ُم َ
عجم ال ّدوْحة نهضة تاريخية ُلغو ّية

رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

التحرير

محـســن العـتيقـي

التنفيذ واإلخراج

رشا أبوشوشة
هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

جميــع المشــاركات ترســل باســم رئيــس
التحريــر عبــر البريــد االلكترونــي للمجلــة أو
علــى قــرص مدمــج فــي حــدود  1000كلمــة
علــى العنــوان اآلتــي:
ص.ب - 22404 :.الدوحة  -قطر

البريد اإللكتروني:
editor-mag@mcs .gov.qa
aldoha_magazine@yahoo.com
تليفون )+974( 44022295 :
تليفون  -فاكس )+974( 44022690 :

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.

ُتعَـ ّد اللُّغـة العربيّـة أحـد أركان التن ُّوع الثقافي للبشـر ّية ،وهي إحـدى اللُّغات األكثر انتشـارا ً
واسـتخداما ً في العالم ،إذ تعتبر اللُّغة األ ّم لما يزيد على مئتين وتسـعين مليون نسـمة معظمهم
العربـي اليـوم ،باإلضافة إلـى مئـة وثالثين مليونـا ً آخرين يسـتخدمونها
يعيـش فـي العالـم
ّ
كلغـ ٍة ثانية إضافة إلـى لغتهم األ ّم فـي العالم.
بـدأ االهتمـام العالمـي باللُّغـة العربيّـة يظهـر منذ منتصـف القرن العشـرين ،حيـث ق َّررت
ُم َّ
نظمـة اليونسـكو عـام 1948م اعتمـاد اللُّغـة العربيّـة كثالث ُلغة رسـميّة لها بعـد اللُّغتين
ً
اإلنجليزيـة والفرنسـية ،وفـي عام 1960م ،تـ ّم االعتراف بدورها رسـميّا في الوسـط العالمي
ليتـرك ذلك أثره في المنشـورات العربيّة وشـعبيتها التي ازدادت كثيرا ً بيـن مختلف الثقافات.
َّ
لمنظمة اليونسـكو الدوليـة باللُّغة العربيّـة بالكامل
وفـي عـام 1974مُ ،عقِـ َد المؤتمـر األول
ٌ
بنـا ًء علـى مجموعـة مـن االقتراحات التـي تبنَّتهـا دول عربيّـة ،وقـد أدَّى ذلك إلـى اعتمادها
كإحـدى اللُّغـات العالمية ال ُمسـتخدَمة فـي المؤتمرات الدوليـة المختلفة.
وانطالقـا ً مـن أه ِّميتهـا البالغـة ،وحفاظا ً علـى إرثها العريـق ،لطالمـا حظيت اللُّغـة العربيّة
بكونهـا موضوعـا ً للعديد من المشـاريع الداعمـة لها في الـدول العربيّة ،وفـي مقدِّمتها دولة
قطـر ،فقـد حرصـت قطر علـى التواصـل بالتّاريـخ والحفـاظ علـى اإلرث الحضـاري لأل ّمة
العربيّـة ،وعمـدت إلـى إطالق أكبـر مشـاريعها البحثية والعلميـة األكثر ثرا ًء وتأثيـرا ً في دعم
عجـم ال ّد ْوحة التّ
اريخـي للُّغة العربيّـة ،وهو عمل
اللُّغـة العربيّـة ،وذلـك بالعمل علـى إنجاز ُم َ
ّ
بـدأت بـه خبـرات وطنيّـة قطر ّيـة وعربيّـة برعاية سـخيّة مـن صاحب السـمو األميـر الوالد
الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي ،وحضرة صاحب السـمو الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني
أميـر دولـة قطر ،حفظهمـا الله ،منذ سـت سـنوات ،وحتـى اليوم.
بأعـدا ٍد تجـاوزت حاجز ثالثمئة خبيـ ٍر ُ
وخريـج جامعي من مختلف األقطـار العربيّة،
غوي
ول ٍّ
ٍ
العربي الذي يمثِّل ،بحسـب
عجم
بـدأت جهـود الباحثين العـرب بالتكاتف في إطار إطلاق ال ُم َ
ّ
ختصيـن ،البوابـة اإللكترونيـة األكبر فـي اللُّغة العربيّـة وعلومها ،والحـدث التاريخي
رأي ال ُم ِّ
المحـوري في تاريخ المعاجـم العالمية.
عجم الـذي رأى النورَّ ،
مؤخـراً ،يتميَّـز بكونه ُيقـدِّم تاريخا ً للُّغة
بحسـب ال ُمتابعيـن ،فـإن ال ُم َ
ً
ً
ّ
ُّ
عراقـة وفصاحـةُ ،مفصِّلا تاريـخ كل لفـظ فيهـا ومراحـل تشـكله وتط ُّوره مـع آلية
األكثـر
ً
عجـم ويجعله منفردا عن
للتح ُّقـق من كافـة المصادر التي تدعم معلوماتـه .ومما يميِّز هذا ال ُم َ
غيـره مـن المعاجـم أنه يرصـد ألفاظ اللُّغة منـذ بدايات اسـتعمالها في النقـوش والنصوص،
النصيّة متتبِّعـا ً
ّ
الخط
ومـا طـرأ عليهـا من تغ ُّيـرات في مبانيهـا ومعانيهـا داخـل سـياقاتها ّ
الزمني لهـذا التط ُّور.
وبالنظـر لتاريـخ اللُّ
ّ
عجم سـوف يتم
م
ال
إنجـاز
فإن
علومهـا
وضخامـة
الطويـل
ـة
ي
العرب
غـة
ّ
ُ َ
ً
نص عربي
علـى عِـدّة مراحـل ،وبداية سـيتم عرض مـواد المرحلـة األولـى ال ُممتَدة من أقـدم ٍّ
ُم َّ
عجمي عبر
وثـق إلـى نصـوص عـام  200هجريـة ،وال ُمتض ِّمنـة زهـاء مئـة ألـف مدخـل ُم َ
عجميـة واإلحصائية
بوابـة إلكترونيـة متط ِّورة ُتقـدِّم أنواعـا ً ِعدّة من الخدمـات اللُّغو ّيـة وال ُم َ
غير المسـبوقة.
َّ
إن هـذا المشـروع الـذي تكفلـت دولـة قطر برعايتـه ودعمـه ،إنما هو أحـد إنجازاتهـا التي
عجم
تتر َّبـع فـي إطار دعمها للهو ّيـة العربيّة ،وتعزيز روح االنتماء لأل ّمة .وسـيكون الفتتاح ال ُم َ
ٌ
بصمـة مميَّـزة فـي الذاكـرة العربيّة ،ال سـيما مـع اقترانها باقتـراب اليـوم العالمي
وبوابتـه
للُّغـة العربيّـة فـي الثامن عشـر من ديسـمبر ..وبهذا تكون دولـة قطر أت َّمـت احتفالها باليوم
الوطنـي لهـا ،وهـو اليوم نفسـه للُّغة العربيّـة ،بهذا المنجـز الضخم.
ُّ
عجـم التّ
اريخي للُّغـة العربيّة هو بناء لذاكـرة األ ّمة اللغويـة ،وإن بناء الذاكرة
إن بنـاء هـذا ال ُم َ
ّ
ً
يتيسـر
اللُّغو ّيـة هـو فـي َح ِّد ذاتـه بنـاء للمنظومـة الفكر ّية ،وبتوثيـق هذه الذاكـرة تاريخيّا َّ
رصـد التطـ ُّورات اللُّغو ّيـة والفكر ّيـة التـي مـ َّرت بها األ ّمـة العربيّة علـى مدى عشـرين قرناً،
ويتيـح ذلـك الرصد فهـم تراثنا الفكـري والعلمي بـدالالت ألفاظه ومفاهيـم مصطلحاته التي
اُسـتعملت بهـا في سـياقاتها التاريخيـة والثقافيّـة ،وهو بمثابـة تعبيد للطريق أمـام الخبراء
عجمية
السـتكمال مسـيرة العمل والبحث في هذه اللُّغـة ،وفتح آفاق جديدة وواعـدة لصناعة ُم َ
عربيّـة متط ِّورة تسـعى إلـى المكانة التي تسـتح َّقها على كافة المسـتويات.
رئيس التحرير

