات ،لكــن بالعربيــة» يراهــن كيليطــو ،انطالقــا مــن عنــوان الكتــاب ،علــى عالقــة
المح ِّلــي بالكونــي ،وهــو -إن كان يفتتــح كتابــه بمقولــة لســيوران «اســتبدال اللغــة بالنســبة إلــى الكاتــب،
هــو بمنزلــة كتابــة رســالة غــرام باســتعمال قامــوس»ِّ ،
تؤكــد اســتحالة التعبيــر عــن الــذات فــي لغــة غيــر لغتهــا
النــص باللغــة الفرنســية ،أن اللغــة والكتابــة ،علــى غــرار األفعــى ،مفلوقتــا
األصليــة -يب ِّيــن ،بكتابتــه لهــذا
ّ
المتعــدد ،وبالمح ّلــي
بالخــاص بواســطة
ثمــة -ليــس لهمــا أن يزعمــا التعبيــر ّإل إذا نطقــا
ِّ
ّ
اللســان؛ و -مــن َّ
فــي إطــار العالمــي .هكــذا ،ينتقــل الكاتــب ،كآدم جديــد َف َقــد نعمــة اللغــة الواحــدة ،بيــن أدب المغــرب وأدب
العالــم ،ليســأل :هــل هنــاك -فعــ ً
ا -أدب مغربــي ،أم أننــا ،فــي النهايــة ،لســنا ســوى نتــاج آداب المســتعمر؟

ّ
كل ال ُّلغات ،لكن بالعربية

كيف تكلَّم عبد الفتاح كيليطو؟!
أسامء السكويت
تأتلـف نصـوص الفصـل األ َّول مـن
الكتاب ،لتجيب عن هذا السـؤال بـ«ال»،
ال يمكـن أن نكـون أحاديِّـي اللسـان،
خاصـة نحن -المغاربة؛ ذاك أن لسـان
ّ
المغربـي وكتابته مفلوقـان ،وهو نتاج
لغـة فرنسـية لـم يخترهـا ،ونصوص
مشارقة اكتفى أمامها بالتل ّقي والدهشة؛
من ث ّمـة ،يكـون األدب المغربي أشـبه
بحـي بن يقظـان الـذي رمتـه أ ّمه في
ّ
اليـ ّم ،لتربِّيـه ظبية ،يتعلَّـم معها كيف
يقلِّـد أصـوات الحيوانات:
«هكـذا ،لم يوجـد أدب مغربـي ّإل منذ
اليـوم الـذي قامت فيـه أ ّمنـا «مجنونة
المسـكن» تلـك ،بوضعنـا فـي تابوت،
وتسـليمنا لليـ ّم ،للمجهـول ،ألخطـار
المدرسـة ،وفتنـة لغة أخـرى ،لجزيرة،
ُتصـدِر فيهـا حيوانات غريبـة وكائنات
خرافيـة أصواتـا ً غيـر مألوفـة .دعونا
أنفسـنا ،عند تلـك المخلوقـات ،لتدارك
تأخـر ثقافـي ،كان ّ
ُّ
كل منـا واعيـا ً به،
انتقلنـا إلى جـزر بعيدة ،إلـى باريس،
والقاهـرة ،و-عرضيـاً -إلـى دمشـق
وبيـروت ،لنقلِّـد -بحـذق ومهـارة-
100

أصـوات الكائنات التـي تقطنها .بحثنا
عـن أسـرة بديلة ،عـن لغة كتابـة ،عن
شـمس ،عـن غزالة أو ظبيـة» .ترى من
هـي هذه األ ّم «المجنونـة»؟ إنها اللهجة
المغربيـة التـي عجزت عـن منحنا لغة
نكتـب بها؛ و -من ث ّمـة -اضطررنا ألن
«ننفتح» علـى آداب أخرى ،حتى نخلق
لنـا أدباً .طبعاً ،قبل أن ندخل المدرسـة
ال نكـون علـى بيّنة من فقرنـا اللغوي،
وكآدم سـعيد ،نلهـو فـي جنّـة لغتنـا
اليوميـة فرحيـن بعالـم ،كان «حينئـذ
مكتفيـا ً بذاتـه ،منغلقـا ً مكتمالً».
كان مكمن السـعادة ،ر َّبما ،أنه ال يمكن
ارتـكاب خطـأ فـي اللغـة العا ِّمية ،في
حيـن أن الفصحـى والفرنسـية (ل َغتَي
األدب) همـا -فـي اآلن ذاتـه« -لغتـا
لـ ّذة ،لكنهمـا -أيضـاً -لغتـا الخطـأ»،
لكـ ّن تعلُّم لغة اللـ ّذة ،وا ِّتخذاها أسـرة
ّ
يحـل المسـألة؛ ذاك أننا حتى
بديلـة ال
عندمـا نكتـب بالعربيـة الفصحـى أو
بالفرنسية تتس َّرب إلى كتابتنا تعبيرات
الفصحـى وتراكيبهـا؛ ما ينتـج «كتابة
عكـرة ،تقابلها قراءة مش ّوشـة ..لسـان
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مفلـوق ،وأدب مفلوق .ليس هذا ما كان
يتو َّقـع عند االسـتقالل».
يتبيَّـن ،من ث ّمة ،أن سـؤال هذا الفصل،
لـم يكـن« :هل يمكـن أن نكتفـي بلغة
واحـدة؟» بقـدر مـا كان «مـا موقعنـا
مـن آداب العالـم ،بمـا أننا لم نسـتطع
أن نكتفـي بلغتنـا ،وال أن نبدع فيها؟»؛
لـدواع تاريخية لم نخترها،
ليس ،فقط،
ٍ
كاالسـتعمار ،أو بسـبب االعتمـاد على
المشـارقة فـي التأليـف والترجمـة؛ إذ
«كانـت معرفـة األعمال األدبيـة الكاملة
تتـ ّم بفضـل المنشـورات الوافـدة من
القاهرة وبيروت ،البلد َتيْن السـحر َّيتَيْن،
اللتيـن كنـا نفتـرض أن كائنـات عليـا
وفطاحـل تعيـش فيهمـا .مـن هاتيـن
العاصمتيـن ،كانـت تفد إلينـا -أيضاً-
ترجمـات كتـب ُنشـرت فـي باريـس
ولنـدن ،المدينتَيْـن األكثر أسـطور ّي ًة»،
بل ألن الق ّراء العرب أنفسـهم لم يكونوا
لـ«يحترمـوا» ،أو ل ُيقبِلـوا علـى األدب
المغربـي ّإل لـو ُكتـب بلغـة فرنسـية؛
فقـط إذا اعترف بنا اآلخـرون يمكن أن
يقبلنا األقربـاء ،أو -بعبارة أخرى -الب ّد

«أن تمـ ّر عبـر البعيـد لتعـرف القريب
وتعتـرف بـه»؛ مـا يخلـق (كوجيطو)
مترجم،
عربيـا ً فريـدا ً مـن نوعـه «أنـا
َ
فأنـا -إذن -موجود».
ولكـن ،إذا كان الفصـل األ َّول قد تط َّرق
لكواليـس الكتابـة وتو ُّقعـات القـارئ،
فـإن الفصـل الثانـي ،فـي التفاته إلى
الترجمـة ،كان يبحـث عـن «األنموذج»
الغربـي وآليّـات بنائـه و«ركوبـه على
ظهر العربي» .ليتبيَّن أن سـؤال الكتاب
ليـس لغـة ،فحسـب ،بـل هـو ،كذلك،
سؤال أدب وتاريخ ونسق تأويلي اليرى
فـي العالـم ّإل قطبيـن ،همـا :العـرب
ً
فعلا -أن
والغـرب .ولكـن ،هـل لنـا-
نخـرج ،ذات يـوم ،من هـذه المعادلة؟
أ َّول سـؤال يجـب أن يطـرح فـي أثناء
قراءة الفصـل الثاني «لـن تترجمني»،
هـو :يا ترى ..من ينطق بهـذه العبارة؛
عبـارة «لـن تترجمنـي»؟ طبعـاً ،ليس
العربـي مـادام أن الفصـل السـابق قد
أكـد أن ّ
َّ
كل مجهـودات الكاتب العربي،
اليـوم ،هـي فـي سـبيل ترجمتـه؛ أي
االعتـراف بـه ،عنـد أهلـه قبـل اآلخر؛
وبذلك ،من المسـتحيل أن يكون الكاتب
العربـي المسـتميت النتـزاع االعتراف
بوجـوده ،هـو صاحبها ،و -مـن ث ّمة-
ليس صاحب العبـارة ّإل اآلخر الغربي.
هكـذا ،يصبـح لعبارة «لـن تترجمني»
تأويلات عـدّة ،مـن قبيـل« :لـن
ّ
سأظل
تسـتنزفني»« ،لن تتجاوزني»...
أسـتاذاً ،وسـتبقى تلميـذاً .والعجيـب
أن أ َّول مـن يـدرك هـذه الحقيقـة هو
العربـي نفسـه ،ذاك أننـا «اليـوم نقرأ
النصوص العربية وذهننا منصرف إلى
النصـوص األوروبيـة .ونحـن ال نقارن
بيـن ندّيـن ،بل نقيـس ،فـي كثير من
األحيـان ،تالمـذة على معلِّميـن» .كيف
ال ،والكاتـب الحديـث ال يديـن ألوروبا،
فقـط ،بأنهـا منحتـه أنموذجـا ً يكتـب
علـى منوالـه ،بـل يديـن لهـا ،كذلـك،
«بقواعـد القراءة والكتابة» ،ليتبيَّن -من
ثمـة -أن عبـارة «لن تترجمنـي» تفيد

االسـتعالء والتحدّي ال النهي والمنع من
الترجمـة؛ فـ«أنْ
تترجـم هو أن يعترف
َ
يترجم،
بـك الجميـع ..والعمل الذي لـم
َ
لم ينشـر ّإل نصف نشـر؟» .وقد نذهب
إلـى أبعد من ذلـك ،وندَّعـي أن الغربي
يريدنـا أن نترجمه ّ
(وإل لما كان ليأتينا
بأدبـه) ،لنـدرك -أ َّوالً -تف ُّوقـه ،وليثبت
لنـا -ثانيـاً -أنـه اسـتعمرنا «ليث ِّقفنا»،
ويرغـب فـي إفادتنـا ،بعلمـه وأدبه ،ال
كمـا تذهب كتـب التاريخ التـي تص ِّور
المسـتعمر سـاد ّيا ً جاء ِّ
ليعذبنا وينهب
أراضينـا ،و -ر َّبمـا -كان هـذا مـا ّ
يدل
عليه قـول «غابرييل بونـورGabriel -
 »Bounoureلعبـد الجليـل الجحمري:
َّ
«تأكـد أن فرنسـا التـي تكرهـون ،تلك
الـ«فرنسـا» ،نحـن أيضـا ً ُنكـ ّن لهـا
الكراهيـة .تبقـى ،مـن حسـن الحـظ،
فرنسـا بودليـر ،ورامبو.»..
أمـام هـذه العالقـة العموديـة ،ال يجـد
العربـي مف ّرا ً من تقديم فـروض الطاعة
والـوالء لهذه «اليـد العليا» التـي امتدَّت
لـه مـن السـماء ،وعلَّمتـه كيـف يصير
«إنسـاناً» .أ ّول هذه الفروض -إذن -هي
تعلُّم لغـة أجنبية واحدة ،علـى ّ
األقل« ،ال
بدافـع الفضـول العلمـي فحسـب ،إنما
بدافـع الضـرورة ،ومن أجل أن يسـتم ّر
فـي البقاء» .تبدأ اللعبـة ،هنا :في البداية
تتعلَّم لغتي ،وبعدها تبدأ في نسـج أدبك
على منوالـي ،وحتى األدب الـذي أنتجته
إلـي ،يكون عليك أن تح ّوره
قبل التع ُّرف ّ

في سـبيل أن تقترب مني .هكذاُ « ،ن ِّق َحت
المقامـة في ا ِّتجـاه تحويلها إلـى رواية،
ِّ
ليشـكل
وأُعيـ َد النظـر فـي أدب الرحلة
نـواة الجنـس الروائـي» .أ ّمـا إذا أتح َفنا
ّ
الحـظ ،ووجدنا مـن بين تراثنـا العربي
مـا ينفـع أن يكـون قـد َّأثر فـي الغرب؛
وذلـك ألننا البـدّ أن نكـون قد اسـتحينا
النص
مـن كثرة األخذ ،فسـنفتخر بهـذا ّ
لنص
العربـي الذي كان سـببا ً ومصـدرا ً ّ
يفسـر
أي ّ
نـص) غربي ،وهو ما ِّ
(ليـس ّ
افتتـان العرب المفاجئ ،منذ بداية القرن
العشرين ،بـ«رسالة الغفران» ،فقط ،ألن
مستعربا ً هو «ميخائيل أسين باالسيوس»
(طبعاً ،االعتراف الب ّد أن يأتي من الطرف
اآلخـر ،ولـو أن عربيـا ً هو من أشـار إلى
التناص لمـا ال ُت ِفتَ إليه) أشـار ،في
هـذا
ّ
دراسـة عن الحياة األخروية في اإلسلام،
إلـى تقارب الغفـران والكوميديا اإللهية.
بنص المع ّري،
ّإل أن هذا االفتتان العربي ّ
فـي هذا السـياق ،ال يمكـن أن يقودنا ّإل
إلى اسـتنتاج طريف ،هو «أن المع ّري قد
َّ
تأثـر بـ«دانتي» ،حتى وإن كان قد عاش
ّ
أربعة قرون قبله .إنه -بكل بسـاطة -قد
قام بسـرقة مسبقة».
هكذا ،يجد األدب العربي نفسه كالغراب
الـذي ضيع مشـيته في محاولـة لتقليد
مشـية الحمامـة؛ فلا هو كـ ّرم ماضيه
كمـا يجـب ،وال هـو بلـغ أنموذجـه
الـذي ينظـر إليه بشـفقة (إن لـم نقل
كل هـذا ألنه لـم ِّ
باحتقـار)ّ ..
يفكر ،في
اللحظـة ،فـي أن يثبت ذاتـه لذاته ،وأن
يديـر ظهره لآلخر ،ويحـاول ،لم ّرة ،أن
يتبيَّـن مالمحـه وينبش فـي ماضيه؛ ال
ليثيـر إعجـاب اآلخـر ،بـل ليجعـل من
نفسـه مفخـرة ألهلـه .ر ّبما ،آنـذاك ،ما
كانـوا ليلتفتوا إلـى الغـرب ،أو ليعبأوا
برأيه ،أو ليعيشـوا تحـت وطأة هاجس
«هكـذا يروننـي ،هكـذا يروننـا ..يـا
للهـول! ،ويـا للفظاعـة!» .ر َّبمـا ،كنّـا،
آنـذاك ،نفتخـر بأننا نتكلَّـم ّ
كل اللغات،
لكـن بالعربية!
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ليست قصيدة الشاعرة الفرنسية «نتالي بونتان»* عن المدن ،فقط،
تتحدث ّإل عنها ،كما هو الحال في «قصر
على الرغم من أنها تكاد ال
َّ
و«عمان -جبل اللويبدة» ( ،)2012و«ع ّبارة
آفيز» ،و«سان دوني»،
ّ
ّ
تنشق
ولب
الجزائر» .المكان واألحياء ،في هذه األمثلة وسواها ،محور ٌ
ٌّ
ٍ
تتحول -شيئًا فشيئًا -إلى
عنه القصائد ،التي
طواف صبورَ ،
َّ
وسيرٍ
حميم داخل األمكنة.

نتالي بونتان..

القهوة منطلَق ًا..
عيل جازو
سـرعان مـا تخبرنا قصائـد «القهوة
منطلَقـاً» عـن أشـخاص ،وعـن زمن
مديـد يل ّفهـم حتـى يـكاد ّ
يغطيهـم
ويعتِّقهـم .مـن محادثـة قصيـرة أو
ذكرى ،تبـرز حكايات هـؤالء ،وتعود
نضـرة ،فتجد لها حيّـزا ً جديدا ً داخل
األمكنـة نفسـها ،تتراكـب وتختلـط
وتمتـزج ،أو ُيخبَر عنها عبر متواليات
النـدي،
سـردية .ليـس هـذا القـرب
ّ
ً
أمنكـة وبشـراً،
والتشـارك الـوارف،
من األمور السـهلة أمام عين سـاهية
أو ذاكـرة قصيرة النَ َفـس .ر َّبما ،نجد
شـبها ً خفيّا ً بين الحكايـة والقصيدة
فـي كتـاب «القهـوة منطلَقـاً» ،فهذا
التنـاوب السـردي النقـي ،وهـذا
َّ
المركـز ،يأتيـان
االلتقـاط الرحـب
علـى وتيـرة َسل ِسـة وكثيفـة معـاً.
لم تـأتِ السالسـة ،هنا ،من تبسـيط
العـادي ،قدر ما
البسـيط أو نمذجـة
ّ
أُلْ َفتـه والتج ُّذر فيه .كذلـك ،لم تعتمد
الكثافـة علـى تصعيـد تجريـدي أو
تكلُّف لغـوي ،بل -على العكس -إنها
تنبـع م ّمـا هو أليـف وقريـب ،وتجد
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تعبيرهـا وكلماتهـا كمـا لـو كانـت
قـد تشـبَّعت بالذاكـرة ،وغاصت في
تجاويـف المـكان ،وعقـدت صداقة
سـخيّة مـع المدن ومعيشـها.
إلـي أن المـادّة مبدأ أسـلوب
يخـال
َّ
الشـاعرة «نتالـي بونتان» ،وأسـاس
نظرتهـا وتعبيرهـا ،فكلماتها تخرج
مـن األشـياء والمـوا ّد واألمكنـة ،من
الحجـر والضـوء والظلال« :مـن
أجـل شـجر اللـوز ،شـجر البرتقال،
شـجر الليمـون ،مـن أجـل رهافـة
أسـلوبها في مصاحبة الحجر ومادّته
الحي،
المضيئـة .مـن أجـل الجسـد
ّ
األرض ،الحجـر ،من أجل الثمرة التي
تظهـر وتفتـح عينا ً كمثـل طف ٍل بعد
قيلولـة( »...مـن قصيـدة «البـد من
الريـح» ،ص.)53
ليسـت األولويـة للُّغـة ،هنا ،قـدر ما
هـي لألشـياء التـي تسـبق الكلمات،
عـاد ًة .تبدو العناصـر الخام المفردة
كلمـاتٍ بذاتها ،تنطبق علـى معانيها
الشـيئي،
وتح ّررهـا مـن جمودهـا
ّ
باألقـل واألكثـر كرمـا ً
ً
ّ
مكتفيـة
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وحضـوراً .هكـذا ،ال يغـدو المـكان
المدينـة شـيئا ً مجـ َّرداً ،لـم يعـد
إطـارا ً ب ّرانيـا ً وال مسـرحا ً لحـدث أو
حجـة لكتابـة َع ْرضيّـة .إنـه مـكان
ّ
صحت االسـتعارة
عضوي حيوي ،إذا َّ
الجسـدية ،ويبـدو أثره علـى النفس
الحـس البديهـي أو العفويـة
كأثـر
ّ
التلقائيـة ،له حرارة اليـد المصافحة،
وقرابـة الجـوار اللصيـق ،وصدمـة
وح َّمـى الحنيـن .ث ّمة براءة
االقتلاعُ ،
حاميـة هنا؛ براءة تخ ِّفف من وحشـة
األمكنة وضيقهـا وتراكماتهـا ،براءة
قرابيّـة تؤلِّف بيـن مقيميها وعابريها
ودّاً ،ال ينجو مـن األلم ،كما أنه اليقيم
فيه ،فحسـب.
تهمـس .إنها ،مع
«نتالـي بونتـان»،
ُ
قصيدتهـا الجوانيّـة ،قريبـة إلـى
الحـ ّد الـذي ال تحتـاج فيـه إال إلـى
ـف من
صـوتٍ خفيـض ،صـوتٍ مؤلَّ ٍ
التأ ّنـي والرهافـة واالختبـاء« :يصل
هـذا المركـب كمـن يمشـي وراءك،
علـى مهـل .صامتـا ً
ينسـاب ،يظهر
ُ
ويختفي في هـدوء /في البحر َ
وخلَل

ً
بناية وسط األبنية»( ...من
السـطوح،
قصيـدة «عبّارة الجزائـر» ،ص .)23
قلـتُ (االختباءَ) ألن صوت القصيدة-
بمعنـى مـا -هـو صم ُتهـا اآلخـر؛
الصمـتُ الـذي تتركـه األمكنـة على
أشـيائها وأحداثها وكائناتها .الصمت
ُ
المـكان في
المح ِّفـز الغائـر يخ ّزنـه
قلبـه ،مناديـا ً قلوبَـه الكثيرة.
مع ذلك ،لسـان «نتالي» ليـس قادما ً
ً
نقلا،
مـن مصـدر صوتـي ،ليـس
معنـي بشـؤون متداخلـة،
وال هـو
ّ
يبـدو ظاهرها دارجـا ً ومتـداوالً .إذا
شـئنا الد ّقـة فـي البحث عـن مصدر
للقصائـد ،فر َّبما نجـد معظمه داخل
الرحالـة ،العيـن الحريصـة،
العيـن
ّ
والدؤوبـة ،والمراقبـة ،والحاضنـة.

رسومات «بونوا غيّوم»

نصـل ،مع قصائد «القهـوة منطلَقاً»،
إلـى جزئها الثاني؛ هو جز ٌء أساسـي
ومرافـق لقصيـدة تلـو أخـرى ،يجد
صورتـه فـي رسـومات «بونـوا
َّ
شـكلت ،مـع القصائد،
غيّـوم» التـي
متـن الكتـاب .الرسـومات ليسـت
تزيينيـة ،وال هـي دليـل أو مرشـد
إلـى القصائـد ،ليسـت توضيحيـة
وال تفسـيرية؛ إنهـا مسـتقلّة بذاتها،
تلقـي بطيفها وحضورهـا على كامل
الكتـاب .يصحّ القول ،في رسـومات
«غيّـوم» ،أنهـا تبقيعيـة وخطوطية،
تـكاد تكـون إشـارات اختزاليـة إلى
أمكنة ومواقف .إنها عن البشـر ،وعن
أ ّيامهم الغزيرة في الطبيعة وشـوارع
المدينة (مارسيليا) .طاب ُع الرسومات
االختالطـي المدينـي يجعلهـا ذات
مضاميـن غيـر أحاديـة ،فهـي تلقي
بثقلهـا الفيزيائـي والظاللـي علـى
الموجـودات ،حتـى نـكاد ال نتبيَّنها،
أحيانـاً ،علـى نحو واضح .هـي -إذا
صحـت المقارنـة مع القصائـد ،وإذا
َّ
ٌ
تحيين يشـدُّ الكلمة إلى الصورة
صحَّ
ٍّ
لون ،والحدث إلى خط-
والذاكـرة إلى ٍ

ٌ
فيئية تزمينية وعيانية ،في
رسـومات
ٌ
آن واحد .الجانب الهادئ غير اإلعالني
فيهـا ،يمزجهـا مع صـوت القصيدة
الخفيـض ،فيك ّونـان معـا ً صـور ًة
ً
نصـاً .هـذا الربـط
كلمـة ،أو عينـا ً ّ
البصـري السـردي يجعلنـا ِّ
نفكـر
باللّغة ،بوصفهـا نظا َم تعبير يحتوي
اإلشـارة المقتضبـة والرمـز الدقيق؛
فاللّغـة ليسـت الحـروف الملفوظة،
فقـط ،وال هـي الصورة التـي تولِّدها
الحروف فـي الذهن؛ إي أنها ليسـت
سـماعية بالمعنى الصوتي المحض،
وال هـي بصرية بالمعنـى الذي يأتي
مـن الرؤية العينيـة المباشـرة .على
األرجـح ،إنهـا جسـ ٌر أو ممـ ّر لمـا
يسـبقها ،ولمـا يليهـا ،هكـذا تكـون
اللّغـة الوسـط الـذي يجـد التعبيـر
فيـه مادّتـه المسـتعادة والمرغوبة.
لكـ َّن ً
لغة كهذه ال تأتـي من الماضي،
وال مـن الذاكـرة وحدهمـا ،كمـا أنها
ليسـت ابنـة المعجـم ،وال وليـدة
تمتص مـادّة الماضي
الحكـي .إنهـا
ّ
الخـام ،و -فـي اآلن نفسـه -تح ِّولها
إلى شـيء آخـر ،لـه مـذاق الذاكرة،
لكنه ليس الذاكـرة بمعناها التوثيقي
والنقلـي والخبـري .هـذا التحوير أو
التحويـل أمـ ٌر -ر َّبما -يفوتنـا حينما
ِّ
نفكـر بالكتابة (الشـعر ،خصوصاً)،
ٌ
أصالة التخفي
كعمل أصيـل ومبتكر.
نازعهـا االجتماعي وميلهـا إلى التت ُّبع
والتقصـي والمحادثـة الحواريـة
ّ
متعـدِّدة األصـوات والنبرات .الشـعر
يحـادث الغريب واألليـف ،يجمعهما
ويف ِّرقهمـا علـى نبـرة غيـر بعيـدة،
قوي.
عـن غضب مكتـوم واعتـراض ّ
يمكننـا ،كذلك ،القـول إن هذا الكتاب
ٌ
حي ،بمـا للطبيعة،
اعتـراض طبيعي ّ
هنـا ،من رحابة وسـطوة ،بما لها من
وخز ضميري على مسارات تاريخية،
وحواجـز عبثيـة ،تكاد تكـون المدن
ميدانهـا ومخبأهـا ،والبشـر وقودها
ومادّتهـا .تقول «نتالـي بونتان» عن

رسـومات «بونـوا» إن «دار النشـر
«المينـاء األصفـر» التـي مق ّرهـا في
مرسـيليا) ،حيث يقيم «بونوا غيّوم»،
ويعمـل ،ويرسـم الكثير من مشـاهد
الحيـاة اليوميـة فـي المـدن جنـوب
فرنسـا ،وجدت تقاطعا ً بيـن لوحاته
ونصـوص الكتـاب ،وهو أمـ ٌر حدث
أي تعاون
بالصدفـة ،ولم يجمعهمـا ّ
مباشـر .انتبهـت الناشـرة «ماتيلـد
شـيفر» إلى اللقـاء الممكـن بينهما،
إذ وجدت أسـلوبه منسـجما ً مع روح
الكتـاب الـذي تـدور نصوصـه فـي
مـدن عديـدة ،وإن لـم يكـن «غيّوم»
قد تنـاول ،فـي أعماله ،أ ّيـا ً من مدن
الشرق األوسط ،سـواء دمشق وع ّمان
وبيـروت .لـم تسـتلهم النصوص من
الرسـوم ،التـي لـم ُتنَ َّفـذ لمرافقـة
الكتـاب ،بأ ّية حال ،بـل قامت الكاتبة
والناشـرة باختيار لوحـات موجودة،
الرسـام».
مسـبقاً ،فـي غاليري َّ

رحلة في ثالثة نصوص

قام الشـاعر السـوري جوالن حاجي
بترجمـة القصائـد ،وإيجـاد مقابلها
العربـي .نحـن -إذاً -أمـام تالقـي
ثالثـة نصـوص متداخلـة ومتقابلة،
يسـتضيف أحدهـا اآلخر فـي كتاب
ونـص
النـص الفرنسـي،
واحـد:
ّ
ّ
والنص العربي .تحضر
الرسـومات،
ّ
فيهـا دمشـق ،وبيـروت ،والقـدس،
وع ّمـان ،والجزائـر ،مـع باريـس،
ومارسـيليا ،فهذه العواصـم والمدن
ٌ
وأرواح تحـوم داخـل
أطيـاف
لهـا
ٌ
الخفـي للكتابة
الجذر
إنهـا
الكتـاب،
ّ
التـي ال تصـ ّرح ،وال تعلـن كثيراً ،وال
تصخـب؛ كتابـة يتح َّول معها شـع ُر
«نتالـي بونتـان» إلى ما يشـبه رحلة
ّ
ومحطـات داخـل رحلة.
طويلـة،
تسـافر الفرنسـية إلى العربيـةً ،
لغة
ومحتـوى ،فتجـد لها مقامـا ً ومكاناً.
ً
العربية تسـتضيف فرنسـية «القهوة
منطلَقـاً» التـي كان الكثيـر م ّما هو
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عربـي موضوعـا ً لهـا ،تفتـح لهـا
ٌّ
ركنـا ً غيـر مسـكون مـن قبـل .ث ّمة
مـا اسـتجدّ ،ونمـا ،واكتمـل ،حتـى
ّ
يسـتقل عـن السـفر والضيافة،
كاد
بمعناهما التقليدي« .القهوة منطلَقا»ً
ٌ
ٌ
وبدايـة لهـذا االسـتقالل،
عنـوان
وإيجـا ٌز لتجربـة مكا ُنهـا اإلقامـة

والرحلة ،محورها الصداقة والهجرة،
وغايتهـا البحـث عـن ملاذ آمن.
يقـول الشـاعر والمترجـم جـوالن
حاجـي ،عن ترجمتـه قصائد الكتاب،
إنه سـبق أن ترجـم قصائد للشـاعر
الفرنسـي «جان بيير سـيميون» من
أجل قراءة مسـرحية ،أدّاهـا ممثِّلون

درست الشـاعرة الفرنسية «نتالي بونتان» الفلسفة في جامعة «السوربون»،
تخصصـت في دراسـة األدب العربي فـي جامعة «إكـس إن بروفانس».
ثـ ّم
َّ
نشـرت عدّة كتب منها «ناس دمشـق» ( ،)2016وهو كتاب سـردي شـعري،
نصوصـه مسـتخلصة مـن لقـاءات الكاتبـة مـع الناس ،فـي أثنـاء إقامتها
ـي  2003و .2011نقلت «بونتـان» أعمـاال ً أدبية عديدة،
بدمشـق ،بيـن عا َم ْ
من العربية إلى الفرنسـية ،من ضمنها كتب لحسـن داوود ،وعباس بيضون،
وبسـام حجـار ،وإيمـان حميـدان يونـس وآرام كرابيـت ،وجمانـة معروف
(االسم المسـتعار لوجدان ناصيف) ،وياسين الحاج صالح ،وفواز طرابلسي،
وعـواض القصيمـي .كمـا عملت على إعـداد كتاب «شـرق دمشـق ،أقاصي
العالـم» باللغـة الفرنسـية ،ويضـ ّم شـهادة مجـد الديك عن غوطة دمشـق
الشـرقية ،بين عا َم ْي  2011و.2014
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وموسـيقيون ،وممثِّلات ،فـي مدفن
ملوك فرنسـا ،داخل كاتدرائية «سان
دوني» ،لك ّن «القهـوة منطلَقاً» كانت
مغامـرة أولـى فـي ترجمـة كتـاب
كامـل عـن اللّغـة الفرنسـية .يقول:
«اقتضـى ذلك أضعاف الوقت والجهد
الـذي قـد تسـتلزمه ترجمـة كتـاب
مماثـل باإلنكليزيـة» ،ثـم يضيـف:
«أجريـتُ ترجمـة حرفيـة أولـى ،ثم
ناقشـت نقاطـا ً عديـدة مـع الكاتبة،
وأجريـت -باال ِّتفاق معهـا -تعديالت
طفيفة اقترحتها عند اعتماد النسـخة
النهائيـة باللّغـة العربيـة .تج ُّنبـا ً
لغرابـات الترجمة الحرفيـة ،كان هذا
العنـوان «القهـوة منطلَقـاً» مقترحا ً
أ َّوليـا ً تجريبيـاً ،وقـد يكـون وقعـه
غريبا ً باللّغـة العربيةَّ .
فكرنا -الحقاً-
باعتمـاد «ذبابـة الصيـف» ،ولكـن
بعد فـوات األوان ،ألن الناشـرة كانت
قـد أدرجـت الغلاف والعنـوان فـي
(الكاتالوغ) المرسـل إلى المو ِّزعين،
ومـا عـاد التراجـع ممكناً».
قصائـد «القهـوة منطلَقـاً» تتحـ َّرك،
تسـتعيد ،وتتأ َّمـل ،وهـي -فـي أثناء
ِّ
تفكـر بمعنـى االسـتعادة
ذلـك-
الحقيقـي .قصائـد -علـى نحـ ٍو ما-
تولد من حركـة مزدوجة بين الذاكرة
وموس ً
ـعة
والفكـرة ،عابـر ًة األمكنة،
َّ
حدودهـا الضيِّقـة ،لكننـا ،مـع ذلك،
ال نعـرف لها مسـتق ّراً ،تجـد مكانها
األخيـر فـي النَّ ْفس ،بعدمـا امتزجت
باألمكنة والبشـر.
شـع ٌر مـن هـذا القبيـل هـو بمنزلة
مـكان للمكان ،فاألخيـر يزول إذا زال
ٍ
الحديث عنه ،و«نتالي» تطيل الهمس
كـي ال ننسـى ،وهي -بذلـك -تدفعنا
إلـى الخـوض معهـا فـي أمكنتنـا،
نفوسا ً وبشـراً ،أحجارا ً وأبنية ،أطفاال ً
وعجائز.

ضغط الكتابة

أمير تاج السر

اكتشاف البيئة في الكتابة
عن مسـألة البيئة ،عموماً ،أقول إن «جارسـيا ماركيز» وغيره
مـن كتَّـاب أميـركا الالتينيـة ،كان جـزءا ً من إبهارهـم أنهم
اسـتنطقوا بيئاتهـم داخل نصوصهـم ،و -من َثـ َّم -منحونا
ّ
كل مـا كنّـا بحاجـة إليه لنتعـ َّرف إلى مكان جديـد ..المدن،
األسـماء ،السـلوك ،تط ّور المجتمع أو تخلُّفـه .هكذا ،الرواية،
هنـا ،ليسـت ملصقـا ً سـياحياً ،تبـرز لـك األفضـل واألزهى
ّ
واألحـق فـي أن يثبـت فـي ذاكرتـك مـن األماكن التـي يم ّر
ً
ّ
النص ،هي مرآة عاكسـة لكل شـيء ،جميلا كان أم
عبرهـا
ّ
ً
شـديد القبـح ،مـا دام جزءا من ممارسـات النـاس ،وما دام
جـزءا ً مـن طباعهـم ،أسـتغرب ،دائمـاً ،من الذيـن ينتقدون
كاتـب روايـة مـا ألن فتـاة ليـل غير محتشـمة ظهـرت في
إحـدى رواياتـه ،أو ألن مشـ َّردا ً في الشـارع أسـاء األدب ،أو
لص.
ألن سياسـيا ً يبـدو محترمـا ً أمام النـاس ،ا َّتضـح أنه ّ
إنهـا الكتابة الحقيقيـة المأخوذة من البيئـة ،وال مجال فيها
النـص؛ إذ لن يصنع
لسـتر التابوهـات ،إن كان ذلـك يخـدم
ّ
الكاتـب حفـرة لدفـن مظاهر االنحـراف ،ولن يعيد إسـكان
بحجة أن الشـوارع
مشـ َّردي الشـوارع في بيـوت ذويهـمّ ،
نظيفـة من الشـ ّر ،فالشـ ّر موجود فـي ّ
كل الشـوارع ،مهما
بلغت درجة نظافتها ،والفسـاد المجتمعـي مرادف للصالح،
وأي مـكان ،وعلـى الكاتـب أن يعمـل إلبراز
أي زمـان ّ
فـي ّ
النـص يريـد ذلك .فقـط ،أختلف مع
كال الجانبيـن ،إن كان
ّ
ّ
الزملاء الذين يكتبون لغة الشـوارع ،بـكل بذاءتها وقبحها،
داخـل نصوصهـم األدبيـة ،باعتبار أنهـا -أيضـاً -جزء من
الحقيقـة .نعـم ،هـي جزء مـن الحقيقة ،لكن مـا دمنا حيال
نص أدبـي ،فالب ّد من تزيين بعض المقاطع شـديدة البذاءة،
ّ
ألن لدينـا مجتمـع ،هو نفسـه المجتمع الذي نسـتوحي منه،
وبـه ،أعرافا ً ينبغـي ا ِّتباعها.
بنـا ًء على قـراءة مفردات البيئة التي ذكرتهـا عند الالتينيين،
أسـتطيع القول ،بسـهولة ،إنني أسـتطيع أن أتج َّول ،بح ّر ّية،
في «بوجوتا»ّ ،
وكل مدن كولومبيا ،وفي تشـيلي ،والمكسيك-

مثالً -متع ِّرفا ً إلـى أماكنها ،ألن ماركيز وغيره من الالتينيين،
منحونـي ،فـي نصوصهـم ،ملصقـات معرفيـة ،لـم تكتـب
للسـياحة ،لكنها أفادت في السـياحة.
ً
ِّ
بالنسـبة إلى أوروبـا ،عرفنا أدبهـا مبكرا كما هـو معروف،
وهنـاك آالف الكتـب التـي اسـتوحت مـن باريـس ،وروما،
ولندن ،ولشـبونة ،ومدريد ،وغيرها من مـدن الغرب الكبيرة،
وكانـت قد أعطـت ّ
كل معطيات تلـك األماكن قبـل أن يظهر
التلفزيون ليعطي مشـاهد مص َّورة؛ لذلك كنت أعرف شـارع
بونـد ،وشـارع أوكسـفورد ،وهايـد بـارك ،في قلـب لندن-
ً
مثلا -قبـل أن أزور تلك األماكن ،أعرفها جيِّـداً ،وأعرف ماذا
تحتـوي ،ومتى تكـون مزدحمة ،ومتى تكون بلا ر ّواد ،ذلك
أن روايـات عظيمـة وصفتها ،وحين رأيت تلـك األماكن ،فيما
بعـدَّ ،
تأكـدت لـي أه ِّميّـة الرواية ،ومـدى التصاقهـا بالبيئة
ّ
ولعل القـارئ لرواية «ليلة لشـبونة»،
التي اسـتوحت منهـا.
لأللمانـي «إريـك ماريـا» ،يتع َّرف إلـى تلك المدينـة وغيرها
مـن المـدن ،في زمـن الحرب العالميـة الثانية ،وهي ليسـت
روايـة تاريخيّـة ،بـل َد َّونـت ،في وقتهـا ،ما أصبـح تاريخا ً
اآلن ،ومـا يمكـن الوثـوق بـه واالسـتمتاع بقراءتـه أكثر من
ّ
كل الكتـب ،المقصـودة كتابتها علـى أنها تاريخ.
خاصة فـي مصـر ،ال ب ّد من اإلشـارة
وفـي أدبنـا العربـي،
ّ
إلـى ما فعلتـه أعمال يحيى حقي ،ونجيـب محفوظ ،وتوفيق
الحكيـم ،وغيرهم من ُ
الكتَّاب الالحقين ،فـي تصوير بيئاتهم
وفتحهـا أمام الق ّراء ..هناك من َكتَب عن الشـوارع الواسـعة،
والمتاجـر الكبيرة ،والمقاهـي التي يرتادها أفـراد المجتمع
المخملـي ،وث ّمة من كتب عـن الحارة الضيّقةّ ،
بكل تع ُّرجاتها
ومستوياتها التعليمية ،واالجتماعية ،وسلوك ّ
سكانها ،بصورة
بديعـة ،ومن كتـب عن الريف فـي مصر ،الذي لـوال كتابات
توفيـق الحكيـم وكتَّـاب آخريـن ،مثل عبـد الحكيم قاسـم،
ويوسـف أبـو ر ّيـة ،الحقاً ،مـا كنّـا عرفنا عنـه شـيئاً .إنها
المعرفـة التي تأتـي مع المتعة ،وبذلك تكتمـل حيلة الكتابة.
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تسـ َّم َر واقفـاً .جمـد ّ
كل شـيء ،اختفـت األصـوات من
حوله ،غمره إحسـاس عارم با ِّتسـاع المسـاحة .انقطع
التواصـل بيـن دماغه ورجليـه ،كان يعلم أنـه يجب أن
يح ِّركهمـا .أصـوات بـدأت تتناهـى مـن بعيـد وتقترب
منـه« :وليد ،يلّلا! إطلع عالباص!» .أصـدر األمر لقدمه
اليمنـى أن تخطو إلى األمام؛ لم تسـتجب ،كذلك
إلى الشـمال؛ لم تتزحـزح« .وليد! وليد!» أفاق
على األصـوات ولطمات مؤلمـة على صدغه،
قـاس من تحته ،وهتـاف كثير
أحس بشـيء
َّ
ٍ
مـن فوقـه ..فتـح عينيـه ليجـد نفسـه علـى
األرض ،رجـال ُكثـر أحاطوا بـه ،مالمح أحدهم
اقتربـت جدّا ً وهـو يه ّزه« :وليـد!» .عصر عينيه
محـاوال ً التركيز ،فتـح فاه ليتكلَّـم ،لكن صوته
مي!» صـرخ الوجه ،رفعت
خـرج أنينـاً« .هاتوا ّ
األيـدي جذعـه ،نظر الوجه إليه بقلـق ،واليد تميل
َ
ظمـآن كمن لم
نحـوه بزجاجـة الماء .كان عطِ شـاً،
أحـس ببـرودة المـاء تنزلـق في
يشـرب منـذ أ ّيـام،
ّ
جوفـه ،انتابته رعشـة مفاجئة« ،نجيب دكتور؟» سـمع
صوتـا ً مـن خلفـه .عـاد جسـده إلـى االسـتجابة ،رفع
نفسـه ببـطء ،وهـو يتَّكـئ علـى ذراعيـه« .الحمـد لله
عالسالمة!» .
دمـوع كثيـرة انسـابت علـى وجهـه ،والحافلـة تقطع
السـهول الممتدّة .جلبة من حولـه ،جمل الهثة ال تكتمل،
وفرحـة عارمـة تفيـض بيـن المقاعـد وفـي القلـوب،
غنـاء مفاجـئ انطلق مـن الخلـف ،فثـارت عاصفة من
التصفيـق .االسـتحمام بلهفة ذلـك الصبـاح ،مخدَّرون
اليحسـون بالماء ،ودقـات القلوب تعلو فوق ّ
كل شـيء،
ّ
ذقونهـم التي امتلأت بالجراح مـن أي ٍد راعشـة تحاول