مجان ًا مع العدد:
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خالد السيد:

تتمسك بالشفافية
جائزة «كتارا»
َّ

نوبل اآلدب

هل بدأ االنهيار؟
سمير أمين..

السيرة المُضادة!
www.aldohamagazine.com

غالف المجلة:
( ZENG FANZHIالصين)

صدر العدد األول في نوفمبر  ،1969وفي يناير  1976أخــذت توجهها العربي واستمرت
فــي الــصــدور حــتــي يــنــايــر ع ــام  1986لتستأنف الــصــدور مــجــددًا فــي نوفمبر .2007
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب ،د .محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

االشتراكات السنوية
داخل دولة قطر
األفراد
الدوائر الرســمية

 120ريــا ًال
 240ريا ًال

خارج دولة قطر
دول الخليــج العربــي

 300ريال

باقــــــي الدول العربية

 300ريال

دول االتحاد األوروبي

 75يورو

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا

 100دوالر

كــــنــــدا وأسترالــــيا

 150دوالرًا

الموقع اإللكتروني:
www.aldohamagazine.com

التوزيع واالشتراكات

البريد اإللكتروني:
distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com
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finance-mag@moc.gov.qa

ترســــل قــيمة االشــــتراك بموجــب
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة
علـى عنـوان المجلـة.
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الموزعون
وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع  -الدوحة  -ت 44557810 :فاكس44557819 :