حلقهـا ،ثيابهم العادية :قميص وبنطال ،وحزام ،أيضاً! عناق
الرفـاق الباقيـن الذيـن ودَّعوهم مـا بين ألم الفراق وحسـد
صامـت ،ولـم تكـد تنشـف دموعه حتى بـدأت مـن جديد.
عنـد الوصول ،تحـ َّول الحدث إلى مهرجان شـعبي ،اندفعت
فيـه العواطف بلا قيودُ ،حملـوا على األكتـاف ،و ُز ّجوا بين
النـاس فـي طوفـان مـن الفـرح واللوعـة .انتابـه الخوف،
اليريـد أن يقـع ثانية« :أسـندوني أرجوكـم!» البكاء يشـت ّد
مـن حولـه ،الزغاريد تمـ ِّزق حزن السـنين ،أعلام والفتات
كثيـرة وجموع غفيـرة تبتلعهـم« ،أ ّمي! أين أ ّمـي؟» ارتمى
أحـس بالغيب يناديه
في حضنهـا ليختفي الزمان والمكان،
َّ
ثانيـة ،فتشـبَّث بهـا ،أغمـض عينيه وسـحب نفسـا ً عميقا ً
ً
مـن رائحتهـا ،وأدرك أنه وصـل .اختلطت دموعهمـا ُتغرق
وجنتيـه ،وهـي تتعلَّـق به وتنشـج ..غـاب الـكالم والناس
والفضـاء ،غابـت الدنيـا والخـوف وألـم السـنين .خاف أن
ينهـار فيمـوتّ ،
كل خياالته عن هـذا اليوم َّ
تبخـرت ،اخ ُتزل
الكـون فـي لحظتـه .لم يـد ِر كيف وجد نفسـه فـي البيت!
جحافـل من األقـارب واألصدقاء ،في سـيل ال ينقطع ..ثالثة
أ ّيام وهو َك َمن يحلم ،كأنما خرج من جسـمه يرقب المشـهد
مـن زاوية بعيـدة ،ال يصدِّق أن هذا يحدث ،فيتشـ َّوش حيناً،
ويختلـط عليـه الواقع بالخيـال .يتف َّرس في الوجـوه بلهفة
مع َّذبـة باحثـا ً عـن وجـه واحـد .مضى عشـرون عامـا ً في
انتظـار هـذه اللحظـة؛ أين هـي اآلن؟ أَهي في أحـد البيوت
القريبـة؟ يريـد أن يصـرخ ،ال يقـدر علـى السـؤال وسـط
دوخـان الحلـوى والزغاريد .ال يسـتطيع التعـ ُّرف إلى كثير
مـن المهنِّئيـن ..ينهـض لمصافحتهم والسـؤال فـي عينيه،
إلى أن يبادروه بابتسـامة :فالن ،وفلان ..أوالد الجيران وقد
أصبحوا رجاالً ،شـباب السـابق وقد تح َّولوا كهـوالً ،أصدقاء
أبيـه الذيـن شـاخوا ...بعـض المالمـح تشـي لـه بالهو ّية،
يضحـك ناطقا ً باالسـم ،ويبادلونـه ضحكة سـرور بتع ُّرفه
إليهـمُ ..قبَل النسـوة العجائـز وأحضان دامعة ،ابتسـامات
الصبايـا وحمـرة الخجـل ...يفوقهـم خجالً ،لـم يعتد رؤية
إنـاث ،لكنـه -بعذابـه المقيـم -يختلـس نظـرة وقلبـه في
حلقـهُ :
أتكـون هـي؟ لمحة بصـر وتغمـره الخيبـة ،يهوي
ّ
ويغض طرفـه مداريا ً ارتباكه الشـديد.
قلبـه أرضـاً،
طعـام كثيـر ..أ ّمـه وأخواته يتسـابقن في إعـداد األطباق..
كأنـه لـم يأكل طيلـة عقدين مـن الزمن« .اعطينـي صحنَك
ي ّمـه!» تضع عينها علـى أفضل القطع ،وتناولهـا له بلهفة..
يحـس بأنه لن يشـبع أبـداً ،يقبِّـل يديها فتنهمـر دموعهما
ّ
مجـدًّداً ،تمسـح وجهها بطـرف منديلها وتعود سـريعا ً إلى
المه ّمـة .أخوتـه يتضاحكـون ،ويشـاركون فـي االختيـار:
«هـاي لوليد ...راحـت علينـا!» تزجرهم بحنـ ّو ،وهي تك ِّوم
األصنـاف فـي طبقه .تقـف كالضابـط فوق رأسـه ،فما إن

ّ
تنقض بآخـر ،يرجوهـا ضاحكاً؛ أن
ينتـ ِه مـن أحدها حتـى
ال متَّسـع للمزيـد ،المعـدة تبـدأ في الشـكوى مـن التغيير
المفاجـئ .سـريره غريـب عنه ،يبقـى مفتـوح العينين في
الظلام محدِّقـا ً فـي أرجـاء الغرفة التـي غادرهـا مراهقاً..
يفتـح ضلفـات الشـبّاك طيلـة الليـل« .بتبـرد ي ّمـه »..ال يا
أ ّمـاه .يريد الشـبّاك مفتوحاً ،مفتوحا ً علـى مصراعيه ،الهواء
يلعـب فـي الغرفة وشـعاع مصباح الشـارع يسـكب دائرة
ضـوء علـى أرضها .يقوم ،يقعـد ،يترك سـريره ،يخرج إلى
ّ
تحتل زخم
فنـاء البيـت ،فقط ألنه يسـتطيع ذلك! صورتهـا
أفـكاره ،يـكاد الحنين يقتله ،يص ِّمم علـى معرفة مكانها في
اليـوم التالـي .يتَّجه إلى سـريره مسـتعجالً النهـار؛ طالما
ّ
تتفشـى مخاوفه
كـره الليـل؛ فـي صمتـه ووحدتـه كانـت
وعذابـه .سـاعات معدودة من النـوم ،يقفز بعدهـا .نام بما
يكفي ،يريـد أن يعيش!
يتحـ َّرك بهـدوء كـي ال يزعـج أ ّمه ،لكـن هيهات ،فسـاعتها
مضبوطـة علـى حركتـه .يأتيـه صديقه فـراس باكـرا ً قبل
الذهـاب إلـى عملـه ،يجدانها ،فـي دقائق ،حاضـرة بركوة
القهـوة والطيَّبـات الصغيـرة التـي ليس منها بـدّ« .خالتي،
عـم بانصـح عندكـم!» يضحـك فـراس ،تتركهمـا بعـد أن
تطمئـ ّن ،كالدجاجـة ،علـى صيصانهـا وتدلـف إلـى البيت
لتباشـر مها ّمها الكثيرة .يجلسـان تحت شـمس دافئة تغمز
مـن بيـن أغصـان الداليـة .الحديـث طويل؛ فـراس صديق
الطفولـة والصبا ،في زمن مضـى ،كان كأخوته ،يأكل معهم
ويبـات فـي بيتهـم حين َّ
يتأخـر الوقت و ُتسـمع السـيارات
ِّ
المتقطع في الخـارج ،تزجره خالته
العسـكرية والرصاص
أ ّم وليـد ُّ
لتأخـره خـارج المنـزل وقلق أ ّمـه عليه ،وترسـله
َّ
إليهـا مـع أ َّول شـعاع الصبـاح .لـم يتوقـف عـن زيارتهم
طيلـة هذه السـنين.
يميـل وليـد ناحيـة صديقـه ،وقلبـه يخفـق ..يهـ ّم بطـرح
السـؤال ،لكن صـوت أبيه يباغتـه« :صباح الخيـر!» ينهض
ليقبّله ،ما زالت األشـياء في طـور اللهفة األولى ،أبوه يالزمه
أ ّيامـاً ،يمكـث في البيت ،بجانبـه .يحثّه وليـد على الجلوس
معهمـا ،يبتلـع سـؤاله ما بين ألـم وارتياح لتأجيـل ما ليس
منـه بدّ .يعلم أن الجواب سـيكون قاسـياً ،ال محالة؛ إذن ،ال
ضيـر من االسـتجابة لقدر رحيـم يريد أن يرجـئ الصدمة.
يسـتمع إلـى حديـث أبيـه وصديقـه بنصف ذهـن ،تجول
عيناه في أرجاء البسـتان الصغير ،مذهوال ً باألشـياء التي لم
تتغيَّر :شـجرة الليمون كما هي ،تقـف بتلك الزاوية الغريبة،
و ُتسـقط بعض ثمارها في أرض الجيـران ،والزيتونة متَّزنة
فـي الوسـط ،تفـرد أغصانها بترتيـب وثقة .بضع أعشـاب
هنـا وهنـاك ،تتذ َّمر أ ّمه بشـأنها فيعدهـا أبوه بـأن يزيلها،
ويتكاسـل عـن تنفيذ ذلك .ينظـر وليد إليهما وهو ال يشـبع
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منهـا ،يقبِّلهمـا كثيـراً ،ال يصـدق أنـه يسـتطيع أن يذهـب
ويجـيء كيفما رغـب ،أن يجول في أنحـاء القرية الصغيرة،
يمتص شمسـها ،ويشـ ّم هواءها .يتع َّرف إلى أخوة وأخوات،
ّ
ً
فا َر َقهـم فـي عمـر الصبا ،ينظـر مذهوال إلـى أطفالهم وهم
ينادونـه بـ(ع ّمي) و(خالي) ..يحمل رضيعـا ً تار ًة ،ويحدّث
مراهقـا ً تارة أخـرى ،فحياة العالـم وحياته سـارتا َّ
بخطيْن
متواز َييْـن ،ال سـبيل إلـى تقاطعهما .مظاهرة حاشـدة قبل
ّ
كل تلك السـنوات ،اشـتبك فيها مع جنـدي ليزيحه عن أخيه
الصغيـر ،وضربـه بعصا ،فسـالت دمـاؤه ،سـحبوا (وليد)
كالمسـعورين ،وضربـوه إلى أن فقـد الوعي ،ثـ ّم رموه في
السـجن عشـرين عاماً ،و«ياما بالحبـس مظاليم».
بغصـة .ال يتو َّقـف عن ذكـر أخوته
اآلخـرون يأتونـه ،اآلنّ ،
هنـاك ،تدمـع أعيـن أهله ،داعيـن لهـم ولذويهـم بالصبر،
َّ
يتذكـرون عشـرين عامـا ً قضوها ،يجرون وراءه من سـجن
يتوسـلون هـذا ،ويسـتعطفون ذاك كي ُيسـمح
إلـى آخـر،
َّ
لهـم برؤيتـه .فـي أ َّول األمرُ ،منعـوا منعـا ً باتاً ،ذبلـت أ ّمه
مـن وجعهـا ،ثمانية عشـر عاما ً هـي عمره فـي الدنيا ،وقد
سـحبوه منهـا إلى غياهـب السـجون والمعتقالت .لـم تد ِر
إن كانـت سـتراه ثانيـة ،وبعد سـنوات قـدّر لهـا أن تلمحه
لدقائـق ،فقط ،فـي ّ
كل مـ ّرة ،وراء قضبان وأسلاك كثيرة.
ً
رجلا .الدنيا لك
بنـي ،تغيَّـر عـودك وأصبحـت
كبـرت يـا
ّ
وأنـت هنا .سـنوات أخرى ،ورأت الشـيب بدأ يغزو شـعره.
واحسـرتاه! حيـن يلجـون ذاك النفـق اآلن؛ نفـق الذكـرى
واللوعـة ،يرتفـع صوت أحدهـم راجيا ً اآلخريـن أن يخرجوا
منـه ،ال يريدون ُّ
تذكر الوجع ،يمسـحون دموعـا ً على خدود
ّ
تشـ َّققت ،وينظـرون إلـى األمـام ،بـكل مـا بقي مـن لهفة
الحيـاة« ،بدنا نفـرح فيك!».
َّ
تلحق
يقفـز قلبـه إلى حلقه ،والذكـرى تتدفق بشـدّة« .الزم ّ
يغص
اللـي فـات .»..هاجسـهم أن يجـدوا له بنت الحلال.
ّ
أي وقت سيسـتعيد؟ عمـره مضى معلِّقـا ً على ّ
الرف،
بألـمّ :
منفي في ركن بعيد ،كمن نسـيه طابـور الحياة واقفاً،
وهـو
ّ
والتفـت إلـى اآلخريـن .في صغـره ،لـم يكن يعـي الكثير،
وال ا َّتخـذ قـرارا ً معيَّنـا ً بالمقاومـة؛ كان أقرانـه يخرجـون
فـي المظاهرات ،وهو يسـاق معهـم ألنهم جميعـا ً يفعلون.
يحـس بمـرارة االحتالل ،لكنـه يراوغه ،بينما اسـتحوذ
كان
ّ
شـيئان علـى قلبـه وتفكيره :كـرة القـدم ،ولمـى؛ جارتهم
الصغيـرة ذات الشـعر الكسـتنائي الطويـل ،كانـت رفيقة
اللعـب فـي الطفولـة ،وانقطعـت عنه بعـد أن كبـرا وتغيَّر
عالمهمـا البـريء ليصطـدم بقيـود األهـل والقريـة :عادت
إلـى البيـت يومـاً ،لتجد أباهـا يوبِّخهـا ويمنعها مـن نزول
ً
ثانية ،لكـن الممنوع مرغوب؛ شـاء فصلهما
الشـارع للَّعـب
الحـب الصغيرة في قلبيهما .وطيلة
القسـري أن يفتّح براعم
ّ
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ثلاث سـنوات ،تبـادل الصغيران نظرات الشـوق ورسـائل
الحب القصيـرة ،على أوراق َّ
معطرة يتركانها في الشـرفات
ّ
ً
ويخشـيان توقيعهـا .كان يتبعهـا صباحا ،عـن بعد ،وحين
تنفصـل عنـه فـي طريقها إلى مدرسـة اإلناث يهـوي قلبه،
يتسـاءل ،للمـ ّرة األلـف :لمـاذا يتحتَّـم عليهما الذهـاب إلى
مدرسـتين منفصلتيـن؟ البيئـة المتزمتـة لم تكـن لتو ِّفر له
جوابـاً .لمى ،جوهرة القلب والروح ،تعاهـدا على ّأل يفترقا،
أبـداً ،سـيكبر ويعمـل ثـم يتز َّوجها ويعيشـان فـي الحارة
الغربيـة حيث حقـول الزيتـون ..يبنيان بيتا ً صغيـرا ً تظلِّله
األشـجار الوارفـة وأمامـه (مرجيحة) حسـب طلبهـا ،الذي
ضحـك منـه موافقـاً ...لكن أحلام الصغيريـن ُقتلت .حدث
مـا حدث في سـاعة شـؤم ،لـم تعد الحيـاة ،بعدهـا -أبداً-
كمـا كانـت ،وتبـدَّل مسـار الزمـن ،وهـو يسـحق وجعهما
تحـت قدميه.
ً
ً
ً
ً
فـي البداية ،كان صغيرا ،خائفـا ،مرتبكا ،ذرف دموعا كثيرة
بصمـت ،وهو يحـاول أال َ
يدع أحدا ً يراه« ،السـجن للرجال!»
كان الكبـار يقولـون لـه ّ
كل يـوم ،وهو يصرخ فـي داخله:
رجال!» كان مرعوبا ً من فكرة السـجن طيلة
«مـا بدّي أكون ّ
هـذه السـنوات ،أيقن أنه سـوف يمـوت هناك ،ولـن يخرج
ّ
البـض تخ ُّيـل المسـاحة الزمنية
أبـداً .لـم يسـتطع خيالـه
الممتـدّة لعشـرين عاماً .حين هـدأت عاصفتـه األولى ،بعد
أشـهر ،واسـتنفد دموعـه ،بدأ يسـلِّم بمـا حدث ،وسـاعده
المسـاجين األكبر سـنّا ً في التأقلم ،رويداً ،رويداً .بدأ يفطن،
أكثـر فأكثـر ،للمى ،وجرحـه ينزف صامتاً .لـم تكن الزيارة
مسـموحة ّإل مـن ِقبَـل أهلـه ،وهـي لم تكـن لتقـدر عليها،
بـأي حـال ،فـي بيئتهما .حاول اسـتجماع شـجاعته م ّرات،
ّ
ليسـأل أ ّمه ،لكـن صياح المسـاجين اآلخريـن لذويهم ،عبر
القضبـان ،مـن حوله ،أربكـه ،مضافا ً إلى خجله .نسـي ،أو
حـاول النسـيان« .راحت عليك» ،حـاول إقناع نفسـه ،لكنه
ّ
ظل يتذكرها كلّما اسـتب َّد به الشـوق إلى الحيـاة ،وهو يكبر
قـاس ينفـي إنسـانيَّته واحتياجاته .حيـن يخلو
علـى عالم
ٍ
إلـى نفسـه ،يحـاول تخ ُّيـل مالمحها ،ويسـرح فـي أحالم
يقظـة ،إلى أن يتنبه لنفسـه بخجل شـديد.
الخجـل ذاتـه يعانيه ،اآلن ،في السـؤال عنهـا ،وفي الخوف
أيضـاً؛ خائـف هو مـن الجـواب كخوفه من عدمـه .ما الذي
يفعلـه ،باللـه؟ كيـف يتعلَّق بشـيء أشـبه بالسـراب؟ لكن
حيرتـه سـتقتله .أخيراً ،انفلت منه السـؤال إلى فراس وقلبه
ينفطـر« .مين لمى؟» نظـر إليه صديقه حائـراً .ر ّباه ،كيف
ً
خيبـة« .وال يه ّمك،
ال يذكر! شـرح له وليـد وهو يكاد يهوي
اليوم باسـأل عنها!» .غداً ،سـير ّد له الجواب ،بعد أن يسـأل
أختـه علـى انفـراد .تبّـا ً لمجتمع يديـن مج َّرد السـؤال! تبا ً
ّ
ُ
تغـف عينـاه ،نهـض من
لـكل شـيء! دقيقـة واحـدة ،لـم

تيسير بركات (فلسطين) ▼

سـريره ،عنـد الفجـر ،مثقالً بـاألرق واإلرهـاق« :ليتـك ،يا
فـراس ،فعلـت ذلـك فـي الوقـت والسـاعة ،وأعفيتنـي من
هـذا العذاب» .مـ َّرت السـاعات كحلزونة لئيمـة ،العقارب ال
تتحـ َّرك ،وهـو جالـس «مبلّم» ،بانتظـار صديقـه ،لم يقدر
أن يتـذ َّوق الـزاد ،شـرب أكوابـا ً مـن المـاء وحلقه ناشـف
كالحطـب .أخيراً ،حين أيقن أنه على شـفير الجنون ،سـمع
مـن يناديه فـي الخارج .عـرف أن الجواب قـادم ،وأن قلبه
يـكاد يتو َّقف قبل أن يسـمعه:
«إنها أرملة وأ ّم لخمسـة أوالد ،استشـهد زوجها في مواجهة،
هو اآلخر».
د ّوامة تسـحبه إلـى عوالم عنيفـة من األلم ،تعصره بشـدّة،
ّ
وتلـف بـه في سـنوات الوجع كلّها ،ثـم تلقيـه حطاماً .كان
يتو َّقـع جوابا ً كهـذا ،كان هذا هو خوفه المقيم من السـؤال،
تمنَّـى لو أنه لم يسـأل ،لكنه عرف أن ال جـدوى من التمنّي؛
لـم يكـن ليحتمل ّأل يعـرف« .وليـد ،مالك؟» ذعـر صديقه
لمـرأى الدمـوع التـي انسـكبت بغيـر رقيـب ،لـم يجد ما
يقـول ،أتـى صوت وليـد كأنما من مـكان بعيد :لِـ َم لم تأتِ

لزيارتـه؟ نظر إليـه فراس مشـفقاً ،وهمس« :ويـن تيجي،
أرملـة لحالها ،مش عـارف البلد؟».
ال سـبيل إلسكات الوجع سوى المشـي ،واالنطالق ..هام في
محطماًّ ،
َّ
كل مسـاء،
الشـوارع ،والجبـال ،والحقول ..يعـود
إلـى غرفتـه ،هـو المعتـاد عزلتـه ،المحتـاج إليهـا لتهدئة
صخـب أفـكاره ،لكنه اكتشـف أنها ليسـت متاحـة في هذا
العالـم؛ سـرعان ما يقتحمهـا أخ أو صديـق أو قريب .أهله،
الذيـن راودهم القلق بشـأن انقالبه المفاجئ ،سـألوه مرارا ً
ع ّمـا بـه ،عَـ َزوا حاالتـه إلى مـا عاناه في سـنوات سـجنه،
نصحهـم المق َّربـون بأن َيدَعوه وشـأنه كي يحـاول التك ُّيف
مـع العالـم .لـم يعلم أحـد بحقيقـة معاناته سـوى فراس،
الـذي أتـاه بقـرار أنـه سـيذهب معـه لزيارتها .نظـر إليه
وليـد ،وقلبه في حلقـه« :والبلد؟» لكن صديقه أشـاح بيده:
«تنفلـق البلد ،رايحيـن نزور بنـت ص ّفنا!».
نص من مجموعة قصصية بعنوان «القفص» ،سـتصدر قريباً.
* ّ
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«إيتالو كالفينو» ( ،)1985 - 1923روائي إيطالي
من مواليد كوبا ،اش ُتهر بثالثية «أسالفنا» ،وأعمال
أخرى ،منها( :حكايات إيطالية -الطريق إلى
عش العناكب -مدن ال مرئية -السيد بالمار-
خوف على الطريق -األغاني الصعبة -الفارس
المخفي -الفطر في المدينة -قلعة المصائر
المتقاطعة…) .تم َّيز «كالفينو» ،في رواياته،
بالمزج بين الواقع واألسطورة؛ ما جعله يتربَّع على
عرش الرواية اإليطالية ،والعالمية ،لكنه -رغم
ذلك -لم يحصل على جائزة «نوبل» ،كما كان
يتر َّقب متابعوه.

�ل
ــــ
ـ
�
ـ
�
ســــ
ال� ود
رو� أ
ا خ ف
إيطالو كالفينو
ترجمة :عبد الرحيم حـزل

يحكـون عـن بلاد ،كان ّ
كل سـكانها لصوصـاً .فـي الليـل
يخرجون ،جميعاً ،متسـلِّحين بكالليب وفوانيس باهتة الضوء،
ليسـرق الواحـد منهم بيـت جاره ،ثـ ّم يعودون إلـى بيوتهم،
مـع الفجر ،مح َّملين بما سـرقوا ،فيجدون بيوتهم قد ُسـ ِرقتْ .
كذلـك كان النـاس في تلك البلاد ،يحيون حياتهم في سلام
ووئـام؛ الواحـد منهـم يسـرق بيت اآلخـر ،وهذا يسـرق بيت
غيـره ،وهل َّم ج ّرا ،وصـوال ً إلى األخير الذي يسـرق بيت األ َّول.
وكانـت التجـارة ،فـي تلـك البالد ،ال تعـدو أن تكـون خدعة؛
من البائع والمشـتري ،سـواء بسـواء .وكانت الحكومة عصابة
أشـرار يعيشون على حسـاب الرعية ،وكان ه ّم الرعية وشغلها
الشـاغل أن تته َّرب من ّ
كل مـا ُتن ِزله بها الحكومة من ضرائب.
كذلـك كانـت حياة الناس في تلـك البالد ،تمضـي هنيّة ،ليس
فيها من ِّغضـات؛ فلم يكن فيهـا أغنياء وفقراء.
ولكـن ،ال نـدري كيـف ا َّتفـق ،ذات يـوم ،أن ظهـر فـي تلـك
البلاد رجـل مسـتقيم!؛ فبـدل أن يخـرج فـي الليل مسـلَّحا ً
بخـ ْرج وقنديـل ،كان يلبث في بيتـهّ ،
ُ
يدخن ويقـرأ الروايات،
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وكان اللصـوص يأتون بيته ليسـرقوه ،فيرون أضواءه موقدة،
فيحجمـون عن التسـلُّق إليه.
واسـتم َّر الحال كذلك ،لبعض الوقت ،ثـ ّم لم يعد هؤالء يجدون
بـدّا ً من مواجهـة الرجل بخطل سـلوكه؛ فلئن كان يسـتمرئ
ِّ
متبط ً
لا ،ال يفعـل شـيئاً ،فلا َّ
حـق لـه فـي أن يمنع
الحيـاة
ّ
اآلخريـن مـن القيـام بأعمالهـم ،فـكل ليلـة كان يقضيها في
بيتـه ،كانـت تعني حرمان أسـرة قو َتهـا في اليـوم التالي.
ولـم يجـد الرجـل المسـتقيم مـا يدفع بـه هذه الحجـج ،فما
كان منـه ّإل أن شـرع ،هو اآلخـر ،يترك بيته في المسـاء ،وال
يعـود إليه ّإل مع طلـوع الفجر .لكنه لم يكن يخرج للسـرقة؛
فقـد كان رجالً مسـتقيماً ،ولم يكن يقدر أن يغيِّر ما بنفسـه.
كان يمضي حتى يبلغ الجسـر ،فيلبث متأ ِّمالً الماء المنسـاب،
ثـ ّم يعـود أدراجه إلـى بيته ،فيجده قد ُسـ ِرق.
ولـم يكـد يمضـي أسـبوع ،حتـى أصبـح الرجل المسـتقيم
مفلسـاً ،وأقفـر بيتـه ،حتـى لـم يعـد يجـد فيـه ما يسـ ّد به
رمقه ،وما كان ذلك سـوى أ ْه َون الشرور ،إذ كان هو المسؤول

( marko zubakكرواتيا) ▼

ع ّمـا ّ
حـل به؛ والحال أن ذلك السـلوك ،من صاحبنـا ،أدّى إلى
اضطـراب كبيـر فـي حياة النـاس؛ إذ كان يتـرك لآلخرين أن
كل ما فـي حوزته ،لكنـه كان ،في أثناء ذلـك ،عازفا ً
يسـرقوا ّ
ً
عن سـرقة شـيء مـن بيـت أحدهـم .وكان يحدث دائمـا ،أن
ّ
السـكان إلـى بيته فجـراً ،فيجـده علـى حاله ،لم
يعـود أحـد
تمتـ ّد إليـه أيدي اللصـوص؛ البيت ذاته الـذي كان يتعيَّن على
صاحبنا أن يسـرقه.
ولـم يكـد يمضـي وقـت يسـير ،حتـى غـدا أولئـك الذين لم
تعـد بيوتهـم تتعـ َّرض للسـ ِرقة ،قد أصبحـوا أكثر ثـرا ًء من
اآلخريـن ،فأصبحـوا زاهديـن في السـرقة ،فيما أولئـك الذين
كانوا يأتون بيت الرجل المسـتقيم ليسـرقوه ،صاروا يجدونه
فارغـاً؛ مـا انحدر بهـم ذلك إلـى الفقر.
غيـر أن األثريـاء أدركـوا أنهـم -بخروجهـم ليالً ليقفـوا عند
الجسـر -لـن يلبثـوا أن يصيـروا فقـراء ،فأسـ ّرواُ ،
بعضهـم
«لنؤجـر بعض الفقراء ليذهبوا للسـرقة ،لحسـابنا»،
لبعـض:
ِّ
وشـرعوا يحـ ِّررون العقـود ،ويحـدِّدون األجـور والعموالت.

وبطبيعـة الحـال ،كانوا جميعا ً لصوصـاً ،ال يفتأون يجتهدون
فـي أن يخـدع بعضهـم بعضـاً .لكن -كمـا هي العـادةّ -
ظل
األغنيـاء يـزدادون غنًـى ،والفقراء يـزدادون فقراً.
وكان مـن األغنيـاء مـن أصابـوا ثـرا ًء فاحشـاً ،فمـا عـادوا
يجـدون حاجـة للتمـادي فـي السـرقة ،أو تأجير من يسـرق
لحسـابهم ،ليحافظـوا علـى ثرواتهـمّ ،إل أنهم لـو تو َّقفوا عن
السـرقة ألصبحوا فقراء ،فالفقراء كانوا ال يفتأون يسـرقونهم؛
أج َر أولئـك األغنيا ُء األشـدَّ فقـرا ً بين الفقـراء ،ليقوموا
لذلـك َّ
علـى حمايـة أموالهم مـن غيرهم من الفقـراء ،فك َّونـوا بذلك
الشـرطة ،وشـيَّدوا السجون.
مضي أعـوام معدودة علـى مجيء ذلـك الرجل
ولذلـك ،بعـد
ّ
المسـتقيم ،مـا عـاد النـاس ،فـي تلك البلاد ،يتحدَّثـون عن
سـارق ومسـروق ،بل أصبح بعضهم (أغنياء) ،والبعض اآلخر
(فقـراء) ،غير أنهم بقوا جميعـاً -مثلما كانوا ،دائماً -لصوصاً.
وأ ّما الرجل المستقيم ،فقد َّ
ظل واحدا ً أوح َد في تلك البالد.
وسرعان ما قضى نحبه ،جوعاً.
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فلسفة

ن» ،كما كانت في وقت ما بدي ً
كيف نقرأ «اليوم» اقتراح كارناب فهم الميتافيزيقا بوصفها «بدي ً
ال عن َ
ال
الف ّ
عن «األسطورة» وعن «الالهوت»()1؟ « -اليوم» ،أي (عنده) بعد أن أقلع هيدغر عن المنهج «النظري» لكتاب
الكينونة والزمان ،وانصرف بعد  1936إلى كتابة غير نظريّة وغير نسق ّية ،وما بعد-ميتافيزيقية هي أقرب ما
تكون إلى التعبير َ
الف ّني..

الدرس الفلسفي في أطروحة كارناب

عن «مجاوزة» الميتافيزيقا بواسطة
التحليل المنطقي للّغة
فتحي املسكيني
فـي مقـال نشـره كارنـاب فـي مجلـة ( Erkenntnisالعدد
 )1931 ،IIبعنـوان «مجـاوزة الميتافيزيقـا بواسـطة التحليل
المنطقـي للّغـة» (Überwindung der Metaphysik
 ،)durch logische Analyse der Spracheونـذره إلـى
الفحـص عـن «صالحيـة الميتافيزيقـا ومشـروعيتها» ،وذلك
علـى خطـى «خصـوم الميتافيزيقـا» القدمـاء ،مـن ريبييـن
وتجريبييـن وإسـمانيين ،ولكـن بـاألدوات التي صـار يو ّفرها
«تطـ ُّور المنطـق الحديث» -،نحـن نعثر على قراءة «سـالبة»
لنـص من النصـوص الخطيـرة لهيدغر (محاضـرة  1929ما
ٍّ
ُّ
هـي الميتافيزيقـا؟) في ضوء «المنعـرج اللغـوي» كما تبدَّى
ألقطـاب الوضعيـة المنطقيـة ،نعني في شـكل «مه ّمة إيضاح
المضمـون المعرفي ( )cognitifللمنطوقـات العلمية ،ومن ث ّم
لداللـة األلفاظ (الماثلة فـي هذه المنطوقـات أو «المفاهيم»)،
بواسـطة التحليـل المنطقي»(.)2
أن كارنـاب يفتـرض ّ
إن الالفـت للنظـر هنـا هـو ّ
ّ
أن صـرف
الفلسـفة إلـى مه ّمة توضيـح المنطوقـات العلمية يـؤدي إلى
نتيجتيـن إحداهما موجبـة واألخرى سـالبة :الموجبة هي التي
ُيظفـر بها فـي ميدان «العلـوم الطبيعيـة» ،أ ّما السـالبة فهي
تلـك التـي تنجـ ّر عن التحليـل المنطقـي لما ُيقال فـي ميدان
الميتافيزيقـاّ :
«إن المنطوقـات المزعومـة فـي هـذا الميـدان
()3
ً
هـي خاليـة من المعنـى تمامـا»  - .بيـد ّ
أن طرافـة القراءة
«السـالبة» التـي يقترحهـا كارنـاب ال تكمـن في إثبـات خل ّو
المنطوقـات الهيدغريـة مـن المعنـى ،بـل بخاصة فـي كونه
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ينتهـي إلـى تقديـم تصـ ُّور «موجـب» لمـا ينبغـي أن يكون
الخطـاب الميتافيزيقـي ،حيـن يتخلَّى عـن ادّعـاء الصالحية
«المنطقيـة» التـي ال يملكهـا ،وينقلب إلى «تعبير عن شـعور
الحيـاة» على نحـو «فنّي»؛ وهـو اختيار يفتـرض كارناب ّ
أن
نيتشـه هو أفضل َمـ ْن حققه في كتاب حدّث زرادشـت قال(.)4
إن افتـراض كارنـاب ّ
ّ
بأن «ال َف ّن هو وسـيلة التعبيـر المالئمة»
لمـا تريـد الميتافيزيقـا قوله ،يصبـح أكثر إثـارة عندما نضع
أن الحـوار الفلسـفي هـو ال َفـ ّن بوصفـه ميدانا ً
فـي االعتبـار ّ
للتفكيـر الجوهـري هـو مـا انصرف إليـه هيدغـر الثاني منذ
درس شـتاء  1934/1935حـول قصائـد هلدرلين.
إليضاح ما تقدَّم ،علينا أن ُنبيِّن:
 - 1ما معنى «منطوقات خالية من المعنى»؟
بـأي وجه يمكـن الحكم على منطوقـات الميتافيزيقا (مع
ّ -2
ً
ّ
اتخـاذ هيدغر نموذجا) بأنهـا بال معنى؟
أي حـ ّد يمكننـا التفكيـر في لقاء موجـب ممكن بين
 - 3إلـى ّ
كارنـاب وهيدغر الثاني حول اعتبار «ال َفـ ّن» وليس «النظر ّية»
هو شـكل التعبير المالئـم للميتافيزيقا؟
 يقـول كارنـاب« :على وجـه الحصر ،هي خاليـة من المعنىُ
سلسـلة األلفـاظ التـي ال تكـ ّون
(،)dépourvue de sens
منطوقـا ً ( )énoncéداخـل لغـة ُمعيَّنـة معطاة .وقـد يحدث
لهكـذا سلسـلة مـن األلفـاظ أن تظهـر أل ّول وهلة فـي مظهر
منط�وق؛ في ه�ذه الحالة ،نحن نس�ميها ش�به-منطوق( (�si
 .)mili-énoncéونحـن ندّعـي إذن األطروحـة القاضيـة ّ
بأن

المنطوقـات المزعومـة للميتافيزيقـا إ ّنمـا تنكشـف في ضوء
التحليـل المنطقـي [بوصفها] أشـباه-منطوقات»(.)5
أن ّ
إن كارنـاب يفتـرض جـدال ً ّ
ّ
كل لفـظ لـم يدخل إلـى اللّغة
َ
ّإل للتعبيـر عـن شـيء ُمعيَّن ،ومـن ث ّم ّ
فإن رأس اإلشـكال هو
فـي وجـود «ألفاظ بلا داللـة»؛ وهـو يعتقـد ّ
أن «مفهومات»
الميتافيزيقـا هـي مـن هـذا الجنـس :ألفـاظ «فقـدت داللتها
القديمـة دون أن تسـتعيض عنها بداللة جديـدة» ،وإ ّنها لذلك
ينبغي تسميتها «شـبه  -مفهومات»(ّ .simili-concepts )6
إن
«المعنـى» هـو أ ّوال ً داللـة اللفظ في لغة معطـاة حافظت فيها
األلفـاظ على داللتها األصلية ،أي على كونها تشـير إلى شـيء
ُمعيَّـن .ولكن مـا الذي ُيحـدِّد داللـة اللفظ هذه؟
يفتـرض كارنـاب ّ
أن مـا ُيحـدِّد داللـة اللفظ هو «علـم قواعد
اللفظ» ( ،)la syntaxe du motأي «جهات تواتره في الشـكل
القضـوي األبسـط ،حيث يمكـن له أن يدخل» ،وهو ما يسـميه
كارنـاب «المنطوق العنصـري» (،)l’énoncé élémentaire
مثـل ّ
إن «ش هـو حجـر»(ّ .)7
إن طريقـة التعامـل مـع هـذا
المنطـوق العنصـري هـي مـا ُيفـ ِّرق بيـن المنطـق ونظر ّية
ً
(مثلا الفينومينولوجيا) .وحسـب كارناب
المعرفة والفلسـفة
توجـد أربـع طرق للسـؤال عـن المنطوق:
أي منطـوق يمكن أن ُيسـتنبَط [المنطوق] س ،وأ ّية
« - 1مـن ّ
منطوقات هي قابلة لالسـتنباط من س؟ - 2 ،ضمن أ ّية شروط
يجـب علـى س أن يكـون حقيقيـاً ،وضمن أ ّية شـروط يكون
خاطئـاً؟؛  - 3كيـف يجب أن يكون متح َّققا ً منـه ()vérifié؟؛

أي معنـى لــ (س)؟ّ .
إن  - 1هـي الصياغة السـليمة؛ - 2
ّ -4
تقابـل طريقـة الـكالم فـي المنطـق؛  - 3طريقة الـكالم في
نظر ّيـة المعرفـة؛  - 4طريقـة الفلسـفة (الفينومينولوجيـا).
وحسـب فيتغنشـتاينّ ،
إن ما يريد الفالسـفة قوله بواسـطة 4
()8
ُيتص َّور بواسـطة . »]..[ 2
إن الخطيـر هنـا هو ّ
ّ
أن األلفاظ ال «معنى» لها أكثر م ّما يسـمح
بـه المنطـوق العنصـري الذي تتقـ َّوم به .وحسـب كارناب ّ
إن
الميـدان الوحيـد الـذي تتح ّقـق فيـه مثـل هـذه المعادلة هو
العلوم التجريبية( .)9هاهنا يمكن للفلسـفة أن تعثر على نموذج
أي
حاسـم لبنـاء «داللـة لفظ» ما بنـا ًء سـليماً ،أي خاليـا ً من ّ
ألفـاظ بال معنى .أ ّمـا القاعـدة العامة فهي:
«أن ّ
ّ
كل لفـظ فـي اللّغـة هـو مـردود إلـى ألفاظ أخـرى وفي
النهايـة إلـى األلفـاظ التـي تمثـل فـي المنطوقات ال ُمسـ َّماة
[منطوقات] «المالحظة» أو «منطوقات بروتوكولية» (énoncés
 ]..[ .)protocolairesوبعامـة ُيقـال في نظر ّيـة المعرفة ّ
إن
أي
المنطوقـات األولـى تتعلّـق بـ«المعطـى»؛ ولكن ليـس َث ّم ّ
اتفـاق حول مـا نعتبره بوصفـه «المعطـى(ّ .»)10
إن كارناب ال
يفعـل هنا سـوى رفـع المنطوقـات العلمية إلى رتبـة نموذج
أي لفـظ
لبنـاء المنطوقـات الفلسـفية ،بحيـث يحكـم علـى ّ
فلسـفي ال يمكن رده إلى «منطوقات مالحظـة» أو «منطوقات
بروتوكوليـة» ،أي ال يمكـن رده إلـى «معطـى» ُمحـدَّد ،بأ ّنـه
«خلـو مـن المعنى»ّ .
إن نكتة اإلشـكال ُمتو ِّقفة هنـا على داللة
مصطلـح «المعطـى» ،السـيّما ّ
وأن كارناب ال ُيخفـي أ ّنه ليس
ث َّمـة اتفاق علـى معنـى «المعطى».
قـال« :تارة يذهب المرء إلـى ّ
أن األمر يتعلَّق ،ضمن المنطوقات
حول المعطى ،بالكيفيات األكثر بسـاطة ،الحسـية والعاطفية
ً
(مثلا« :حـار»« ،أزرق»« ،فـرح» ،إلـخ)؛ وطـورا ً تذهب نزعة
أخـرى إلى ّ
أن األمـر يتعلَّق فـي المنطوقات األولـى بالتجارب
ً
المعيشـة (]..[ )expériences vécues؛ وطـورا آخـر يذهب
المـرء إلـى ح ّد القبـول ّ
بـأن المنطوقـات األولى تتحـدَّث بع ُد
عـن األشـياء .ولكـن مهمـا كان تباين هـذه التصـ ُّورات ،فإ ّنه
يبقـى [مـن الصحيـح] ّ
أن سلسـلة مـن األلفاظ ليـس لها من
ً
معنـى ّإل متـى أقررنـا عالقـات قابليـة اسـتنباط انطالقا من
منطوقـات بروتوكولية ،مهما كانـت طبيعة هذه األخيرة؛ كذلك
ّ
أي لفـظ ليـس له من داللـة إالّ متـى كانـت المنطوقات
فـإن ّ
()11
التـي يمثل فيها قابلـة للر ّد إلـى منطوقـات بروتوكولية ».
ّ
إن شـبح «المعطـى» هنـا حاسـم :فمـا ال ُير ّد إلـى «منطوق
مالحظة» ،أي إلى «كيفية حسية/عاطفية» أو «تجربة معيشة»
أو «أشـياء» عينيـة -،هـو منطـوق خا ٍل مـن المعنـى ،أي هو
«شبه-منطوق» ،وإذا اسـتعمله الفيلسوف هو «شبه-مفهوم».
نحـن نتح َّرك في ميدان ،حيث ال يمكـن أن ُيقال ّإل ما هو قابل
للـر ّد إلـى /أو قابل لالسـتنباط مـن منطوقات أولـى ال داللة
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ضعَتْ منذ
لهـا ّإل ما تحدَّد فـي «المقاييس اإلمبريقية» التـي ُو ِ
فكل لفظ ال معنى له ّإل متى علمنا مسـبقا ً
المنطلـق( .)12لذلـك ّ
أي منطـوق أول هـو قابل لالسـتنباط؟ وما هي شـروط
مـن ّ
وبأي وج ٍه يمكن «التح ُّقـق» ( )vérificationمنه؟.
حقيقتـه؟ ّ
ِّ
يقـول كارنـاب « :لنلخص غرضنـا بعجالة .لنفـرض ّ
أن أ هو
وأن هـ (أ) هو اللفـظ العنصري الذي يمثـل فيه .إنّ
لفـظ مـا ّ
الشـرط الضـروري والكافـي حتى يكـون لـ أ داللـة ما يمكن
أن ُيصـاغ فـي ّ
كل واحـدة من الصيـغ التالية ،التـي تقول في
قرارها الشـيء نفسه:
ّ -1
إن المقاييس اإلمبريقية [للفظ] أ هي معلومة.
ّ
 - 2إ ّنـه قـد تقـ َّرر أن من أ ّيـة منطوقـات بروتوكوليـة يكون
[المنطـوق العنصـري الـذي يمثل فيـه اللفظ أ] هــ (أ) قابالً
لالستنباط.
ّ -3
إن شروط حقيقة هـ (أ) مقررة.
()13
ُّ
ّ
 - 4إن طريقة التحقق من هـ (أ) معلومة ».
 بهكـذا عُـدَّة هاجـم كارنـاب «األلفـاظ الميتافيزيقية» مثل«المبـدأ» (فـي عبـارة «مبـدأ الوجـود» ،أو «المبـدأ األسـمى
للعالـم») ،أو «اإللـه» ،بمعيّـة ألفـاظ أخـرى مثـل «الفكـرة»
و«المطلـق» ،و«الالمشـروط» ،و«الالمتناهـي» ،و«وجـود
الموجـود» ،و«الالموجـود» ،و«الشـيء فـي ذاتـه» ،و«الروح
المطلـق» ،و«الـروح الموضوعي» ،و«الماهيـة» ،و«الوجود في
ذاتـه ولذاته» ،و«الفيض» ،و«التجلِّـي» ،و«المفارقة» ،و«األنا»،
و«الالأنـا»( .)14أ ّمـا القاعـدة العامـة فهـيّ :
أن الفالسـفة قـد
نزعـوا «الداللـة األصلية» عن اللفـظ ،أي داللتـه «اإلمبريقية»،
ً
مثلاّ :
إن الفالسـفة قـد نزعـوا الداللة
وتركـوه «بلا داللـة».
ّ
تـدل ،كما في اليونانـي ()arch
األصليـة للفظـة «مبـدأ» التي
والالتينـي ( )principiumعلى معنـى «البداية» ،وتركوها بال
معنـى؛ كذلك هـم نزعوا عن لفظـة «إله» داللتهـا األصلية ،أي
«الميثولوجيـة» الدالة على «موجودات جسـمية» أو «روحانية»
تفعـل في السـماء أو في الجحيـم ،وتركوها بلا داللة ،أي «ال
تحيـل على شـروط حقيقـة منطوقاتها العنصريـة»(.)15
بيـد ّ
أن طرافة كارنـاب ال تكمن في هذا الدحـض «اإلمبريقي»
لداللـة األقـوال الميتافيزيقيـة بوصفهـا مجـ ّرد «أشـباه-
منطوقـات» -،بـل بخاصـة فـي كونه يتحـدَّث عن «أشـباه-
نـوع آخر أكثر خطورة :هي تلـك التي «تكون
منطوقـات» من
ٍ
َّ
األلفـاظ التـي تتألف منها ذات داللـة ،ولكن ُمر َّتبـة على نح ٍو
أي معنى»(ّ .)16
إن المشـكل األكبر هـو أن تكون
ال ينتـج معـه ّ
ّ
المنطوقـات سـليمة من الناحيـة «النحو ّية» ،لكنهـا بال معنى
من الناحيـة «المنطقية».
يقـول كارنـاب« :إ ّنـه من الممكـن أن نك ِّون في اللغـة العادية
سالسـل من األلفاظ الخالية من المعنـى دون أن نخرق قواعد
النحـو ،ذلك يشـير ،من الناحية المنطقية ،إلـى ّ
أن علم القواعد
114
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النحـوي ال يكفي ،ولـو كان علم القواعد النحوي مناسـبا ً على
وجـه الدقـة لعلـم القواعد المنطقـي ،لما كان يمكـن أن يتولَّد
أي شبه-منطوق(.»)17
ّ
إن ذلـك هو حال أغلـب منطوقـات الميتافيزيقـاّ ،
ّ
وإن الرهان
َ
ّ
هـو كيـف يمكن الكـف عن إنتـاج مثـل هـذه المنطوقات؟ -
ّ
الحـل ضمـن اللّغة
حسـب كارنـاب ال يمكـن أن نعثـر علـى
العاديـة التي يسـتعملها الفالسـفة ،بـل في بناء «لغة سـليمة
منطقيـاً» ،وليس فقـط سـليمة «نحوياً».
ّ
بـأن منطوقـات
يقـول« :إذا كانـت أطروحتنـا القاضيـة
ُ
الميتافيزيقـا هـي أشـباه-منطوقات ،قائمة على أسـسّ ،
فإن
الميتافيزيقـا ال يمكـن أن ُيعبَّـر عنهـا حتى ضمن لغـة مبنيّة
علـى نحو سـليم منطقياً .مـن هنا تأتي الجسـامة الفلسـفية
ال ُمعتبَـرة للمهمـة ال ُمتمثلـة في بناء علم قواعـد منطقي ،وهي
مهمة يشـتغل عليهـا المناطقة حاليـا ً( .»)18في هذا السـياق -
تحديـداً -أتى كارناب إلى قراءة بعـض المقاطع من محاضرة
هيدغـر «مـا هـي الميتافيزيقـا؟» ( ،)1929تلك التـي تتعلَّق
بمسـألة «العدم».
يقـول كارنـاب« :نحـن نريد اآلن أن ُنشـير إلى بعـض األمثلة
عن أشـباه-المنطوقات الميتافيزيقية التي يمكن اعتمادا ً عليها
بوضـوح خاص مـن ّ
أن علـم قواعـد المنطقي قد
أن نتح ّقـق
ٍ
وقـع انتهاكـه ،برغـم ّ
أن علـم القواعـد النحـوي التقليدي قد
اُح ُتـ ِر َم .ونحـن نختار بعـض المنطوقات من عـرض المذهب
الميتافيزيقـي الذي يمارس اليوم في ألمانيا التأثير األكبر(.»)19
إن دعـوى كارناب هـي ّ
ّ
أن منطوقات هيدغر مـن قبيل «العدم
أكثـر أصلية من ليس والسـلب» أو «العدم نفسـه ينعدم» ،هي
سلسـلة مـن األلفاظ لئـن كانت تحتـرم قواعد النحـو فهي ال
تحتـرم قواعد المنطـق ،ومن ث َّمة ينبغي أن نحكـم عليها بأ ّنها
خاليـة من المعنـىّ .
إن منطوقات هيدغر هي تد ُّرج غير سـليم
مـن منطوقات اللّغـة العادية ،مثل «ماذا يوجـد في الخارج؟»،
«فـي الخارج يوجد المطر» ،التي هي سـليمة نحويا ً ومنطقياً،
إلـى منطوقات ميتافيزيقيـة ،مثل «ماذا يوجد فـي الخارج؟»،
«فـي الخارج يوجد العدم» ،سـليمة نحوياً ،لكنها غير سـليمة
منطقيـاً .ولذلك ّ
فإن منطوقـات الميتافيزيقـا ال وجاهة لها ّإل
«التناسـب الخـادع» مع منطوقـات اللّغة العاديـة التي «تقبل
الشـكل النحوي نفسـه ،سـواء لسالسـل األلفاظ ذات المعنى
أو للتـي هي خالية مـن المعنى»(.)20
أن هيدغر علـى بيّنة مـن ّ
إن مـا ُيثيـر كارنـاب هـو ّ
ّ
أن طريقة
اسـتعماله لأللفاظ منافيـة لقواعد المنطـق ولطريقة التفكير
فـي العلـوم ،ولذلـك ّ
فإن نصوصـه ال تقع في بعـض األخطاء
المنطقيـة سـهواً ،بـل نتيجـة تصميـم علـى نمـط ُمعيَّن من
االسـتعمال للغـة يحتـوي فـي بنيته علـى «أخطـاء منطقية»
قائمـة في صلـب «الصيغ اللُّغويـة» ال ُم َّ
فكر فيها نفسـها (.)21

أن مـا هـو الفـت للنظر حقـا ً هـو ّ
 بيـد ّأن كارنـاب يفترض
ّ
أن أغلـب «األخطـاء المنطقيـة» التـي تنطـوي عليها أشـباه-
المنطوقـات إنما هي «مالزمة السـتعمال فعـل ( ُوجد) ()être
فـي لغتنا (والسـتعمال األلفـاظ المقابلة في لغـات أخرى)» :
فهـذا االسـتعمال يعاني مـن - 1 :التبـاس فعل « ُوجـد» الذي
ُيشـير من جهة إلى الرابطـة ( )copuleمع محمول (أنا [ هو]
جائـع) ،ومن جهة إلى ُم ِّ
ؤشـر على الوجـود (أنا أوجد)؛ ّ - 2
أن
عبـارة «أنا أوجـد» توهم ّ
بـأن «الوجود» هو «محمـول» ،حيث
ليس ث ّمة شـيء مـن هذا القبيـل؛ « - 3الخلط بيـن المجاالت»
في اسـتعمال المفاهيم ،حيث يمكـن أن نحمل المفهومات التي
تنطبق على «موضوعات» ونطبقهـا على «تعيّنات» موضوعات
أخـرى(ّ -.)22
إن مح ّرك الميتافيزيقـا بعامة ،وأفضل األمثلة على
ذلك حسـب كارنـاب هما هيغـل وهيدغـر ،هو ادّعـاء إمكانية
«اكتشـاف وتقديـم معرفـة ليـس للعلـم اإلمبريقي عليهـا أ ّية
سلطة ( . )23
إن الالفـت للنظـر هـو ّ
 ّأن كارنـاب ال يقـف ضمـن مقالـة
 1931عنـد «التحليـل المنطقـي للغـة» الميتافيزيقية ،سـواء
في اسـتعماله السـالب ،أي «اجتثاث األلفاظ الخالية من الداللة
وأشـباه-المنطوقات الخاليـة مـن المعنى» ،أو في اسـتعماله
الموجـب ،أي «إيضـاح المفاهيم المنطوقـات ذات المعنى ،من
أجل تأسـيس منطقـي لعلم الواقـع والرياضيـات» ،بل هو قد
انتهـى فـي آخـر فقـرة منه (الفقـرة  )7إلـى اقتـراح تخريج
موجب للمشـكل المطروح عنونه «الميتافيزيقا بوصفها تعبيرا ً
عـن شـعور الحيـاة»( ،)24وذلـك درءا ً لمـا ُيثيـره حكمـه على
الميتافيزيقـا مـن «تح ُّير ،بمـا في ذلك لدى الذين سـيرتضون
حس
فكريـا ً بنتائجــ(ه)(ُ – .)25ر ّب تخريـج ال يعبّـر فقط عن ّ
بالمسـؤولية الفلسـفية لدى كارناب ،وانما بخاصة عن اعتراف
صريـح ّ
بـأن اعتراضه علـى الميتافيزيقا ليس (موقفـا ً كلبياً)،
بل هو تشـخيص «غنوصيولوجي» لضرب من «الوهم» النظري
للمنطوقـات الميتافيزيقية.
إن الميتافيزيقـا إ ّنما تملك مضمونـا ً ما ،لكنّه ليس نظريا ً
«[ّ ]..
أبـداً .إ ّننـا ال ننتظـر مـن (أشـباه)-منطوقات الميتافيزيقا أن
تعرض أحوال األشياء ()Darstellung von Sachverhalten
الموجـودة (إذ سـيتعلَّق األمـر عندئـذ بمنطوقـات صحيحـة)
هوامش:

 - 1نفسه.175 :
2 - Carnap, Rudolf, « Le dépassement de la métaphysique par
»l’analyse logique du langage 
(1931), in : Antonia Soulez (Sous la
direction de), Manifeste du cercle de
Vienne et autres écrits (Paris : PUF,
1985) pp. 155-177.
 - 3نفسه.
 - 4نفسه.175 :

 - 5نفسه.156 :
 - 6نفسه.157 :
 - 7نفسه.
 - 8نفسه.157-158 :
 - 9نفسه.156،158 :
 - 10نفسه.158 :
 - 11نفسه.
 - 12نفسه.159 :
 - 13نفسه.160 :
 - 14نفسه.160-162 :

أو غيـر الموجـودة( ،حيـث سـتكون هـذه المنطوقـات علـى
األ َ ّ
ق�ل خاطئة) ،ب�ل أن ُتعبِّر عن «ش�عور الحي�ا»ة»(Leb�( )26
.)ensgefühl
َّ
هكـذا ،فجـأة يلجـأ كارناب إلى مـا تعلمه لدى أسـتاذه دلتاي
( )Deltheyلتخريـج الداللـة «الموجبـة» الممكنـة للمنطوق
الميتافيزيقـي بوصفـه تعبيـرا ً عن «شـعور الحيـاة»(ُ .)27ر ّب
تخريـج يـزداد حِ ـدّة حيـن يعلـن كارنـاب بلا مواربـة ّ
أن
أفضـل شـكل للتعبير عن «شـعور الحيـاة» ليس «نسـقا ً من
المنطوقـات» يتّخـذ فـي ظاهره شـكل «النظر ّيـة» ،كما تزعم
الميتافيزيقـا ،بـل هـو «ال َف ّن»:
«إن مـا هو جوهري بالنسـبة لنا هـو هذاّ :
ّ
أن ال َف ّن هو وسـيلة
التعبيـر المالئمةّ ،
وأن الميتافيزيقا هي الوسـيلة غير المالئمة،
()28
لتأدية شـعور الحياة ».
...
كيـف نقـرأ «اليـوم» اقتـراح كارنـاب فهـم الميتافيزيقـا
«بديلا عـن ال َفـ ّن» ،كمـا كانت فـي وقت مـا بديالً
ً
بوصفهـا
()31
عن «األسـطورة» وعن «الالهـوت» ؟ « -اليـوم» ،أي (عنده)
بعـد أن أقلـع هيدغر عـن المنهـج «النظري» لكتـاب الكينونة
والزمـان ،وانصـرف بعد  1936إلـى كتابة غيـر نظر ّية وغير
نسـقيّة ومـا بعد-ميتافيزيقية هي أقرب ما تكـون إلى التعبير
ال َفنّـي؟ هل أخـذ هيدغر الثانـي باقتراح كارنـاب وتح َّول من
ادّعـاء «المنطوقـات العلميّة»( ،الذي ورثه عـن فينومينولوجيا
هوسـرل) إلـى التفكيـر «الشـعري» فـي الوجـود جنبـا ً إلى
جنـب مـع هلدرلين ونيتشـه؟  -ر ّبمـا .هذه اإلجابـة الخاطفة
والغامضـة تتطلَّـب إيضاحـات كثيرة .أجل ،نحـن نفترض ّ
أن
الفقـرة األخيرة من مقالة  ،1931تلـك التي تتأ َّول الميتافيزيقا
بوصفها في قرارها ليسـت سـوى ف ّن أو شعر ال يعرف نفسه،
تشـير ضمنـا ً إلـى ّ
أن الهـوة الفاصلة بيـن كارنـاب وهيدغر
خاصـة) هي قـد صارت ،مـن وجهة نظـر تفكيكية،
(الثانـي ّ
ّ
َّ
أقـل عمقـا ً م ّمـا نتصـ َّور .وهو أمـر يمكـن أن يتوضـح متى
رسـمنا فكـرة واضحة ع ّما صار ُيشـار إليه بعبـارة «المنعرج
البراغماتـي لفلسـفة اللّغـة»ُ .ر ّب منعـرج هـو البـاب الوجيه
لتحديد موضـع «القراءة الموجبة» لهيدغـر في ضوء المنعرج
اللُّغـوي وداللتها.
 - 15نفسه.161-162 :
 - 16نفسه.163 :
 - 17نفسه.163-164 :
 - 18نفسه.
 - 19نفسه.
 - 20نفسه.165 :
 - 21نفسه.168-169 :
 - 22نفسه.170 :
 - 23نفسه.172 :
 - 24نفسه.174-175 :

 - 25نفسه.175 :
 - 26نفسه.175 :
 - 27نفسه.176 :
 - 28نفسه
 - 29نفسه
 - 30نفسه.177 :
- 31نفسه.175 :
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المهتمين
مفهوم «الكوزموبوليتانية  »cosmopolitiqueمن المفاهيم التي استرعت اهتمام العديد من
ِّ
بالعولمـة والدراسـات ال ّثقاف ّيـة عمومـا؛ إذ يعكـس مفهـوم الكوزموبوليتانيـة النظرة الشـمول ّية للعالم
قسـمت العالم اإلنسـاني مع السـعي إلى ترسـيخ مبدأ «الحوار» على جميع
والرغبة في إزالة الحدود التي َّ
ّ
التصوريّة والقوى
المستويّات ،من خالل الربط بين الحياة المح ّل ّية والتجربة الثقاف ّية من جهة ،وبين البنى
ُّ
تمتد آفاق
المعولمـة مـن جهـة ثانيـة .إذ أضحـى مـن الضـروري فـرض تقارب بين الطوائف وال ّثقافـات لكي
ّ
ُ
هدد العالم عبر
العالم ويزداد التفاهم والتعاون ،ومن ثَ َّ
م التخفيف من ح ِّدة المشـاكل والمخاطر التي تُ ِّ
وضـع جـدول أعمـال للمسـؤول ّية العالم ّيـة والمصالـح المشـتركة ،وجعـل الحـوار العالمـي إطـارًا للتفاعل
بين األفراد.

جون توملنسون..

ما الكوزموبوليتانية؟
محمد الجاليل
تحيل فكـرة الكوزموبوليتانيـة  cosmopolitiqueعلى وجود
مجتمـع مدني عالمـي يعكس زيـادة كبيرة في ُقـدرة األفراد
ُّ
ّ
حـث الذات
الخاصـة من خلال
التحكـم فـي حياتهـم
علـى
ّ
علـى القيام بأفعـال إنجازية يمكـن أن تفيد اإلنسـان الكوني
بغـض النظـر عـن خصوصياتـه الثّقافيّـة ،بحيـث تكتسـب
جميـع األفـكار والمعتقـدات وسـلوكات األشـخاص العاديين
أه ِّميـة فـي المحيـط العالمـي أو مـا يسـ َّمى بــ«الحوكمـة
دل علـى شـيء فإنمـا ّ
العالميّـة» .وهـذا إِنْ ّ
يدل علـى ظهور
تحـ ُّول سـلوكي واجتماعـي ُغلـف فـي الحكمـة الشـهيرة
للحركـة البيئيـةِّ :
«فكـر بصـورة عالميّـة ،وتصـ َّرف بشـك ٍل
محلِّـي»؛ وذلـك بهـدف ترسـيخ أخالقيّـات مدنيّـة عالميّة.
إن فكـرة «الكوزموبوليتانيـة »cosmopolitique -مـا هـي
ّإل التضمينـات السياسـيّة األوسـع للعولمـة(*) الثّقافيّـة
والتـي تسـعى إلـى جعـل األفعـال التـي يقـوم بهـا األفراد
محلّيّـا ً
ً
مدخلا أساسـيّا لتنمية المشـترك اإلنسـاني وتعزيزه
باالنفتـاح علـى ّ
كل قضايا الكون؛ فهي تجسـيد لميـ ٍل ثقافي
محـدَّد؛ أي أنهـا «نزعـة تجـاه العالـم» والهدف منهـا تغيير
األنسـاق التص ُّور ّيـة والمنظور ّيـة التي ُيطل بها اإلنسـان على
ذاتـه مـن جهـة ،وعلـى العالـم المحيط به مـن جهـة ثانية.
وذلـك بجعلـه يتطلَّـع إلـى مالمسـة القيـم اإلنسـانيّة النبيلة
في شـخصه وفـي شـخص غيـره؛ وفي هـذا السـياق يمكن
أن نسـتحضر المجهـودات التـي بذلهـا «إيمانويـل كانط E.
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 »Kantفـي سـعيه إلى تأسـيس أخلاق ديونطولوجية كونية
ُتراهـن علـى جعل الممارسـة اإلنسـانيّة ترقى إلى المسـتوى
الكونـي ،حيث نظـر لمفهوم الواجـب بوصفه أخالقيـا ً قطعيا ً
وخالصـاً ،إذ إنـه «ليس هناك فـي العمق ّإل أمـر قطعي واحد
كل األوامـر األخالقيّة ال ُم ِّ
يمكن أن تشـتق مـن ّ
شـكلة للواجب:
تصـ َّرف فقط وفـق القاعـدة التي تجعلـك تسـتطيع أن تريد
فـي الوقت نفسـه من هـذه القاعـدة أن تكـون قانونـا ً كونيا ً
شـامالً ومن هـذه الصيغة تشـتق ثلاث صيـغ أخرى:
تصـ َّرف كما لو أنـه يتعيَّن علـى القاعدة التي تحكم سـلوكك
أن تنصـب من طـرف إرادتك كقانون كونـي للطبيعي()...
تصـ َّرف بطريقة تجعلـك تعامل اإلنسـانيّة في شـخصك كما
في األشـخاص اآلخريـن دوماً ،وفـي الوقت نفسـه كغاية في
ذاتهـا ،وليس كمج َّرد وسـيلة(.)...
تصـ َّرف دومـا ً بحيث يمكنك أن تعتبر نفسـك بمثابة ُمشـ ِّرع،
وبمثابـة ذات فاعلـة فـي مملكة الغا ّيـات التي تجعلهـا ح ّر ّية
اإلرادة أمـرا ً ُممكناً»(.)1
غيـر أن السـعي إلى ترسـيخ هـذا المطمح اإلنسـاني الكوني
يصطـدم بالعديد مـن اإلكراهات على مسـتوى النظر والعمل؛
خصوصـا ً عندمـا يتعلَّق األمر بالقيـم التي تدعو إلـى الحوار،
بوصفها قيمـا ً عالميّة لها أُسسـها كاحترام الحيـاة؛ والح ّر ّية؛
والعدالـة والمسـاواة ...إلـخ؛ فرغـم االعتـراف بقيمـة دورها
اإليجابـي في الفضـاء العام ّإل أنهـا تتبنَّى التعقيـد األخالقي

وتخضـع للتأويـل علـى مسـتوى الممارسـات اليوميـة ،ومن
َثـ َّم تفقـد خصائصها الملزمـة عموماً.
اسـتنادا ً إلـى هـذه المعطيـات يمكـن إثـارة العديـد مـن
اإلشـكاالت هي مـن صميم اهتمـام الفكـر الفلسـفي بقضيّة
التفكيـر اإلنسـاني بيـن الخصوصيـة والكونيـة مـن قبيـل:
كيف يتصـ َّور النـاس أنفسـهم باعتبارهم ينتمون إلـى حوا ٍر
عالمـي؟ ومـاذا يعنـي أن تكـون لإلنسـان هو ّيـة عالميّـة؟
وكيـف يمكنـه أن ُي ِّ
فكـر في نفسـه كمواطـن عالمـي؟ وماذا
يعنـي المواطـن الكوزموبوليتانـي؟
نزعة ثقافيّة
يشـتق لفـظ «كوزموبوليتاني» مـن الكلمـة اليونانية كوزموز
 cosmosالتـي تعنـي «عالـم» ،و«بولـز»  polisالتـي تعنـي
«مدينـة» ،ومـن َثـ َّم فـإن المواطـن الكوزموبوليتانـي هـو
مواطـن عالمـي ،لكـن اليـوم نجـد أن فكـرة المواطنـة لهـا
مدلـوالت ُمحدَّدة فـي حقل السياسـة ضمن السـياق الخاص
بالعولمـة(.)2
إن فكـرة الكوزموبوليتانيـة مـن وجهـة نظـر «توملنسـون
 »Tomlinsonتـدل علـى رمـز ثقافـي ينشـد التحـ ُّرر مـن
القيـود ومن صـور االنحيـاز المحلّيّـة والوطنيّة؛ فـأن تكون
مواطنـا ً عالميّـا ً معنـاه أن تكون لديـك نزعة ثقافيّـة تعترف
باالنتمـاء والمشـاركة والمسـؤولية العالميّـة؛ إذ يمكـن لهذه

النزعـة أن ُتدمِـج هـذه االهتمامـات فـي ممارسـات الحيـاة
اليوميـة ،ومـن َث َّم تصبح هذه النزعة شـرطا ً أساسـيّا ً لتحقيق
«مشـاركة ف َّعالة» لنمـط الحياة فـي الحوكمـة العالميّة؛ وفي
هـذا السـياق َّ
أكـد «أولـف هانـرز» أن الكوزموبوليتانيـة هي
منظـور أو حالـة ذهنيـة أو أسـلوب لتدبيـر المعنى».
إن تصـ ُّورات «أولـف هانرز» حـول فكـرة «الكوزموبوليتانية
 »Cosmopolitiqueجـ ّد ذكيّـة وثاقبـة حينمـا تص َّورهـا
كنمـوذج مثالـي(*)؛ إذ تنبّـه إلى مـا تحيل إليه هـذه الفكرة
من أبعـاد سياسـيّة وأيديولوجيّـة؛ فالناس يرتبطـون بعملية
العولمـة مـن جهتيـن :فهنـاك الكوزموبوليتانيون مـن جهة،
والمحلّيّـون مـن جهة أخـرى؛ حيث يبقـى المنظـور الثّقافي
للصنـف الثانـي مـن دون أفق خـاص مـن الناحيـة المحلّيّة
ال ُمحـدَّدة التـي يقطنـون بهـا مـا دام فعلهـم اليومـي غيـر
مسـكون بهاجـس التأثيـر فـي الكون .فـي حين يتـم النظر
إلـى الصنـف األول بوصفهـم أناسـا ً ذوي أقـدام طليقـة،
يتح َّركـون بصـورة دائمة فـي أرجـاء المعمـورة ،وينفتحون
علـى ثقافـات أخـرى ،ويتفاعلـون مـع جديـد الحيـاة،
ويسـاهمون بقـدر ُمعيَّـن فـي توجيـه بوصلة العالـم(*).
بنـا ًء عليـه تصبـح فكـرة الكوزمبوليتانيـة كتصـ ُّور ثقافـي
ً
رغبـة فـي التعاطـي مـع اآلخـر المختلـف والغريـب؛ إنهـا
موقـف فكـري وجمالـي مـن االنفتـاح علـى خبـرات ثقافيّة
متباينـة؛ بمعنـى أنهـا بحث عـن التجانـس واالنسـجام بدال ً
مـن التناقـض والتنافر.
ويذهـب هانـرز بعيـدا ً حينمـا ُيميِّـز الكوزموبوليتانييـن
الحقيقييـن عـن جماعـات أخـرى مـن النـاس ال ُمتح ِّركيـن
علـى الصعيـد العالمـي؛ كالسـياح والمنفييـن؛ والمغتربيـن،
وموظفـي الشـركات متعـدِّدة الجنسـيات .ألن هـذا الصنـف
الثانـي ال يه َّمـه التعاطـي مـع اآلخـر؛ فهـم طيـور مهاجرة
نـادرة إلى َحـ ٍّد ما ،ورغـم ذلك نجـد باحثين آخريـن يكتبون
علـى هـؤالء كمـا لو كانـوا جماعـة من النـاس تمـارس دورا ً
خاصـا ً فـي عمليـة العولمـة .لذلـك ُيق ّر «هانـرز» أن
ثقافيّـا ً ّ
الزيـادة الهائلـة فـي الحركية التـي أدت إليها العولمة ليسـت
كافيـة إلحـداث نزعـة كوزموبوليتانيـة(.)3
مـن هـذا المنطلـق تصبـح فكـرة الكوزموبوليتانيـة كغايـة
مـا دام يتـم النظـر إليهـا ك ُمحـ ِّرك أخالقـي مرتبـط بالحوار
العالمـي ،لكـن «توملنسـون  »Tomlinsonيرفـض هـذا
االعتبـار لسـببين:
أولهمـا :أن هـذا التصـ ُّور هـو جـزء مـن المواصفـات؛ فمن
الضـروري أن الكوزموبوليتانييـن يحتاجـون إلـى التحـ ُّرر
مـن القيود وأشـكال التح ُّيـز الضيقة فـي ثقافتهـم وااللتزام
الثّقافـي األوسـع؛ واالنتمـاء إلـى العالـم ّ
ككل بالمعنـى الذي
وصفـه «أنتونـي جيدنـر  »Anthony Giddensفـي كتابـه
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« »Modernity and Self-identityالمنشـور سـنة 1991؛
حيـث اعتبـر أن العولمـة وعمليَّـات الالمركزية تحـ ّوالن الفرد
الخاصة
تدريجيـا ً إلـى فر ٍد تأ ُّملـي قادر علـى تركيب هو ّيتـه
ّ
انطالقـا ً مـن األفـق اإلمبريقـي الواسـع الـذي أصبـح فـي
متناولـه بفعـل التحـ ُّوالت المعرفيّـة واالجتماعيّـة والثّقافيّـة
الحديثـة ال ُمتط ُّورة باسـتمرار.
ثانيهمـا :أن نمط أولف هانـرز من الغايـات الكوزموبوليتانية
يعجـز أن يمثِّـل المدلـوالت األيديولوجيّـة غير المناسـبة التي
تراكمـت على مفهـوم المواطـن الكوزموبوليتاني.
مميَّزون عن المحلّيّين
مـن اإلشـكاالت التـي تواجهنـا ونحـن بصـدد الحديـث عـن
الكوزموبوليتانيـة ذات البعـد األيديولوجـي؛ كقولنـا «الرجـل
العالمـي» أن هـذا المدلـول ملتبـس إلـى َحـ ٍّد ما ولـه حمولة
سياسـيّة ،ألنه ال يالئـم فكرة المواطن العالمي ،وإن الشـخص
ّ
نشـك في وجود
الكوزموبوليتانـي هو شـخص غربـي؛ وعليه
تمركـز عرقـي مباشـر ،كمـا أن فكـرة الكوزموبوليتانيـة في
نظـر «دوريـن ميسـي» ،باإلضافـة إلـى أن فكـرة العولمـة
هـي فـي األسـاس تص ُّور لألمـور يتسـم بأنه أبيـض وخاص
بالعالـم الغربـي .إذ يتسـم الغربيـون فـي الغالـب بالتجوال
وبالقـدرة علـى تعميـم ّ
كل األشـكال التـي تختـرق الحـدود،
لذلـك ال تخلـو العولمـة أيضا ً مـن نزعـة للسـيطرة لها صلة
قو ّية بسـعي الغـرب إلـى تكريس قيمـه وتحريـض اآلخرين
على االعتـراف بفضـل اإلنسـان األوروبـي ودوره الخالَّق في
التاريـخ العالمي.
وعليـه ال يمكـن اعتبـار الكوزموبوليتانيـة كمـا يتص َّورهـا
البعـض تنحاز لـدى الغربيين ،وإنمـا يمكن اعتبارهـا جيوبا ً
ثقافيّـة غربيّـة بالدرجة األولـى ال تصل لبقيـة مواطني العالم
ّإل علـى سـبيل اإلذعان واالسـتهالك.
إن هـذه القـراءة األيديولوجيّـة للهو ّيـة اإلنسـانيّة جديرة بأن
تدفـع الباحـث فـي العالـم الثالث إلـى إعـادة النظـر في ما
الخاصـة ،فالسـؤال حـول الهو ّية قد
قـد تـؤول إليـه ثقافتـه
ّ
أضحى سـؤاال ً في مرحلـة العولمـة الحالية ،التـي ُينظر إليها
بوصفهـا محاولـة لبلـورة هو ّيـة كوزموبوليتانيـة ،هـي في
جوهرهـا هو ّيـة غربيّـة ُمعولمـة تقوم علـى أنقـاض هو ّيات
األمـم والقوميَّـات األخرى(.)4
وعلـى هـذا األسـاس يحـدث تعـارض بيـن مسـألة االنفتاح
علـى العالم ووجـود هيمنة عالميّـة غربيّة ،تتسـم بالرضا عن
الـذات( ،)5ومن َث َّم قد نشـك فـي أن الكوزموبوليتانيـة الغربيّة
ترتبـط بالكوزمولوجيـا الغربيّـة؛ وهـذا بالضبـط مـا تعنيه
العبـارة التـي تقـول :بـأن تصبـح مواطنـا ً عالميـا ً سـتؤدِّي
حتمـا ً إلـى توليـد النظـرة العالميّـة األخالقيّـة والفكر ّيـة
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الخاصـة بالغـرب؛ وهـذا يعنـي «بـأن التحديـث هنـا ليـس
ّ
وسـيلة للتَّقـارب واالندمـاج بيـن الشـعوب ،إنـه تبـ ٍّن لثقافة
الغـرب وآدابـه علـى َح ٍّد سـواء»(.)6
وفـي هـذا اإلطـار عمـل «جـون توملنسـون »Tomlinson
علـى اسـتعادة الكوزموبوليتانيـة كموقـف ثقافـي يمكـن
تعميمـه علـى معظـم المجتمعات.وهنـاك تشـكيك آخر حول
فكـرة «الكوزموبوليتانيـة» ينبـع مـن صميـم الفكـرة؛ أي
انتقـاد التجريبيـة وال ُممارسـة الثَّقافيّـة التي تقع في سـياق
محلّـي؛ وتبيَّـن ذلـك مـن خلال الـدالالت الشـائعة لفكـرة
الكوزموبوليتانيـة؛ فهـذه األخيـرة تنطـوي علـى درجـة من
التمييـز االجتماعي؛ أي وجـود تراتب في الهمـوم االجتماعيّة،
وفـي المجهـودات الالزمـة لتجـاوز المشـاكل اليوميـة .وهنا
يكمـن التناقض الحاصـل بيـن الكوزموبوليتانـي النموذجي
«سـاكن العاصمـة» ،وبيـن النَّمـط المحلّـي كمـا تصـ َّوره
«هانـرز» ،أي «سـاكن المـدن الصغيـرة» ،وقـد يـؤدِّي هـذا
التمييـز الثّقافـي إلـى تمييـز أخالقـي لـدى الفئتيـن ،لكـن
توميلسـون يـرى أن المشـكل أعقـد مـن ذلـك كوجـود توتر
ثقافـي  -سياسـي حقيقـي بيـن المنظـورات والمصالـح
الخاصـة بكلتـا النزعتيـن الكوزموبوليتانيـة والمحلّيّـة.
ّ
ّ
نزعة «عولمحليّة» أخالقيّة
يعتبـر «جـون تومليسـون  »Tomlinsonأن المواطـن
الكوزموبوليتانـي يحتـاج أوال ً إلـى إحسـاس فعلـي باالنتماء
إلى العالم األوسـع؛ وأن يكـون قادرا ً على معايشـة هو ّية غير
محـدَّدة بشـك ٍل كامل مـن الناحيـة المحلّيّة المباشـرة ،ولكن
يوحدنا
بشـكل حاسـم تلـك التـي تتبنَّى معنـى خاصـا ً بمـا ِّ
كبشـر ،وبالمخاطـر واالحتمـاالت المشـتركة ،وبمسـؤولياتنا
المشـتركة(*).
وعليـه يمكـن التفكيـر فـي أخالقيّـات محلّيّـة وأخالقيّـات
فالخاصيـة األساسـيّة
العنايـة العالميّـة بالبيئـة .وعليـه
ّ
للكوزموبوليتانيـة هـي اإلدراك القـوي للعالـم علـى أنـه
مـكان «ال يوجـد بـه آخـرون»( ،)7لكـن يقتضـي المواطـن
الكوزموبوليتانـي أن يكـون مل َّمـا ً بالتعدُّديـة المشـروعة
للثّقافـات البشـر ّية؛ وأن يكـون منفتحـا ً علـى االختلاف
الثّقافـي.
ومـن َثـ َّم يجـب رفـض الثنائيـة ال ُمتضـادَّة حـول نزعـة
الكوزموبوليتانيـة والنظر إليهـا بوصفها تعبيـرا ً عن التكامل
واالنسـجام الموجـود بيـن الثّقافـات المختلفـة.
التوجـه الكوزموبوليتانـي ليس نمطا ً مثاليـا ً تت ّم المقايضة
إن
ُّ
التوجـه المحلّـي ،فالشـخص قادر علـى أن يحيا
وبيـن
بينـه
ُّ
بصـورة أخالقيّـة وثقافيّـة علـى كال الصعيديـن العالمـي
والمحلّـي فـي الوقت نفسـه ،كمـا يمكـن للكوزموبوليتانيين
أن يقـ ّروا بميوالتهـم الثّقافيّـة ،وأن يقدروهـا ،وأن يتفاوضوا

كأنـدا ٍد مع المحلّيّين المسـتقلين اآلخرين ،لكنهم يسـتطيعون
التفكيـر في ما هـو أبعد من المسـتوى المحلّـي؛ وأن يدركوا
المصالـح العالميّـة المشـتركة ،واالنخـراط فـي عالقـة ذكية
مـن الحـوار مـع اآلخريـن الذيـن ينطلقـون مـن افتراضات
مختلفة بشـأن كيفيـة تعزيـز مصالحهـم الذاتية(.)8
لقـد ظهرت فكـرة العولمحلّيّة مع «روالند روبرسـتون» ،وهي
بديلـة عن فكرة العولمة؛ إذ يشـير إلى اسـتراتيجية للتسـويق
ال ُمص َّغـر الـذي يمكـن أن يرقى بما هـو جزئي ومعـزول إلى
دائـرة الكونيـة ،فعـوض العمل علـى فرض ما هـو كوني في
سـياق محلّـي خـاص يجـب مسـاعدة المحلّي علـى الخروج
مـن قوقعتـه باالنفتـاح علـى قضايـا الكـون .وهـذا مـا يدل
علـى أن مـا هـو كوني ومـا هـو محلّـي ال يوجـدان كأقطاب
ثقافيّـة ،وإنمـا كمبادئ متبادلـة النفاذ فيمـا بينها.
وعليـه تصبـح فكـرة الكوزموبوليتانيـة نوعـا ً مـن
«العولمحلّيّـة(*) األخالقيّـة» ،وتكمـن قيمـة هـذا المفهوم في
الجانـب التسـويقي؛ إذ إن «التنـ ُّوع يح ِّقـق مبيعـات» ،كمـا
ُيمثِّـل هذا المفهـوم رؤية ثقافيّة تسـعى إلى تسـويق الثّقافة
المحلّيّـة بالبحـث عـن موطـئ قـدم لهـا علـى المسـتوى
الكونـي.
الكوزموبوليتانيون بال كوزموبوليين!
يمكن التسـاؤل هنا علـى ما إذا كانـت ّ
الخاصة
كل المواصفات
ّ
بالنزعـة الكوزموبوليتانيـة هـي جديـرة بـأن تكـون كذلـك؟
وهـل يمكـن القـول إن فكـرة الكوزموبوليتانيـة هـي مجـ َّرد
طمـوح متواضـع نحو مـا هو ثقافـي؟ وهذا بالضبـط ما يثير
القلـق حيـال هـذه الفكـرة؛ فمع اقتـراب األلفيـة الثالثـة زاد
ؤسـس للنزعـة الكوزموبوليتانية؛ ومن َثـ َّم أصبحت
الدعـم ال ُم ِّ
عمليـة العولمـة مسـتعدة إلقرار ثقافـة عالميّة .وهـذا ما تؤكدِّ
عليـه لجنة الحوكمـة العالميّة ،لكـن النزعـة الكوزموبوليتانية
المؤسسـات الحكومية الدولية سـوف
إذا مـا ُبنيت من طـرف
َّ
ّ
تظـل ضعيفـة للغايـة؛ وإن كانـت هنالك موجـة صاعدة ضد
ال ُم َّ
نظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة؛ والتـي تمثِّـل الجوانـب
السياسـيّة ال ُمه ِّمـة التـي تدعـو إلـى عولمـة متفائلـة بفضل
التغييـر الثّقافـي علـى المسـتوى العملي بالخصـوص؛ وعليه
يتعيَّـن علينـا أن نصبـح كوزموبوليتانيين مـن دون أن يكون
هنـاك احتمـال لوجـود كوزموبوليز.
الالتوطين
يلغـي الالتوطين جميـع الروابـط الثّقافيّـة ال ُمحـدَّدة مكانيّا؛ً
وهذا ما يسـمح بإعـادة توطيـن عالميّة أوسـع نطاقـاً؛ وعليه
نـواح
تتحـ َّول النواحـي المحلّيّـة التـي نعيـش فيهـا إلـى
ٍ
«عولمحلّيّـة» ،أو مـا ُيسـ َّمى بالالتوطيـن الدنيـوي.
إن تجربـة الالتوطيـن قـد تحـدث خطـر التفاعـل الثّقافـي؛