وكالء التوزيع في الخارج:
المملكة العربية السعودية  -الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع  -الرياض -ت0096614871262 :
 فاكــس /0096614870809 :مملكــة البحريــن  -مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف  -المنامة -ت - 007317480800 :فاكــس/007317480819 :دولــة اإلمارات العربية المتحدة  -المؤسســة
العربيــة للصحافــة واإلعــام  -أبــو ظبــي  -ت - 4477999 :فاكس /4475668 :ســلطنة ُعمان
 مؤسســة ُعمان للصحافة واألنباء والنشــر واإلعالن  -مســقط  -ت - 009682493356 :فاكس: /0096824649379دولــة الكويــت  -شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة واإلعــان  -الكويت
 ت - 009651838281 :فاكــس /0096524839487 :الجمهوريــة اللبنانيــة  -مؤسســةنعنــوع الصحفيــة للتوزيــع  -بيــروت  -ت - 009611666668 :فاكــس/009611653260 :
الجمهوريــة اليمنيــة  -محــات القائــد التجاريــة  -صنعــاء  -ت- 00967777745744 :
فاكــس / 009671240883 :جمهوريــة مصــر العربيــة  -مؤسســة األهــرام  -القاهــرة  -ت:
 - 002027704365فاكــس /002027703196الجماهيريــة الليبية  -دار الفكر الجديد الســتيراد
ونشر وتوزيع المطبوعات  -طرابلس  -ت - 0021821333260 :فاكس/ 00218213332610 :
جمهورية الســودان  -دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع  -الخرطوم  -ت00249154945770 :
 فاكس / 00249183242703 :المملكة المغربية  -الشــركة العربية اإلفريقية للتوزيع والنشــروالصحافة ،سبريس  -الدار البيضاء  -ت - 00212522249200 :فاكس/00212522249214:
الجمهورية العربية الســورية  -مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع  -دمشق -
ت- 00963112127797 :فاكس00963112128664:
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دولة قطر
مملكة البحرين

 10رياالت

اإلمارات العربية المتحدة

 10دراهم

سلطنة عمان

 800بيسة

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

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

المملكة األردنية الهاشمية
الجمهورية اليمنية

غالف الكتاب:
صورة فوتوغرافية ُ
(كتّاب الرواية الجديدة)

 1.5دينار
 150ريا ًال

جمهورية السودان

 1.5جنيه

موريتانيا

 100أوقية

محمد مستعد  -عبدالله بن محمد
خالد السيد:
المطلقة
جائزة كتارا
َّ
تتمسك بالشفافية ُ
حوار :نور الهدى سعودي

46

124

نعوم تشومسكي
ما فائدة ال ُّلغة؟
( حوار :نيكوال شوفاسو أو لْ ِوي  -تـ :فيصل أبو ُّ
الط َفيْل)

 3000ليرة
 3000دينار

العربي
ألمانيا والعالم
ّ
الثقافي
الترجمة أفقًا للتبادل
ّ
زهري سوكاح

لوك فيري:
ّ
الثقافة ال تمنع أحدًا من أن يكون ساف ً
ال!
(حوار :مارتن لوجروس  -تـ :طارق غرماوي)

األسعار
دينار واحد

ترجمة:
رشيد بنحدو

ُ
الفصحى والدارجة
هل هي حرب لغات؟

الشؤون المالية واإلدارية

الجمهورية العراقية

ناتالي ساروت
آالن روب غرييه
لوسيان جولدمان
جينفياف مويلو

تقارير | متابعات |

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

الجمهورية اللبنانية

w w w. a l d o h a m a g a z i n e. c o m

مجتمع الوجـ

ـه!