وذلـك من خلال فقـدان الشـعور باألمـان الذي يلازم ُّ
تفكك
الروابـط بالمـكان؛ ممـا يـؤدِّي إلـى تقهقـر المجتمعـات
المتخيَّلـة مثـل :األمـة أو الجماعـة العرقيـة بـدال ً مـن النزعة
الكوزموبوليتانيـة(.)9
تسـعى فكـرة الالتوطيـن بوصفهـا نزعـة كوزموبوليتانيـة
دائمـا ً إلـى ّ
فـك القيـود الثّقافيّـة والجماليّة من خالل السـفر
والسـياحة ومـا إلى ذلـك من األنشـطة التي لها ُبعـد انفتاحي
علـى الهمـوم اإلنسـانيّة الكونيـة ،لكـن الثّقافـة الجمالية هي
مترسـخة فـي الممارسـات الثّقافيّـة
األكثـر انتشـاراً ،ألنهـا
ِّ
االسـتهالكيّة الشـعبيّة مثـل جوانـب كبيـرة مـن الثّقافـة
الشـبابية كموسـيقى الـراب»...؛ إذ إن ّ
َّ
كل ربـط بيـن ثقافتين
فيـه إغنـاء للثّقافـات ذاتهـا ،إنه يفضـي إلى إنجـازات ّ
خلقة
بفضـل التهجينـات الثّقافيّـة كتلك التـي أعطـت («الفالمنكو
 »Flamengoو«موسـيقي والـراي»)(.)10
إن تجربـة االسـتخدام الروتينـي للتقنيات اإلعالميّـة يجب أن
ُتعَـ ّد أحـد أهم مصـادر الالتوطيـن الثّقافـي وأكثرهـا توافراً،
وبإمـكان األشـخاص أن يصبحـوا كوزموبوليتانييـن فـي
الخاصـة بهم مـن خلال التعـ ُّرض ال ُمتك ِّرر
غـرف المعيشـة
ّ
ُّ
لالختلاف الثّقافـي والتذكـر المسـتم ّر للعالـم األوسـع فيمـا
وراء ناحيتهـم المحلّيّـة التـي يقطنون بهـا .وال يحصل الناس
علـى هـذه التجربة تعليميـاً؛ وإنما ببسـاطة على اعتبـار أنها
النمـط الطبيعـي لنتائـج وسـائل اإلعلام العالميّـة كالتلفـاز
واإلنترنـت الـذي حـ َّول العالم إلـى مجـ َّرد قرية كونيّـة دائمة
االتصال.
ِّ
ويؤكـد «جـون توملنسـون  »Tomlinsonأن المشـكالت
األخالقيّـة واالجتماعيّـة والسياسـ ّية قـد تـؤدِّي بشـك ٍل عـام
إلـى إيجـاد حلـول تكنولوجيّـة ،بحيـث يمكـن توظيـف هذه
األخيـرة للتخفيـف من حِ ـدَّة االختالف بيـن البلـدان ،فعوض
اسـتعمالها فـي التشـهير للعنـف وتطوير وسـائل ممارسـته
يجـب جعلها في خدمـة القضايـا اإلنسـانيّة الكونيـة كالرفع
مـن اإلنتاجيـة التي من شـأنها أن ترفـع المجاعة عـن العديد
مـن الـدول .إن التقنيـة ال ِّ
تفكـر وال تد ِّمـر مـن تلقـاء ذاتها،
فهـي منتوج إنسـاني عقلـي خالص ينبغـي توظيفـه لخدمة
اإلنسـان وجعلـه معـوال ً لهـدم النزعـات الدوغمائيـة ،ولنـزع
السـحري عـن العالم.
الطابـع ِّ
فـي هـذا اإلطار يقـول جـون غـاي حـول الفضـاء التخييلي
مـا يلـي« :تنبـع جاذبيـة يوتوبيـا المجتمـع االفتراضـي
السـحرية التـي نعزوهـا إلى
بشـك ٍل جزئـي مـن تلك القـوى ِّ
التكنولوجيـا» (.)11
لتوضيـح هـذه الفكـرة يمكـن القـول إن وسـائل اإلعلام
والتكنولوجيـا ح َّولـت العالـم إلـى عوالـم افتراضيّـة خيالية،
ومـن َث َّم لـم يعد الفـرد ُمحدَّدا داخـل موطن معيَّـن؛ إذ تعجز
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التكنولوجيـا عـن خلـق مجتمعـات جديـدة أو ّ
حـل مشـاكل
موغلـة فـي القـدم؛ فهـي تعمـل علـى تغييـر الشـروط التي
ُتـدار بهـا الصراعـات السياسـيّة واالجتماعيّـة.
وتتو َّقـف االسـتخدامات التـي ِّ
توظـف التقنيـات الجديـدة فيهـا
علـى طريقـة توزيـع السـلطة والوصـول إلـى المـوارد؛ وعلـى
مسـتوى التطـ ُّور الثّقافي واألخالقـي في المجتمـع .وإذا ما أردنا
الحـس العالمـي بالمشـاركة األخالقيّـة المطلوبة
تطبيـق قضيّة
ّ
مـن المواطـن الكوزموبوليتانـي يبدو مـن الواضح أنـه ال يمكن
توجهنـا أي إصالحـات تكنولوجيّـة .ومـا يمكـن أن تمنحه لنا
أن ِّ
وسـائل اإلعلام هو درجـة كبيرة مـن الوصـول إلـى العالم...
نسـتخلص مـن خلال مـا سـبق ذكـره أنـه يصعـب تقديم
أجوبـة ُمحـدَّدة عـن قـدرة الالتوطيـن الدنيـوي علـى خلـق
نزعـة كوزموبوليتانيـة؛ علـى الرغـم مـن تو ُّفـر مجموعة من
المصـادر ال ُمتن ِّوعـة للوعـي العالمـي واالنفتـاح علـى العالـم
بلهجاتـه وثقافاتـه المحلّيّة المختلفـة ،وهذا ما يجعـل النزعة
الكوزموبوليتانيـة احتماليـة ،ألن المجتمـع الكوزموبوليتانـي
َّ
يتشـكل فـي الضـرورة المدركة لمجتمـع المخاطر
يمكنـه أن
ا لعا لمي .
وتتجلَّـى طبيعـة هـذه االحتمالية في تلـك العوامـل الخبراتية
المرتبطـة بما هو أخالقي وجودي ،وهذه حسـب «توملنسـون
 »Tomlinsonقضيّـة محلّيّـة .وهـذا يحيـل علـى أن الحالـة
الوجوديـة العالميّـة هـي حالـة تراجيديـة؛ أي أن قدراتنـا
االجتماعيّـة والتكنولوجيّـة تعمـل علـى تمديـد العالقـات عبر

المسـافة ،والتـي قد تف َّوقت ببسـاطة علـى قدراتنـا األخالقيّة
التخييليـة ،ولكـن عندمـا ال يعمـل ّ
كل مـن العالمـي والمحلّي
بشـك ٍل جيـد؛ فـإن احتمـاالت الكوزموبوليتانية تبـدو مظلمة.
وعليـه مـن الممكـن إدراك النزعـة الكوزموبوليتانيـة بشـك ٍل
يختلـف عـن ذلـك الخـاص بااللتـزام األخالقي الصـارم الذي
يجهـد نفسـه مـن أجـل ربـط عالمنـا الحياتـي باآلخريـن
البعيديـن المع َّمميـن والمج َّرديـن والذيـن هـم جيراننـا
العالميـون.
إن احتماليــة الكوزموبوليتانيــة مســتمدَّة مــن بعــض
المصــادر الثّقافيّــة الحداثيّــة القو ّيــة؛ أي مــن ذلــك المزيــج
مــن الالتوطيــن والتجربــة الدنيو ّيــة التــي تجعــل العالــم
منفتحــا ً بصــورة متزايــدة ،باإلضافــة إلــى الدافــع لتحقيــق
الــذات فــي أنمــاط الحيــاة التــي هــي نفســها منفتحــة
توســعة .وبالنظــر إلــى هــذا فــإن
علــى التبادليــة ال ُم ِّ
ً
الحالــة الثّقافيّــة لالتوطيــن ليســت شــيئا ينظــر إليــه علــى
أنــه منفصــل عــن؛ أو مضــاد للحالــة األخالقيّــة اإلنســانيّة
األساســيّة؛ لكنهــا شــيء يتطــ َّور بالتــرادف ،حيــث إن
هــذه النزعــة الكوزموبوليتانيــة ال ُمتواضعــة وال ُمتح ِّفظــة
إلــى َح ـ ٍّد مــا قــد تكــون صرخــة غيــر بعيــدة مــن ال ُمثــل
األعلــى للمواطنــة العالميّــة ،لكــن ال يمكــن الجــزم بوجودهــا
مترســخة بشــك ٍل مطلــق فــي الحيــاة اليوميــة،
كممارســة
ِّ
فــي مجـ َّرد فكــرة حالمــة ُتجهضهــا الصراعــات السياسـيّة
والعســكر ّية بيــن الــدول.

هوامش:
(*)  -العولمـة  la mondialisationكمـا هـو متـداول
عبـارة عن مزيد مـن االنفتـاح والتح ُّرر الداخلـي للدولة،
وقـد تكـون سياسـيّة أو ثقافيّـة أو اقتصاديّـة إلـى غير
ذلـك مـن أنمـاط العولمـة ال ُمتعـدِّدة؛ حيـث بـرزت
العولمـة في البدايـة كنزعـة اقتصاديّة مرتبطـة بتدويل
اسـتهالك المنتوجـات ،لكنهـا أصبحت فيما بعد تشـمل
ّ
كل مجـاالت الحيـاة الثّقافيّـة والفكريّة بمـا فيها عولمة
القيـم وأنمـاط الحيـاة والفكر.
انظـر :سـيدي محمـد ولـد الديـب ،الدولـة وإشـكالية
المواطنـة ،قـراءة فـي مفهـوم المواطنـة العربيّـة ،دار
كنـوز المعرفـة العلميّـة للنشـر والتوزيـع ،الطبعـة
األولـى ،األردن ،2011 ،ص.69
1 - E.Kant, Fondements de la métaphysique
des mœurs p 159.
 - 2جون توملنسـون؛ العولمـة والثّقافـة؛ ترجمة إيهاب
عبـد الرحيـم؛ عالـم المعرفـة ،العـدد  ،354أغسـطس
 ،2008ص .248
(*)  -يعـود مفهـوم النمذجـة المثاليّـة la typologie
إلـى عالـم االجتمـاع األلمانـي «ماكـس فيبـر Max
 »weberالـذي اعتمـده كإجـراء منهجـي لفهـم التعدُّد
الموجـود فـي الواقـع مـن خلال وضـع نمـاذج مثالية
خاصـة في مقاربتـه لمفهـوم الفعـل االجتماعي
للفهـم ّ
ونظريتـه حـول الشـرعيّة والمشـروعيّة.
(*)  -نجـد هـذه الفكـرة حاضـرة بقـوة في الفلسـفة
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خاصـة فـي فكـر ماركـوس أوريليـوس
الرواقيـة،
ّ
أنتونيـوس ،الـذي يقـول فـي كتابـه التأمُّلات« :حيثما
يعيـش إنسـان ،يجـب باعتقـادي ،أن يعيـش كمواطـن
لمدينـة – العالـم .دع النـاس ينظروا إليك ،ويستشـهدوا
بـك كإنسـان يعمـل الصـواب ويعيـش وفـق قانـون
الطبيعـة ،فـإذا كانـوا ال يسـتطيعون تح ُّمل ذلـك ،دعهم
يذبحونـك ،ألن ذلـك أفضل مـن أن تعيش فـي حياتهم».
انظـر ديريـك هيتـر :تاريخ موجـز للمواطنيـة ،ترجمة:
آصـف ناصـر ومكـرم خليـل ،منشـورات دار السـاقي،
بيـروت ،2007 ،ص .68
 - 3جون توملنسـون؛ العولمـة والثّقافة ،مرجع سـابق،
ص.249
 - 4سـيدي محمـد ولـد الديـب ،الدولـة وإشـكالية
المواطنـة ،قـراءة فـي مفهـوم المواطنـة العربيّـة ،دار
كنـوز المعرفـة العلميـة للنشـر والتوزيـع ،الطبعـة
األولـى ،األردن ،2011 ،ص 68 :و.69
 - 5جـون توملنسـون؛ العولمـة والثّقافة مرجع سـابق،
ص .252
 - 6سـيدي محمـد ولـد الديـب ،الدولـة وإشـكالية
المواطنـة ،قراءة فـي مفهـوم المواطنة العربيّـة ،مرجع
سـابق ،ص .78
(*)  -يتحـدَّث الفيلسـوف الوجـودي جون بول سـارتر
عن فكرة مسـؤولية الشـخص تجاه نفسـه وتجـاه الغير
بنبـرة ذات نـزوع كونـي ،حيـث يقـول« :إذا عزمنـا أن
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نح ِّقـق وجودنـا أثناء صياغتنـا لصورتنـا المثالية ،فهذه
الصـورة قيمتهـا ليسـت وقفـا ً علينـا ،بـل هـي لجميع
ّ
ولـكل العصـر الـذي نعيـش فيـه .بهـذا تكون
النـاس،
مسـؤوليتنا أكثـر بكثير مما نظـن ،ألنها ُتلزم اإلنسـانيّة
جمعاء».
 انظـر جـون بـول سـارتر« :الوجوديّـة فلسـفةإنسـانية» ،ترجمـة حنـا دميـان ،دار بيـروت للطباعـة
والنشـر ،1959 ،ص .13
 - 7جـون توملنسـون؛ العولمـة والثّقافة مرجع سـابق،
ص.261
 - 8جـون توملنسـون؛ العولمـة والثّقافة مرجع سـابق،
؛ ص.262
(*)  -تشـتق كلمـة (العولمحلّيّـة) مـن لفـظ يابانـي
الخاصة
«دوتشـاكوكا» ،وتعنـي عيش المرء علـى األرض
ّ
به .
 - 9جـون توملنسـون؛ العولمـة والثّقافة مرجع سـابق،
ص.269
 - 10إدغـار مـوران؛ تربيّـة المسـتقبل ،ترجمـة عزيـز
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تاريخ

ً
ً
َّ
تقـدم اإلنسـان ّية؛
حاسـمة فـي
ومسـاهمة
تطـور حضـاري كبيـر،
شـكلت عامـل
ال مِـراء فـي أن الكتابـة قـد
ُّ
ُّ
()1
«ثـور العالـم» ،و«غ َّيـر شـكل الوعي اإلنسـاني أكثر من أي
اختراع آخـر» بإحداثه
يتع َّلـق األمـر باختـراع عظيـم َّ
ٍ
لـ«ثـورة ذهن ّيـة» حقيق ّيـة .لقـد كانـت الكتابـة بمثابـة الرافعـة األساسـ ّية للعلـم ،والسـبب الرئيسـي فـي
انفجـار المعـارف اإلنسـان ّية علـى امتـداد التاريـخ؛ بـل كانـت «الشـرط القبلـي لميلاد العلـم»( .)2ينطبـق هـذا
علـى الكتابـة ببلاد الرافديـن ،كمـا علـى الكتابـة األبجديّـة فـي بلاد اإلغريـق( .)3بفعلهـا أيضـا حدثـت تغ ُّيـرات
الم ِّ
تطوريّة
دشـنة لسـيرورة
ُّ
جذريّة في السياسـة واالقتصاد والدين .وبظهورها ظهرت «األشـياء الجديّة»(ُ )4
وتراكم ّيـة ونسـق ّية للمعرفـة.

الكتابة..

الشرط القبلي لميالد العلم
الحسن أسويق

ينطـوي موضوع الكتابة على أبعاد وإشـكاليّات ،والكالم فيه
يجـري على أنحـاء وجهـات ومناطق مختلفـة ،بحيث تجدنا
أمـام ُمقاربات ونظر ّيات ُمتعـدِّدة؛ تاريخيّـة وأنثروبولوجيّة
ولسـانيّة ،وتقاطعـات لجوانب تقنيّـة تهم تاريـخ المكتبات
ّ
الخـط ومهن النسـخ والنقل ...إلخ .ولسـنا
والكتـاب وفنون
ِّ
ّ
هاهنـا نهتـم بكل ذلـك ،حسـبنا أن نركز االهتمـام على بيان
ُّ
تشـكل النـواة األولى
خصائـص الفكـر المكتوب انطالقا ً من
للفكـر العلمـي ببلاد الرافديـن مـن خلال بيـان النتائـج
االجتماعيّـة والمعرفيّة ال ُمترتبة عـن اختراع الكتابة ،محاولين
رصـد بعـض أهم خصائـص العلـوم القديمة فـي مرحلة ما
قبـل اليونان.

خصائص العلم من خصائص الكتابة

يكتنـف ّ
كل محاولـة لتعريـف العلـم تعريفا ً جامعـا ً ومانعاً،
()5
كمـا عبَّـر عن ذلـك أندري بيشـو« ،لبـس سـيمونطيقي» .
وهـذا اللبـس يجعـل ّ
كل باحـث يتصـ َّور تطـ ُّور العلـم على
طريقتـه الخاصة؛ بيـد أن ث ّمـة «حقيقة» يـكاد ينعقد عليها
ّ
ويعضـون فيها
اإلجمـاع بيـن الباحثيـن فـي تاريخ العلـم،
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بضـرس قاطع ،هـي أن العلـم ،فـي تعريفه القاعـدي ،فكر
عقالنـي ُم َّ
نظـم و«معرفـة نسـقيّة» تقوم علـى مجموعة من
العمليَّـات الذهنيّة التـي بفعلها تتط َّور المعـارف ،كالتبويب
والتصنيـف والتحليـل والصورنة والتقييد ،وهـذه «العمليَّات
(كلّها) مـن طبيعـة كتابيّة»(.)6
معنـى هـذا أن ما ُيضفي علـى العلم طابعه النسـقي ال ُم َّ
نظم

هـو الكتابة .وعليه ،فإن تاريخ العلم لـم يبدأ ّإل مع ظهورها.
وفي هذا السـياق يقول إدموند هوسـرل« :ليـس للعلم وجود
موضوعـي ّإل بوجـود بيبليوغرافيـا ،كما أن العلم ال يكتسـب
وجـوده الخاص ّإل في شـكل أعمال مكتوبـة»( .)7وكما ذهب
إلـى ذلك هيغـل «إن التاريـخ الحقيقي والموضوعي لشـعب
من الشـعوب يبدأ عندما يصبـح تاريخا ً مكتوبـاً ،والحضارة
التي لـم تفلح في كتابة تاريخها الخـاص عاجزة عن التط ُّور
الثّقافـي»( .)8معنـى هذا أن «ظهـور ما نسـ ِّميه بـ«التاريخ»
كان وثيق الصلة بظهـور الكتابة»(.)9
ال مجـال إذن للحديث عن تاريخ للعلم قبـل ميالد الكتابة بما
هـي صناعة َّ
منظمـة ،وكلغة عالمـة و ُمقدَّسـة( ،)10بل وكعلم
فـي َح ِّد ذاتهـا( .)11وبفضـل الكتابة ت ّم الشـروع ،منذ األلفية
الرابعـة قبـل الميلاد ،في تخزيـن المعارف وإعـداد اللوائح
والتصنيفـات والجداول المحاسـباتية؛ وهـي عمليَّات مهَّدت
لما سـ ّماه جـاك غـودي بـ«العقـل الكتابـي» La raison -
 .graphiqueوبفضـل الكتابـة دائمـا ً تـم اكتسـاب القـدرة
علـى «التمارين الذهنيّة» ،بحيـث إن «الكتابـة ال ُمتميِّزة التي
ابتكرهـا السـومريون ،والتـي ط َّورهـا البابليون ،قـد َّ
مكنت
مـن اكتسـاب قوة خارقـة على ممارسـة هـذه التمارين التي
ُتعـ ّد أحد أسـرار الميكانيـزم الغريب لـ«الفكـر القديم» .كما
نمـت القـدرة على التحليـل ال ُمفضي إلى القـدرة على «بنينة
اإلدراك والوعي وفقا ً لنمط تحليلي»()12؛ ألن «التقاليد الشفو ّية
الخالصة دون العلم ،ال تسـمح بإمكانيـة التحليل أو المقارنة
أو أي بنيـان معرفـي ُمع َّمـق»( .)13وبفضل مـا ُتتيحه الكتابة
خاصـة «نما الوعـي بأسـباب المعرفة وبدور
مـن إمكانيات
ّ
المالحظـة المنتظمـة وتسـجيل المعلومات ،وتطـ ُّور التعبير
بواسـطة الحسـاب والجداول مـن أجل بناء هـذه المعلومات
بنا ًء اسـتدالليا ً
يتوخى المعرفـة ال ُم َّ
َّ
نظمة»(.)14

ميالد الكتابة ..االقتصاد والدولة

لـم يك ْن للكتابة أن تنشـأ وتتط َّور ّإل في كنـف دولة مركز ّية
قو ّيـة .وقد َّ
تأكـد تاريخيا ً أنه لم توجد ثقافـات مكتوبة بدون
فسـرة لظهـور
دولـة إذ إن مـن بيـن العوامـل الرئيسـية ال ُم ِّ
()15
الكتابة «اسـتجابتها النشـغاالت وهموم إدار ّية وسياسيّة» ،
َّ
شـكلت الكتابة أحد ُمق ِّومـات تف ُّوقها.
لدولـة
ال غرابـة إذن أن نجـد أغلب الباحثين ُيجمعون على أن اختراع
الكتابـة كان معاصرا ً لظهور البوادر األولى لنشـأة الدولة في
الحضـارات القديمة .إنهـا ،والحالة هذه ،نتـاج حضاري(،)16
ومق ِّوم أساسـي للدولـة .وبعبارة أخرى ،فـإن انبثاق الكتابة
جـاء كاسـتجابة لحاجيات فرضتها درجـة النمو االقتصادي.
يتجسـد في
أي أنـه لـم يك ْن لتظهـر ّإل في سـياق حضاري
َّ
عِـدّة مظاهـر من التطـ ُّور العـام ،و«لم يك ْن لها أن تتماسـك
وتسـتمر في بداياتها َّ
الهشـة لـوال وجود بنية سياسـيّة ذات
مواصفـات ُمحدَّدة اقتصاد ّيا ً ودينيّاً ،أال وهي المدينة – الدولة
تتجسـد مظاهر هذا التط ُّور الحضاري
بجميع مق ِّوماتها»(.)17
َّ
العـام ،التـي انبثقت الكتابة فـي كنفه ،في مجـاالت الفالحة
و َفـ ّن صناعة الخزف ،والهندسـة (بناء المنـازل ذات األعمدة
مـرة) ،وانتعاش أنشـطة الري وتربية الماشـية
األربعـة أل َّول ّ
فـي ظِ ّل ظروف مناخيّة مسـاعدة على االسـتقرار.
إن ميلاد الكتابة إذن كان يتطلَّب درجة مـن النمو واالزدهار
والغنـى؛ ففـي «حوالي نهاية األلفية الرابعـة قبل الميالد كان
علـى بالد الرافدين ،بلاد الطمي والتربة الدسـمة والخصيبة
الغنيّـة بموقعهـا ومواردهـا وسـاكنتها العاملـة وال ُمتط ِّورة
ّ
بـكل زراعتهـا الضخمـة
ثقافيّـاً ،ووفـرة فائـض إنتاجهـا
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للحبـوب والقطانـي وتربيتها الكثيفـة للماشـية ،كان عليها
أن تتعامـل مـع جيرانهـا لتجلـب منهـم مـا ال تتو َّفـر عليه
مثل خشـب البنـاء واألثـاث والحجـر والمعادن ،فقـد كانت
َّ
ومنظمة داخليا ً وذات مسـتوى
هـذه الحضـارة غنيّة وقو ّيـة
ّ
الـكل ،ولكنها
معاشـي رفيع ،مزدهـرة يحترمها ويخشـاها
الح ّرة علـى جيرانها القريبين
كانـت كذلك منفتحـة تجارتها ُ
والبعيديـن»( .)18وغني عن البيان أنـه موازاة مع هذه النهضة
االقتصاد ّيـة ببالد الرافدين نشـأت الحاجـة لضبط المبادالت
التجار ّيـة وتدبير تراكم الثروات بواسـطة نظام محاسـباتي
غـدا ضروريـا ً
ُّ
للتحكم في ثـروة تفيض عـن الالزم.
لقـد كانت الحاجة إلى الكتابة حاجة ضرور ّية ،وال غنى عنها،
للقيام بوظائف اإلدارة السياسيّة واالقتصاد ّية وتسيير شؤون
الدولـة عامـة .وهذا مـا تح َّقـق ببلاد الرافدين إبـان التقاء
السـومريين واألكادييـن فـي القسـم الجنوبي مـن المنطقة
حوالـي األلفيـة الرابعة قبل الميلاد على أكثـر تقدير .هكذا
«اسـتطاعت الدولة السـومرية تطويـر تجـارة دوليّة ،وخلق
شـبكة من العالقات الدوليّة عمادهـا التواصل المكتوب .ومن
ث ّمـة أصبحت اللّغة األكاد ّية لغة الدبلوماسـيّة»( .)19وفي هذا
الصـدد يقول هنـري جون مارتـان إنه «ال مجـال لنفي
كـون أن الكتابة قد تط َّورت ببالد سـومر
من أجل أن تسـتجيب،

أوال ً وقبل ّ
كل شـيء ،لضرورات جديـدة ذات طابع اقتصادي
بشـك ٍل خاص ،فـي مرحلـة عرفت نمـو الثروات التـي ()...
فرضـت التو ُّفر على نظام للمحاسـبة»(.)20
ث ّمـة إذن عالقة ارتباط وثيق بين الكتابة والحضارة والمعرفة
العلمية؛ فبدون معارف رياضية ،يتساءل «والترف .راينكي»:
«كيـف يمكـن تص ُّور تشـييد وإدارة المـدن الكبيـرة ؟»(،)21
وبـدون َحـ ٍّد أدنى مـن المعـارف الفلكيّة ،كيـف كان يمكن
ممارسة المالحة؟».
يتضح ،بااللتفات إلى ما سـبق ،أن الكتابـة والمعرفة العلميّة
إلى جانـب كونهما عاملين للتط ُّور الحضـاري ،فهما مطلبان
مـن إفـراز الحضارة التي مـن أبرز مق ِّوماتهـا الدولة القو ّية.
وإِنْ كان صحيحـا ً أن َفـ ّن الكتابـة لـم يت ّم اختراعـه في ّ
كل
األماكـن التـي تطـ َّورت فيهـا مجتمعـات الدولـة بملوكهـا
ورهبانهـا وجزياتهـا ،فإنـه لم يك ْن مع ذلـك أن يظهر ّإل في
وسـط كهـذا .وبعبارة أخـرى ،إن ميالد الكتابـة كان يتطلَّب
درجـة من النمو والرغد والرفاه «فإذا أمعنا النظر ،سـنالحظ
تخص
أن فعـل الكتابـة ،مهمـا يكنْ ،ليـس ظاهـرة جوهرية
ّ
طبيعتنـا كبشـر مثـل البصـر أو األكل ،بـل هـي مثلها مثل
كل ما أضافه البشـر شـيئا ً
ال َفـ ّن أو الطبـخ ،فعل ثقافي مثل ّ
فشـيئا ً إلى طبيعتهم كي يعيشـوا بشـك ٍل أفضـل»( .)22وهذا
لـم يكـ ْن ممكنـا ً ّإل ألن الكتابـة قـد سـاهمت إلى َحـ ٍّد بعيد
فـي تطوير وإنعـاش «االقتصاد القديـم» وعقلنتـه؛ ألن ث ّمة
تالزما ً بين ««العقالنيّة الكتابيّـة» و«العقالنيّة االقتصاد ّية»».
وهـذا يعنـي ،بعبـارة أخـرى ،تجـاوز «االقتصاد الشـفوي»
نظـرا ً لمحدوديته ،وذلك من خالل ضبـط العمليَّات التجارية
وتجميـع الثـروات وتنظيـم اإلنتـاج وضبط عمليَّـات تحويل
األراضي وإثبـات الملكية( .)23هكذا إذن تتع َّزز سـلطة الدولة
اقتصاد ّيـاً ،كما تتعـ َّزز سياسـيّا ً أيضا ً من خالل «التسـجيل
والتصنيف للمواليد ،واألموات ،وأسـماء األشـخاص ،وإحصاء
القبائـل واألراضـي والمبـادالت واألثمنـة والجرائـم ...إلخ».
كمـا أنه مـن الواضـح ،وكما عبَّر عـن ذلك جاك غـودي ،أن
«تبنِّي أشـكا ٍل تواصليّـة مكتوبة كان شـرطا ً ضمنيا ً لتط ُّور
الـدول ذات االمتـدادات الواسـعة ،ولتطـ ُّور أنظمـة الحكم
األكثـر تجريـداً»()24؛ ألنه «فـي مجال العالقات الشـخصيّة
والمباشـرة ،لسـنا في حاجـة البتة إلـى الكتابة».

التأثيرات االجتماع ّية والفكريّة للكتابة

التأثيـرات االجتماعيّـة :مع ميالد الكتابة طـرأت على البنية
االجتماعيّـة تحـ ُّوالت جوهر ّيـة سـاهمت فيها ،إلـى جانب
تغ ُّيـر أدوات وأنمـاط التواصـل ،ظاهـرة البيروقراطيّـة.
لكـن أ ّيـة عالقة بيـن الكتابـة والبيروقراطيّة؟ ُيعَـ ّد ماكس
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فيبـر أول َمـ ْن َمنَـحَ لمفهـوم البيروقراطيّـة مضمونـا ً علميّا ً
محـدَّدا ً ودقيقـاً؛ ويقصـد بهـا ذلـك «التنظيـم العـام الذي
يتميَّـز بغلبـة القواعـد واإلجراءات التـي ُتمـا َرس من طرف
َّ
مؤسسية
موظفين ُم ِّ
ختصين اسـتجابة لمقتضيات وإكراهات َّ
َّ
الموظفين يطبقون
تتجـاوز االعتبـارات الفرد ّيـة ،بحيـث إن
القواعـد دون مناقشـة األهداف واألسـباب التـي تنبني عليها
تلـك األهـداف؛ وعليهـم إثبـات حيادهم وتجاهـل مصالحهم
الخاصة لصالـح المنفعة العا ّمة»()25؛ و ُيعدِّد ماكس فيبر ِعدّة
ّ
ً
خصائـص للتنظيمات البيروقراطيّةُ ،مشـيرا إلـى أن من أه ّم
تلـك الخصائص «تسـيير الشـؤون العا ّمـة بنا ًء علـى قاعدة
الوثائق المكتوبة»( .)26وحسب األنثروبولوجي اإلنجليزي جاك
غـودي ،فـإن العديد من الخصائـص األخـرى للبيروقراطيّة،
كمـا يحدِّدها ماكس فيبر ،ترتبط كلّهـا بالكتابة ،كاالختبارات
الخاصـة بالتوظيف فـي العمل .أي
الكتابيّـة «الموضوعيّـة»
ّ
تلـك االختبـارات التي تسـمح باختبار قدرة ال ُم َّ
رشـحين على
ُّ
التحكـم فـي األدوات األساسـ ّية للتواصل اإلداري كالرسـائل
()27
والملفـات والتقاريـر  ،بحيـث أصبحت إمكانيـات الضبط
والمراقبة أكثر نجاعة مـع التقنيات الكتابيّة لعملية التواصل.
لقـد َّ
مكـن اسـتعمال الكتابـة مـن تجـاوز العالقـات
الشـخصيّة المباشـرة ،حيث ال حاجـة للكتابة .وفـي ارتباط
مـع البعـد القانونـي لظاهـرة الكتابة فقـد «لعـب «التقييد
 »l’enregistrementدورا ً كبيـرا ً فـي تعويـض مـا ُيسـ َّمى
بميثاق الثِّقة الشـفوي ،كما ع َّوضت مسـألة الشـهود»( .)28أي
تعويض المشـاكل التي ُتعَـ ّد من المعيقات ُ
الكبرى للتسـيير
اإلداري فـي الدول التي بـدون كتابة .وهكذا أصبحت الوثيقة
المكتوبـة هي التـي تلعـب دور الدليل والضمانة ،سـواء في
ّ
بـكل أنواعها .بعبارة أخرى ،إن
عمليَّـات الملكية أو المبادالت
اسـتعمال الكتابة قد سـهَّل مجموعة من المهـام اإلدار ّية ،كما
طـ َّور إمكانيـة تخزيـن المعلومـات .وبنا ًء على هذا نسـتنتج
أن غيـاب الكتابـة يح ّد بالضـرورة من فعاليـة الدولة.
وبالجملة ،فـإن الكتابة ببالد الرافدين قد «سـمحت بإمكانية
ُّ
التحكـم اقتصاد ّيا ً وسياسـيّا ً وإدار ّياً» ،حيث يمكن أن نتحدَّث
عن «االستعمال البيروقراطي األول للكتابة».
التأثيـرات الفكر ّيـة :لقد صـار من الثابـت إذن أن الكتابة قد
َّأثـرت إلـى َحـ ٍّد كبير في تقـدُّم المعرفـة اإلنسـانيّة ،وإنتاج
مختلـف المعـارف والعلـوم ،لكـن هـذا التأثيـر ال يبـدأ مع
المرحلـة اليونانيـة كمـا ُيعتقـد عـاد ًة؛ بل يرجع إلـى تاريخ
ظهـور الكتابـة ببالد الرافديـن ومصرُ .ي ِّ
وضـح جاك غودي،
فـي هذا الصـدد أنه عندما يتـ ّم الحديث عـن دور الكتابة في
تطـ ُّور المعرفـة اإلنسـانيّة ،ينصـرف االهتمام مباشـرة إلى

اليونـان ،والحال أن تأثيـرات الكتابة على العمليَّـات الذهنيّة
ينطبـق بشـك ٍل خاص على بالد الرافديـن ومصر .لكن غودي
مـع ذلـكُ ،يق ّر بـأن أنظمـة الكتابـة القديمـة كالمسـمارية
والهيروغليفيـة «لـم تكـ ْن على المسـتوى نفسـه مـع نظام
األبجد ّيـة { }...رغـم كونهما ،وإن في حـدود ُمعيَّنة ،قد أديتا
األدوار نفسـها والغايات»( .)29وإذا كان مـن ال ُم َّ
ؤكد أن أنظمة
الكتابـة الماقبـل – أبجد ّيـة كان لها كبير األثـر على «تنظيم
الحيـاة االجتماعيّة كما على أنظمة المعرفة» ،فإنها سـاهمت،
بالقـدر نفسـه ،فـي تطويـر أشـكال جديـدة مـن العمليَّات
الصور ّيـة والمنطقيّـة» ال ُمجـ َّردة .ونتيجـة لذلـك ،سـتظهر
أنمـاط عقالنيّة وعلميّة للتفكير ال ُمج َّرد ،سـيما وأن الكتابة قد
أصبحت كـ«ذاكرة خارجيـة» تلعب دور «تخزين المعارف»؛
األمـر يتعلَّـق بـ«سـيرورة تراكميّة هي التـي َّ
مكنت من خلق
«علـوم ُم َّ
ركبـة» .وهكـذا صـارت الكتابـة «تلعـب وظيفتين
تتيسـر عملية
أساسـيتين :وظيفـة التخزين للمعلومة ،وبذلك َّ
تتيسـر عمليـات التقييد
التواصـل عبـر الزمان والمكان ،كما َّ
والحفـظ والتوثيـق؛ ومـن جهة أخـرى ،وظيفـة االنتقال من
السـمعي إلى البصـري بما يسـمح بمعالجة جديـدة وإعادة
الترتيـب وتصحيـح العبـارة»؛ كمـا أن «التسـجيل الكتابـي
للـكالم قـد َّ
مكـن  ،وبوضـوح ،مـن فصـل الكلمـات بعضها
ُّ
والتحكم فـي نظامهـا ،وبفعل ذلك
عـن بعـض ،واللعب بهـا
ظهرت أشـكال للقيـاس في عمليَّـات االسـتدالل» ،كالمنطق
والرياضيات والفلسفة والعلوم؛ إن «تط ُّور الرياضيات البابلية
كان مشـروطا ً بتط ُّور مسـبق لنظام كتابي» .والشـيء نفسه
ُيقـال عن «المنطـق الرمزي والجبـر( ،)...حيث لـم يك ْن من
الممكـن تصـ ُّور وجودهما دون وجـود مسـبق للكتابة» .إلى
جانـب هذا «ظهـرت خلال المرحلـة البابلية تقييـدات ته ّم
الخاصة بطلوع الشـمس والقمر،
المسـح العقاري واللوائـح
ّ
وهـي اللوائـح التـي َّ
ُّ
مكنـت مـن ظهـور علـم فلـك توقعي
حقيقي» (.)30

خصائص العلم الرافدي

علـم الجداول :يعتبر ج .غـودي أن الالئحة ،إلى جانب دورها
التنظيمـي علـى الصعيديـن االقتصـادي واالجتماعـي« ،قد
أحدثـت ثـورة حقيقية في سـيرورة البنـاء المفاهيمي» ،كما
لعبـت دورا ً ف َّعاال ً فـي حفظ المعلومات ومراكمتها وتسـجيل
الظواهـر المالحظة ،الشـيء الذي نتج عنه ظهور ما ُيسـ ِّميه
صاحبنـا بـ«علـوم المالحظـة» .وكمـا ُي ِّ
ذكرنـا بذلـك روني
السـمات األساسـيّة للفكـر الرافدي،
تاتـون ،فإنـه من بيـن ِّ
()31
مـا ُيسـ َّمى عـاد ًة بـ«علـم اللوائـح» ؛ هي لوائـح وجداول
لتنظيـم المعرفة ،بحيث إن وضع الالئحة هو بمثابة سـيرورة
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معرفيّـة ،و«تخطيط للفعل» .وبهـذا المعنى فـ«الجدول ليس
«نـص مرجعي
مجـ َّرد تسـجيل فونوغرافي للـكالم»؛ بل إنه
ّ
في َحـ ِّد ذاته».
لقـد كانت االسـتعماالت األولـى للكتابة إذن في شـكل لوائح
ً
اسـتجابة لحاجات الدولة االقتصاد ّية والمحاسباتيّة،
وجداول
ولمـا يقتضيـه «تنظيـم دولتـي ُمع َّقـد و ُمتشـابك» في ظِ ّل
نمـو اقتصـادي وتجـاري وحضـاري علـى عهد اآلشـوريين
خاصة إمـا بالمبيعات
والبابلييـن .وهـذه اللوائح والجـداول
ّ
والمقتنيـات أو بالمواليـد والوفيَّـات أو باألنسـاب أو بالعقود
والمشـارطات أو بالغنائـم والقرابيـن والمراقبـات الفلكيّـة
واألحـكام القضائيّـة ....إلخ .وقـد كان ُيسـتعمل بعض هذه
الجـداول في المـدارس ألداء وظيفـة تعليميّة».
بااللتفات إلى ما سـبق ،يتضـح أن اللوائح والجداول نشـاط
معرفـي /ذهني ُيتيح «إمكانيّات التحليـل والتقطيع ....إلخ».
يتوصل عقل اإلنسـان إلى
كما أنها وسـيلة بفضلهـا وبفعلها
َّ
ً
ُّ
التحكـم فـي الواقع عمليّـا ً ونظر ّيـا .وهي عمليَّات سـاهمت
بشـك ٍل حاسـم فـي «تحويـل السـيرورات الذهنيّـة وتنظيم
األنسـاق المعرفيّة» ،وذلك بفضل «عمليَّـات الصورنة» .وبنا ًء
عليـه ،فـإن الكتابة تتجاوز كونهـا مج َّرد «قـدرة تقنيّة» إلى
كونها «قـدرة عقليّة».
ً
ً
لقـد «أفرزت الكتابة وعيا كبيرا بالصور والصورنة .كما كانت
األسـاس ّ
لكل التط ُّورات ُ
الكبرى فـي الميادين ال َفنّيّة والعلميّة
فضلا عـن أنهـا ُت ِّ
ً
مكن مـن معالجـة أكثر
بشـك ٍل خـاص»،
دقـة للمعرفـة المتداولة ،والفصـل بين اللوغوس والدوكسـا،
والنفـاذ بشـك ٍل أكثر عمقـا ً إلـى «الحقيقة» .وهذه الوسـائل
هـي التي فتحت الطريق نحو التسـجيل والتحليل النسـقيين
للمعطيـات ال ُمسـتع َملة في الجـداول الفلكيّة عنـد البابليين،
وفـي مبرهنات الهندسـة األوقليديـة ،وكذا صورنة األشـكال
التصنيفية».

علم الحاج ّيات العمل ّية

يقـول بوطيـرو« :حيـن نتحـدَّث عـن «علـم» ال نعتمـد في
مرجعيتنـا علـى مفهومنـا الحالـي لكلمـة «علـم» ،وال حتى
مفهـوم اليونانييـن ،بمـا أن الرافدييـن لـم يكونـوا يعرفون
ال المفاهيـم ال ُمجـ َّردة بحصـر المعنـى ،وال «القوانيـن» وال
«المبـادئ الشـاملة» ،كمـا أن مبـدأ «المعرفة ألجـل المعرفة
«كان مجهـوال ً عندهـم؛ لقـد كان مبدؤهـم« :المعرفـة ألجـل
العمـل» « :المعرفـة  -العمـل»( .)32ومعنى هـذا أن العلم كان
ظاهـرة اجتماعيّة .وفـي هذا يقول والتـر ف .رينكي« :نعني
بالعلـم هاهنـا ذلك النمط الخـاص للنشـاط االجتماعي الذي
خاصة تترتـب عنها نتائج
يسـتدعي اسـتعمال عُـدَّة وأدوات ّ
126

السنة الحادية عشرة  -العـدد  125مارس 2018

ُت ِّ
مكـن مـن تطويـر فائـدة وفعاليّة العالقـات بين اإلنسـان
ومحيطـه المـادي واالجتماعـي»( .)33لقـد وضـع البابليـون
«أنظمـة حسـابيّة ُمه ِّمة ،ووضعوا جـداول رياضيّة ،كجداول
الضرب والقسمة والجذور واللوغاريتمية ،لكن دون أن ُيقيموا
برهانـا ً رياضيّـا ً عاماً».
الشـيء نفسـه ينطبق على علـم الفلك ،حيث يبـدو الهاجس
العملـي النفعـي  ،بالمعنـى الواسـع للكلمة ،أكثـر وضوحاً؛
يقـول بوطيـرو ُمتحدِّثـا ً عـن الرافديين دائماً« :مـن الواضح
جـدا ً أنهم كانـوا مراقبين كبـاراً ،ففي رسـائلهم { }...جمعوا
عشـرات اآلالف مـن الظواهر ،وسـعوا إلى تجميعهـا ،ترتيبا ً
وتصنيفـاً ،ليـس بدافع متعـة «الجمع» ،إنما مـن أجل فهمها
العتقادهـم أن مقارنة األشـياء ِّ
يوضح طبيعتهـا»( .)34إن علم
ّ
يحتل مكانـة مرموقة على
الفلـك ،كأقدم علـم طبيعـي ،كان
أسـاس الفائـدة العمليّة التي كان يمثِّلها بالنسـبة لممارسـة
نجمـون إلـى جـداول تصـف حركة
التنجيـم ،إذ يحتـاج ال ُم ِّ
األجرام السـماو ّية وموقع ّ
كل واحد بالنسـبة لألجرام األخرى،
لكـي يبنـوا عليهـا قراءاتهـم وتنبؤاتهـم للمسـتقبل ،بـل إن
والتوسـع
تخطيـط الدولـة فـي شـؤون الزراعـة والتجـارة
ُّ
والحـرب ،وغيـر ذلـك مـن األنشـطة الحيو ّيـة ،كان يعتمـد
علـى اسـتغالل هـذه الجـداول ،للتنبـؤ باألزمـات والكوارث
وأحـوال الطقـس ،وللتصـ ُّرف المناسـب على ضوئهـا ،كما
َّ
الحـكام يتو َّقفـون عليها للتهيؤ السـتقبال مـا يمكن ان
كان
()35
َّ
بـ«علم
يطرأ على أحوالهم الشخصيّة» وكــأن األمر يتعلق
ٍ
ُمقـدَّس»( ،)36علمـا ً بـأن ث ّمـة ،كمـا ُت ِّ
ذكرنا مارغريـت روتن
ً
مماثلـة بيـن السـماء واألرض في العلـوم القديمة.
بذلـك،
ومهمـا يكـ ْن من أمـر ،فإن «علـم الفلك البابلـي ،رغم طابعه
ال ُمتقدِّم َظ ّل ،قبل ّ
كل شـيء ،مرتبطا ً بديانة تنجيميّة ،والكتبة
الحظة لحسـاب الملـوك { }...نجحوا في
الذيـن تكلَّفـوا بال ُم َ
اكتسـاب معرفـة دقيقـة ببعـض الظواهـر؛ لكنهـم َظلَّـوا
كحسـابيين ولم ينشـغلوا أبدا ً بإنشـاء نموذج هندسـي»(.)37
إن الطابـع العملـي – النفعـي للعلوم القديمـة ال ينفي ،بأي
حـا ٍل مـن األحـوالُ ،بعدها التجريـدي؛ رغم أن هـذا التجريد
بقـي فـي حـدوده الدنيا .يقـول هنري جـون مارتـان« :إن
ظهـور الكتابـة كان مرتبطـا ً عندهـم (الرافدييـن) بضرورة
تطويـر قدراتهم الحسـابيّة .وفي هـذا لم ينتهـوا ،رغم ذلك،
إلـى التعميـم والتجريـد» .ومـع ذلـك ،فقـد كانـت لديهـم
«مزايـا ذهنيّـة ربمـا جعلتهم أكثـر ميالً لمواجهة مشـاكلهم
بنظـر ٍة حـادة ،ال أتـردَّد في تسـ ِّميتها «عقالنيّـة»»( )38يقول
بوتيـرو .وبهـذا المعنـى ليسـت العقالنيّـة خاصيّـة للفكـر
الحديـث ،فحسـب ،كما شـاع ذلـك ،بـل «إن ّ
كل المجتمعات

عقالنيّـة»( .)39ومنـذ ليفـي سـتراوس على األ َ ّ
قـل عند صدور
ّ
«لكل
توحش» فقد بيَّـن األنثروبولوجيون أن
كتابـه «الفكر ال ُم ِّ
ً
المجتمعـات ال ُمسـ َّماة «بدائيّـة» متونا من المعـارف النباتيّة
والطبيّـة والحيوانيّة والتقنيّة ،إلخ ...والتـي ال يمكن اختزالها
فـي مجـ َّرد معتقـدات أسـطور ّية»( ،)40مما يعنـي أن العقل
ليـس ابتـكارا ً يونانيّـا ً مفاجئـاً؛ إن العقالنيّة ،بهـذا المعنى،
ال تنفصـل عـن الميتافيزيقـا .وفـي هـذا الصدد ُيـو ِرد جاك
غودي تعريـف وارتوفسـكي للميتافيزيقـا« :إن الميتافيزيقا
هـي ممارسـة العقالنيّـة في شـكلها النظري السـامي»(.)41

وحاصـل القـول إنـه بظهـور الكتابـة ببلاد الرافديـن ،في
األلفيـة الرابعـة قبل الميلاد ،ظهـر «العلم الرافـدي» ،الذي
ً
صـرح حضاري غير مسـبوق.
رافعـة أساسـيّة النبثاق
كان
ٍ
ً
ً
لقـد كان ذلـك ممكنـا نظـرا للمنطـق الداخلي للكتابـة ،وما
تتيحـه من إمكانيّات التجريد واالسـتدالل ،وعمليَّات الصورنة
والبنينـة المنطقيّـة ،لكـن «العلـم الرافدي» ،وإِنْ سـاهم الى
َحـ ٍّد بعيد في «عقلنـة السـيرورات المعرفيّة» ،فإنـه لم يبلغ
درجـة العلـم البرهاني ،كما تح َّقـق ذلك مع العلـم اليوناني؛
َ
وظ ّ
ـل مرتبطـا ً بغايات نفعيّـة عمليّة.
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«إن ما يُ َ
المع ِّلمون-
فتقد في تدريس الكتابة اليوم ،في رأيي ،فكرة الجمال في الفعل والشكل .لقد َّ
طور ُ
الكتبة ،منذ عصر النهضة إلى حدود القرن التاسـع عشـر ،نماذجهم التعليمية من خالل العمل الجمالي
المستن ِدة في جوهرها إلى هذا «اإلرث» ،تُدرِّس الكتابة
والوظيفي ،في حين أن نماذجنا التعليمية الحاليةُ ،
للمتع ِّلمين،
يتـم إهمـال التقنيات
بشـكل مفـرغ مـن أي حمولـة جماليـةّ :
ٍ
ّ
وتشـوه أبعادهـا .لكن ،بالنسـبة ُ
جـد حساسـة :عايشـت عـن قـرب تجارب أطفـال كانوا مفتونيـن لرؤية حروف
يمكـن لهـذه األبعـاد أن تكـون ّ
تو َّلدت من ثنايا قلم َّ
تم إمالؤها عليهم.
خطاط وشغوفين بالتمارين الرسم ّية التي ّ
نموذجي الكتابة اللذين تبنتهما وزارة التربية الوطنية الفرنسية مع األنواع التاريخية (المختلفة
تم تكييف
ّ
ّ
ِّ
الموثقين اإليطاليين لعصر النهضة من جهة ،والمخطوطة اإلنجليزية لبداية القرن
والمتمايزة) :كتابات ُ
المرتبطة في أصلها
التاسـع عشـر من جه ٍة أخرى .تكمن المفارقة في أنه لم ّ
يتم اسـتبدال هذه النماذجُ ،
بأداة قديمة (ريشة اإلوزة) بعجافها وامتالئها ،بكتابة تتماشى مع أدوات اليوم التي تُنت ِج بين أيدينا أشكا ًال
تنوعة للغاية ،وبعيدة ّ
كل ال ُبعد عن مراجعات الماضي»( .مارك سميث)
ُم ِّ

كيف تع َّلمنا الكتابة؟

انتقال المعارف عبر التاريخ
هيوغو ألبانديا
ترجمة :خديجة حلفاوي
كيـف انتقلـت الكتابـة منـذ اختراعهـا مـن جيـ ٍل آلخـر؟
تسـاعدنا األركيولوجيـا علـى تت ُّبع مسـار انتقـال المعارف
التقنيّـة وال َفنّيّـة عبـر التاريخ اإلنسـاني .في بلاد الرافدين
( ِب َ
لاد َمـا َبيْن د ِْجلَـة َوالْ ُف َرات « َمـا َبيْن النَّ ْه َر ْيـن») ،ألفيتان
من ميالد المسـيحُ ،و ِجـدت بعض القطـع الصغيرة تحتوي
علـى رموز مسـمارية تمأل ثغـرات جدران بعـض المنازل.
يتعلَّـق األمـر بمجموعة مـن الكتابـات القصيرة والبسـيطة
علـى قطع من الطيـن ،الفاسـد وال ُم َع ّد للرمـي ،التي أعادت
الحيـاة إلى أقسـام ُمتصدِّعة (من التاريخ اإلنسـاني) وصلت
إلـى علماء اآلثـار .كان األمـر بمثابة موردا ً لتماريـن الكتابة
بالنسـبة للكتبة :فوق قطعة مـن الطين ،كتبوا بعض األحرف
المسـمارية قبل محوهـا وإعـادة كتابتهـا .إن الكتابة ،بهذا
المعنـى ،فعـل تعلَّمناه قبل آالف السـنين.
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رسم الكلمات
ظهـرت الكتابـة قبل  3300سـنة مـن ميالد المسـيح ،بين
نهـري دجلة والفـرات .تمت طباعة أشـكال مسـمارية على
الطيـن؛ مـورد ُمتو ِّفـر بكثـرة في بالد مـا بيـن النهرين .ت ّم
اسـتهالل هذه الكتابة المسـمارية بسلسـلة من الرسـومات
التوضيحيـة التي ُتمثِّل الكلمات :ت ّم رسـم األسـماك من أجل
قول األسـماك ،دائـرة داخلها صليـب لقول األغنـام ...لتعلُّم
الكتابـة كان الزما ً تعلُّم الرسـم.
دائمـا ً فـي بلاد مـا بيـن النهريـن كان الكتبـة يمارسـون
الكتابـة التصويريـة علـى قطع الطيـن ،كما سيسـتعملون
عالمات مسـمارية الحقـاً .بفضل هذا المورد سـيت ّم االنتقال
من الصـور التوضيحيـة إلى الكتابـة األبجد ّية .فـي الواقع،
يسـتغرق رسـم المنحنيـات وقتا ً
ً
طويلا ،فضالً عـن كونها

فعالً ليس بالهين .شـيئا ً فشيئاً ،سـتتح َّول الخطوط ال ُمد َّورة
إلى سلسـلة من األجـزاء ،تخط بسـرعة عبر عصـا القصب.
من َث َّم ،أصبح رسـم األسـماك مزيجا ً من المسـامير ،و ُفقدت
شـيئا ً فشـيئا ً صـور ورسـومات السـمكةُ .ولِـ َدتْ الكتابـة
المسـمارية مـن رحم هذا التحـ ُّول .رغم أنه ال وجود لشـيء
مشـترك بيـن هـذه العالمات (المسـمارية) وما هـو متمثِّل،
ّإل أنـه حدثـت مع ذلك ثـورة كبيرة فـي تعلُّم الكتابـة .بدال ً
مـن تعلُّم الرسـم ،كان علينـا تعلُّم الحـروف األبجد ّية.

مدرسة تعليم ُ
الك َّتاب
مـن أجل تعلُّـم الكتابة األبجد ّيـة ،يجب أوال ً إتقـان «العالمات»
والحروفُ .يسـلِّط عمل «سيسـيل ميشـيل ،»Cécile Michel
مديـرة األبحـاث بالمركـز الوطنـي الفرنسـي للبحـث العلمي
( )CNRSالضـوء على المراحل األولى للتكويـن التقني للكتبة:
«بـدأ ال ُمتعلِّمـون الكتبـة ببابـل فـي تعلُّـم تشـكيل قطعة من
الطيـن ،ثـ ّم التعامـل مـع القلـم ،قبـل تشـكيل عالمـات ثالث
أساسـية :المسمار العمودي ،المسـمار األفقي ورأس المسمار.
بعد ذلك َّ
تمكنوا من كتابة مختلف الحروف المسـمارية .سـيت ّم
َّ
منـح األه ِّميـة لمثل هـذا الفعل فـي مرحلة الحقـة :يتعلق األمر
بفرنسـا خالل عصـر النهضة .كان ال ُمعلِّمـون -الكتبة يعلِّمون
متعلِّميهـم إتقـان الكتابة بريشـة اإلوزة .لذلك ،نجـد أن نموذج
َّ
احتل مكانة ُمه َّمة ضمن مسـار هذا االنتقال.
وقانون الكتابة قد
منـذ القـرن الرابع عشـر إلى حدود القرن التاسـع عشـر ،كان
ال ُمتعلِّمـون يتعلَّمـون تكـرار «مثال» حـدَّده ال ُمعلِّـم -الكاتب.
سـيتض َّمن هـذا النموذج إنتـاج نصوص متوافقة مـع الحروف
َّ
شـكلت هذه األخيرة ممارسات واسعة النطاق ،ضمن
الهجائية.
حضـارات أخـرى؛ مثل اإلغريـق ،الذيـن اسـتخدموا الحروف

اليونانيـة قبل وصول الرومان .صرح «ميشـيل باتس Michel
تخصص فـي الحضـارات القديمة في
 ،»Batsعالـم اآلثـار ال ُم ِّ
البحر األبيض المتوسـط ،حول اكتشـافه لصحـون ومزهريات:
«وجدنـا حرفيـن هجائيين علـى قطع خشـبية ،بهيرولت ،على
ّ
كل منهـا كلمـة «كناكـس »knax -التـي تدل علـى الحليب وال
يسـتعملها اليونانيون .يتعلَّق األمر ببداية برنامج وسلسـلة من
الكلمـات التي تشـمل جميع الحـروف األبجد ّية» .ينتـج الكتبة
المقطوعـات (تو-تا-تـي ،إلـخ) قبل تعلُّـم قوائم طويلـة جدّا ً
مـن المفـردات ،وأخيـرا ً بعض األمثـال ،مثل« :الكاتـب الماهر
فـي الكتابة ضعيف في الحسـاب».
في مدرسـة الكتبـة ،كان يم ّر يـوم الكتبـة (ال ُمتعلِّمين) بنفس
روتيـن أطفـال اليوم ،كما ُيعبِّـر عن ذلك قول أحـد ال ُمتعلِّمين:
«أتلـو لوحتـي ،أتنـاول غدائي ،أُعـ ّد لوحتي من جديـد ،أملؤها
بالكتابـة ،ثـ ّم أنتهـي .بعـد ذلـكُ ،يطلَب منـي تالوتهـا ،وبعد
الظهيـرةُ ،يطلَب منـي القيام بتماريـن الكتابـة»ُ .يف َرض على
ال ُمتعلِّميـن إنجـاز الواجبـات المنزليـة ،في حيـن أن الدروس
ُتقـدَّم في «منزل اللوحـات» (إي -دوب-بـا ( )é-dub-baفي
اللّغـة السـومرية) ،الذي ُي ِّ
شـكل ما يشـبه بيتا ً خاصـا ً بالكتبة.
يلتقـي بعـض ال ُمتعلِّميـن ،ربمـا أربعة أو خمسـة ،فـي منزل
ال ُمعلِّـم -الكاتـب ليـس لتعلُّم األبجد ّيـة واسـتخداماتها ،فقط،
ولكـن أيضا ً األرقام الالزمة لتشـكيلها .كانت هـذه العالقة بين
ال ُمعلِّميـن -المريديـن حاضـرة بيـن ال ُمعلِّميـن -الكتبة خالل
عصـر النهضـة .تعمل هـذه الفئة األخيـرة على نقـل معارفها
الخاصـة إلـى عد ٍد قليـل ومحدود مـن ال ُمتعلِّميـن ال ُمبتدئين.
ّ

ن نُع ِّلم الكتابة؟
لم ْ
َ
منـذ عصر النهضـة وصوال ً إلى عصـر األنوارَ ،ظ ّ
ـل ال ُمعلِّمون-
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الكتبـة يحتكـرون خبرات الكتابة .كانوا ُيسـيطرون على نشـر
« ُمثلهـم» ونماذجهـم ،بوصفهـا الوثائـق المرجعيـة الوحيـدة
لمعايير الكتابة وتشـكيل الحروف .حتى في المدارس االبتدائية
والدينيـة ،لم يك ْن ال ُمعلِّمـون ،الذين ُيفتـ َرض أن يعلِّموا الكتابة
لمتعلِّميهـم ،قادرين على إنتاج نفس نمـاذج ال ُمعلِّمين -الكتبة.
لذلك ،كان عليهم االسـتعانة بـ«أمثلة» ونمـاذج الكتبة ،وال ّ
يحق
ّ
الخـط أكثر مـن ثالثة أسـطر :وحدهـم ال ُمعلِّمون-الكتبة،
لهم
أحيـان كثيـرة إلـى الطبقـات العليـا ،يمكنهم
فـي
المنتمـون
ٍ
الوصـول إلى درجة التم ُّيز في الكتابة .مـع ذلك ،ال يمكننا دوما ً
العثـور علـى أفضـل ُ
الكتَّاب بيـن النبلاء فقط ،كما أشـار إلى
ذلك «مارك سـميث  ،»Marc Smithال ُمؤ ِّرخ وعالم المسـتحثات
وأخصائـي الكتابة حتى عـام « :1815إن أولئـك الذين يكتبون
جيـدا ً لـم يكونوا بالضـرورة من الطبقـات العليا ،ألنـه دوما ً ما
كان ُيقـ ِّزم من عمـل الكتبة».
قبـل أربعـة آالف سـنة ،كان وضـع كتبـة بلاد بابـل ،بالفعل،
ً
مماثلا لوضـع ال ُمعلِّميـن -الكتبة خلال عصر النهضـة :إنهم
المحترفـون فـي األبجد ّية المسـمارية ،وتمرير ونقـل المعارف
إلـى متعلِّميهـم وطلبتهـم .فـي أميـركا الوسـطى ،اعتمـدت
التولتيـك ( ،)les Toltèquesوهي حضـارة ما قبل كولومبوس،
نموذجـا ً مماثالً ،حيث لم تنتشـر (ثقافة) رسـم وقـراءة الصور
التوضيحيـة ّإل داخل أوسـاط الطبقـة الكهنوتيـة؛ ربما انتقلت
الرسـامين َف ّن إعطـاء الحياة إلى
مـن األب إلى االبـنَ .ت َّم تلقين َّ
الخطـوط العريضـة واأللـوان ،و ُز ِّو َد ال ُقـ َّراء بالمعرفـة الالزمة
لفهـم األلـواح .لم يك ْن مـن الممكن قـراءة هذه األخيـرة ّإل من
خاصة تلك التي كانت تكتسـي
ِقبَـل القـارئ ال ُملم بمضمونهـاّ ،
حمولـة دينيـة .في بالد الغـال ،كان يتم تنظيـم وتقعيد الكتابة
مـن ِقبَـل طبقـة «الدرويـد  »les druidesالتـي ض َّمـت علماء
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وكهنـة في اآلن نفسـه .فـي بالد اليونـانُ ،حظِ ـ َرتْ كتابة ونقل
الكلمات الدينية .كان اإلغريق يتعلَّقون كثيرا ً بالخطاب الشـفهي
(جـاءت الفلسـفة لمواجهـة الخطاب الشـفهي) الـذي يت ّم نقله
بيـن عد ٍد كبيـر مـن ال ُمتعلِّمين من ِقبَـل الدرويدييـن .كان من
شـأن اسـتخدام الكتابة أن يسـمح لل ُمتعلِّميـن بحفظ القصص
الطويلـة جـدّاً ،والتـي تفـرض تعلُّمها عـن ظهر قلب.

م تُتع َّلم الكتابة؟
لِ َ
علـى الرغـم مـن القيـود الدينيـة التـي ُف ِر َ
ضـتْ علـى الكتابة،
تعلَّـم علمـاء بلاد الغـال األبجد ّيـة اليونانية واسـتخدموها في
حياتهـم اليوميـة ،للحصول على عقـود تجاريـة ،إحصاءات أو
خاصـة وعا ّمة .تـ ّم اقتـراض األبجد ّيـة اليونانية من
حسـابات ّ

فينيقيـي مرسـيليا وتكييفهـا مـع لغة بلاد الغـال ،وبعد ذلك
انتشـرت خـارج فئـة ال ُمتعلِّميـن واسـتخدمت بين العـوام؛ ما
ُيعـرف اليـوم باليونـان .اعتـاد اإلغريـق على نقش أشـياء من
الحيـاة اليومية على السـيراميك ،حيث نجد أسـماءهم وأمثالهم
وأقوالهـم منتشـر ًة فـي ّ
كل مكان؛ مـن قبيل «التمتـع بالحياة-
َّ .»jouis de la vie
شـكل االسـتخدام ال ُمشـترك للكتابة صورة
اسـتثنائية ،ألنه كان ُيسـتخدَم فـي الغالب للوثائق الرسـمية أو
األدب لتمييـز طبقـة العلماء .هكـذا ،تعلَّم كتبة بابـل أن يكتبوا
مـن أجـل الحصـول على مهنـة فـي اإلدارة .في مرحلـة أولى،
كان عليهـم أن يعرفـوا كيفية كتابة العقود وإتقـان الرياضيات
ونظـام القياسـات .في مرحلة ثانيـة ،تميَّزت الكتابـة بالتعقيد
لكونهـا كانت تنفتح علـى األدب ،المعادالت مـن الدرجة الثانية
والخوارزميـاتَ .و َّف َر هذا التكويـن إمكانية الوصول إلى وظائف
في القصـور أو المعابد.
بالنسـبة لل ُمعلِّميـن -الكتبة مـن القرن الرابع عشـر إلى القرن
ً
مهنة ،بل فنّاً .كان هؤالء يدَّعون
التاسـع عشـر ،لم تك ْن الكتابة
أن ممارسـتهم (الكتابيـة) تشـبه المعرفـة العاليـة ،وليسـت
مهنـة يدوية .مـع بدايـة القرن الثامن عشـر ،سـيت ّم توصيف
«رسـام في
هـذا «الفعل» بعبـارات مثـل «ال َفنَّـان الكاتب» أو َّ
الكتابـة» .بهـذا المعنـى ،أضحت الكتابـة عالمة علـى االنتماء
لهذه اإلدارة أو تلك ولوضع اجتماعي دون آخر :كان باسـتطاعة
ال ُمعلِّميـن وحدهـم نشـر الكتب فقط .في سـنة  ،1680نشـر
«جان بابتيسـت أليـس دي بوليـو Jean-Baptiste Alais de
ُ »Beaulieuمؤلِّـف « َف ّن الكتابة» –كتابـا ً مرجعيّا ً في المجال-
يشـرح فيـه أن الكتابة تتجـاوز كونها معيارا ً رسـميا ً وجب أن
تسترشـد بالبادرة الجميلـة وتحرير اليد.

الكتاب دون قراءة ،والقراءة دون كتابة
فـي أميـركا الوسـطى ،نقلت شـعوب مـا قبـل كولومبوس
أسـاطيرهم –مـن جيـ ٍل آلخـر -عبـر الصـور التوضيحية.
يتعلَّـق األمر أساسـا ً برسـومات ،مجموعة فـي مخطوطات،
ُمد َمجـة في كتـب .كان ال َفنَّان يسـتطيع تحويل الصور إلى
قصـص ،لكنـه غيـر قادر علـى تفسـيرها وتأويلهـا .يقول
«باتريـك جوهانسـون-كيراودرن Patrick Johansson-
 ،»Keraudrenأنثروبولوجـي ،ومـد ِّرس لغـة ناهواتـل في
الرسـام الـذي ال يسـتطيع
المكسـيك« :لـم يكـ ْن بمقـدور َّ
القراءة والكتابة أن يرسـم»« .مـن ال ُمفت َرض أن يكون هناك
متخصصـون قادريـن على قـراءة اللوحات» ،ومـن َث َّم فإن
ِّ
انتقـال فعـل القـراءة وفعـل الكتابة قد تـ ّم بشـك ٍل ُمتمايز
و ُمختلـف ...إننـا نتعلَّـم الرسـم من جهـة ،وإعطـاء معنى
للوحـات من جهـ ٍة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نشر هذا المقال باللّغة الفرنسية في:Hugo Albandea, Apprendre à écrire: de la Mésopotamie aux Lumières,
Mensuel N° 298 - décembre 2017 Psychologie de l’attention: comment
?lutter contre la dispersion
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تربية

أهـم األصـوات ال َّرائـدة فـي ال ِّنقـاش
المتمـ ِّرد» «فيليـب ميريـو »Philippe Meirieu -أحـد
ّ
يُ َع ّ
ـد «البيداغوجـي ُ
أهم أعماله لمسألة ال َّتفاعل بين األقران في ال َّتع ُّلم والعمل
خصص َّ
العام حول ال َّتعليم في فرنسا ،وقد َّ
الجماعـي ،وقـد َّ
المتع ِّلمين إلى
ركـز علـى مفهـوم «ال َّتربيـة ال َّتربويـة» عـن طريـق افتـراض َّ
أن وصول جميـع ُ
ومحـددة .ومـن بيـن أفضـل أعمالـه المعروفة :المدرسـة
أساسـ َّيات المواطنـة يتط َّلـب تنفيـذ طـرق مك َّيفـة
َّ
الفعالة» ،والبيداغوجيا بين القول والفعل ،والتع ُّلم نعم،
كآلة ،والمدرسة وكيفية استخدام «األساليب
َّ
ولكـن كيـف؟ والمدرسـة أو الحرب النفسـ ّيةّ .
ولـذة التع ُّلم (كتاب جماعي).

فيليب ميريو..

كيف نستعمل المدرسة؟
د .خالد طحطح
تقلَّـد فيليـب ميريو أسـتاذ علـوم التربية منصـب إدارة معهد
العلـوم والممارسـات التعليميـة والتدريـب بجامعـة «لوميير
ليون ،»2وقد أهلته إسـهاماته ال ُمتميِّزة في المجال البيداغوجي
ليصبح عضـوا ً في المجلس الوطني للبرامـج ،ث ّم أصبح مديرا ً
للمعهد الجامعـي لتعليم ال ُمعلِّمين التابـع ألكاديمية ليون بين
عامـي  2001و .2006وفـي سـنة  2014تقاعـد مـن جميع
مهامـه ،و ُن ِّظمَتْ بمناسـبة تكريمه ندوة فـي  10يناير/كانون
الثانـي 2015م ،تحـت عنوان« :أين يذهـب ال ُمعلِّمون؟».
يقـدِّم فيليـب ميريـو فـي كتابـه ال َقيِّـم «المدرسـة :كيـف
نسـتعملها؟ من الطرائق النشيطة إلى البيداغوجيا الفارقية-
École mode d’emploi: des méthodes actives à la
 »pédagogie différenciéeأفـكارا ً ُمه َّمـة ،فهـو ُي ِّ
حذرنـا
مـن النَّشـاط ألجل النَّشـاط فـي الصـف ،ويدعونـا للتَّفكير
فـي تح ِّد َّيـات الحاضـر ،ولهـذا فتسـاؤالته حول مسـتقبل
المدرسـة والتعليـم لهـا مـا ُيب ِّر ُرهَـا ،فكتاباته ُتو ِّفـ ُر ثقافة
تربو ّية حقيقية من شـأنها تغذيـة حياة ال ُمعلِّم .يمكن إجمال
أهـ ّم أفـكار كتابـه هذا فـي مايلي:
فضاء ال يخضع للحتمية
إذا كان البعـض يظـن َّ
أن ال ُمـد ِّرس ال يمكنـه التَّأثيـر فـي
ال ُمتعلِّميـن ،فعليـه ُمراجعـة أفـكاره .فمهمـا بلغـت درجة
األهـداف والكفايـات ِد َّق ً
ـة ،ومهمـا بلغـت درجـة المناهـج
ً
ِّ
ً
والبرامـج وضوحـاً ،يبقـى فاعال مؤثـرا في مصيـر التِّلميذ
وفـي نجاحاتـه وإخفاقاتـه .لذا يجب إفسـاح المجـال أمام
ال ُمد ِّرسـين لكي ُيسـت َغلوا بشـك ٍل جماعي ُبغية إضفاء معنى
132
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علـى الحياة المدرسـية .وهذا ال ينفي مطلقا ً تشـجيع البحث
يتمكن خبـراء التربيـةّ ،
َّ
كل مـن موقعه ،من
التربـوي حتـى
اإلسـهام فـي إلقـاء المزيد من الضـوء على شـروط إمكانية
التربيـة ،علـى ّأل يشـلوا بتنظيراتهـم حركـة البيداغوجـي
(ال ُمـد ِّرس) ،الـذي يرجع إليـه في آخر المطـافّ ،
حق اتخاذ
القـرار داخـل الفصـل (الصـف) .ال أحد يجادل فـي حاجة
الفاعـل التربوي إلى معرفـة عالمة بدونها يكون الفعل ضربا ً
مـن العمـى ،لكن ،فـي المقابـل ال يمكن أن يكـون تحصيل
الص ِّفيَّةّ ،
وإل
المعارف تحصيالً كامالً مشـروطا ً بال ُممارسـة َّ
كانـت عمليّة التَّدريس مسـتحيلة .لهـذا فالمعرفـة الجزئيَّة
للعالـم ُتحيـل دومـا ً علـى المجازفة ِم َّمـا يدفع ال ُمد ِّرسـين
إلى االسترشـاد بال ُمعطيـات اآلتية من حقول معرفيّة شـتى
كاالقتصـاد والسوسـيولوجيا وعلم النفس.
نقل المعارف ..وظيفة المدرسة األساسية
ال يقـف الهـدف مـن التعليـم اإلجبـاري عند حـدود تمديد
التربية األسـرية أو إعداد الناشـئة لإلدماج في سـوق الشغل
الـذي اكتسـحته المكننـة حتـى أصبحت بعـض القطاعات
حِ كـرا ً علـى اآللـة ،لكن ال ِّرهـان التربـوي يتجـاوز ذلك إلى
تسـليح اإلنسـان ضد الك ِّم الهائل مـن المعلومـات ال ُمتد ِّفقة
التـي غدت تحاصره مـن ّ
كل جانب .وإذا َّ
أكدنـا على وظيفة
التَّلقيـن أو نقـل المعـارف التي ُيجدر بالمدرسـة االضطالع
بهـا ،فإننا ِّ
نؤكد في الوقت نفسـه على قدرتهـا على ُمجابهة
ال ُمسـتجدَّات ،وهـذا ما عبَّـر عنه غاسـتوف باشلار بقوله:
َّ
ضـ َّد الطبيعـة ،وضـد
«علـى التفكيـر العلمـي أن
يتشـكل ِ
التَّدريـب َّ
للح ِّر ّيـة التـي
الطبيعـي» .وبلـوغ الخيـال بلـوغ ُ
ُتخلِّصنـا من األحـكام الجاهزة التي تأبـى ّإل أن ترينا العالم
وهْما ً أو سـراباً .على المدرسة  -إذن -أن ُتل ِّقن للجميع أدوات
مفاهي ِميَّـة ُت ِّ
مك ُنهـم مـن التَّفكير فـي العالم ،وفـي الكائنات
واألشـياء حتى بلوغ َحـ ِّد التَّجريد الذي يسـمح برؤية العالم
ً
رؤيـة واضحة شـ َّفافة ،ويمكن تقسـيم المعـارف إلى ثالثة
أصناف:
ِّ
أ -اكتسـاب القـدرات الكفيلة بإقحـام ال ُمتعلم فـي التاريخ:
وهـي التـي ُت ِّ
ؤطـر ّ
كل المعارف األخـرى بما فيهـا مهارات
القدرة على اإلنصـات ،والقراءة والتطبيق والتركيب والتوثيق
وغيرهـا ،و َمـ ْن لـم يمتلك ناصيـة هـذه القـدرات كان مآله
الفشـل ال َّذريـع .ثـم َّ
إن على التالميـذ فهم رهانـات المعرفة
السـياقات التَّاريخية التـي نبعت منها تلك المعارف،
وإدراك ِّ
وال يكفي رفـع الغالف الزمني لتدريـس التَّاريخ والجغرافيا
مثالً ،أو شـحذ ملكة االسـتظهار من أجل بلوغ هذا المسعى،
بـل علـى ال ُمد ِّرسـين وضـع المعـارف فـي إطـار رهاناتها
اإلنسـانية (صراعات ،تح ِّد َّيـات ،مقاومات.)...

ص
ب -تطويـر الملكات اإلبداعية لل ُمتعلِّم خارج الفصل :يخل ِّ ُ
السـلطوي وادعائه القـدرة على
ال َف ّن اإلنسـان مـن نزوعـه ُّ
التَّ ُّ
حكـم فـي التَّاريـخ .وال َف ّن باعتبـاره وقفة تأ ُّمليـة للعالم
الصمت
ولألشـياء المحيطـة ،يفعـل فينا فعلـه عبر طقـس َّ
الذي نجد أنفسـنا رهينة لهِّ ،
فالشـعر والموسـيقى وال َّرسـم
مياديـن ُم ِّ
ؤثـرة في اإلنسـان ،إذ تجعلـه يرى العالم بشـك ٍل
مختلـف عما هو مألـوف .وهذا التأثير الجميـل هو ما يغيب
الصفوف الدِّراسـية التـي ال تكتفي بحرمـان ال ُمتعلِّمين
عن ُّ
مـن التعـ ُّرف إلى ثقافتهـم فقط ،بل تبعدهم عنهـا إلى األبد.
ووحدهم المحظوظون الذين اسـتطاعوا تل ُّمس الثّقافة الحيَّة
خارج أسـوار المدرسة ،يسـتطيعون فيما بعد ،اختيار مسلك
أو ميـدان يمنحهـم فرصة التَّعبيـر عن أحاسيسـهم .ومهما
تعـدَّدت االقتراحـات الثّقافيّـة وتن َّوعت لن تضمـن دمقرطة
الثّقافةَّ ،
ألن التَّالميذ ال يسـتطيعون اختيار ما يجهلونه .وبهذا
الشـكل ،تبقى العروض ال َفنّيّة الموسـيقيّة والمسـرحيّة غير
ُمدمجـة ،وما دامت المدرسـة لـم تلعب دور التحسـيس ،بل
التحبيـب فـي ّ
كل تلـك األنمـاط الثّقافيّة ،فهي لن تسـتطيع
أبـدا ً تطويـر ملكة اإلبداع لـدى التَّالميذ.
ج -السـماح للتَّالميـذ باختيـار المهنـة التـي يرغبـون فيها
بشـك ٍل شـفاف :في المجتمعات الدِّيموقراطية تهدف التَّربية
إلـى تكويـن مواطنيـن قادرين على فهـم العالم ،ويسـتلزم
لتحقيـق هـذه الغايـة أن ُتعبِّد المعارف المدرسـية السـبيل
أمـام ال ُمتعلِّـم ليفهـم العالم ،ولبلـوغ هذه الغايـة ،يجب َم ُّد
ال ُمتعلِّميـن بالمعلومـات الكافيـة حـول الواقـع االجتماعـي
والمهنـي الذي يعيشـون فيه ،وكذا تكوينهـم تكوينا ً ُي ِّ
مكنهم
من ا ِّتخـاذ القرارات المناسـبة .وكذا منحهـم المعارف التي
هُ ـ ْم فـي حاجـ ٍة إليها خـارج المدرسـة ،ولكن يبقـى الواقع
التَّربـوي ،اليوم ،فـي تنافر تا ٍّم مع هذا المسـعى ،حيث يجد
ُمعظم ال ُمتعلِّمين أنفسـهم مجبرين على اختيار مسلك مهني
بشـك ٍل ُم ِّ
بكر ،نظـرا ً لضعف معارفهم المدرسِ ـيَّة.
ولتجـاوز هـذا االختلال علـى المدرسـة أن ُتو ِّفـر لجميـع
التَّالميـذ نفـس التَّكوين العـام حتى نهاية التَّعلُّـم اإلجباري،
وحثهـم على االنفتاح على المحيـط االقتصادي عبر تكوينات
وتحقيقات ميدانية ،بـل عبر دعوة الفاعلين االقتصاديين إلى
ؤسسـات التَّعليميَّـة ُب ْغي ََة تقريب
إلقاء محاضـرات داخل ال ُم َّ
المهن للنَّاشـئة وتعريفهم بخصوصيَّاتها ورهانات مزاولتها.
تحقيق التعلّمات رهين برغبة المُتعل ِّمين
تتمتَّع التَّربية رغم إعمالها في سـياقات سياسـ ّية واقتصاد ّية
ُمعيَّنـة ،بهوامـش حقيقيَّة للفعـل ،وعلى ال ُمد ِّرسـين تحديد
هـذه الهوامش ليسـتطيعوا تطوير بيداغوجيا حـ ّرة داخلها.
ينطلـق فيليـب ميريـو مـن تسـاؤل ُم ِهـ ٍّم يتعلَّـق بكيفيـة
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توليـد ال َّرغبـة لـدى ال ُمتعلِّميـن فـي التعلُّم ،وذلـك بحثا ً عن
َّ
المؤكـد َّ
أن انخراط ال ُمد ِّرسـين في
بيداغوجيـة ف َّعالـة .مـن
ّ
العمليّـة التَّعليميّة-التَّعلُّ ِميَّة ضروري إلنجاح كل فعل تربوي
يـروم تكويـن ال ُمتعلِّـم ال ُمتَّصف باالسـتقالليَّة فـي التَّفكير
والقـدرة على ا ِّتخاذ القـرارّ ،إل أ َّنه مهما بلغـت درجة ُّ
تمكن
ال ُمـ َد ِّرس أكاديميـاً ،ومهما علـت قدراته التَّدريسـية ّإل أ َّنه ال
يسـتطيع إرغـام التِّلميـذ على التَّحصيـل ما دام زاهـدا ً فيه.
خاصـة َّ
وأن ال ُمتعلِّميـن ال يمتلكون جميعـا ً الرغبة والفضول
ّ
ُّ
التلقائـي ،وإلثـارة رغبتهم في التعلم ،ال يجب على المدرسـة
فقـط إضفاء معنى علـى التَّعلُّمات ومسـاءلة مضامينها ،بل
علـى ال ُمد ِّرسـين أيضا ً أن يجتهـدوا في خلق شـروط التَّعلُّم
التي من شـأنها اسـتنفار رغبة المراهقيـن وتحفيزهم قصد
التحصيـل ،مـن خلال تنويـع طـرق وأسـاليب التَّدريـس،
وتلـك ُتعَـ ّد اليوم من بيـن أهـ ِّم التَّح ِّد َّيـات المطروحة ،ليس
فقط علـى ال ُم َد ِّرس ،وإ َّنمـا على واضعي المناهـج والبرامج
ال ُمق َّررة.
طرق نشيطة ومختلفة
قـد يكون من قبيـل البداهة القـول َّ
إن التلميذ يتعلَّم بشـك ٍل
ذاتـي وفق تاريخـه ال ُمتف ِّرد .وال يمكـن للبيداغوجيا أن تنكر
عليـه ذلك .ولهـذا ُي ِّ
ركز ُمعظـم علماء التَّربيـة على حاجيات
التِّلميـذ واهتماماته .وفي الوقت ذاته تـروم البيداغوجيا منح
التَّالميـذ أدوات ُت ِّ
مكنهـم من تجاوز الحاجيـات واالهتمامات
وتبنِّـي تمثّلات أكثـر علميّة ،وهـي تلعب بهـذا المعنى دور
الوسـاطة محاولة ربـط التِّلميـذ بالمعرفة ،باحثـة عن نقط
ارتـكاز ُيمكـن من خاللهـا النَّفاذ إلـى المواد الدِّراسـية .إن
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التَّركيـز على شـكل المعرفـة عنـد ال ُمتعلِّم يتطلَّـب التَّفكير
فـي خلـق وضعيـات تعلُّ ِميَّـة تتلاءم ومسـتوى ّ
كل ُمتعلِّم،
حيـث ينبغـي أن ُتقترح عليه أهـداف ُمحدَّدة يكـون مطالبا ً
الصـف حتى
بتحقيقهـا .وبتعبيـر أوضـح ،تنظيـم فضـاء َّ
يكـون حضنا ً دافئـا ً الشـتغال التَّالميذ ،وقد يبدو اسـتعمال
أو اسـتدعاء البيداغوجيـا الفارقيِّـة ضربـا ً من التِّكـرارَّ ،
ألن
البيداغوجيـا ال يمكـن ّإل أنْ تكون فار ِقيَّة علـى ال َّرغم من َّ
أن
رسـخت فـي الماضي فكـرة مفادها أن
التَّقاليـد المدرسـيَّة َّ
التَّالميذ ،وإن اختلفت مسـتوياتهم ،يمكن أن يتل َّقوا المعارف
َّ
وبالطريقـة نفسـها ،بـل وباإليقاع الزمني نفسـه.
نفسـها،
وهكـذا بقيت أسـطورة الصف المتجانس لصيقـة باألذهان.
ويكفـي أن يجـذب األسـتاذ انتبـاه التَّالميـذ لكـي ينجح -
أو هكـذا يعتقـد -فـي عمليـة التَّلقيـن التي تحرم لألسـف
َّ
الشـديد العديد مـن ال ُمتعلِّمين من اكتسـاب معارف جديدة،
ُّ
وتقـف حجر عثرة أمـام تحصيل التَّعلمـات الالحقة ،ليكون
مصيرهم الفشـل ،ث ّم اإلقصاء .ولهذا السـبب ،وتحقيقا ً لمبدأ
يتوجب اعتمـاد التفريـد منهجـا ً بيداغوجياً ،ألن
اإلنصـاف،
َّ
السـبل وإن اختلفـت ،ائتلفـت األهداف .وعلى سـبيل الختم،
ُّ
ال يمكـن لالقتراحـات المذكـورة آنفا ً أن تكـون ناجعة ّإل إذا
تمثَّلها الفاعلون األساسـ ُّيون في المنظومة التَّربو ّية ،واقتنعوا
بجدواهـا ،ولـن يتأ َّتـى ذلـكّ ،إل إذا خضعـوا لتكوين عميق
يؤهلهـم إلـى تحويـل المبـادئ البيداغوجية إلى ُممارسـات
يو ِميَّـة يدفعهـا التأ ُّمل في سـيرورة التعلُّمـات و ُي ِّ
غذيها أمل
التَّغيير ،فالمدرسـة لن ُتسـاهم في انعتاق ال ُمتمدرسـين عن
طريـق نقل المعارف ،بل كذلك عـن طريق طبيعة المعارف،
وطرق تدريسـها.