والواقع

الرواية الجديدة والواقع

الـــدوحــــة  -قـــــطــــر

ُمعجم الدّ وْحَ ة

عنوان نهضة ل ُغوي ّة

الرواية الجديدة

ديسمبر 2018

وزارة الثقافة والرياضة

حوارات

يورغن هابرماس
لوك فيري
حميد سعيد
نعوم تشومسكي
إيرّي دي لوكا

لـن أعـدم مـن سيتسـاءلون عـن جـدوى ترجمتـي ألشـغال نـدوة حـول
موضـوع «الروايـة الجديـد والواقـع» وقـد مَـ َّر علـى انعقادهـا فـي
مما يجعلهـا ،في رأيهم ،متجـاوزة ،بالنظر
ونيفّ ،
بروكسـيل نصـف قـرن ّ
إلـى مـا راكمتـه الجهـود التنظيريـة ،والنقديـة المعاصـرة ،فـي مجـال فنّ
الروايـة .لهـؤالء ،يمكـن القـول إن مـا أغرانـي بترجمتهـا ونشـرها هـو
التحسـيس ببعـض القضايـا النظريـة والمنهجيـة الجوهريـة ،التـي ارتهـن
بهـا فـنّ الروايـة في فرنسـا :إنتاجـ ًا ِ ّ
وتلقياً ،في الخمسـينات والسـتينات،
ّ
وجـذري ،عرفته ،فـي الفترة ذاتهـا ،العلوم
وذلـك بمـوازاة تحـوُّل شـامل
اإلنسـانية عامّـة ،ومـن ناحيـة أخـرى ،إمـداد العديـد مـن كتّـاب الروايـة
والنقـد الروائـي ،فـي العالـم العربـي ،ببعـض عناصـر اإلجابـة عـن كثيـر
َّ
يتمكنوا ،بعد ،مـن مجاوزتهـا ،أو جاوزوها من
مـن التسـاؤالت التـي لـم
غيـر إلمـام بهـا .بـل إن مـن الروائييـن (وهـذا أخطـر) مـن أسـاؤوا تقدير
الرهانـات الجماليـة ،والفكرية التي قامـت عليها تجربة الرواية الجديدة،
وفـي ِ
مقدّ متهـا رهـان التجريـب ،حصريّـاً .فقـد أمكـن لـي مالحظـة أن
بعـض الروائييـن العـرب قـد انبهـروا بفكرة التجريـب السـحرية ،فطفقوا
يجترحـون ،مثلهـم ،تقنيـات فـي السـرد والوصـف ،وطرائق فـي التخييل
ً
ً
مثـال ،روايـات
فعـال ،ثوابـت المعيـار الفنّـي الـذي كرَّسـته،
زعزعـت،
نجيـب محفـوظ .لكـن ،عـوض أن يفهمـوا أن رهـان التجريـب هو بحث
مضـن ومسـتمرّ ،ومغامـرة مفتوحـة ال تحدّ هـا ضفـاف ،اسـتفرد كلّ منهم
ٍ
بتقنيـة أو طريقـة ،أدمن تنفيذها في جميـع نصوصه ،على نحو ،أصبحت
ومميز ًا لـه عن باقي الروائييـن اآلخرين؛ ما
خاصـ ًا دالّاً عليـه
معـه عنوانـ ًا
ّ
ِّ
يعنـي ،ال محالـة ،وال غرابـة ،االجتـرار والتكـرار والجمـود…

91
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يسدل الستار هذا الشهر في الدوحة على نتائج جائزة «الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي» في نسختها الرابعة،
وهذه الجائزة ال تُ َع ّد من أرفع جوائز الترجمة على الصعيد العالمي فحسـب ،بل صارت منذ تأسيسـها سـنة  2015من
المعاصِ ـر ،حينمـا تب َّنـت تشـجيع الفعـل الترجمـي مـن ال ُّلغـة العرب ّيـة وإليهـا
أه ّ
ـم نوافـذ الثقافـة العرب ّيـة علـى العالـم ُ
بأكثـر مـن مختلـف لغـات العالـم؛ متخذة سـنويًا لغة أساسـية إلى جانب ال ُّلغـة اإلنجليزية.

العربي
ألمانيا والعالم
ّ

الترجمة أفق ًا للتبادل الثقافيّ
برلني :زهري سوكاح
اُختيـرت اللُّغـة األلمانيـة هـذه السـنة
كعنـوان على جـودة العالقـات الثقافيّة
ٍ
العربـي وألمانيا،
الراهنـة بيـن الوطـن
ّ
العربـي،
الربيـع
ثـورات
والسـيما بعـد
ّ
حيث لعبـت الترجمة األدبيّـة بين هاتين
اللُّغتين دورا ً رائداً .فما الدور الذي لعبته
الترجمـة في سـياق العالقـات الثقافيّة
العربي وألمانيا؟ لإلجابة عن
بين العالـم
ّ
هـذا التسـاؤل ،ال بـد من الوقـوف على
راهنية هاته األواصـر الثقافيّة وجذورها
التاريخيـة لو بشـك ٍل ُموجز.
العربي
تاريخياً ،وبالمقارنـة مع التفاعل
ّ
مـع الثقافتيـن البريطانيـة والفرنسـية،
الـذي بـدأ تقريبـا ً فـي منتصـف القرن
العربي
التاسـع عشـر ،لم ينطلق التل ِّقي
ّ
للثقافـة األلمانية وآدابها ّإل بحلول القرن
العشـرين ،وذلـك لعوامـل عِـدّة لَ ّ
عل من
أبرزها ُّ
تأخر العالقات العربيّة  -األلمانية
بصفـ ٍة عا ّمة ،ينضاف إلـى هذا أن ألمانيا
لـم تسـتطع إيجـاد موطئ قـدم لها في
ألسـباب جيوسياسـية،
المنطقة العربيّة
ٍ
ّ
َّ
فـي الوقـت الـذي تمكـن فيـه كل مـن
االسـتعمارين اإلنجليزي والفرنسـي من
التغلغـل إلى المنطقة ابتـدا ًء من النصف
الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر .على
خلاف هـذا ،بـدا التفاعـل األلماني مع
الثقافـة العربيّـة بطابعها الشـرقي أقدم
بكثيـر ،حيـث يرجـع علـى األ َ ّ
قـل إلـى
4

العربي في برلين ▲
البيت الثّقافي
ّ

القـرن التاسـع عشـر ،ولنـا فـي عميـد
األدب األلمانـي غوتـه صاحـب «الديوان
الشـرقي لمؤلّفـه الغربـي» ،وهاينـه
صاحـب مسـرحية «المنصـور» أبـرز
مثـال علـى هـذا التفاعـل العميـق مـع
الثقافـة العربيّـة اإلسلامية .وبالنظـر
ُّ
العربـي فلـم يكـ ْن
التأخـر
إلـى هـذا
ّ
مـن ال ُمسـتغ َرب أن تصـدر أول ترجمـة

السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

لنـص
عربيّـة حديثـة معروفـة لدينـا
ٍّ
أدبـي ألماني إال سـنة  ،1900وقد ه ّمت
ِّ
ليشكل
مسرحية شـيلر «حب ودسيسة»،
هـذا الحـدث الترجمـي بدايـة التعاطي
العربـي مـع الثقافة األلمانيـة ورموزها
ّ
الفكريـة واألدبيّـة ،والـذي ّ
ظـل مع ذلك
بطيئـا ً إلـى حدود فتـرة ما بعـد الحرب
العالميـة الثانيـة ،حيـث وصـل في تلك

الفترة إلى األلمانيتين الغربية والشـرقية
أفـواج من ال ُع َّمـال والطلبـة العرب الذي
درسـوا في الجامعـات األلمانية مختلف
التخصصات والسـيما من مصر وسورية
ُّ
العربي.
والعـراق والمغـرب
ّ
َّ
ً
شـكل هـذا الحـدث طفـرة غيـر
وقـد
العربـي األلماني
التواصل
في
مسـبوقة
ّ
واألدبي،
الفكري
والسـيما في السـياقين
ّ
فبعـد أن طغـت اللُّغـات الوسـيطة
(الفرنسـية واإلنجليزيـة) علـى الحركة
الترجميـة العربيّة لإلنتاجـات األلمانية،
بـدأ هـذا التفاعـل فـي التبلـور بوتير ٍة
أسـرع ،حيـث ظهـرت ابتدا ًء مـن نهاية
سـتينيات القـرن الماضـي ،بصـور ٍة
ُمتد ِّرجـة ،ترجمـات عربيّـة مباشـرة
ألعمـال ألمانيـة ُمه َّمـة ،ولـم يقتصـر
األمـر علـى هـذا ،فسـرعان مـع بـدأت
لنصوص
أيضا ً ُتنشـر ترجمات ألمانيـة
ٍ
أدبيـة عربيّـة سـواء مـن طـرف أقلام
عربيّـة أو ألمانيـة ،بل إن بعـض األقالم
العربيّـة قـد أبدعت فـي الكتابـة األدبيّة
باأللمانيـة ذاتهـا ،وسـريعا ً مـا ظهرت
أيضا ً دُور نشـر أنشـأها بعض ال ُمث َّقفين
العـرب فـي ألمانيا .وقد كانـت ّ
كل هاته
الجهـود الترجمية فردية الطابع ألسـماء
عربيّة المعة ،قدَّمت الشـيء الكثير لهاته
العالقـات ،ومن أبرزها نجد من سـورية
كالً مـن عـادل قرشـولي ،الـذي بدأ في
نشـر قصائده مباشـر ًة باللُّغـة األلمانية
منـذ نهايـة سـتينيات القـرن الماضي،
كمـا أنه نقـل العديد من أشـعار محمود
درويش إلى األلمانية ،وسـليمان توفيق،
الذي نشـر أول ديوان له باللُّغة األلمانية
فـي نهاية سـبعينيات القـرن الماضي،
كما أسـهم على الخصوص في التعريف
العربي عن طريـق أنطولوجيات
بـاألدب
ّ
أدبيـة متن ِّوعـة ،إضافـة إلـى ترجماتـه
العربيّـة للعديـد مـن الشـعراء األلمان،
كما ينضـاف إليهما رفيق شـامي ،الذي
صار من أشـهر ُ
عاصرين في
الكتَّـاب ال ُم ِ
ألمانيـا .ومن مصـر نجد الناشـر ناجي
أسـس سـنة  1980دار
نجيـب ،الـذي َّ