من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية

المـــــــــرزام
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ب�للهجة المحلية

ن�سو�ص م�سرحية
ب�للهجة المحلية

عبد الرحمن المن�عي

وزارة الثقافة والرياضة  -قطر
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قسم اإلصدارات الثقافية والنرش
2016م
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عبد الرحمن المن�عي
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بيئة

ثم فيلسـوف ومحاضر بالمدرسـة العليا للدراسـات في
إيمانويل كوتشـيا ،طالب سـابق بمدرسـة فالحيةّ ،
العلوم االجتماع ّية بفرنسا .حائز على جائزة « »Rencontres philosophiquesبموناكو (فرنسا) لهذه السنة
عـن كتابـه «( »La Vie des plantesحيـاة النباتـات) .وقـد اسـتطاع هـذا الباحـث مـن أصـل إيطالـي قلـب النهج
الميتافيزيقـي الـذي نعرفـه عـن الحيـاة البيولوجيـة مـن خالل إعـادة بناء العالقة بين جميـع الكائنات الح َّية
المثيرة.
والنباتـات والحيوانـات ،كمـا سـنتب َّين ذلك في هـذه المقابلة ُ

إيمانويل كوتشيا:

األشجار كائنات ذكيّة
ترجمة :مروى بن مسعود
َّ
تتنفس األشجار؟
كيف
 إيمانويـل كوتشـيا :األشـجار تتن َّفس ،ولكن األهـم من ذلككلّه ،أنها تسـمح لنا بالتن ُّفس .عمليّة االسـتقالب عند األشـجار
تقـوم علـى التمثيـل الضوئـي ،الضـروري لبنـاء أجسـامها
وتشـكيلها باسـتخدام ثاني أكسـيد الكربون وطاقة الشمس.
تنتج األشـجار األكسـجين :مـا يخرج منها هو مـا يبقينا على
قيـد الحيـاة .مـن وجهـة النظر هـذه ،يجـب علينـا أن نتعلَّم
بـأن األشـجار ال ُتمثِّـل أحـد مك ِّونات هـذه الحديقـة الهائلة
البسـتاني الحقيقـي :بفضل
التـي هـي العالم ،ولكنهـا ُتمثِّل
ّ
«زراعتهـا السـماوية» التـي ُت ِّ
غذي الجـو باألكسـجين يومياً،
يمكننـا أن نعيش على هـذه األرض.
كيف تتواصل األشجار مع بعضها البعض؟
 مثـل ّكل الكائنـات الحيَّة ،الشـجرة ال تتو َّقف عـن التواصل
أبـداً ،بجميع مك ِّوناتها .إنها ال تملك ،مثل البشـر ،جهازا ً ُمعيَّنا ً
ُمك ّرسـا ً لهـذه الوظيفـة .ومـن َث َّم ،يمكـن ألي جـزء منها أن
يكـون موضوع ووسـيلة ا ِّتصال :زهرة ،ورقـة ،جذور ،حبوب
اللقاح .إن التواصل بالنسـبة للشـجرة ال يقتصر على رسـائل
مجـ َّردة وغيـر مادّيـة ،بل هـي تلقـي بجسـمها (أو جزء من
جسـم وكيان آخـر .ربمـا يجـب أن نتعلَّم من
جسـمها) فـي
ٍ
األشـجار :الـكالم ليـس بشـيء المادي يفلـت منا وينسـاب؛
الـكالم هو تح ُّول فـي كياننا ،هـو القوة التـي تح ِّولنا وترمي
بنـا في حيـاة اآلخر.
كيف يمكن لإلنسان التواصل مع النباتات؟
نحـن على اتصـال مع الحيـاة النباتيـة في ّ
كل وقـتٍ وحين.
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وليـس من الضـروري أن تذهب إلى متنـزه أو حديقة لتتثبَّت
مـن ذلك :يكفـي أن تتن َّفس لتكـون في تواصل مـع النباتات.
اسـنا هي بالفعل شـكل من أشكال الشـراكة الحميمة جدّا ً
أن َف ُ
مع جميع أشـجار العالم.
ماذا عن أعضاء الشجرة؟
 لقـد تسـاءل علمـاء النباتات منذ فتـرة طويلة ع َّمـا إذا كانمـن الممكـن الحديـث عن أعضـاء للنباتـات .لكـن المدهش
فـي هـذه األخيرة هـي درجـة الليونـة :النبتـة ال تتو َّقف عن
بنـاء األجهـزة التي تحتاجهـا للبقاء .الزهـور ،التـي ُت َع ّد من
أعضـاء التكاثر ،تنتجها الشـجرة ّ
كل عام ،ثـ ّم تتخلَّص منها.
وهـذا يشـبه تقريبـا ً ما نفعلـه مع أظافرنـا وشـعرنا .تخيّلوا
مـا يعنيـه ذلـك أن تكون لنـا أعضاء تناسـلية تنمو وتسـقط
مثل شـعرنا!
ً
يُقال أحيانا بأن األشجار يمكن أن تحمل ذاكرة...
 هـذا مـا أظهره عدد كبير من الباحثين على غِرار «سـتيفانومانكوسـو» أو «أنتوني تريوافـاس» ،في محاولة لتجديد فكرة
الـذكاء .األشـجار ال تملك العقـول أو ما ُيعـادل الدماغ ،لكنها
كائنـات ذكيّـة .وجهة نظرنا عـن الحياة َّ
تتأثـر بعلم الحيوان.
إذا كان هنـاك دمـاغ ،فإنـه يجب أن يكون متناسـبا ً مع حجم
تخصص جـذري لألجهزة المفترضة
الشـجرة .وألنـه ال يوجد
ُّ
كل جزء منها يحتوي علـى إمكانات ّ
للشـجرة ،فـإن ّ
الكل .كما
لـو أن الوجـود النباتي يتو َّقف في المرحلـة الجنينية لألبد.
الشجرة ذكيّة  -إذن -دون أن يكون لها دماغ ...
 -تمامـاً .الباحثـون يع ّرفـون الـذكاء بقدرة جميـع الكائنات

الحيَّـة علـى التأقلـم مع بيئتهـا .من وجهـة النظر هـذهّ ،
كل
الكائنـات الحيَّة ،حتى البكتيريا ،تظهر حساسـية عالية وقدرة
مذهلـة للغاية علـى المناورة.
لماذا تختلف األشجار عن بعضها البعض؟
 عندمـا نتأ َّمـل في الطبيعة ،ندرك بأن الحيـاة ُمتعدِّدة داخلّ
نـوع مـن األنـواع .فالرجال والنسـاء ،على سـبيل المثال،
كل
ٍ
هـم بالفعـل مختلفـون ،وهـي أرضية سـانحة للتكاثـر .وقد
اختـارت الحيوانات التكاثر الجنسـي (التكاثـر بهدف التما ُيز
ع ّما أوجدنا) ،وغالبية األشـجار تسـتجيب للحاجة نفسـها.
هـل يمكـن أن ُت ِّ
مثل الغابـة فضا ًء للتفاعـل والتداخل
بيـن جميع أشـكال الحياة؟
 نعم ،وهذا الخليط ينتج قوة.وبما أن األشـجار تعتمد على الشمس ،الطاقة البعيدة
واألبديّة ،فلماذا تموت إذن؟
 مـن بيـن معجـزات الوجـود النباتي هـو أن حياتهـا تقومالحرفي
علـى عنصـر بعيد ،وخـارج مجـال األرض بالمعنـى َ
للمصطلح :الشـمس .وتظهر لنـا النباتـات أن األرض ال ُتمثلِّ
أصـل الوجـود الوحيد ،بل هنـاك طبيعة سـماوية ،ال تنضب.

إذا كانـت النباتات ،مثـل جميع الكائنات الحيَّـة ،تموت ،فذلك
ألن الحيـاة مرتبطـة ارتباطـا ً وثيقـا ً بالتجديد الذاتـي :فكرة
الحيـاة األبد ّية متناقضة .من هذا المنظـور ،توجد حياة طالما
يوجـد تكاثـر وتما ُيـز ،ومن َثـ َّم الموت أيضـاً .إن ما ُنسـ ِّميه
بالمـوت ليـس سـوى نقيض لـوالدة لم نرهـا بعد.
كيف تموت األشجار؟
ّ
 األشـجار ال تتخلَّـص بالكامل من األنسـجة الميِّتـة .اللحاء،على سـبيل المثال ،يتك َّون من األنسـجة الميِّتـة .وكأن الموت
هـو وجـه الحيـاة وبنيتها .إنه شـيء رائـع .المـوت ال يعني
التخلِّـي ،وهو ليس نقيض الجسـد ،إنه في صلـب الحياة .في
النهايـة الحيـاة ليسـت كما نعتقـد« ،مجموعة مـن الوظائف
التـي تقـاوم الموت» (بيشـات) .يجـب أن نتعلَّم بـأن الحياة
تقـوم على الموت وبـأن الموت هو أحد األوجـه العديدة للقوة
التي تدفعنـا للحياة.
المصدر:
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لوحة «المطعم اآللي» ▲

لوحات إدوارد هوبر
المرأ ُة في
ِ
رشا عديل

ُ
يبعـث فـي النفس
ليـس هنـاك شـي ٌء
الوقوف أمام لوحـ ٍة للفنَّان
الكآبة مثـل
ِ
إدوارد هوبر ..ال ُمؤ ِّرخ الفرنسي فانست
بـول ..كان هـذا رأي واحـ ٍد من أشـهر
مؤ ِّرخي الفنـون في العالـم ،وكان رأيا ً
ْ
يختلـف عليـه أحـدٌ.
صائبـا ً جـدّا ً لـم
فلوحـاتُ ال َفنَّان األميركـي إدوارد هوبر
يجلب شـعورا ً
هـي عال ٌم مـن الغموض
ُ
بال ُعزلة والكآبة على ال ُمشـاهِد؛ عناوين
أعمالـه وحدها ُتعطـي انطباعا ً أول بما
سـتخلِّفه علـى ال ُمشـاهِد مـن شـعو ٍر،
(قطـار آخر الليـل ،مكتب فـي ناطحة
سـحاب ،مقعـد وحيـد فـي الحافلة)..
صـ َّورت أعمالـه مدينـة نيويـورك في
فتـرة الحـرب ومـا بعدها .علـى الرغم
مـن أن لوحاتـه تبـدو بسـيطة ،ولكـن
في بسـاطتها يكمـن تعقيدهـاُ ..يخيِّم
علـى لوحاته الهـدوء والعزلة وفي أغلب
أعماله يستعمل الظِ الل الداكنة .لوحاته
أفلام للسـينما الصامتة،
كمقاطـع من
ٍ
حيـث يترك أمام ال ُمشـاهِد ح ّر ّية تأليف
138

الخاصـة بـه ،فقد صـ َّرح أكثر
القصـة
ّ
ّ
ً
من مـ ّر ٍة قائال« :ال أملك أي تفسـير لما
أرسمه سـوى هذا الرسـم الذي أمامكم
علـى الجدار».
ُولِـ َد ال َفنَّـان األميركـي إدوارد هوبر في
عـام  1882بمدينـة نيـاك ،وهـي بلدة
صغيـرة علـى نهـر هدسـون حوالـي
أربعيـن ميالً شـمال مدينـة نيويورك،
وهو ابن رجـل أعمال محلِّي .بعد قضاء
للرسـامين،
فتـر ٍة وجيـز ٍة في مدرسـة َّ
التحـق بمدرسـة نيويـورك للفنون في
الفتـرة مـن  1900إلى  .1906أشـرف
على تدريسـه ال َفنَّان «روبـرت هنري»،
ُ
الفضـل فـي هـذا الطابع
ويرجـع لـه
الخـاص الـذي تميَّـز بـه هوبـر ،فقـد
َّ
حـث طالبه على رسـم مواضيـع تتعلَّق
ً
بالحياة اليومية ،مشـيرا إلى أن «الحياة
األميركية اليوميـة تحتوي على خ َّزان ال
ينضـب من الموضوعـات الجديدة وغير
ال ُمج َّربة» ..هوبر يرفض تسـمية أعماله
ِّ
ويؤكد أنه يرسـم
بالمشـهد األميركـي،
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ذاتـه الداخليـة فـي اسـتجاباتها لهذه
المشاهد.
مـع الوقتِ أصبحت لوحـاتُ هوبر َّ
أخف
وزنـاً ،وفرشـته أكثر ح ّر ّي ً
ـة ،وتفاصيله
ً
دقـة .سـافر لباريس فـي الفترة
أكثـر
مـن  1906إلى  ،1910واكتشـف هناك
الضـوء الفريـد لمدينـة النـور« :كان
الضـوء مختلفـا ً عن أي شـيء عرفته».
ً
ضيئة ،وعكسـت الضوء
«كانت الظِ الل ُم
أكثـر ،وحتى تحت الجسـور كان هناك
لمعـان ُمعيَّ ٌ
ٌ
ـن»؛ في باريس لم ُيسـجل
نفسـه فـي أي أكاديميـ ٍة أو مدرسـ ٍة
لتعليـم ال َفـ ّن ،وأجـرى دراسـته فـي
المتاحـف وفي الشـوارع.
من باريس قام بزياراتٍ إلى أمسـتردام
ولنـدن وبروكسـل وبرليـن ومدريـد
وتوليـدو ،في هولندا ،اكتشـف اإلضاءة
الروحيـة لل َفنَّـان الهولنـدي جوهانس
فيرميـرَّ ،
الرسـامين
وتأثر به .ومن بين َّ
شـكل سـيزان ومونيه أثرا ً
َّ
الفرنسيين،
كبيـرا ً في أعمـال هوبر.

لوحة «غرفة في نيويورك» ▲

فـي عـام  1930عُـ ِر َ
ض عملـه «بيـت
أمـام السـكة الحديد» في متحـف ال َف ّن
الحديـث ،وكانت هذه اللوحـة هي التي
جسـدت خصائـص أسـلوب هوبر من
َّ
حيث األشكال واضحة المعالم ،اإلضاءة
ال ُمحـدَّدة بقـوةٍ ،والوحـدة والعزلـة
والسـكون الغريـب ،باإلضافـة للنظرة
السـينمائية التي كان يمنحهـا ألعماله،
وفيما بعد اسـتعان مخرج أفالم الرعب
«هتشـكوك» بتجسـيد هذا المشـهد في
أحـد أفالمه .أصبح هوبـر يختار أماكن
لوحاتـه مـن الطبيعة االنتقاليـة للحياة
َّ
َّ
ومحطات
محطات الغاز،
المعاصرة في
سـكك حديد األنفاق ،والجسـور ..غالبا ً
يتـم تكثيـف موضـوع أعمالـه علـى
شـخص واحـدٍ ،وهـو بطـل اللوحة أو
ٍ
مـن ِقبَل شـخصيتين ال يوجـد تواصلٌ
بينهمـا ،فقـد احتفـى هوبـر بالصمت،
وهـو صمـتٌ ُمفعـ ٌم بالقلـق والتوتر..
صاخـب ُيوحي بأن شـيئا ً
إنـه صمـتٌ
ٌ
ما علـى وشـك الحدوث.
شـغلت المرأة عـددا ً كبيرا ً مـن لوحات
ال َفنَّـان إدوارد هوبـر ،ووجدنـا فـي
لوحاتـه النسـاء يتشـابهن ،ليـس فـي
المالمـح ،ألنـه نـادرا ً مـا اهتـم بإبراز
المشـاعر من خالل الوجه ،على العكس
فلطالما وجدنـا المرأة في لوحاته تنظر

ألسـفل أو تشـيح بنظرهـا فـي االتجاه
اآلخـر ،وهي تتأ َّمل في الالشـيء .كانت
بطالته يتشـابهن وجدانيّـاً ..حيث اهت ّم
بإظهار مشـاعر المـرأة وما يـدو ُر في
خلدها مـن خالل العمـل ّ
ككل.
أنتـج هوبـر معظـم أعمالـه خلال
الحربيـن وفي الفترة التـي تلت الحرب
العالميـة الثانيـةَّ ،
تأثـرت المـرأة فـي
أميـركا وأوروبـا بهـذه الحـروب التي
خلَّفـت أثـرا ً علـى نفسـيتها ،أصبحت
تشـعر بالخـوف والقلـق ،باتـت أكثـر
عدوانيـة ،كثيـرة الشـكوك .هـذا أيضا ً
مـا كشـفته إصـداراتُ أدب المـرأة
فـي تلـك الفتـرة (فرجيبنـا وولـف-
أغوتـا كريسـتوف -جيـن رايـز -توف
جانسـون وغيرهـن) .وجدنـا بطالتهن
يعشـن في متاهـاتٍ ال أ ّول لها وال آخر،
ويفقدن إحساسـهن بالزمـان والمكان.
فـي أعماله نحن أمـام مشـه ٍد ُمتج ِّمد،
ماض أو حاضـ ٌر ،ليس ث ّمة
ليـس هناك ٍ
ٌ
ُ
فالزمـن يمـ ّر ،فقـط
صيـف أو شـتاء،
يمـ ّر .ونسـتطيع أن نقـول إن هوبر هو
من القالئـل من ال َفنَّانيـن الذين تف َّردوا
بالبحـث والتنقيـب فـي أعماق النسـاء
البائسـات الالتي عانين مـن الحياة في
هـذه الفتـرة الزمنية.
اجتهـد هوبـر في رسـم معانـاة المرأة
مـن الفقـد والعزلـة ،حيـث العالم من
حولهـا أصبح مكانـا ً للمـوت أكثر منه
مكانـا ً للحيـاة؛ فوجدنا نسـاءه تتناوب
عليهن ّ
كل الحاالت المزاجية السـيئة من
وخـوف وإحباطٍ .
واغتراب
حـزن
ٍ
ٍ
ٍ
امـرأة هوبـر دائمـا ً
مشـحونة وممتلئةٌ
ٌ
ً
مسـاحة فـي التنفيس
بعواطف ال تجد
عنهـا ،لذلـك لوحاتـه بلا ديناميكيـة،
فجسـ ُد المرأة في حالة تي ُّبس ،تسـ ُّمر،
وكأنـه جسـ ٌد بلا حيـاةٍ ،جسـ ٌد بلا
تجلس
انسـيابي ٍة أو حيوية ،سواء كانت
ُ
ُ
تقـف أو تمشـي أو مسـتلقية علـى
أو
السرير.
في اللوحاتِ التـى عبَّر فيها عن العالقة
ً
واسـعة
بين الرجل والمرأة وجدنا فجو ًة
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«امرأة في الشمس» ▲

بينهمـا؛ فهما يجلسـان معـاً ،ولكن كال
متوحـ ٌد فـي عالمـه الخـاص،
منهمـا
ِّ
وكانـت لوحتـه «غرفـة فـي نيويورك»
هـي أكثر لوحاته تعبيـرا ً عن ذلك .وفي
عـد ٍد من لوحاته أشـار ال َفنَّان إلى نفو ٍر
وإخفـاق فـي العالقـ ِة الحميمـةِّ ،
فكل
ٍ
منهمـا ُيدير ظهره لآلخـر ،ويظهر على
ُ
والحـزن .تز َّوج
اليـأس
مالمـح الرجل
ُ
ال َفنَّـان فـي عـام  1923مـن جوزفين
ً
زميلة
فيرسـتيل نيفيسـون ،التي كانت
له فـي صـف روبـرت هنـري .وكانت
تهتـم بجميـع أعمالـه ومعارضـه،
و ُتسـاعده في تهيئة الديكور ال ُمناسـب
للوحة ،واسـتعان بها كموديل في أغلب
لوحاتـه ،كان هوبـر ُمتح ِّفظـا ً وكتوماً،
الخاصة،
يخص حياتـه
وخاصـة فيمـا
ّ
ّ
ّ
لذلك لـم نسـتطع التكهُّـن إذا كان هذا
اإلخفـاق ُيعبِّر عـن عالقتـه بزوجته أم
مجـ َّرد أفكار.
وبشـك ٍل عام كانت لوحا ُته تعكس نمط
الحياة التي كان يعيشها األميركيون في
منتصف القـرن العشـرين ،فقد أرخت
الحـرب ظاللها من الكسـاد مما اضطر
ُ
المرأة أن تنزل لسـوق العمـل ،ومنحها
ً
ذلـك ح ّر ّي ً
واسـتقاللية أكثـر ،لذلـك
ـة
وجدناهـا تجلـس في المقاهـي وترتاد
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الفنـادق ودور العـرض والمسـارح،
وسـواء هـي فـي المنـزل أم بصحبـة
أشـخاص ،فهـي وحيـد ٌة فـي عُزل ٍة مع
نفسِ ـها ُتحـدِّق في الالشـيء.
مـن أشـهر وأجمـل لوحاتـه «المطعم
ُ
تجلس
اللوحـة امـرأ ًة
اآللـي»ُ ،تصـ ِّور
ُ
ُ
تتنـاول قهو ًة في وقـتٍ متأخ ٍر
وحيـد ًة
من الليل؛ المقعـد ال ُمقابل للمرأة فارغٌ،
فربمـا هـي كانت تنتظـر أحـداً ،أو أن
أحدهـم تركهـا وذهـبُ ،تنكس رأسـها
ألسـفل ،والمشـهد العام يـدل على أنها
ليسـت على مـا ُيرام.
فـي لوحـة «شـمس الصبـاح» ،المرأة
علـى الرغـم مـن أنهـا تجلـس برفقـ ِة
زوجها ترتدي فسـتانا ً برتقاليّـاً ،فإنها
فـي عزلـ ٍة تا ّم ٍة ُتحـدِّق خـارج النافذة
ويطبع الضـوء ال ُمتسـلِّل وجهها ويدها
بمسـح ٍة مـن اللـون األورجواني.
فـي لوحـ ِة «امـرأة تعمـل علـى آلـة
تجلـس أمام
الخياطـة» ،نجـد المـرأة
ُ
ماكينة الخياطة ُيغطي َشـع ُرها وجهَها،
وتعمـل بحركـ ٍة آليـةٍ ،امـرأة منزوعـة
المشـاعر تعمـل لتدبـر قـوت يومها.
لوحة «غرفـة في فندق» ،نجد المشـهد
يتكـ َّرر ،إنـه المشـهد نفسـه ،امـرأة
وحيـدة فـي الغرفـة ُتمسـك كتابـاً.
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كتفاها منحنيتان ،و ُتبدي لل ُمشـاهد من
وضعية جلوسـها أنها تشعر باالنكسار
والهزيمة.
لوحـة «فيلـم فـي نيويـورك» ،تظهـر
ً
كئيبة في
مرشـدة الصالـة ،وقد وقفـت
أحـد األروقـة علـى مقرب ٍة مـن المقاعد
التـي جلـس فيهـا الزبائـن ُيتابعـون
الفيلم ،تنقسـم اللوحة لقسـمين :الجزء
األول داخـل قاعة العـرض مظل ٌم ،بينما
تقـف المرشـدة تحـت ضـوء المصباح
يعكس ضـوءا ً برتقاليّا ً
الجـداري الـذي
ُ
مشـ ّعا ً
ً
الخاصة،
غارقـة فـي تأمُّالتهـا
ّ
الخاصة بها
ومـن الواضـح أن الدرامـا
ّ
تشـغلها عن أحداث الفيلم نفسـه ،فهي
أكثـر سـيطر ًة عليها من المشـاعر ،من
األحـداث ال ُم َّ
تكشـفة على الشاشـة.
لوحـة «امـرأة فـي الشـمس» ،امـرأة
مجهولـة تقف في مدخـل أحد المنازل،
وليسـت لدينـا أي فكـرة لمـاذا؟ ..هل
تنتظر شـخصا ً مـا؟ أو ببسـاط ٍة ُت ِّ
فكر
فـي يومها؟ ليـس هنـاك أي معنى ألي
نشـاطٍ ُ .يحيـط بهـا ،منزل كبيـر تنفذ
إليـه أشـعة الشـمس ،وتتـرك جـزءا ً
مـن الظِ لال الدراميـة علـى السـطح
والجدران.
في لوحة «مكتب فـي نيويورك» ،تظهر

لوحة «المطعم اآللي» ▲

امـرأة من الواجهـة الزجاجيـة لمكتب،
بإمـكان ال َمـا ّرة بالخـارج مشـاهدتها
وهـي تحمـل رسـالة فـي يدهـا ،تقف
ُمتسـ ِّمر ًة أمـام المكتـب الـذي ُي َ
وضـع
عليـه هاتـف أسـود ،ونجدها فـي حال ٍة
مـن الوجـوم ،وكأن رنيـن الهاتف على
مكتبهـا لـم يسـتطع أن يعود بهـا إلى
عالمهـا الحقيقي.
لوحة «نافـذة في فنـدق» ،تجلس امرأة
ظالم
بفنـدق وتحملـق فـي
فـي غرفـ ٍة
ٍ
ٍ
دامس خـارج النافذة.
ٍ
في أغلـب لوحات هوبـر ،كانت اإلضاءة
ً
ناتجـة مـن ضو ٍء للشـمس ،ضـوء فجّ ،
شـارد ،هذا الضوء فـي كثي ٍر من األحيان
يصطـدم بنظـر أبطالـه فيخفضـون
أعينهم إلى أسـفل ،وهذا ُيعطي انطباعا ً
بأن النظـر يكمن في أرواحهم ،فنجدهم
يبعـدون عن الزمان والمكان ،وتشـترك
المـرأة فـي لوحاتـه بالنظـرة نفسـها،
ُمحد ً
ِّقـة مـن النافذة فـي الفـراغ وإلى
الالشـيء ،في محاولـ ٍة منهـا للتواصل
ُ
تبحـث عن شـي ٍء ما
مـع العالـم ،فهي
أو فـي انتظار شـي ٍء ما ،فث َّمة شـي ٌء ما
ٌ
مجهول سـيحدث ،لينتشلها من أحزانها
ِّ
الرث.
ومن واقعهـا

«مكتب في نيويورك» ▲

«نافذة في فندق» ▲
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حددات لتعريف مصطلح «السينما البديلة» صعبًا
ع ّد وضع ُم َّ
يُ َ
للغاية ،حيث إن بعض الباحثين يخلطون بين مصطلح
السينما البديلة ومصطلحات واتجاهات سينمائية أخرى
المستق ّلة والجديدة ،هذا المقال محاولة لضبط
كالسينما ُ
المصطلح…
ُ

متى تصبح السينما
بديلة؟
عاصم الجرادات
ترتبـط السـينما فـي مسـيرة تط ُّورها
بالكثيـر مـن العوامـل منهـا ،الحروب،
الثورات ،التغ ُّيرات االجتماعيّة ،الحركات
الفكر ّيـة ،والتطـ ُّور التكنولوجي ،حيث
لعبـت الحـرب العالميـة الثانية وحرب
فيتنام ،والحركة النسـائية ،وربيع براغ،
دورا ً كبيرا ً في ظهور تيارات سـينمائية
كثيـرة .تلـك الحـركات كذلـك فتحـت
اآلفـاق أمـام السـينمائيين ،وأعطـت
القوة للمشـاهدين الذين كسـروا القيود
المفروضـة عليهم بالتعامـل مع جميع
االتجاهات السـينمائية.
وليـس مـن الخطـأ أن نجمـع جميـع
التيـارات السـينمائية التـي ظهـرت
من بوابـة التطـ ُّور والتجديـد ،والثورة
علـى القيـود المفروضـة في السـاحة
السينمائية على مدار التاريخ السينمائي
تحت مصطلح «السـينما البديلة» ،وهنا
البـدَّ مـن ذكر أن هنـاك خلطـا ً واضحا ً
بين مصطلح السـينما البديلـة واإلعالم
البديـل ،حيث َو َج َد بعـض الباحثين أن
مصطلح السـينما البديلة هو قسـم من
اإلعلام البديل ،وهذا ُيعَـدّ خطأ ً واضحا ً
يخلـط المفاهيم.
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ُيعَـ ّد وضع ُمحـدَّدات لتعريف مصطلح
«السـينما البديلة» صعبـا ً للغاية ،حيث
إن بعـض الباحثيـن يخلطـون بيـن
مصطلح السـينما البديلة ومصطلحات
واتجاهات سـينمائية أخرى كالسـينما
ال ُمستقلّة والجديدة ،و ُي ِّ
شكل هذا الخلط
خطـأ ً فادحاً ،ألن ليس ّ
كل فيلم بديل هو
ّ
مسـتقل ،والمحاوالت للوصول إلى
فيلم
ضبـط علمي لمصطلح السـينما البديلة
تبـدأ من خالل تعريـف مصطلح بديل،
فالبديـل هـو العوض والخلـف ،وكذلك
هـو الخيـار الجديـد .وانطالقـا ً ممـا
سـبق نجد أن السـينما البديلة مصطلح
واسـع ،واتجاه يتواجـد في ّ
كل المراحل
التاريخية للسـينما ،حتى أننا نسـتطيع
بح ِّد ذاتهـا هي ف ّن
القـول إن السـينما َ
بديـل ،جاءت بديالً عـن الصورة الثابتة
مـن الناحية التقنية ،وبديالً عن الشـعر
من الناحيـة المعلوماتية.
قسـم ال ُمـؤ ِّرخ السـينمائي جوفيـري
ُي ِّ
نيول سـميث تاريخ السـينما إلى ثالثة
أقسـام (الصامتة -الناطقة -الحديثة)،
وضمن ّ
كل قسـم هناك نماذج للسـينما
البديلة ،ففي مرحلة السـينما الصامتة،
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قسـمها سـميث كذلك إلى قسمين:
التي َّ
القسـم األول يحمل مرحلتيـن :المرحلة
الثانيـة التـي أطلـق عليها اسـم الفترة
االنتقاليـة التـي مـن الممكـن أن نطلق
عليهـا المرحلة البديلـة للمرحلة األولى
«فتـرة مبكـرة تماماً» .في حين القسـم
الثانـي كان نهضـة هوليـوود ،الـذي
ُي ِّ
شـكل نقلة نوعية نحو السينما البديلة
لإلنتاج األوروبي الـذي عانى من األزمة
االقتصادية ج َّراء نتائج الحرب العالمية
األولى ،ومـن الممكن اعتبار فيلم «رحلة
إلـى القمـر» المنقول عن روايـة ال َفنَّان
الفرنسـي جـورج ملييـه عـام ،1902
هـو أول فيلـم روائـي واضـح المعالم
وصاحـب موضـوع في السـينما ،حيث
ً
َّ
بديلا عـن تلـك السـينما التـي
شـكل
هدفهـا كان التصويـر وتقديـم التقنية،
ومـن الممكن اعتبـاره الفيلم البديل عن
تلك الشـرائط السـينمائية الكالسـيكية
التـي تهـدف إلـى اسـتعراض التقنية
فقط .
ونسـتطيع اعتبـار فيلـم «مانـا مـن
الشـمال»  1920للمخـرج روبـرت
فالهرتـي الفيلـم الذي حـاول أن يكون

ً
بديلا عـن موجـة األفلام الكوميديـة
الصامتـة ،ويضـع حجـر األسـاس
للسـينما الوثائقيـة ،وفـي الوقـت ذاته
ً
بديلا عن
مـن الممكـن اعتبـار الفيلم
السـينما التجاريـة التـي كانت سـائدة
فـي تلـك الفترة.
وفـي فتـرة السـينما الصامتـة كذلـك
قـدَّم اليابانيـون تجربـة سـينما بديلة
من حيـث التقنيـة ،حيث حاولوا كسـر
الصمـت فـي الفيلـم مـن خلال نظام
«البنشـي» ،الـذي يقـوم بعمليـن هما:
التعليـق والنطـق بالحـوار أثناء عرض
ا لفيلم .
وفي الفترة ذاتهـا كانت هناك محاوالت
إليجاد سـينما بديلة عن سـينما أسـود
وأبيـض والعمـل علـى تلوينهـا مـع
اسـتمرار سينما األسـود واألبيض فكان
فيلم جـورج ميليس «مملكـة الجينات»
الفيلـم البديـل الـذي كان يظهـر فيـه
اللون.
وفي االنتقال ألحد المظاهر السـينمائية
البديلة الواضحة هي السـينما ال ُمستقلّة
التـي اعتمـدت علـى اإلنتـاج خـارج
منظومـة شـركة «أديسـون ترسـت»،

فكانـت المحـاوالت األولـى لسـينما
ُمسـتقلّة هـي بانتقال بعض الشـركات
إلـى «هوليـوود» لوضع َحـ ّد والخروج
مـن سـيطرة «أديسـون ترسـت» فـي
مدينـة نيويـورك ،وهنـاك فـي شـمال
«هوليـوود» كانـت بداية سـينما بديلة
من خالل سـينما االسـتوديو التي بدأت
مـن خالل تصويـر في منطقـة خالية،
فـكان الفيلـم األول الـذي يصـور فـي
مدينـة هوليـوود هـو «فـي كاليفورنيا
القديمة» ،وسـرعان ما تح َّولت هوليوود
إلـى ال ُمحتكِـر الرئيسـي للصناعـة
السـينمائية لتظهـر محـاوالت لسـينما
مسـتقلّة جديـدة تخـرج عـن سـيطرة
الشركات واالسـتدويوهات الكبرى التي
بـدأت تفرض سـيطرتها علـى صناعة
السـينما في العالم في العقد السـادس
مـن القـرن الماضي.
والبـدَّ مـن ذكـر السـينما الجديـدة
الفرنسـية واإليطاليـة ،والسـينما
التجريبيـة األميركيـة على أنهـا نماذج
لسـينما بديلـة لالتجاه السـائد في تلك
المرحلـة.
صلب
وكذلك السـينما الثالثـة كانت في ُ

ً
بديلة عن
السـينما البديلة ،حيث كانـت
ِّ
السـينما التقليدية التجارية التي ُتمثلها
ً
وبديلة عن السـينما
السـينما األميركية،
ال َفنِّيّة األوروبية.
ومـن أنـواع السـينما البديلـة من حيث
طريقـة العرض والتوزيـع التي أجبرت
السـينما عليها هـو التليفزيـون ،حيث
َّ
شـكل التليفزيـون الوسـيلة البديلـة
عـن صـاالت العـرض ،ولكـن ليـس
فـي البدايـات األولـى للتليفزيـون..
مـن الممكـن اعتبـار عقد السـبعينيات
هـو البدايـة الحقيقية لصالـة العرض
السـينمائي الصغيـرة (التليفزيـون)،
ومـن الزاويـة ذاتها من الممكـن اعتبار
اإلنترنـت وموقـع اليوتيـوب الصالـة
األوسـع واألكثر غنا ًء فـي األفالم ،والتي
ظهـرت مـع بدايـات القـرن الحالي.
وفـي النهاية نسـتطيع تلخيـص ثالث
صفات رئيسـية للسينما البديلة التي إذا
توافرت فـي أي اتجاه سـينمائي تكون
قابلـة ألن تكون سـينما بديلة :التجديد،
والتطوير ،ال ُمجادلـة والثورة ،ومحاكاة
التط ُّور التكنولوجي..
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الم ْه َملات فـي كتابـه «Rubbish Theory, creation & destruction of
لمـا طـرح «مايـكل تومسـون» نظريّـة ُ
 »valueعـام  ،1979أثـار الكثيـر مـن الجـدل والسـخرية فـي األوسـاط األكاديميـة .ورغـم مـرور عقـود لـم يفقـد
ِـدة مـ َّرات...
الكتـاب قيمتـه العلم ّيـة ،بـل اسـتم ّر الطلـب عليـه حتـى تكـ َّرر بيـع نسـخه المسـتعملة ع ّ

مالت
م ْه َ
نظريّة ال ُ
أمينة التيتون
يـرى فيتال ديدونيـت ،أسـتاذ التربية
البرازيلـي ،أن لتحويل عناصر الطبيعة
أو المنتجات الصناعية بإعادة تدويرها
أو بمنحهـا معانـي جديـدة غرضـا ً
فلسـفيّا ً ونفسـيّا ً وتربو ّيـاً .فبعـد أن
سـاهم التصنيـع في ظهـور المجتمع
المستهلك ،وح َّفز الحاجات المصطنعة،
وسـاعد في تراكم النفايـات الصناعية،
اعتقد اإلنسـان العادي في أنحاء العالم
أنه ال يسـتطيع العيش بدون المنتجات
التكنولوجيـة .وخلق توافر هذه السـلع
ً
رغبة في
وتن ُّوعها وانخفاض أسـعارها
الشـراء ،واإلفراط في اسـتخدام المزيد
ال ُمتط ِّور واسـتبداله بسرعة كبيرة وهو
ال يـزال صالحـا ً لالسـتخدام .وصـار
النـاس يعيشـون فـي حلقـة شـريرة
مـن اإلنتـاج واالسـتهالك واالسـتبدال
والنفايات ،التي تع ِّززها اسـتراتيجيات
التسـويق المغرية .وهكذا َّ
تشكل سلوك
االسـتبدال فـي أذهاننا وفـي عاداتنا؛
وأصبحـت مطـاردة الجديـد اتجاهـا ً
يـزدري القديـم ويضيق به.
لقـد تخلَّـص النـاس مـن سـياراتهم،
وأدواتهـم المنزليـة ،ومالبسـهم،
وأحذيتهم ،وهواتفهـم الن َّقالة ،وأجهزة
الكمبيوتر والتليفزيونات ،والكاميرات،
وسـواها ،لدرجـة مثيـرة للقلـق فيمـا
يتعلَّـق باألخطـار الناجمة عـن تراكم
النفايـات الكهربائيـة ،كالبطاريـات،
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والرقائق الملوثـة .وأخطر تبعات ذلك،
مـن وجهـة نظر فيتـالُّ ،
تأثـر الروابط
ـب
البشـر ّية بمـا جـرى؛ فصـار ُ
الح ّ
سـريع الـزوال ،وأصبحـت الصداقات
سـطحية ،وباتـت العالقات اإلنسـانية
قابلـة لالسـتبدال كاألجهزة واألشـياء.
وأمسـى مـن السـهل خـداع النـاس،
وهجرهـم ،واسـتبدالهم ،والنظر إليهم
كأشـياء ُم ْه َملة .كما أصبح سـوء الفهم
البسـيط ،أو أي صـراع عـارض كفيالً
بقطـع العالقـة بيـن األبنـاء وآبائهـم،
وبيـن األزواج وبيـن األصدقـاء؛ وربما
يعـرف كبـار السـن أكثـر مـن غيرهم
مـدى ما يتع َّرضـون له مـن إهمال من
جانـب أفراد أسـرهم.
توقـظ إعـادة تقييـم األشـياء ال ُم ْه َملة
معـان جديـدة لهـا فـي حياة
بإيجـاد
ٍ
النـاس إحساسـا ً باسـتمرار االنتمـاء،
وتقديـر الطبيعـة واالحتفـاء بالنـاس
واسـتعادة عقد الروابـط بينهما وخلق
اتجاه المحافظة واالحترام نحو األشـياء
والبشـر ،ونحـو مـا يمكـن أن يكونـوا
عليه في المسـتقبل .ويمكن أن تسـاهم
اسـتعادة المعنى ،أو منـح معنى جديد
لشـيء بتحويلـه مـن حـا ٍل إلـى حال
بتنميـة قيمتيـن :وجـود شـيء أعمـق
مـن مجـ َّرد االسـتخدام؛ وتعـدُّد وجوه
أه ِّمية األشـياء .وغالبا ً مـا تع ِّمق النظرة
المتجـاوزة لالسـتخدام رؤية اإلنسـان
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لمغـزى وجـوده .أي وجـود مـا يفوق
القيـم االقتصاد ّية والقيـم األيكولوجيّة
إلعـادة التدويـر ،مثـل القيم النفسـيّة
والقيـم الفلسـفيّة والتربو ّيـة .ويمكـن
لسـلوك إعـادة تقييـم األشـياء أن ُيعيد
اكتشـاف قيـم إنسـانيّة كالكرامـة،
ـب ،وفي
والرغبـة فـي السـعادة ُ
والح ّ
التـوق ألن يكـون المـرء أكثـر مما هو
عليه .
ربمـا مـن المفيـد فـي هـذا الصـدد
التذكيـر بنظر ّيـة ال ُم ْه َملات لـ«مايكل
تومسـون» التـي جـاءت في كتـاب له
بعنوان «Rubbish Theory, creation
 »& destruction of valueنشـرته
جامعة أكسـفورد في عام  ،1979وأثار
حينها الكثير من الجدل والسـخرية في
األوسـاط األكاديمية .ورغم مرور عقود
لم يفقد الكتاب قيمته العلميّة فحسـب،
بل اسـتم ّر الطلب عليـه حتى تك َّرر بيع
نسـخه المستعملة ِعدّة م َّرات ،وارتفعت
قيمـة النسـخة مـن سـبعة جنيهـات
إسـترلينية ونصف عـام صدوره لتصل
إلـى مئتين وخمسـين دوالرا ً في بعض
األحيـان ،حسـبما يـرى كارل زيمرينغ
أسـتاذ دراسـات االسـتدامة المسـاعد
بـ«معهـد بـرات»ُ -مؤلِّـف «Cash for
 - »your Trashالـذي بـدأ يق ِّرره على
طالبه منذ عشـر سـنوات ،ويجعل منه
تمرينا ً عمليّا ً لديناميكية قيمة األشـياء.

رأى تومسـون في نظر ّيته أن األشـياء
تكتسـب قيمـة وتفقدهـا عبـر دورات
حياتها ،حيث تدخل السلع ،كالسيارات،
وأوانـي الزهور ،والتذكارات ،وسـواها
في دورة بمج َّرد تصنيعها ،وفي معظم
الحـاالت  -تقريبـاً -تنخفـض القيمـة
السـوقية .وتسـ َّمى البضائـع في هذه
الحالـة مـن الفقـدان الثابـت لقيمتها
النقد ّيـة بـ«الوقتيّة» .وبعد فترة ُمعيَّنة
مـن الوقـت واالسـتخدام تتحـ َّول هذه
األشـياء إلـى ُم ْه َملات أو نفايـات ،مع
احتمـال إمـا أن ُتسـتهلَك بالكامل ،أي
أن ُتد َّمـر ،أو ُيعاد اسـتثمارها ،فتصير
لها قيمة اقتصاد ّية أو جماليّة ،وتصبح
«دائمة».
ويعتمـد االنتقـال مـن فئـة ألخـرى
علـى السـياقات الثّقافيّـة والمجتمعيّة
أو علـى بعـض الحـركات االجتماعيّة
المناصـرة أو الرمـوز ممـن يمنحـون
قيمة ألشياء بمج َّرد استخدامها أو إبداء
رأي فيهـا  -مـع الوضع في االعتبار أن
ٍ
مـا يتمتـع بقيمة عليا فـي ثقافة ،قد ال
يسـاوي شـيئا ً في ثقافة أخـرى -فمن
الممكـن جـدّا ً أن يفقـد شـيء قيمتـه
مـع مـرور الوقـت ،و ُيه َمل لفتـرة ،ث ّم
ُيعـاود اكتسـاب قيمـة جديـدة أعلـى
من قيمتـه األصليّة كالسـيارة القديمة
التـي ُته َمل سـنوات طويلة ثـ ّم تتح َّول
لقطعـة فريدة مـن نوعهـا وثمينة من
طـراز يندر وجـوده .أو مثلما يمكن أن
ترتفـع قيمة أشـياء لسـبب مـا ويلمع
نجمهـا بعـد أن كان بيـن ال ُم ْه َملات،
كقطـع المالبـس القديمـة التـي تعود
موضتهـا .أو النفايـات التـي يشـتد
الطلب على شـرائها إلعـادة تصنيعها،
كمـا هـو الحـال فـي عصـر تصاعـد
دعوات ترشـيد اإلنفـاق ،والحفاظ على
المـوارد ،وإعـادة تدويـر النفايات من
علـب ألمونيـوم وورق وزيـوت طبـخ
وبقايـا طعـام وإلكترونيـات ومالبس
وأثاث وسـواها ،مما نشـط مـع تدفق
الحركات المناصرة للتنمية ال ُمستدامة.