«أورينـت» للنشـر ،التـي اهتمت بنشـر
العربـي،
الترجمـات األلمانيـة للأدب
ّ
والتـزال هاتـه الـدار حتـى بعـد وفـاة
مؤسسـها مسـتم ّر ًة فـي دورهـا الرائد
ِّ
فـي التقريـب بيـن الثقافتيـن العربيّـة
واأللمانيـة ،ومن بين األسـماء المصرية
التي سـاهمت أيضـا ً في هـذه الحركية
نجـد كالً من عبدالغفـار المكاوي ،وعبد
الرحمـن بـدوي ،ومصطفـى ماهـر،
ومحمـد عـوض محمد ،صاحـب ترجمة
«فاوسـت» لغوته .ومن بيـن المترجمين
العرب الذين اليزال نشـاطهم مسـتم ّراً،
والسـيما فـي الترجمـة األدبيّـة مـن
األلمانية إلى العربيّـة ،نجد كالً من نبيل
حفـار ،وسـمير جريـس ،وغيرهما ،هذا
ُّ
تشـكل تيار مـن الباحثين
باإلضافة إلى
وال ُن َّقـاد العـرب الذيـن اهتموا بدراسـة
تط ُّور هاتـه العالقات الثقافيّة ،ولَ ّ
عل من
أبرزهـم عبـدو عبـود ،ومنيـر الفندري،
وغيرهمـا مـن الباحثيـن .والمالحظ هنا
ظهـور جيـل جديـد مـن ال ُمترجميـن
ُ
والكتَّـاب العرب -أو من أصـو ٍل عربيّة-
في ألمانيا ،والذين يسـاهمون منذ بداية
األلفيـة الجديدة فـي االرتقـاء بالتبادل
العربـي
الثقافـي بيـن ألمانيـا والعالـم
ّ
بمشـاريعهم األدبيّـة ال ُمتن ِّوعة.
فـي هـذا السـياق ال يمكـن أن نغفـل
الـدور الف َّعـال الـذي بذلـه ال ُمترجمون
األلمـان رغـم قلَّتهـم ،وعلـى رأسـهم
هارتمـوت فندريـش ،الـذي ترجـم منذ
ثمانينيـات القرن الماضي مباشـر ًة من
العربيّـة إلـى األلمانيـة ٍّ
لكل مـن نجيب
وغسـان
محفـوظ ،وعبد الرحمن منيفّ ،
كنفاني ،وإدريس الشرايبي ،رغم انتقاد
رفيـق شـامي ألسـلوبه الترجمـي .كما
نجـد أيضـا ً الكاتب والمترجـم األلماني
شـتيفان فايدنر ،الذي له ترجمات أدبية
مشـتركة مـع الناشـر خالـد المعالـي،
صاحب دار نشـر «منشـورات الجمل»،
أسسـها فـي كولونيـا األلمانيـة،
التـي َّ
كما تنضـاف إليهم ال ُمترجمـة األلمانية
الريسـا بندر ،التي ترجمت مند منتصف

ٍّ
لـكل مـن
تسـعينيات القـرن الماضـي
عبدالرحمن منيف ،ويوسف زيدان ،قبل
أن ُتكثِّـف ترجماتهـا مع مطلـع ثورات
العربـي ،التي تعاطفـت معها،
الربيـع
ّ
ٍّ
ً
حيـث ترجمـت أعمـاال أدبيـة لـكل من
سـمر يزبك ،وديمـا ونـوس ،وغيرهما.
ولـوال هاتـه الجهـود الفرديـة مـن كال
الجانبيـن لمـا أمكـن تحقيـق هـذه
الطفـرة فـي التقـا ُرب بيـن الثقافتيـن
العربيّـة واأللمانيـة ،والسـيما عبر فعل
الترجمـة ،فطيلـة ّ
كل هاتـه العقـود لم
المؤسسـات العربيّـة مجهـودا ً
تبـذل
َّ
ً
حقيقيا فـي التعريف بالثقافـة العربيّة
عـن طريق دعـم الترجمـات األدبيّة إلى
األلمانيـة ،وربمـا االسـتثناء الوحيد هنا
نجـده لـدى الطـرف األلمانـي ،حيـث
أطلـق معهـد غوتـه ،ومنـذ سـنوات،
برنامجـا ً ناجحـا ً لدعـم الترجمـة مـن
األلمانيـة إلـى العربيّـة ،بينمـا ال نجـد
مبـادرة عربيّـة مماثلـة ،تهـدف إلـى
ترجمـة األعمـال األدبيّـة العربيّـة إلـى
األلمانيـة تحديـداً .وهنـا أرى أن البيت
العربـي «ديـوان» ،وهـو أول
الثقافـي
ّ
مركز ثقافي قطـري في الخارج ،يمكنه
المسـاهمة في ملء هذا الفـراغ الراهن،
حيث أُعلن عقب تأسيسه السنة الفارطة
فـي برليـن ،أن هدفـه العـام يتمثَّل في
نشـر الثقافـة العربيّـة فـي ألمانيـا
والمسـاهمة في تقو ّية التبـادل الثقافي
العربـي وألمانيـا ،وهذا ما
بيـن العالـم
ّ
ً
يتقاطـع فعلا مـع حاجـات التواصـل
العربي األلماني على المسـتوى الثقافي
ّ
والسـيما إن اهتـم هذا المركـز بالتركيز
وبخاصة
العربي
على التعريف بـاألدب
ّ
ّ
عاصـر منـه عبـر تعـاون وتنسـيق
ال ُم ِ
ّ
ُمسـتدام مـع كل الفاعلين فـي التبادل
العربـي وألمانيا،
الثقافـي بيـن العالـم
ّ
واألكيد أن تأسـيس هذا البيـت الثقافي
إلـى جانـب إدراج اللُّغـة األلمانية كلغ ٍة
أساسـية فـي الـدورة الرابعـة لجائـزة
الشـيخ حمـد للترجمـةُ ،ي ِّ
شـكل كالهما
ً
قيمـة مضافة لمسـتقبل هاته العالقات.
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مـن مفارقـات الجـدل الكبيـر والبنيـوي حـول ال ُّلغـة فـي المغـرب أن األوسـاط الفرنكوفونيـة التـي تعادي عمومـا ال ُّلغة
أهميتـه
العرب ّيـة ،هـي التـي بـادرت إلـى إصـدار كتـاب «هـل هـي حـرب لغـات فـي المغـرب؟» ،وهـو ُمؤ َّلـف جماعـي لـه ِّ
مـن حيـث إنـه ِّ
يلخـص تلخيصـا مم َّيـزًا عمـق النقـاش حـول هـذا الوضـع ال ُّلغـوي والثقافـي التعـ ُّددي والفوضـوي فـي
اآلن نفسـه .يتع َّلـق األمـر بجـدل ذي طبيعـة ُم َّ
عقـدة يتداخـل فيـه مـا هـو تاريخـي وسياسـي وثقافـي ،وينـدرج فـي سـياق
بالتهجـم علـى ال ُّلغـة العرب ّيـة فـي بعـض الـدول ،وذلك بعد أن صـارت لغة الجاحظ ِّ
تحقـق تق ُّدمًا وحضورًا
عربـي يتم َّيـز
ُّ
متزايديـن علـى الصعيديـن الداخلـي والعالمـي.

ُ
الفصحى والدارجة…

هل هي حرب لغات في المغرب؟
الرباط :محمد مستعد
مبـادرة تأليـف هذا الكتـاب جاءت من
أوسـاط ثقافيّـة فرنكوفونيـة منفتحة
علـى العربيّـة ومث َّقفيهـا م ّمـا يعنـي
وجود ِّ
مؤشـرات حوار داخلي ،وإن كان
جنينيـاً .أ ّمـا صاحبة الفكـرة فهي دار
نشر شـا ّبة ق َّررت أن تصدر في 2018
كتاب «حرب اللُّغات؟» باللُّغة الفرنسية
الذي يضم أبحـاث  15من أبرز ُ
الكتَّاب
المغاربة باللّغتين العربيّة والفرنسـية،
تخصصـات مختلفـة مثل
وذلـك فـي
ُّ
التاريخ والسوسـيولوجيا واللسـانيات
وعلـم النفـس ،وحتـى ِّ
الشـعر .وتضع
مقدِّمـة الكتاب بوضوح وجـرأة اإلطار
العام لهاته اإلشـكالية حيـن تعتبر «أن
االحتفـاء بالتعدُّدية اللُّغو ّية في المغرب
ال ينبغي أن ينسـينا أنهـا أيضا ً ت ُّعددية
الصراعات ...واألحكام المسـبقة
تنتـج ِّ
التـي يتـم التعبيـر عنهـا بلغـة عنيفة
جدّاً» .وهـي صراعات تكـرس ،برأيها،
انقسامات طبقية ومجتمعية ،بحيث إن
هـذا الوضـع ينتج «لغات عليـا وأخرى
خاصـة
دنيـا ،ولغـات نخبـة وأخـرى
ّ
بالجماهيـر أو الرعاع» .وإذا كان عنوان
الكتـاب قـد جـاء فـي صيغة تسـاؤل،
الصـراع اللُّغوي حاد وعنيف فعالً.
فإن ِّ
6

يـرى الباحـث األنثروبولجـي محمـد
الصغيـر جنجـار فـي هـذا الكتـاب
أن «الفضـاء اللُّغـوي يعيـش تقلُّبـات
وتوتـرات تهـ ّزه بشـك ٍل دوري جداالت
حادة» ،وأن الفرنسية لها وزن سياسي
كبيـر نتيجـة عوامـل اسـتراتيجية
واقتصاديـة وماليـة مردّهـا االرتبـاط
بفرنسـا ،وهـي أول شـريك اقتصادي
للمغـرب .كمـا أن النخـب السياسـية
واالقتصادية تك َّونت ،جلها ،في فرنسـا
أو فـي المعاهـد الفرنسـية بالمغـرب.
وقد خضـع المغرب السـتعما ٍر متعدِّد:
إسـباني وفرنسـي وآخـر دولـي فـي
مدينة طنجـة .وتعاقب على العيش فيه
وتعميـره شـعوب وأعـراق مختلفة من
رومان وأمازيغ وعرب وأندلسيينّ .إل أن
محمـد الصغير جنجار ِّ
يؤكـد أن هناك
حاليا ً
ً
ً
متواصلا للتعريب في
مسلسلا
السـاحة الثقافيّة يجعل ّ
ِّ
المؤشرات
«كل
تـدل على قرب إغالق قوس االسـتعمار
الفرنسـي للمغرب العربـي» ،الذي بدأ
فـي  1830باحتالل الجزائر ،لكن دون
أن يعنـي ذلك ،برأيه ،اندثار الفرنسـية
تماماً .ويعرف نشـر الكتاب بالفرنسية
في المغـرب تراجعا ً ملحوظا ً بحيث أنه
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صـار في حـدود  14بالمئة ،مقابل 82
بالمئـة للكتـب العربيّة.
مـن جهته يدعو الشـاعر محمد بنيس،
إلـى بلورة ثقافة مغربيـة حديثة تتكلَّم
بلسـان عربي .كما ِّ
يؤكـد على ضرورة
«تحرير الفرنسـية من الفرنكوفونية».
ويقصـد بذلـك تحريرهـا مـن نزعـة
الهيمنـة ،والعمل على إبـراز ما تحمله
هاتـه اللُّغـة وثقافتها من قيـم الح ّر ّية
والحداثـة .ويدافـع علـى االنفتاح على
تعلُّـم اللُّغـة الفرنسـية ،ألنهـا ُتغنـي
مدخلا أساسـيا ً
اللُّغـة األم ،و ُت ِّ
ً
شـكل
إلـى العصـر والحداثة .ولكنـه يرفض
التوجـه الفرنكوفونـي الـذي يدفع في
ّ
ُّ
اتجـاه تعلـم الفرنسـية علـى حسـاب
العربيّـة بغـرض إلغائها.
ويمكـن القـول إن مسـتقبل مختلـف
اللُّغـات سـواء العربيّـة أو األمازيغيـة
(اللّغتـان الرسـميتان) ،أو اللّغـات
األجنبيـة ،وكذا مسـتقبل الثقافة عموما ً
يوجـد اليـوم أمـام منعطـف حاسـم،
حيـث يناقـش البرلمـان ،منـذ حوالي
سـنة ،مشـاريع قوانين ُمه ّمة سـتعيد
تنظيم المشـهد اللُّغوي بشـك ٍل جذري
وتاريخي .ويتعلَّق األمر بثالثة مشاريع