وفـي مواقف أخـرى ،يمكـن أن تتأهل
أشـياء «دائمـة» وذات قيمـة ثابتـة
ومرتفعة لتتح َّول إلـى «قطع متحفية»
بالمعنى المباشـر الدال على أن الشيء
يسـتحق أن يكـون في متحـف ،حيث
يحفـظ ويمنـح قيمـة تجعلـه مفضالً
 وليـس المعنى السـاخر الـذي يرىأن الشـيء لـم يعد لـه أي اسـتخدام،
بعـد أن أصبـح قديمـاً ،وغيـر مطلوب
وال فائـدة مـن ورائـه -وإن كانـت
«القطعة المتحفية» بمعنييها المباشـر
والسـاخر  -كما يرى جون كارمان -ال
اسـتخدام فعليا ً لها ،أي أنها اُستبعدت
مـن االسـتخدام فـي الحيـاة اليوميـة
وتح َّولـت لجه ٍة ما ،إمـا لتحافظ عليها،
أو لتد ِّمرهـا .وال ُم ْه َملات ،وإن كانـت
تتض َّمـن األشـياء غيـر السـارة مما ال
ُيمنَّى المـرء التفكير فيه أو مناقشـته،
بـل يتجاهله عندما يكون في مواجهته،
ّإل أنهـا  -ال ُم ْه َمالت -تدفع نفسـها في
الوقت نفسـه إلـى وعينا أحيانـاً ،رغم
جهـود التجاهـل ،فتثير تحدينـا لفهم
أمـور مثل كيف انتهـت إلى حيث هي؟
وكيـف يمكن إعادة النظـر فيها؟ حتى
نسـتطيع ترتيب عالمنا فـي ضوء ذلك

مـن جديد.
ومع مـرور السـنوات تعـرض نموذج
تومسـون لالنتقـاد ،لكونـه لم يسـمح
بالحركـة ّإل من الحالـة «الوقتية» -أن
تصبح األشـياء نفايات ،ومـن النفايات
إمـا تد ِّمـر أو تصبـح دائمـة -بينما ال
يسـمح بالحركة في االتجاه المعاكس،
أي مـن «الدائمـة» لـ«الوقتيـة» أو
لل ُم ْه َمالت .
أراد األنثربولوجي تومسون في نظر ّيته
أن يلفـت االنتباه إلـى أن اإلهمال ليس
دائمـا ً نقطـة النهاية في حياة األشـياء
 وربما في حياتنـا -وأن من النفاياتمـا يمكـن أن يكـون دائمـاً ،وليـس
مرحلـة اإلهمـال سـوى فترة وسـيطة
غيـر مرئية ،البـد منها إلبـراز األه ِّمية.
ولهذا َّ
أكد على ضرورة دراسـة الشـيء
وضـده لتحقيـق الفهـم العميـق .فإذا
أردنـا فهم الفقـر علينا دراسـة الثراء،
وإذا رغبنـا فـي معرفـة القيمـة علينا
دراسـة انعـدام القيمـة؛ علـى اعتبار
أن ّ
كل طـرف ظِ ٌ
ـل لآلخر يتغـ َّذى عليه
كالنـور والظالم ،فلا ينبغـي كبته أو
التقليل من شـأنه .وانتقـد َم ْن ِّ
يركزون
علـى ما هو إيجابي ويتركون السـلبي،
كنمـوذج «بولينـا» ،الـذي ُي ِّ
فضـل
دراسـة سيسـيولوجيّة المعرفـة علـى
سيسـيولوجيّة الجهـل؛ ويهتـم بما هو
نـادر ومرتفـع القيمـة و ُيهمـل ما هو
ضئيـل القيمـة أو مـا ال قيمة له.
ولَ ّ
عـل الجديـر بالذكـر ،أن تومسـون
قد عمـل أثناء دراسـته بجامعـة لندن
نجـارا ً وأنتـج فـي وقت فراغـه بعض
َّ
القطـع واألدوات البسـيطة التي تزيِّن
وتحسـن من مظهرها.
المباني القديمة
ِّ
ِّ
وانتبـه إلـى ال ُمفارقـة ال ُمتمثلـة فـي
الـدور الـذي تلعبه هـذه القطـع ذات
القيمـة الضئيلـة في رفع أسـعار تلك
المبانـي العريقـة ال ُمتهالكـة .وهو ما
يشـبه على نحـ ٍو ما الدور الـذي يلعبه
كنجار في اسـتمراره
عملـه المتواضع َّ
فـي الدراسـة بالجامعة.
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ً
موجة من العنف ،تتمظهر في العديد من
تعرف العديد من المناطق في الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
الحظ ،أن ظاهرة العنف ،ال تشـمل المدرسـة
مؤسسـات التنشـئة االجتماع ّي ًة.
المجاالت ،وعلى رأسـها
والم َ
َّ
ُ
وتمـس ّ
تعـم ّ
يمـس حتـى
كل الفئـات والشـرائح ،بـل إن العنـف
كل مجـاالت المجتمـع،
لوحدهـا ،بـل إنهـا
ّ
ّ
ّ
أفـراد المجتمـع فـي الشـارع العـام ،وفـي المرافق الحكوم ّية ،وفي المالعب الرياض ّية ،وحتى داخل األسـر…

العنف في المجتمعات العربيّة
رشيد جرموين
المعطيـات اإلحصائيّـة التي تصدر عن هيئات دوليّـة وإقليميّة،
ُتبيِّـن مدى حجـم الظاهرة( .)1هناك العديد مـن الحاالت يصعب
رصدهـا كلّهـا أو اإلحاطـة بهـا جميعهـا ،نظـرا ً لحساسـية
الموضـوع فـي بعـض الدول التـي الزالـت تعتبـره «طابو» ال
يمكـن الحديـث عنه ،خصوصـا ً إذا مـا تعلَّق بالعنـف الزوجي
أو الجنسـي .ولهـذا فهـذه اإلحصائيـات تبقى تقدير ّيـة ،فقط،
وليسـت كاملـة .بيـد أن األهـم الذي يمكننـا التو ُّقـف عنده ،هو
َّ
ويتأثر به
أننـا بتنـا أمام عنـف أفقي وعمـودي يحصد الجميـع
الجميع .لهـذا فنحن نجازف بالقول ،من خلال هذه المتابعات
العفو ّيـة وغير البحثيّـة ،إننا اليوم ،أمام ظاهرة سوسـيولوجيّة
ش�املة ،أو بتعبي�ر «مارس�يل م�وس» فنح�ن أم�ام« «�fait so
 ،»cial total Unأو كمـا قـال «جـون بودريـار»« :إنه ال يكفي
مصطلح العنف لتشـخيص عنـف العالم ،بل ُيفتـ َرض الحديث
عـن فيروس العنـف ،أو ح َّمى العنـف .هذا العنـف الذي نحياه
اليوم فيروسـي ،يسـري كالعدوى ،فيقتل تدريجيـا ً ّ
كل ما لدينا
146

السنة الحادية عشرة  -العـدد  125مارس 2018

مـن مناعة ،ومـا لدينا مـن قابليات علـى المقاومة».
ولَعلّـه مـن خلال هـذا التوصيـف ،تتقاذفنـا مجموعـة مـن
التسـاؤالت الحارقـة والمقلقـة فـي اآلن نفسـه :هل نحـن أمام
تحـ ُّول جـذري فـي منظومـة القيـم المجتمعيّـة التي ُت ِّ
شـكل
الروابط االجتماعيّة لمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا؟
هـل ُتعبِّر حـاالت العنف عـن وجود أزمـة قيم ،أم قيـم األزمة؟
مؤسسـات التربية
وهـل هـذه الظاهـرةُ ،تنبـئ عـن «إفلاس» َّ
والتعليـم والتكويـن ،فـي إنتـاج وإعـادة إنتـاج قيم التسـامح
والعيش المشـترك بين شـريحة الشـباب ،وغيرهم من الشرائح
االجتماعيّة؟
نـوع مـن التفسـير لظاهـرة العنـف،
لتقديـم
محاولتنـا
فـي
ٍ
فإننـا نميـل إلـى تأطيرها في سـياق التحـ ُّوالت القيميـة التي
شـهدها ،ويشـهدها ،وستشـهدها المنطقة ،ومن ذلك أن ازدياد
وتسـا ُرع عمليَّـات التحـ ُّول والتغ ُّيـر االجتماعييـنُ ،يؤدِّيان إلى
وجود مجموعـة من الظواهر ،على رأسـها :ازدياد حاالت التوتر

Zied ben Romdhane Chattessamem Se¥rie West of life

والقلـق الوجودي واالجتماعي العام ،والحيرة ،والصدمة ،وفقدان
االتجـاه ،وغياب أو تراجـع دور المرجعيـات ،أو فقدان اإلجماع
حـول قيم مجتمعيّة ُمعيَّنةّ .
كل ذلـك ،وغيره يفضي إلى ظهور
حـاالت مـن العِلل النفسـيّة واالجتماعيّة ،التي ال نسـتطيع حتى
فهمها وتفسـيرها ،نظـرا ً لكونها تعتمل بشـك ٍل خفي في وعينا
وال وعينـا أحيانـاً ،وال تظهـر ّإل فـي حـاالت مـن التوتـر العام
والفجائـي أحيانا ً أخـرى .وهو ما يمكن أن ُنقدِّم بشـأنه ،تكاثر
حـاالت االنتحـار والعنـف المجاني أحيانـاً .مثالً حالة الشـغب
الكـروي فـي المالعـب الرياضيـة ،التـي تتحـ َّول مـن مجاالت
للفرجـة والترفيـه ،إلـى حـاالت من العنـف والدرامـا واالقتتال
غيـر المفهـوم أحيانا ً أخـرىُ ،تقـدِّم النموذج على مـا ندَّعيه.
كاف للكشـف عن الخبايا العميقة
نعتقـد أن المدخل األول ،غير ٍ
ً
لداللـة العنـف ،لهـذا نحتاج إلـى مدخـل ،نعتبره أساسـيّا في
فهـم الظاهـرة ،وهـو المدخل السوسيوسياسـي ،والـذي يكمن
فـي عالقـة المجتمـع بالدولة فـي األنظمـة ال ُمتسـلِّطة أو التي
فسـر أن البناء
فـي طريقهـا نحـو الديموقراطيّة ،وهـذا األمر ُي ِّ
ؤسسـاتي فـي مجموعـة مـن الـدول العربيّـة ،انبنـى على
ال ُم َّ
مفهـوم للدولة ،يقـوم على الصراع مع المجتمـع ،وعلى تهميش
المجتمـع ،وإلـى تبعية المجتمـع للدولة ،وإلى نـوع من اإلذالل
وإهدار كرامـة الفرد.
وباإلضافـة إلى ما سـبق ،فإنه لفهم جزء من هـذا التح ُّول الذي
عرفتـه المنطقـة ،فإننـا ُنشـير فـي هذا الصـدد ،إلـى موجات
الح ّر ّية وحقوق اإلنسـان واألفراد والجماعات ،والتي انطلقت في
السـلطة
نهايـة العقد األخيـر من القـرن الماضي ،حيث غيَّرت ُّ
طريقـة التعامـل مع المجتمـع ،وحيث إنه لم يكـ ْن ممكنا ً البقاء
ُّ
السـلطة بالمنطقة،
في سـلطة
التحكم نفسـها التي كانت ُتميِّز ُّ
في سـنوات السـتينيات والسـبعينيات .هذا التح ُّول ،كان له من

التداعيـات الشـيء الكثير ،حيث ُولِـ َد في أحضان هـذه األجواء
ٌ
جيل من الشـباب ،لم يعرف القمع والمنع والتنكيل ،بل وتهاوت
أمامـه ّ
السـلط ،بـدءا ً مـن األب في األسـرة ،إلـى ال ُمعلِّم في
كل ُّ
المدرسـة ،إلى رجل الشـرطة فـي المجال العـام .بمعنى آخر،
لقـد تر َّبـى هـذا الجيـل ،الـذي يقوم جـز ٌء منـه علـى العنف،
شـجعة عن التعبير
و ُيما ِرسـه أو ُيما َرس عليـه ،في أجواء ج ّد ُم ِّ
عـن الذات ،وإبراز الـذات ،والح ّر ّيـة في القول والفعل ،بشـك ٍل
معقـول وغيـر معقـول ،لدرجـة استسـهال ّ
كل شـيء ،بما فيه
ً
فعلا ُيقابَل بالهالة التـي كان عليها
الفعـل اإلجرامـي ،ولم يعد
في السـابق ،و َمـ ْن ُيعايـن حاالت التعامـل مع األجهـزة األمنية
فـي المالعـب الرياضية ،يكشـف عن هذا الملمـح الجديد.
هنـاك مجموعة مـن الفرضيّات التـي َّ
تأكدت ُم َّ
ؤخـرا ً مع خبراء
التنميـة ،والتي ُي ِّ
ؤكـد البعض منها ،أن االسـتثمار في المجاالت
والصحيّة والرياضيّة ،يكـون له من اآلثار
الثّقافيّـة والتعليميّـة ِّ
الشـيء الكثيـر على مسـتقبل البلـدان والمجموعات البشـر ّية،
وهـذا أمـر معـروف ويتداولـه الجميـع .والمجتمعـات العربيّة
منـذ مرحلـة االسـتقالل إلـى اآلن تبـذل مجهـودات فـي هذه
المجـاالت ،لكـن آثار ذلـك على حيـاة المواطنيـن ،الزالت دون
المسـتوى المطلوب .يكفـي أن ُن ِّ
ذكر بأن المنظومـات التربو ّية
بالوطـن العربـي ،ال تـزال عاجـزة عـن تملُّـك اقتـدار تنموي
متكامـل لفئة الشـباب .وهو واقـعُ ،ي ِّ
ؤكد أنـه ال يضاهي حجم
االسـتثمارات المالية الممنوحة لهـذا القطاع ،وثانيا ً وهو األخطر
فـي اعتقادنـا ،أنه ُي ِّ
غـذي أسـباب اسـتدامة المأزق الشـبابي،
ويع ِّرضهم لشـ َّتى أنواع الهـدر االجتماعي والتنمـوي والثّقافي.
فكيـف يمكـن أن نتصـ َّور في بلـد ينشـد التغيير ،وله حاسـة
بشباب
ماسـة لرأسـماله البشـري ،وسياسـاته العمومية ُتلقي
ٍ
إلـى مصيـ ٍر مجهـول ،ال يعلم أحـد حجم الخسـارات واألكالف
الـذي تتأ َّذى منـه المنطقـة بر َّمتها؟!
أ ّمـا العامـل الثّقافـي ،فهـو اآلخر غيـر بـارز كرافعـة للتنمية
بالمنطقـة ،فلا يمكن أن نتحدَّث عن سياسـة عموميـة في هذا
المجـال ،ألن هزالة الميزانية المرصودة لهـذا القطاع ،والتعامل
السـلبي معه ،ال يدعان لنا مجاال ً
ّ
للشـك في كون السـند الثّقافي
هـو آخـر ما ُي َّ
فكر فيـه .هذا علـى الرغم من صـدور العديد من
التقاريـر واللقـاءات والمنتديـات والتوصيات ،التـي ُت ِّ
ؤكد على
إيلاء هـذا القطـاع العناية الشـاملة من خلال تقديـم البرامج
والمضامين واألفكار الكفيلة بتجنيب مسـتقبل مجتمعاتنا اآلثار
الخطيرة للعنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
 - 1انظر التقرير التالي:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/
fr/full_fr.pdf.
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بكتيريا تستيقظ من سباتها!
د .منال جامل فرحان

لنتخيَّـل الصـورة التـي سـنكون عليهـا كبشـر وباقـي
الكائنـات الحيّـة علـى كوكـب األرض ،حيـن تنشـط مـن
جديـد بكتيريـا ظلَّـت نائمـة منذ مالييـن السـنين…! لقد
حـان وقت االسـتيقاظ والنظر بجديـة إلى كارثـة «التغ ُّير
المناخي »Climate change -العامل المباشـر في انتشار
الميكروبات.
فـي اآلونـة األخيـرة ،أصبحـت ظاهـرة التغ ُّيـر المناخـي
ّ
ومحل دراسـات علميّة وبحثيّة مسـتم ّرة،
حديـث الجميـع
ِّ
كمـا أن العلمـاء والمفكريـن ينبِّهـون العالم مـن األخطار
التـي باتـت تهدِّد شـروط الحياة على كوكـب األرض جراء
التغ ُّيـر المناخـي الناجـم عن حـرق «الوقـود األحفوري-
 »Fossil fuelsممـا أدَّى إلـى االحتباس الحـرارى للغازات
داخـل الغلاف الجوي للكـرة األرضية ،وأحدث ما يسـ َّمى
بظاهـرة االحتباس الحرارى أو «الـدفء العالميGlobal -
 ،»warmingوتسـبَّب فـي حـدوث ارتفاع منسـوب المياه
فـي البحـار والمحيطات وذوبـان الكتلة الجليديـة بالقارة
القطبيـة الجنوبيـة والقطـب الشـمالي واألنهـار والجبال
الجليدية.
بصـورة واضحة ،لوحظ في أواخر السـبعينيات من القرن
الماضـي ارتفاع تصاعدي في درجة حرارة سـطح األرض،
وتبيَّن أن هذا االرتفـاع ناتج عن انبعاثات الوقود األحفوري
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الـذي تزايد اسـتهالكه مـع الثـورة الصناعية فـي العالم.
وعندما بـدأت هذه الظاهرة ُتؤخذ علـى محمل الجدّ ،كانت
الصـورة التوعويـة التـي تصـل إلـى أذهـان النـاس ،هي
تأثيرهـا على النظام البيئي والغابات والمحيطات باإلضافة
إلى اإلنسـان والحيـوان والنبات ،وقد لعبت هـذه التأثيرات
دورا ً هامـا ً فـي إيضاح جزء مـن حقيقة هـذا التأثير ،فيما
بقـي جـزء هـام غائب عـن التـداول ،وهـو التأثيـر الذي
وخاصة
طـال ويطال الكائنـات الدقيقـة؛ أي الميكروبات،
ّ
البكتيريـا والفيروسـات ،ومـع األسـف يت ّم تهميشـها في
كثير مـن األبحاث والدراسـات المتعلِّقـة بالتغ ُّير المناخي
وتأثيره علـى عالمنا.
لقد أحدثـت ظاهرة االحتبـاس الحراري واقعا ً غير مبشـر
على اإلطالق بمسـتقبل آمن للعيش؛ فمـن النتائج الكارثية
حـدوث ذوبان الجليد الذي أدَّى إلـى ذوبان التربة الجليدية
الصلبـة والتـى كانـت تمثِّـل وسـطا ً مالئمـا ً لحفظ بعض
األنـواع مـن البكتيريا العالية الضراوة لقـرون طويلة ،لكن
التغ ُّير المناخي تسـ َّبب فـي ذوبان التربـة الصلبة ومن َث َّم
أدى إلى انتعاش هذه البكتيريا النائمة وانتشـارها لتتسبَّب
فـي الكثيـر من األمراض التـي كانت متعارفـا ً عليها قديما ً
والتـي كنا نعتقد بأننـا تخلَّصنا منها بعـد مكافحتها.
وقـد أسـهمت التغ ُّيرات المناخيـة الحادّة بشـك ٍل كبير في

بكتيريا «»Bacillus anthracis
تسـهيل انتشـار العديد من األمراض المعدية والتي تنشط
في األوسـاط الدافئـة الناتجة عن ارتفاع درجـات الحرارة
بسـبب االحتباس الحـراري ،حيث إنها البيئـة المحبَّبة لها،
وإن خطـورة هذه األمـراض تكمن في كونهـا أودت بحياة
الماليين من األشـخاص قديما ً وتسـ َّببت فـي حدوث الكثير
من األوبئة.
أمـا في وقتنـا الحاضر فقد ظهـر مرض الح َّمـى الفحمية
أو الجمرة الخبيثة ( )Anthraxوالتي تسبِّبه بكتيريا تدعى
« ،»Bacillus anthracisوهـي نـوع مـن البكتيريـا ذات
«الحويصلات الجرثوميـة»Spore forming bacteria -
القـادرة علـى التك ُّيـف في وسـط غيـر مالئم لمعيشـتها،
حيـث تحفـظ البكتيريـا بداخلهـا في وضعية غير نشـطة
إلى أن تصبح الظروف مناسـبة لنشـاطها مجـدَّداً ،وتتمثَّل
هـذه الظروف بشـك ٍل أساسـي فـي ارتفاع درجـة حرارة
سـطح التربة.
في أغسـطس/آب مـن العـام 2016م تو ِّفي طفـل ،بينما
أصيب ما ال يقل عن عشـرين شـخصا ً في شـمال روسـيا،
وذلك إثر إصابتهم بالح َّمى الفحمية ،وعند دراسـة األسباب
تبيَّـن أن أسـباب اإلصابـة ترجـع إلـى  75عامـا ً ماضية،
وتحديـدا ً فـي الدائـرة القطبية الشـمالية حيـث نفق نوع
مـن الغـزالن الكبيرة تسـ َّمى «األيـل» ،كانت مصابـة بهذا

المـرض فتـم التخلُّـص مـن جثتهـا بدفنهـا فـي التربـة
الجليديـة ،ومنـذ ذلك الحيـن إلى صيف عـام 2016م أدَّى
ارتفـاع درجات الحـرارة إلى ذوبان أجزاء مـن هذه التربة
ومعهـا ذوبـان مـا تب َّقى مـن جثة األيـل النافق ما تسـبب
فـي إعـادة انتعـاش البكتيريا التـي بداخـل الحويصالت
الخاصـة بمرض الح َّمـى الفحميـة المتواجدة
الجرثوميـة
ّ
فـي هذه التربـة ،فانتقلـت الجراثيم المسـبِّبة للمرض من
التربـة إلـى الهواء ثـ ّم الماء ومنهـا إلى السلسـلة الغذائية
مما أدَّى إلى إصابة أكثر من  2000غزال ،وتسـ َّبب بالعديد
مـن اإلصابات البشـرية وحـدوث حالة الوفـاة المذكورة.
وعلـى غـرار هـذه الحالة فـإن االحتبـاس الحـراري يفتح
البـاب علـى مصراعيـه أمام قائمـة من األمراض السـوداء
التـي قد تعود بقوة وبصورة أعنف وأشـرس من قبل ،مثل
«المالريا  »Malariaو«الكوليرا  »Choleraالتي تنشط في
األوسـاط الدافئة .وبسـبب هذه االحتمالية ترفع السياسات
البيئيـة فـي العالـم صوتهـا عالياً ،لتـدق ناقـوس الخطر
ومسـاءلة الضمير العالمـي عن مدى اسـتعدادنا لمواجهة
خاصة أن
الكـوارث المنتظـرة وتح ُّمـل عواقبها الوخيمـة،
ّ
مـا يدعو إلـى القلق هـو عدم تعـرض اإلنسـان المعاصر
لهـذه األنواع مـن البكتيريـا منذ فتـرة طويلة ممـا يجعل
كاف.
جهـازه المناعـي غير قـادر على مقاومتها بشـك ٍل ٍ
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الوجع والحياة في غزَّة
غزَّة :سام حسن
ال يخلـو الفرح من لمحة حـزن ،وال يخلو الموت من زغرودة
وتهنئـة ،وذلـك ألنهـا فلسـطين المحكومة بالمـوت والحياة
معـاً ،فهنـاك الشـهيد الذي ُيـوارى التراب فـي اللحظة التي
يأتـي فيها ابنـه إلى الحيـاة ،وهناك االبن الـذي يموت واألب
الـذي يخـرج مـن األسـر فـي الوقت نفسـه ،فال فرحـة تتم
وال حـزن يتواصل…
وخاصة في غـ َّزة ،التي
فلسـطين،
في
المقابر
كمـا ال تخلـو
ّ
كانـت موعـودة بثالث حـروب متتاليـة قدَّمـت خاللها آالف
الشـهداء جعلـت مقابرها ال تخلو من مظاهـر الفرح والفخر
معـاً ،فمـن ُيواريه أهله التراب قد قدَّم نفسـه فـدا ًء للوطن...
وحيـن ُيحمل الشـهيد علـى األعناق ويصـل به الرفـاق إلى
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قبـره ،حيـث مثـواه األخيـر ،تضـع األ ّم الثكلـى الحِ نَّـاء في
يـده وتخضبهـا ،وتلف عنقه بطـوق من الياسـمين ،وتربط
ِـب عليها الشـهادتان أو آيـة قرآنية ،وهي
رأسـه بعصابة ُكت َ
ً
تفعـل هـذا وفـي نيتهـا أنها تزفـه عريسـا .فكمـا تطلق أ ّم
العريـس الزغاريـد فرحـا ً وابتهاجـا ً بزفاف ابنهـا ،ال تبكي
األ ّم الفلسـطينية يوم استشـهاد االبن ،أ ّم الشـهيد متماسـكة
تطلـق الزغاريـد ،وال تقبل التعازي ،بل وتطلب من الحشـود
حولهـا أن يقدِّموا لهـا التهنئة…
فـي صبـاح يـوم العيـد يكون لقـاء أ ّمهـات الشـهداء حول
قبـور أوالدهن ،يلتقين وتسـتمد ّ
كل واحدة القوة من األخرى،
بهمـس عـن لوعـة الفـراق ،وربما تحدث مناسـبة
يتحدَّثـن
ٍ

سـعيدة حول قبر الشهيد ،فهناك أخت الشـهيد َّ
الشابة ،التي
جـاءت لزيارة قبره ورش العطر حوله ،فتراها أ ّم شـهيد آخر
وتعجـب بها وتقـ ِّرر أن تخطبها للشـقيق األصغر للشـهيد،
قصـة فـرح صغيرة سـرعان ما
وهكـذا تنبثـق مـن الوجع ّ
تكبـر ويفرح بهـا األحياء.
عـاد ًة توزيع الحلـوى المختلفة هـي عادة ُمتوا َرثـة ،ولكنها
أصبحـت تتم فـي الفـرح والحزن ،فلا يمكـن أن ُيعلَن عن
استشـهاد شـهيد دون أن يهـرع ذووه إلـى محـل البقالـة
المجـاور لبيتـه ويبتاعـون الحلـوى ويتم رميها فـي الهواء
مـع طلقـات الرصاص إذا كانت ُمغلَّفـة ،أو تو َّزع في صينية
تـدور على الحضـور إنْ كانت غيـر ُمغلَّفة ،وفـي الفرح يت ّم
توزيـع الحلـوى أيضاً ،فمشـاعر البهجـة مختلفـة ،والفرح
يختلـط بالحزن ،وهكـذا ُتقام الطقوس نفسـها.
و ُتعَـ ّد الحِ نَّـاء مـن الموروثـات َّ
الشـعبية فـي فلسـطين ،إذ
ُتخضـب بهـا العـروس في اليـوم السـابق لزفافهـا ،وكذلك
تقـوم أ ّم العريـس بتخضيب كفـي ولدها في اليوم السـابق
لعرسـه فيمـا ُيع َرف بيـوم الحِ نَّـة ،ولكن في يوم استشـهاد
االبـن تقـوم األ ّم بتخضيب ك ّفه بالحِ نَّـاء ،و ُتودِّعه وهي تطلق
الزغاريد ،فابنها ُي َز ُ
ف شـهيدا ً إلـى حور العين ،لذلك ُت ِّ
خضب

يديـه بالحِ نَّاء ،وقد انتشـرت أغنيـة فلسـطينية خالدة حول
هـذا الطقـس المفعـم بالحـزن والفـرح ،وهي التـي تقول
كلماتها:
سبل عيونه ومد ايده يحنونه
خصره رقيق وبالمنديل يلفونه
سبل عيونه ومد ايده على راسي
خصره رقيق وودعني ومش ناسي
سبل عيونه وصاح وين انتو
خصره رقيق وغاب وما بينتوا
كمـا هـو معروف فال ُعـرس الفلسـطيني له خيمـة ُتقام في
وسـط الحي أو على مدخل الحـارة ،وذلك ألن األهل يعتبرون
أن ال ُعـرس للجميـع ،وفـي صـورة مطابقة ،تنصـب خيمة،
يوم سـقوط شـهيد ،فـي باحة الحـي وتكون أكبر وأوسـع،
ويتقبَّل أهل الشـهيد التهاني ال التعازي من ّ
كل أبناء َّ
الشعب.
وفـي مشـهد درامي عميـقُ ،يمـارس األطفال في غـ َّزة ً
لعبة
خاصـة فـي أوقـات الفـرح يطلقـون عليهـا لعبـة «جنازة
ّ
الشـهيد» ،ولذلك فهم يعتبرون الموت والشهادة حدثا ً مرافقا ً
للحيـاة مادام ّ
كل واحد منهم مشـروع شـهيد…
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الدوحة زمان
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حسن توفيق
مجلّة «الدوحة» ،فرباير1986 ،

حين أكملـت املرحلـة الثانويـة ،كنـت قـد أكملـت -عـن
ظهـر قلـب -حفـظ قصائـد الشـاعر الرقيـق الدكتـور
إبراهيـم ناجـي ،املبثوثـة يف ثنايا دواوينـه الثالثـة« :وراء
الغمـام»« - 1934 ،ليـايل القاهـرة»« - 1951 ،الطائـر
أحـس بـأن قصائـده بمثابـة
الجريـح» .1957 ،وكنـت
ّ
كنـز مخبـوء يف صـدري .وأدركـت -فيمـا بعـد -أنـي
تعلَّقت بشـعر ناجي ،ألنـي -وفقا ً لتفسير الدكتـور محمد
منـدور -واحـد مـن الشـباب املحرومني مـن متـع الحياة،
على الرغـم مـن تف ُّتـح وعيهـم عليهـا؛ لـذا يالقـي شـعر
ً
اسـتجابة يف
ناجـي املرتقـرق باللهفـة والعطـف الروحـي
نفوسـهم الظمـأى.
وحين كبرت ..وانطلقـت إىل الجامعـة ..كبر معـي حبّـي
لناجـي ،لكـن شـاع َر ْين كبريَ ْيـن مـن ر ّواد حركـة الشـعر
الحـ ّر ،يف وطننـا العربـي ،أخـذا يزاحمانـه يف قلبـي
مزاحمـة شـديدة؛ أ ّولهمـا بـدر شـاكر السـيّاب ،مـن
َّ
وأتذكر
العـراق ،وثانيهما صلاح عبدالصبـور ،من مصر.
أنـي كنـت أقلِّـب صفحـات مجلّـة «اآلداب» البريوتيـة.
ألي منهمـا ،فإذا
بحثـا ً عـن قصائـد منشـورة لكليهمـا أو ّ
وجدتهـا كنـت أشتري املجلّـةّ ،
وإل فلا!.
ألـم ألتـ ِق بناجـي خلال حياتـه ،بالطبـع ،وإن كان أبـي
ِّ
حـي شبرا،
يؤكـد يل أنـه قـد عالجنـي يف عيادتـه ،يف
ّ
ذات مـ ّرة ،وأن ناجـي لـم يتقـاض منـه أجـراً؛ ألنـه كان
باملجـان ،يف أغلـب األحيـان ..كما أن
يعالج أبنـاء الفقـراء
ّ
أسـتاذي الشـاعر د .كمـال نشـأت ،كان يسـعدني كثيرا ً
عندمـا كان يحدِّثنـي عـن لقاءاتـه العديـدة بناجـي.
أ ّمـا السـيّاب ،فكنـت أحلم بـأن يـزور مصر ،لكـي ُي َقدَّر
يل أن ألقـاه ،ألن فكـرة السـفر إىل العـراق ،للقيـاه ،كانـت
أمنيـة عسيرة املنـال ،وقـد اكتشـفت -فيمـا بعـد -أن
السـيّاب نفسـه كان يحلـم بزيـارة مصر ،لكـي يلتقـي
بأدبائهـا وشـعرائها ،مثلمـا ُقـدِّر لـه أن يلتقـي بأدبـاء
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لبنـان ،خلال فترة مرضـه؛ وهـذا مـا يتَّضـح يف بعـض
رسـائله التـي نشرت بعـد رحيلـه .وكنـت -إمعانـا ً يف
أسـجل اسـمه هـو يف كشـوف املرتدِّدين
تأكيـد تعلُّقي به-
ِّ
على دار الكتـب املرصيـة ،عندمـا أرتادهـا .وأذكـر أنـي
زرت الشـاعر هلال ناجـي (وكان مقيمـا ً بالقاهـرة ،يف
السـتينيات) لكـي يز ِّودنـي بمـا يعرفـه عـن السـيّاب،
ففوجئـتُ بقولـه :ملـاذا ال تذهـب إىل السـيّاب نفسـه،
يسـجل اسـمه
خاصـة أنـه موجـود يف القاهـرة ،بدليل أنه
ِّ
ّ
يف كشـوف املرتدِّديـن على دار الكتب التـي َّ
اطلعـت عليها
بنفسي؟!
ويف الرابـع والعرشيـن مـن ديسـمرب ،عـام  ،1964رحـل
السـيّاب عـن عاملنا ،بعـد رصاع مضـن وطويل مـع املرض
الذي افرتسـه .وأقعـده مشـلوالً ،يف آخريـات أ ّيامـه ..رحل
دون أن يتح َّقـق حلمـي بلقيـاه...
حين تهيّـأت للدراسـات العليـا يف قسـم اللّغـة العربيّـة،
مصراً ،وقتهـا ،على أن تكـون
آداب القاهـرة ،كنـت
ّ
أطروحتـي لنيـل درجـة املاجسـتري ،عـن بـدر شـاكر
السـيّاب .و-بالفعـلَ -تـ ّم تسـجيل األطروحـة عـام
 ،1966بعنـوان «شـعر بـدر شـاكر السـيّاب -دراسـة
فنّيّـة وفكريـة» .وكان الدافـع إلرصاري على تسـجيل هذا
املوضـوع ،بالـذات ،هـو حبّـي العميـق للسـيّاب ،وكان
هنـاك دافـع آخـر قومـي ،هـو اإليمـان بوحـدة الثّقافـة
العربيّـة يف مختلـف أقطـار الوطـن العربي الكبير ،خالل
العصـور املختلفـة التـي مـ ّرت بها؛ لـذا اخترت أن أدرس
شـاعرا ً عربيـا ً ينتمـي إىل قطـر عربـي (العـراق) غير
القطـر العربـي الـذي أنتمـي إليـه (مصر) نتيجـة هـذا
اإليمـان بوحـدة الثّقافـة العربيّـة ،يف جوهرهـا.
كان مـن حسـن ّ
حظـي أنـي اسـتطعت الحصـول على
نسـخة مـن كتـاب «بـدر شـاكر السـيّاب والحركـة
الشـعرية الجديـدة يف العـراق» ،وهـو الكتـاب الـذي

أصـدره الكاتـب واملحامـي العراقي محمـود العبطـة ،عام
 ،1965أي بعـد رحيـل السـيّاب بعـام واحـد ،فـكان هذا
الكتـاب أ َّول دراسـة متكاملـة عنـه ،وتنبـع أه ّميّـة هـذا
الكتـاب مـن ارتبـاط صاحبـه بـأوارص صداقـة وطيـدة
بالسـيّاب ،ومـن اهتمامـه برصـد النتـاج الشـعري يف
العـراق ،يف بدايـة حركـة الشـعر الحـ ّر .ومـن ناحيتـي،
بذلـت محـاوالت مضنيـة ومتأ ِّنيـة للحصـول على دواوين
الشـعراء العراقيين ،الذيـن رصـد نتائجهـم محمـود
العبطـة ،وكان أن حصلـت  -ضمن مـا حصلـت عليه -عىل
ديوا َن ْ
ين لشـاعرة عراقيـة مـن جيل السـيّاب ،وكشـفت يل
دراسـة َ
هذ ْيـن الديوا َن ْ
حـب قو ّيـة
ين عـن وجـود عالقـة
ّ
بين تلـك الشـاعرة وبين السـيّاب ،وهـذا مـا لـم يتحدَّث
عنه دارسـو السـيّاب الذين أصـدروا دراسـاتهم عنـه بعد
دراسـة محمـود العبطـة ،لسـبب بسـيط يتمثَّـل يف أنهـم
ين َ
لـم يهت ّمـوا بالحصـول على الديوا َن ْ
اللذ ْيـن اسـتطعت
الحصـول عليهمـا.
وإذا كان الدارسـون والن ّقـاد العـرب لـم يهت ّمـوا بدراسـة
شـعر السـيّاب خلال حياتـه املضطربـة القصيرة التـي
لـم تتجـاوز ثمانيـة وثالثين عامـاً ،فـإن كثريين درسـوا
جوانـب حياتـه ومق ِّومـات عطائـه الشـعري ،بعـد رحيلـه
عـن دنيانا.
هناك من درسـوه ضمـن دراسـاتهم عـن شـعراء آخرين،
ومـن هـؤالء :د .جليـل كمـال الديـن يف كتابـه «الشـعر
العربـي الحديـث وروح العصر» ،ود .إبراهيم السـامرائي
يف كتابـه «لغـة الشـعر بني جبلين» ،وجبرا إبراهيـم جربا
يف كتابـه «الرحلـة الثامنـة» ،ومحـي الديـن اسـماعيل يف
كتابـه «مالمـح العصر» ،ود .لويـس عـوض يف كتابـه
«الثـورة واألدب» ،ورجـاء الن ّقـاش يف كتابـه «أدبـاء
معـارصون».
وهنـاك مـن أفـردوا لـه دراسـات مسـتقلّة ،متناولين
فيهـا حياتـه وشـعره ،وأ َّول مـن أصـدر كتابـا ً
ً
كاملا عن
السـيّاب كان محمود العبطـة ،عام  ،1965كمـا أرشت من
قبـل .ويف عـام  1966أصـدر عبدالجبـار البصري كتـاب
«بـدر شـاكر السـيّاب رائـد الشـعر الحـ ّر» لعبدالجبـار
داود البصري ،وأصـدر سـيمون جارجـي كتاب «السـيّاب
 الرجـل والشـاعر» .ويف عـام  ،1968صـدر كتابـانآخـران همـا« :بـدر شـاكر السـيّاب واملذاهـب الشـعرية
املعـارصة» ملحمـد ألتونجـي و«بـدر شـاكر السـيّاب رائد
الشـعر الحـ ّر» ،وأصدر سـيمون جارجـي كتاب «السـيّاب
 حياتـه وشـعره» لنبيلـة الـرزاز اللجمـي ،ثـم أصـدرالدكتـور إحسـان عبّـاس كتابـه الضخـم «بـدر شـاكر
السـيّاب  -دراسـة يف حياتـه وشـعره» ،عـام  .1969ويف

عـام  ،1970أصـدر محمـود العبطـة كتابـه الثانـي عـن
السـيّاب بعنـوان «أضـواء على شـعر وحيـاة بدر شـاكر
السـيّاب» ،وأصـدر خالـص عزمـي عـام  ،1971كتـاب
«صفحـات مطو ّيـة مـن أدب السـيّاب» ،أ ّمـا الكتـاب
العـارش ،من هـذه الكتـب التـي أفردهـا أصحابهـا لتناول
السـيّاب ،فكان كتاب «السـيّاب» الـذي أصـدره عبدالجبار
عبّـاس ،عـام .1972
ً
ومـن خلال هـذه الدراسـات ،مجتمعـة ،والتـي تتبايـن-
بالطبـع -يف مسـتواها العلمـي ،ويف مـدى تعاطـف
ّ
واملجلات
أصحابهـا مـع السـيّاب ،ومـن خلال الجرائـد
األدبيّـة العربيّـة ،التـي كان السـيّاب ينشر فيهـا قصائده
أو مقاالتـه ،تك َّونـت يل حصيلـة وافـرة ،اسـتطعت بهـا
أن أنجـز دراسـتي عـن الشـاعر الكبير ،وكان هـذا
عـام  ،1978حيـث نوقشـت بـإرشاف الدكتـورة سـهري
القلمـاوي ،وصـدرت يف كتـاب ،عـام  .1979لكننـي -عىل
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الرغـم مـن الجهـد والتأ ّنـي والصبر يف جمـع مادّتـي عن
بغصـة كبرية؛
السـيّاب -كنـت
أحـس ،بيني وبين نفسيّ ،
ّ
ألني لـم أزر العراق ،لـم أزر البصرة ،وال قريـة «جيكور»
التـي شـهدت ميلاد السـيّاب عـام  ،1926وال نهـر
«بويـب» الـذي حفظـت اسـمه نتيجـة تغنّـي السـيّاب به،
يف قصائـده.
يف سـبتمرب ،عـام ُ ،1980قـدِّر يل أن أزور العـراق ،أل َّول
مـ ّرة ،لكـن بعـد أن كانـت دراسـتي قـد صـدرت ،ولـم
ُي َقـدَّر يل ،يف تلـك الزيـارة ،أن أزور الجنـوب ،فـزرت
وقتهـا -الشـمال ،ودرت يف مدنـه« :املوصـل» و«آربيـل»تعطشـا ً
و«كركـوك» ،ثـم عدت مـن زيارتـي وقـد ازددت ُّ
لزيـارة جنـوب العـراق ،وهـذا مـا لـم يتح َّقـق يل ّإل منـذ
نحـو شـهرين ،و -بالتحديـد -يـوم الخميـس  28نوفمرب،
من العـام املـايض ( ،)1985حيـث زرت «البصرة» ضمن
وفـود الشـعراء العـرب الذيـن اسـتضافهم مهرجـان
«املربـد» الشـعري السـادس ،بـل إني ُسـعِدت وانتشـيت؛
ألنـي كنـت الوحيـد ،مـن بين جميـع الشـعراء العـرب،
الذي زار بيـت الشـاعر العراقـي الكبير ،وكان يل لقاء مع
أرستـه يف ذلـك البيـت.
لم تكـن فكـرة زيارتـي لبيت بـدر شـاكر السـيّاب واردة
يف ذهنـي ،ألن برنامـج زيـارة ضيـوف «املربـد» للبصرة
كان محـدَّدا ً مـن قبل.
بـدأت الفكـرة -ببسـاطة وبشـكل عفـوي -عندمـا قدَّمني
مـن يعرفونـي إىل «آالء» االبنـة الصغـرى للسـيّاب..
صافحتهـا محيِّيـا ً قـرب قاعـدة تمثـال الشـاعر الكبير،
وسـألتها عـن «غيـداء» ،فقالـت يل :هـل تعرفهـا؟!..
ً
قائلا« :نعـم ..فهـي أختـك األكبر منـك ،وقـد
أجبتهـا
ُولِـدت عـام  ،1956أ ّمـا أنت فقـد ُولِـدت عـام .. »1961
ابتسـمت «آالء» يف دهشـة ،ثم اسـتأذنت لتنـادي «غيداء»..
تصافحنـا بحـرارة ،وبقينـا نتحـدَّث قـرب قاعـدة تمثـال
السـيّاب .وبين الحين والحين ،كنـت أتطلَّـع إىل التمثال،
وتتصـارع يف أعماقـي مشـاعر شـتّى.
َّ
ُ
أمـام السـيّاب ،شـعرت بالنشـوة تتملَّكنـي ،وخيِّـل إيل ،يف
لحظـة مـن لحظات الوهـم ،أنـه سـيقبل لكـي يصافحني،
ـي «غيـداء» و«آالء» ،مانحـا ً إ ّياهمـا
ويربـت على كت َف ْ
عواطفـه األبويـة العميقـة .وأمـام السـيّاب ،احتوتنـي
مـرارة مالحـة ،حين سـألت نفسي :هـل البـ ّد للشـاعر
العربـي أن يمـوت ،لكـي يكرمـه اآلخـرون ،ويو ّفيـه ح ّقه
الن ّقـاد والدارسـون؟! أعادتنـي «غيـداء» إىل الواقـع،
وأبعدتنـي عـن مشـاعري التـي كانـت تصطخـب يف
أعماقـي ،حينمـا قالـت يل« :ألم تالحـظ هذه الثقـوب؟!»..
آه ..إنهـا شـظايا القصـف من جـ ّراء الحـرب التـي دخلت
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عامهـا السـادس ..الشـظايا ال تسـتطيع أن تميِّـز بين
األشـياء ..إنهـا تقتحـم يف اندفاعهـا النبيـل والرذيـل،
والجميـل والقبيـح ،على السـواء ..إنهـا ال تميِّـز ..وهكذا،
ُقدِّر لتمثـال السـيّاب أن تقتحمه الشـظايا ..وكأن الشـاعر
العربـي الكبير الـذي تعـ َّرض للمتاعـب واملصاعـب ،يف
حياتـه ،لـم يسـلم -أيضـاً -مـن التعـ ُّرض للقصـف ،بعد
رحيلـه الجسـدي عـن دنيانـا!!
قـرأت مـا هـو مكتـوب يف اللوحـة الرخاميـة ،عنـد قاعدة
تمثـال السـيّاب ..هـذا هـو اسـمه ..وهـذا عـام مولـده،
وذاك عـام رحيله عـن دنيانـا ،وفقـا ً للتقوي َم ْ
ين :امليالدي،
والهجـري ،وهـذه سـطور مـن قصيدتـه الرائعـة التـي
كنـت (ومـا أزال) أحفظهـا منذ سـنوات ..قصيـدة «غريب
على الخليـج» التـي يض ّمهـا ديوانـه العظيـم «أنشـودة
املطـر» ..والسـطور املختـارة ،تصـ ِّور مشـاعر السـيّاب
عندمـا كان هائمـا ً على وجهـه ،خـارج العـراق ،يعانـي
َّ
يتكشـف
الغربـة والضيـاع ،عـام  ..1953إنهـا سـطور،
منهـا مـدى إحسـاس السـيّاب بالوحشـة وهـو بعيـد
عـن شـمس العـراق ،وبعيـد ،كذلـك ،عـن ظلام الليـل يف
العـراق.
«الشـمس أجمـل ،يف بلادي ،مـن سـواها ..والظلام
حتـى الظلام ،هنـاك ،أجمـل فهـو يحتضـن العـراق.
واحرستـاه! متـى أنـام
فأحس أن عىل الوسادة
ّ
ً
ّ
من ليلـك الصيفـي ظلا فيـه عطـرك ،يا عـراق؟ بني
القـرى املتهيِّبـات خطـاي واملـدن الغريبـةَّ ،
غنيـت
تربتـك الحبيبـة»..
ً
عندمـا انتهيـت من القـراءة مـ ّرة ..ومـ ّرات ..قلـت لنفيس:
«واحرستـاه! ..إن الشـظايا التـي ال ترحم أسـقطت العديد
مـن النقـاط مـن فـوق الحـروف ..وعلى سـبيل املثـال
فـإن نقطـة الجيـم يف «الشـمس أجمـل »..قـد سـقطت،..
وتنبَّهـت -أيضـاً -إىل أن رقـم ( )9مـن عـام مولـده،
بالتقويـم امليلادي ،قد سـقط هو اآلخـر ..لكني اندهشـت
حين قـرأت أن عـام مولـده -وفقـا ً ملـا هـو مكتـوب عىل
قاعـدة التمثـال -هـو عـام  .1925إن ّ
كل الدارسين
والباحثين قـد ذكـروا أن السـيّاب ُولِـد عـام  ،1926بمن
فيهـم محمـود العبطـة ،يف كتابـة األ َّول عـن السـيّاب،
لكنـه ،يف كتابـه الثانـي ،حـاول أن يثبـت أن السـيّاب قـد
ُولِـد عـام  ،1925حيث يذكـر أنه راجـع ّ
مجلت املدرسـة
خاصـة
املحموديـة االبتدائيـة ،وقـد عثـر على معلومـات
ّ
بالشـاعر ،نقبها مـن السـجل رقـم ( ،)6وصفحة السـجل
(« .)757واملعلومـات هـي :املحلّـة :قرية جيكـور -تاريخ
الـوالدة  - 1925آخـر مدرسـة كان فيهـا قبـل دخولـه

املحموديـة مدرسـة بـاب سـليمان -أبيـض الوجه -أسـود
الصحيـة جيِّـدة ،وسيرته يف املدرسـة
العينين -أحوالـه
ِّ
جيِّـدة».
إذن فـإن مـن اختـاروا مـا هـو مكتـوب على اللوحـة
الرخاميـة قـد استشـاروا محمـود العبطـة بشـأن تاريـخ
ميلاد الشـاعر ،مـع أن السـيّاب نفسـه -خلال حياتـه-
كان قـد أشـار ،يف مواضـع عديـدة ،إىل أنـه ُولِـد عـام
 ،1926ولـم يذكـر -مطلقـاً -أنـه ُولِـد عـام .1925
باملناسـبة ،إن بلنـد الحيـدري وعبدالوهـاب البياتـي قـد
ُولِـدا -أيضـاً -عـام  ،1926وهما -كمـا نعرف -مـن جيل
السـيّاب.
انصرف الشـعراء قاصديـن فنـدق شيراتون -البصرة،
للراحـة ،واكتشـفت أنه لـم يبـق سـواي ،وغيـداء ،وأختها
وشـاب رقيـق مـن البصرة هـو إيـاد سـعيد مزعـل.
آالء،
ّ
ً
وحين انطلقـت سيرا على األقـدام ،إىل الفنـدق ،سـألت
رحبت
غيـداء أن تسـمح يل بزيـارة البيت؛ بيـت السـيّابَّ ..
بطلبي الـذي كنت أهـدف مـن ورائـه إىل إلقاء نظـرة عىل
مكتبـة السـيّاب ،وعىل مـا قد يكـون موجـودا ً مـن قصائد
موجهـة لـه من األدبـاء العـرب ،إىل
مخطوطـة أو رسـائل َّ
جانـب لقائـي بزوجته السـيِّدة إقبـال طـه العبـد الجليل.
***
أحسسـت ،وأنـا أدخـل بيـت السـيّاب أنـي أدخـل بيتـي،
يتعين َّ
َّ
علي أن أدخل هـذا البيـت منذ سـنوات.
وأنـه كان
اسـتقبلتني السـيِّدة «إقبـال» برتحـاب شـديد ،أضـاف
إىل ألفتـي الروحيـة املسـبقة ألفـة روحيـة جديـدة ،لكنـي
الحظـت أن أعماقها تشي بالحـزن املقيم ،الـذي تحاول أن
تخفيـه عن مالمـح وجههـا ،دون أن تفلح ،فهـي تعرف أن
الشـعراء العرب ضيـوف «املربـد» قد حضروا إىل البرصة،
ليضعـوا إكليـل الزهور على قاعدة تمثـال زوجهـا الغائب
عنهـا ،منـذ إحـدى وعرشين سـنة.
زاد مـن ألفتـي الروحيـة مع املـكان ذاتـه أنـي الحظت أن
جـدران غرفـة االسـتقبال مطليّـة باللـون األزرق الفاتـح،
أحـب هذين
وأن األرائـك واملقاعـد خضراء اللـون ..إننـي
ّ
اللونين؛ األزرق يعنـي عنـدي البحـر والسـماء  ،واألخرض
عنـدي يعنـي الحقـول والغابـات ..والبحـر والسـماء
والحقـول والغابات تربـح النفـس ،برحابتهـا وامتداداتها.
أقبلـت االبنـة الصغـرى «آالء» باملرشوبـات الغازيـة ،أ َّوالً،
لكنـي لـم أرشب ..برصاحـة ،كنـت محتاجـا ً لكـوب مـن
الشـاي.
ً
يحـب الشـاي كثيرا ،ويـروي أصدقـاؤه
كان السـيّاب
ّ
ومخالطـوه أنـه كان يجلـس يف األمسـيّات ،يف العديـد مـن
املقاهي الشـعبية ،ومـن بينهـا مقهى «الزهـاوي» ،وكان ال

ُيشـاهَد ّإل وأمامـه كـوب الشـاي «االسـتكان» ،بينمـا هو
منهمـك يف قـراءة أبـي تمـام ..كان هـذا يف بغـداد ،خالل
أواخـر الخمسـينيات.
ً
مـر ًة أخـرى ،حاملـة صينيـة كبيرة تحوي
أطلَّـت «آالء»ّ ،
أطباقـا ً مملـوءة بالكعـك املحشـ ّو بالتمـر العراقـي ،ولـم
آكل ّإل بعـد أن علمـت أن الصناعـة محلِّيّـة ..فالسـيِّدة
«إقبـال» والدتهـا ،هـي التـي تصنـع هـذا الكعـك .أعرتف
بأنـي أكلـت منـه بشـهيّة مفتوحـة.
أطلعتنـي «غيـداء» على مخطوطـة الديـوان «شناشـيل
ابنـة الجلبـي» ،وهـو الديـوان الذي صـدر يف أوائـل يناير
( ،)1965أي بعـد رحيـل صاحبـه ،الشـاعر الكبير،
بأ ّيـام قالئـل ،وأطلعتنـي على بعـض القصائـد األخـرى
ّ
بخطـه ،لكـن مفاجأتـي كانـت كاملـة حين اكتشـفت أن
إحـدى هـذه القصائـد لـم ُت َ
نشر مـن قبـل ،فهـي -مـن
َثـ َّم -اكتشـاف أدبـي ،حتـى ولـو لـم يكـن مسـتواها هو
مسـتوى قصائـد السـيّاب الشـهرية نفسـه ..اسـتأذنتها يف
تصويـر القصيـدة ،لكـي يتسـنّى نرشهـا فيمـا بعـد.
القصيـدة بعنـوان «نبـوءة حزينـة» ،وهـي مـن حصـاد
عـام  ،1948ومؤ َّرخـة -على وجـه التحديـد -بتاريـخ
( 2فربايـر ،)1948 ،وهـذا العـام هـو الـذي شـهد نهاية
الحـب بين السـيّاب وشـاعرة عراقيـة معروفـة
قصـة
ّ
ّ
القصـة ،يف كتاب
كنـت قـد أفضـت يف الحديـث عـن هـذه
ّ
عـن السـيّاب .أدركـت بعـد قـراءة القصيـدة أنهـا مـن
املوجهـة إىل الشـاعرة ،لكنها ليسـت يف مسـتوى
القصائـد
َّ
ّ
ولعـل السـيّاب لم
وجههـا إليهـا،
التـي
األخـری
قصائـده
َّ
ينشر القصيـدة ضمـن ديـوان «أسـاطري» الـذي أصـدره
عـام ()1950؛ لهـذا السـبب كان نشر القصيـدة يف مجلّة
«الدوحـة» يدخـل يف إطـار احترام تـراث الشـاعر الكبري.
***
دار الحديـث بينـي وبين السـيِّدة «إقبـال» ،ورسعـان مـا
تشـ َّعب ليصبـح حديثـا ً جماعيـاً ،بعـد أن انض ّمـت إلينـا
«غيـداء» و«آالء».
ِّ
* يف البدايـة ،قلت للسـيِّدة «إقبـال» :هل لـك أن تحدثينا
عـن ذكرياتـك مـع الشـاعر الكبير؟ أنـا أعلـم أنكما
قـد ت َّزوجتما عـام .1957
 قاطعتني السـيِّدة «إقبـال» قائلة« :عـام ( ،»1955وحنيرجعـت إىل كتابـيُّ ،
تأكـدت أن ذاكرتـي قـد خانتنـي ،فقد
سـجلت ،يف كتابـي عـن السـيّاب ،أن عقـد الـزواج قـد َت َّم
َّ
توقيعـه يف  19يونيـو ..1955 ،إذن ،االعتماد على الذاكرة
وحدهـا قـد يضلِّل.)..
* شـكرت السـيِّدة «إقبـال» على تصحيحهـا ملـا ذكرتـه
بشـأن عـام زواجهـا مـن السـيّاب ،وبـدأت هـي
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تتحـ َّدث لتضيـف إىل مـا كنـت أعرفـه أشـياء جديدة:
  ...يف الشـهر التاسـع (سـبتمرب) ،عـام  ،1955كانزواجنـا ..ولعلـك تعـرف أن هنـاك صلـة قرابة بين عائلة
السـيّاب وعائلتـي .كان عقـد القـرآن يف البصرة ،لكننـا
تز َّوجنـا يف بغـداد ،يف دار مـن دور محلّـة «الكسرة»،
وأقمنـا يف «الكسرة» عامـا ً واحـداً ،ثـم انتقلنـا إىل
صل
«األعظميـة» ،وبقينـا فيهـا فترة مـن الزمـن ،إىل أن ُف ِ
السـيّاب مـن عملـه ،يف زمـن عبدالكريم قاسـم ،فـكان أن
رجعنـا إىل «البصرة» .وبعد فرتة صعبـة ،أعيـد إىل العمل،
وكان عملـه يف مصلحـة املوانـئ ،وسـكنّا يف مسـاكن تلـك
املصلحـة ،ثـم جـاءت الفترة األصعـب ..حين ألـ َّم بـه
املـرض ،فانتقلنـا إىل بيروت ،لكـي يعالَـج هنـاك ،فمكثنا
ثالثـة شـهور ،وحين عدنـا ازداد عليـه املـرض ،ودخـل
مستشـفى املوانـئ يف البصرة ..ويف خاتمـة رحالتـه،
بحثـا ً عـن الشـفاء ،انتقـل يف الشـهر السـابع (يوليـو)
عـام  ،1964ليعالَـج يف الكويـت .سـافر زوجـي وحده يف
البدايـة ،ثـم لَحِ قـت بـه بعـد ذلـك ،لفترة ليسـت كبرية،
ألنـي كنـت مرتبطـة بالـدوام ،كونـي معلِّمة يف املـدارس،
وكان البـدّ مـن أن أعـود نتيجة ظـروف عملي ..وبقي هو
هنـاك ،إىل أن ُت ِّ
ـوف يـوم  25ديسـمرب.1964 ،
أصحـح للسـيِّدة «إقبـال»
 ...لـم أشـأ -مـن ناحيتـي -أن
ِّ
ِّ
تاريـخ وفـاة السـيّاب ،فالصحيـح أنـه تـوف يـوم 24
ديسـمرب ،1964 ،ووصـل جثمانـه إىل البرصة ،حيـث ُدفِن
يف مقابر «الحسـن البصري» يف اليـوم التـايل؛ أي يوم 25
ّ
ظـل التاريـخ يف ذهن السـيِّدة
ديسـمرب ،1964 ،و-ر ّبمـا-
«إقبـال» ( )25ال ( )24ألن جثمانه وو ِر َي التراب يوم 25
ديسـمرب).
* قلـت للسـيِّدة «إقبـال» :وماذا عـن ذكرياتـك معه؟...
كيـف كانت شـخصيّته تبـدو يف نظـرك؟ ،وكيـف كان
يعاملـك؟ ،ومـاذا عـن لحظـات غضبـه ولحظـات
رسوره هنـا ،داخـل البيـت؟
ً
 ال أذكـر أنـه كان يغضـب أبـدا ..لحظـات الغضـب التيتتحـدَّث عنهـا لـم تمـ ّر بـه هنـا ،أمامـي ..كان دائمـا ً
ّ
ويحـب الهـدوء.
الـكل..
يحـب
متسـامحا ً رقيقـاً..
ّ
ّ
* وماذا عن شـعورك بعـد أن ك َّرمَ تـه الدولـة ،وك َّرمه
الجميـع ،بعـد رحيلـه عـن الدنيـا؟ وملـاذا لـم يحصل
على هـذا التكريـم يف حياته؟
يحـس
 أشـعر بالراحـة النفسـية ..مثـل الراحـة التـيّ
أي إنسـان عندمـا يجد أن إنسـانا ً غاليـا ً وعزيـزا ً عليه
بها ّ
ينـال ح ّقه مـن التكريـم ...وأنـا أشـكر الحكومـة العراقية
على هـذا التكريـم لزوجـي .والحقيقـة أنـه ،خلال حياة
السـيّاب ،لم يكن هنـاك اهتمام بـاألدب وال باألدبـاء- ،من
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أي مظهـر مـن مظاهـر التكريم له
َثـ َّم -فلـم يكـن هنـاك ّ
أو لغيره من الشـعراء.
ّ
معاناتكـن (أنـت ،وغيـداء ،وآالء) مـع
* ومـاذا عـن
الباحثين الذيـن يحضرون إىل البيـت ،لكـي يحصلوا
عىل مصـادر أو كتب تـدور حـول السـيّابّ ،إل أنهم ال
يهتمّـون ،بعـد ذلـك ،بإعـادة هـذه املصـادر أو الكتب
إ ليكم ؟
ً
أي ضيـف إىل
 نحـن ،دائمـا ،نكـون مرسوريـن بقـدوم ّدارنـا ،فنحـن نشـعر أن قدومهـم هـو تكريـم للسـيّاب؛
نرحـب بهـم دائمـاً ،وال نجـد أ ّيـة مضايقة مـن أحد
لهـذا ِّ
منهـم.
* قلـت لغيـداء :أو ّد أن أعرف مـدى اهتمامك بالشـعر،
على الرغـم مـن أننـي علمـت منـك ،يف أثنـاء حديثنـا ،يف
الطريـق إىل الـدار ،أنـك تخ َّرجـت يف كلِّيّـة الهندسـة -
جامعـة البصرة.
 اهتمامـي بالشـعر ينحصر يف قراءتـه ،فقـط،و-لألسـف -أنـا ال أملـك املوهبـة التـي تتيـح يل ممارسـة
كتابـة الشـعر ،لذلك أكتفـي بالقـراءة ،وأجد فيهـا متعتي.
* ما رأيك يف شعر والدك؟
 بـدر شـاكر السـيّاب -يف رأيـي -ق ّمـة ،لكنـي -يف م ّراتأحـس بالتعـب وأنـا أقـرأ لـه .والحقيقـة أن
كثيرة-
ّ
انتمائـي إليـه ،وما يسـبِّبه هـذا االنتمـاء ،يمكـن أن يكون
لـه تأثيره بالنسـبة إىل رأيـي ..ولكـن ،يبقـى بدر شـاكر
السـيّاب سـارية علـم.
ّ
تـوف والـدك (رحمـه اللـه) ..هل
* كنـتِ صغيرة عندما
تسـتطيعني أن تحـ ِّددي أيّة مواقـف أو ذكريـات معه،
خلال حياته؟
 الذكـرى الوحيـدة التـي سـتبقى يف نفسي ،ألنـي -كمـاقلـت -كنت صغيرة ،هي ذكـرى رجوعـه من الـدوام ،بعد
ِّ
متوكئـا ً عىل ّ
عـكازه الخشـبي ،وجيوبه
العمـل ..كان يأتـي
مليئـة بالشـكوالته والسـجائر :الشـكوالته يل ،ولغيلان،
وآلالء .أ ّمـا السـجائر فلـه .هـذه هـي الذكـرى الوحيـدة
التـي سـتبقى يف نفسي ..أ ّمـا بقيّـة األشـياء فإنهـا مج َّرد
أطيـاف حلـوة ،أو مجـ َّرد آمـال أتخيَّلهـا ،وأتوهَّـم أنهـا
حقيقـة ،من شـدّة شـوقي إليـه ..إىل بدر شـاكر السـيّاب.
ّ
ّ
عـكازه
يتـوكأ على
تخيَّلـت كـم كان يعانـي ،وهـو
الخشـبي! وكـم كان يعانـي معاناة أشـدّ ،وهـو يحاول أن
يدبِّـر نقـودا ً لكـي يشتري «الشـكوالته» لغيلان ،وغيداء،
وآالء ..والسـجائر لـه ..تخيّلت هـذه املعاناة ،ألنـي َّ
تذكرت
رسـائله التـي كان يرسـلها إىل أصدقائـه ،وكلُّهـا تـدور
حـول هـذه املعانـاة ..رجعـت -رسـالة كان قـد أرسـلها
لجبرا إبراهيـم جبرا ،مـن لنـدن ،يف أثنـاء إقامتـه هناك،

للعلاج  ،والرسـالة مؤ َّرخـة بتاريـخ  30ينايـر،1963 ،
أي قبـل رحيله عـن دنيانـا بمـا يقرب مـن عامين .يقول
السـيّاب لجبرا يف رسـالته:
« ..فوجئـت ،عندمـا علمـت ،أمس ،مـن السـفارة العراقية،
بـأن رمضان قـد َح ّ
ـل .لكن ه ّمـا ً أصابنـي :سـيأتي العيد،
وليـس هنـاك مـن يشتري مالبـس جديـدة ألطفـايل .إن
راتـب أ ّمهـم ال يكفـي ألكثر مـن إطعامهـم ،أفال تسـتطيع
إقنـاع الدكتـور محمـد األمين بإرسـال مـا أسـتح ّقه عـن
ترجمـة جـزء مـن كتـاب «األدب األمريكـي» ،إىل زوجتي؟
إن ذلـك سـيجعلني مرتاحـاً ،ويزيـل القلـق من أفـكاري.
َّ
فلتتفضـل أنت بإرسـال أربعين أو ثالثني
إذا لـم يسـتطع
دينـارا ً إليهـا ،وسـأعطيك إ ّياهـا حين تعـود ،أو تأخذهـا
م ّما أسـتح ّقه عـن الرتجمـة.»..
* سـألت «آالء» ،التـي كانـت تصغـي إىل حديثـي مع
«غيـداء» ،عـن اهتماماتهـا بالقـراءة ،وعـن الذيـن
تقـرأ لهـم مـن األدبـاء ..وباملناسـبة« ،آالء» لـم تـدرس
األدب ،شـأنها شـأن غيـداء ،وشـأنهما شـأن «غيلان»؛
فـ«غيلان» يـدرس الهندسـة يف أمريكا على نفقـة الدولة؛
تكريمـا ً لوالـده ..و«غيـداء» سـبق أن ذكـرت أنها درسـت
الهندسـة .أ ّمـا «آالء» فقـد درسـت التجـارة واملحاسـبة.
 على رأس قائمـة قراءاتـي ،يأتـي بدر شـاكر السـيّاب،وأقـرأ ،كذلـك ،لفـدوى طوقـان ،ولشـعراء املقاومـة
الفلسـطينية ،وأذكـر منهـم سـميح القاسـم ،ومحمـود
درويـش ..كمـا أقـرأ لنـزار قبانـي وصلاح عبدالصبـور
وخليـل خـوري.
* وماذا عن قراءاتك يف الرواية؟
ً
 قـرأت أكثر روايـات نجيـب محفـوظ ،و -أحيانـا -أعيدقـراءة بعض مـا قرأتـه منها.
* هل لك هوايات أخرى غري القراءة؟
أحب أن استمع إىل املوسيقى وإىل األغاني.
 ِّّ
تفضلين؟ ..إن والـدك -مثالً-
* مَ ْ
ـن ،مـن املطربين،
كمـا يـروي أصدقـاؤه أنـه مغـرم باالسـتماع إىل أ ّم
كلثـوم ،ومحمَّـد عبدالوهـاب ..وأنـت؟
 «عبدالوهـاب ..اعتيـادي أتصـ َّور أ ّنـو ماكو شـخص مووأحـب أضيـف فريـد األطرش».
مغـرم بعبـد الوهاب،
ّ
كان جوابهـا هـذا ،بالعاميـة العراقيـة ..وقـد تركتـه كمـا
هـو ..ألنهـا كانـت متح ِّمسـة وهـي تجيب.
* هـل تح ِّدثيننـي عـن «غيلان» ،ألنـه ليـس موجودا ً
معنـا ،اآلن؟ لقد سـمعت أنه يكتـب الشـعر ،وينرشه.
 عفـواً ..ال أتصـ َّور أن «غيلان» قـد نشر شـيئا ً مـنشـعره ..إنـه يكتـب ،لكنـه يحتفـظ بقصائـده لنفسـه،
وأتصـ َّور أن «غيـداء» يمكـن أن تفيـدك أكثـر منـي،

ً
فضلا عـن تقـارب السـ ّن بينها
بصفتهـا أختـي الكبيرة،
وبين «غيلان».
 غيـداء :أرى أن «غيلان» يمكـن أن يسير على خطـىبـدر شـاكر السـيّاب ،ألنه يبـدو ِّ
متأثـرا ً بـه إىل َحـ ّد كبري.
ّ
تظـل مجـ َّرد بدايـات ...ال
ومـع ذلـك ،قصائـد «غيلان»
يـزال «غيلان» يف السـفح .أ ّمـا بـدر شـاكر السـيّاب فإنه
يف الق ّمـة.
ً
 يف تقديـري ،إن هـذا طبيعـي ،فأنـا أذكر لـك -مثال -أن«حسين» وهو ابـن «أمري الشـعراء» أحمـد شـوقي ،يكتب
الشـعر ،بـل لـه ديـوان مطبـوع .لكـن ،شـتّان مـا بين
شـعر أحمـد شـوقي وشـعر ابنه!.
***
يه ّمنـي؛ اآلن ،أن أذكـر أن «غيـداء» قـد ُولِـدت يـوم 24
ديسـمرب ،عـام  ،1956أي يف اليوم نفسـه الـذي رحل فيه
السـيّاب عـن دنيانـا ،بعـد ثمانـي سـنوات مـن ميالدها.
وقلـت لنفسي :أيـة آالم سـبَّبتها املصادفـة ،وحدهـا ،حني
تتذكـر «غيـداء» ،اإلنسـانة الرقيقـة ،أن يـوم ميالدهـا
يصـادف يـوم رحيـل أبيهـا!؟
أ ّمـا «غيالن» فقـد ُولِد يـوم  23نوفمبر ،عـام  ،1957وقد
فرح بـه السـيّاب ،ورأى يف ميلاده امتـدادا ً حيّـا ً لوجوده،
عيل نحو مـا يذكـر يف قصيدتـه «مرحـى غيالن».
«يا سل َّ َم الدم والزمان :من املياه إىل السماء.
غيالن يصعد فيه نحوي ،من تراب أبي وجدي.
يدي ،وتحتضنان خدّي
ويداه تلتمسان ،ثمَّ ،
فأرى ابتدائي يف انتهائي».
 ..وتبقـى «آالء»التـي ُولِـدت يف البصرة يـوم  7يوليـو
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ً
ً
وإذا كنـت قـد حلمـت كثيرا (عندمـا كنـت طالبـا يف
الجامعـة) أن يأتـي السـيّاب ليـزور مصر ،ف ُيقـدَّر يل
أن ألقـاه ،وإذا كنـت قـد دخلـت بيتـه ،لكـن بعـد رحيله
بإحـدى وعرشين سـنة ..فإن السـيّاب نفسـه -كمـا يتَّضح
مـن إحـدى رسـائله -كان يحلـم -وهـو يف بريطانيـا-
بـأن يـزور قريـة شكسـبري ،ويـزور الشـاع َر ْين َ
اللذ ْيـن
أفـاد منهمـا يف شـعره ،وهمـا« :ت.س.إليـوت» ،و«إيديث
سـيتويل»؛ حيـث يقـول يف رسـالة لجبرا إبراهيـم جبرا،
بتاريـخ 15فربايـر:1963 ،
« ..لو كنـت قـد نلت الشـفاء لـزرت قريـة شكسـبري ،عىل
نهـر اآلفـون -سـتاتفورد -على اآلفـون ،ولعملـت عىل أن
أزور الشـاعرة اإلنكليزيـة العظيمـة «إيـدث سـيتويل»،
وشـاعر العرص «ت.س.إليـوت» .لعل ذلـك سـيتح َّقق ،م ّر ًة
أخـرى ..من يـدري؟»
لكن ذلك لم يتح َّقق ...ولن يتح َّقق ،أبداً.
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مدن

عبد العزيز المقالح

وسدها العظيم
مأرب
ُّ
هـي أشـهر مدينة يمانيّة فـي التاريخ ،ارتبط اسـمها بإحدى
عجائـب الدنيـا السـبع ،وهـو سـد مـأرب ،الذي يقـف جنبا ً
لجنـب فـي حضرة تلـك العجائـب مع أهـرام مصر وسـور
الصيـن .والسـد كما حكى عنـه ال ُمؤ ِّرخون جديـر بأن يكون
واحـدا ً مـن عجائب الدنيا القائمة على وجـه األرض ،فقد كان
آيـة في الهندسـة المعمارية ،وسـاعد على إنشـاء واحدة من
أهـم الحضـارات اإلنسـانيّة فـي قلـب الصحـراء ،ونجح في
تحويـل الرمـال إلى حقـول مثمـرة وحدائق يانعـة وصفها
القـرآن الكريـم بالجنتين ،وهو يقع في أطـراف مدينة مأرب
موضـوع حديثنـا في هـذه الحلقات عـن المدن.
ُ
َّ
وقد أثارت حكاية انهيار سـد مأرب أخيلة ال ُمؤ ِّرخين والكتاب
والشـعراء والروائييـن ،وجعلت األسـاطير من السـد وحكاية
انهيـاره تراجيديـا تفوق فـي خيالها وبنائها األسـطوري ما
عرفـه الناس مـن تراجيديـات إغريقية متخيلـة .وكان للفأر
فـي هذه الحكايـة دور بارز ،فقد كان في نظـر البعض وراء
ذلـك االنهيـار المريع ،الذي أغرق الجنتيـن ،وأعاد األرض إلى
ما كانـت عليه جزءا ً من الصحراء المغمورة بالرمال .و ُيشـير
ال ُمؤ ِّرخـون الثقـاةُ ،
والكتَّاب ال ُمحلِّلون لألحـداث إلى أن الفأر
لم يك ْن سـوى رمـز لإلهمال وفسـاد اإلدارة فـي الدولة التي
كانت تحكـم البالد ،وانصرافها إلى االنشـغال بأمو ٍر ال عالقة
لها بحياة الشـعب أو إدامة النظر إلى حاضره ومسـتقبله ،إذ
كان فـي اإلمكان بشـيء من العنايـة وترميم األجـزاء القابلة
للتصـدُّع فـي جسـم السـد أن يتم تالفـي الخطر ومـا حاق
بالمدينـة وآثارها من دمـا ٍر وخراب.
وال يقـف الخيـال األسـطوري الواقعـي عنـد حـدث االنهيار
وما تسـبَّب عنـه من تغييـر أدّى إلـى انهيار الدولـة وهجرة
اآلالف مـن مواطنيهـا ،بل يضيـف حكاية على درجـة عالية
من األسـطرة واإليغال فـي الخيال ،فقد جـاءت ع َّرافة مأرب،
واسـمها «طريفـة» ،إلى الملك ،واسـمه «عمرو بـن مزيقيا»،
وأبلغتـه أن السـد فـي طريقـه إلـى االنهيـار ،وبـدال ً من أن
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ُيسـارع ذلـك الحاكم إلـى بذل أيـة محاولة لترميـم ما أمكن
ترميمـه في جسـم السـد ،وتفـادي االنهيـار بالصـورة التي
ت َّمـت ،بدال ً مـن ذلك أمر بقطع لسـان الع َّرافة حتـى ال تبوح
ألحـد بمـا قالته لـه ،وافتعـل خالفا ً مع أحـد أبنائه ،وأقسـم
أن يتـرك البلاد جـ َّراء اعتـداء هذا االبـن عليـه ،وأن يبيع ّ
كل
أمالكـه الواقعـة على مجرى السـد ويغادر البالد إلى الشـام
تـاركا ً اليمن بما فيهـا ومن عليها عرضة لالنهيار وما سـوف
يتركـه مـن آثار مدمرة ،كانـت وراء الهجـرات المتالحقة إلى
ّ
كل من الشـام والعراق.
ومنـذ ذلك الحيـن بدأت مدينة مأرب في األفـول ،فقد تهدَّمت
مبانيهـا وهاجر أغلـب أهلهـا وانتقلت من مرحلـة الحضارة
إلـى مرحلة البداوة ّ
بكل مـا تعني الكلمة األخيـرة من معاني
العزلـة واالنكفاء فـي الصحراء واالنصراف إلـى الرعي وبناء
بيوت َّ
الش ْـعر بديالً عن القصور والمعابد ومدرجات المسارح
التـي بقـي واحـد منهـا شـاهدا ً علـى مـا كانـت المدينة قد
ح َّققتـه من تقـدُّم وازدهار .وهكـذا ظلَّت تنحدر إلى األسـوأ
َّ
ظـل أبناؤهـا يمعنون فـي عزلتهـم ويتصـدّون بعنف
كمـا
ّ
لـكل محاولـة ترمـي إلـى التواصـل مـع الدويلات اليمنية
المركزيـة وشـبه المركزيـة .وعلى مـدى قرون كانـت مدينة
مـأرب والمنطقـة التـي تحيـط بها شـرقا ً وغربا ً وشـماال ً قد
دخلت فيما يشـبه النسـيان ،وتواصـل اإلهمـال واالندثار لما
تب َّقـى مـن آثارها ومـن المعالـم المتبقية من جسـم السـد،
وبـدأ بعـض أبنـاء المدينـة في بنـاء بيوتهـم الشـعبية من
حجـارة ُمقتلعة من السـد ومـن أحجار المعابـد والمتاحف.
وقـد تفاجئـك  -وأنـت تطـوف بتلك المسـاكن -أجـزاء من
تماثيـل محشـورة فـي الجـدران ،ومـن نقـوش أو باألصح
كتابـات بالمسـند علـى نوافذ تلك المسـاكن أو عنـد أبوابها.
ومـا تجدر اإلشـارة إليه في هذا المجـال أن أغلب زوار مأرب
– وهـي منطقـة سـياحية بالغـة األهميـة– هم مـن األجانب
الذيـن كان بعضهـم ،وقبـل قيـام ثـورة 1962م ،يغامرون

ً
رغبـة في رؤيـة «محـرم بلقيس»
بحياتهـم للوصـول إليهـا
أو عرشـها الـذي احتفـظ الزمـن بأعمدتـه السـتة ،ومحيطه
المعمـور والمبلّـط ،الـذي غمـرت الرمال أجـزا ًء منـه .ولَ ّ
عل
أشـهر المغامرين األجانـب «أندريه مالـرو» الكاتب والروائي
وال ُم ِّ
فكر الفرنسـي المعـروف ووزير الثّقافة فـي آخر وزارة
َّ
شـكلها الرئيس الفرنسي األشـهر الجنرال ديجول ،وقد ارتبط
اسـمه بمحاولته الشـجاعة تنظيف مدينة باريـس من الصدأ
الـذي كان يغطـي حجـارة بيوتهـا ومواجهـة جمهـور كبير
مـن الفرنسـيين يرى فـي ذلك الصـدأ عالمة لعراقـة المدينة
وأقدميتهـا .وقـد حاول هـذا ال ُمث ّقـف المغامـر أن يصل إلى
مـأرب بأيـة طريقـة ،ولـو أدت تلـك المغامـرة إلـى فقدانه
لحياتـه .وقـد تحدَّث عـن تلك المغامـرة بقد ٍر مـن التفصيل
فـي كتابه «الالمذكـرات» ،الذي يتحدَّث فيه أيضـا ً عن رحلته
داخل األراضـي الصينية.
كان مالـرو يـدرك أن اليمـن فـي عهدهـا االنعزالـي يصعب
اختراقهـا والوصـول إلـى مـأرب عـن طريـق البـر ،فقـاده
التفكيـر ،بعـد أن وصل مدينـة «جيبوتي» ،أقـرب محطة إلى
اليمـن ،أن يسـتأجر طائـرة صغيرة ُيحلِّق بها فـوق األراضي
اليمنيـة إلى أن يصـل إلى مأرب ،وكانت الطائرة ال تسـتوعب
سـوى القليل من الوقـود ،لذلك فقد كان فـي رحلته متعجالً،
و َمـ َّر فـي دقائق معـدودة فوق مدينـة صنعاء ،التـي ال تبعد
كثيـرا ً عن مدينـة مأرب ،وفي أجواء هـذه المدينة األخيرة ّ
ظل
خاصة،
يحلِّـق ويقتـرب من معالمهـا األثر ّية ومعبد الشـمس ّ
َّ
وتذكـر أن كميَّة الوقود لن تسـاعده على العـودة إلى جيبوتي
ِّ
سـتمكنه
فقطع رحلته مسـرعا ً ليصل إلى الجبال العالية التي
مـن االنحـدار بالطائـرة بطاقـة الريـاح إلى مدينـة جيبوتي
السـاحلية ولـن يحتاج إلـى اسـتخدام ُمح ِّرك الوقـود إلى أن
يصـل المطار الذي انطلق منه ،ولوال شـجاعته وثقته بنفسـه
لـكان قد لقـي حتفه فـوق جبال اليمـن العاليـة ،وحينها لن
يسـمع أحد عن مغامراتـه ال ُمثيرة للدهشـة واإلعجاب .

وفـي واحـدة مـن زياراتـي لمـأرب كنـت مرافقا ً لعـد ٍد من
الشـعراء وأمناء عمـوم اتحاد األدبـاء ُ
والكتَّاب العـرب ،وكان
فـي ُمقدِّمة الشـعراء محمود درويـش ،وهنـاك أمضينا يوما ً
كامالً
نتجـول في األماكن األثر ّية القريبة مـن المدينة ونطيل
َّ
التو ُّقـف عند ما تب َّقى من آثار السـد ،وكانت وقفة دراماتيكية
جمعـت مـا بين الدهشـة تجاه الجـدار الذي تب َّقى من السـد
والحسـرة على مـا تع َّرض له قديما ً ومـا كان ال يزال يتع َّرض
له فـي العصر الحديث ،وبعد جولة السـد ذهبنـا إلى «محرم
بلقيـس» ،أو عرشـها ،أو معبد الشـمس كما ُيسـ َّمى ،لم تك ْن
الوقفـة هنـاك تختلـف عـن وقفتنا مـع السـد ..كان عدد من
الصبيـان يلعبون فـي قلب المعبد المكشـوف ،والـذي تغمر
الرمـال أهـم أجزائـه ،وكان بعض هـؤالء الصبية يتسـلقون
أعمدة المعبد كما يتسـلقون أشـجار نخيـل المنطقة.
ويمكـن القول إن هذه الشـريحة من الشـعراء واألدباء العرب
قد خرجت من مأرب بانطباع على مسـتويين ،األول :إعجاب ال
محـدود بما بقي مـن آثار قائمة نجحت فـي أن تقاوم الرمال
والرياح واألعاصير ،والمسـتوى اآلخر :ألـم مرير على ّ
كل هذا
المـوروث التاريخـي المتروك للتدمير والـزوال .وكان الكاتب
والروائـي الفلسـطيني المعروف رشـاد أبو شـاور واحدا ً من
فريـق اتحاد األدباء ُ
والكتَّاب العرب ،وقد وقف وسـط ما تب َّقى
مـن عـرش بلقيس يرتجـل خطابا ً حماسـيا ً مفعمـا ً بالصدق
واإلعجـاب بمـا رأى ،وأشـار فـي خطابـه ،الـذي ال يخلو من
مـرارة لمـا تتعـ َّرض لـه مـأرب وآثارها مـن إهمـال وتدمير
إلـى مغامرة أندريـه مالرو ،الذي لم يسـعده الحظ بالوقوف
علـى تلـك المعالم التاريخية مـن األرض ،واكتفى برؤيتها من
الفضـاء القريب .وقد َع ّد رشـاد أبو شـاور نفسـه محظوظاً،
وهـو يمسـك بكفيـه حفنة من تـراب مأرب ،ثـم وهو يالمس
بهمـا مـا تب َّقى من آثار حضارة عربيّة عظيمة شـهدها جنوب
الجزيـرة العربيّـة ،وكانت آثارهـا ما تزال تضـيء و ُت ِّ
ذكر بما
كان لقدمـاء العـرب من حضور بارز فـي التاريخ.
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صدر في
كتاب الدوحة

صدر هذا الكتاب عام  ،1863بعنوان ««خمسة أسابيع في
منطاد» ،وهو اإلصدار األول لألديب الفرنسي الشهير «جول
غابرييل فيرن» ( ،)1905 - 1828رائد أدب الخيال العلمي
الحديث الذي تنبأ في رواياته بمخترعات علمية كثيرة طبعت
القرن التاسع عشر.
في هذه التحفة األدبية ،التي تعيد مجلة الدوحة إحياءها في
جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني ،دوّ ن فيرن مغامراته
ً
نجاحا لم يكن
االستكشافية في إفريقية ،والقت ،عند صدورها،
َّ
َّ
فشكلت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة
متوقعا عند الفرنسيين،
مجهولة بالنسبة لألوروبيين عامة .وقد ُنشرت الترجمة العربية
األولى في بيروت عام  1875بعنوان «الرحلة الجوية في
المركبة الهوائية».
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(من شرقي إفريقية إلى غربيها)

يوسف اليان سركيس عن كتاب جول غابرييل فيرن «خمسة أسابيع في منطاد» (الجزء الثاني)

قريب ستنجلي للعيان غيوم الظالم التي تستر عن الخاص
إنه عن
ٍ
والعام ما في بطون إفريقية وأقفارها الشاسعة من األسرار
والخبايا والكنوز والخفايا ،ولطالما جد في اكتشافها العلماء
والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك األقاليم والبطاح،
ً
وفي األيام السالفة كان يُ عَ دّ
ضربا من الجنون والخرافات
التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل.»...
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الم ْر
ِفي َ
ِ

الرحلة الجوية في المركبة الهوائية

«لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير /كانون الثاني سنة
ألف وثمانيمائة واثنتين وستين أذاعت الصحيفة اإلنجليزية
المعروفة باسم «دايلي تلغراف» النبذة اآلتي ذكرها:

الرّحل َ ُ
جوّية
ة ا ْل َ

يوسف اليان سركيس
عن كتاب جول غابرييل فيرن «خمسة أسابيع في منطاد»
(الجزء الثاني)