قوانين :األول ،يخص األمازيغية وكيفية
جعلها ً
لغة رسـمية فـي اإلدارة والحياة
العا ّمـة ،والثانـي ،يهـم إنشـاء مجلس
أعلى للّغات والثقافة المغربية سـيعمل
غوي،
علـى تنظيم وتأطيـر الفضـاء اللُّ ّ
وأخيـرا ً مشـروع قانـون إطـار ينظم
مجـال التعليـم بشـك ٍل عام سـواء في
ما يتعلَّق بإصالحه ،أو بلغات التدريس،
أو باحتمـال إلغـاء مجانيـة التعليم في
بعـض مراحلـه الثانويـة والجامعية.
وقـد أدَّى إدخـال كلمـات دارجـة فـي
الكتاب المدرسـي ،واالنتقـادات القو ّية
التـي عبَّـر عنهـا الشـارع وبعـض
األحـزاب ،مـن بينهـا حـزب العدالـة
والتنميـة ،الذي يـرأس الحكومـة ،إلى
عقـد البرلمـان لجلسـة أعلـن خاللهـا
وزير التربية الوطنيّة رسـميا ً عن إغالق
هـذا الملـف ،وبالتالـي التراجـع عـن
الكلمـات الدارجـة .لكـن المالحظ هو
أن أنصـار التدريـج ما زالـوا يواصلون
تصريحاتهـم ال ُمتحدِّيـة وال ُمؤيِّدة علنا ً
التوجه .ويعـارض هذا
لمواصلـة هـذا
ُّ
التوجـه عـد ٌد مـن األخصائييـن ،مـن
ُّ
بينهم حسـن الصميلي ،عضو المجلس
األعلـى للتربية والتعليـم ،الذي يرى أن
ال ُفصحى والدراجة تتكامالن وتعكسان،
علميـاً ،مـا ُيسـ َّمى بــ،»diglossia« :
أي االزدواجيـة اللُّغو ّيـة وهـي ،برأيـه،
«ازدواجيـة لغو ّيـة قائمة على شـكلي
لغـة واحـدة متكاملة الوظائـف» .وهذا
ً
مثلا علـى أشـكال أو لهجات
ينطبـق
اللُّغـة اإلنجليزية في الواليـات المتحدة
األميركيـة أو اللهجـات األمازيغيـة في
المغـرب وفـي عِـدّة دول عبـر العالم.
فـي مقدِّمـة هـذا الكتـاب ،تـرى كنزة
الصفريوي أن الباحثين الخمسـة عشر
يـرون أن حـل هـذه األزمـة يكمن في
«بلوغ تعدُّدية حقيقيـة ( ،)...وتعايش
لغـات المغـرب بشـك ٍل متـوازن ،وفي
تحـ ُّرر الفرنسـية مـن سـيطرتها،
والعربيّة من ُح َّمـى الرجعية ،والدارجة
واألمازيغيـة من االحتقـار والجهوية»،

لكـن الحقيقـة هـي أن الكتاب كشـف
عـن تبايـن واضح فـي المواقـف بين
َمـ ْن يرفـض هيمنـة الفرنسـية مـن
جهـة ،وبيـن َمـ ْن يدعـو ،مـن جهـة
أخـرى ،إلـى أن تكون «الفرنسـية لغة
اآلخـر وأيضـا ً لغتـه» ،حسـب تعبيـر
الكاتبـة زكيـة سـيناصر ،وبالتالـي،
فـإن الكتاب يسـقط في مـا يدافع عنه
غالبية الفرنكوفونييـن الذين يرفضون
اإلقـرار بـأن أي بلـد ينبغـي أن يختار
بشـك ٍل واضح وحاسم ً
لغة وطنيّة حتى
ال تبقـى التعدُّديـة مرادفـا ً للفوضـى،
وللغمـوض الثقافي والحضـاري الذي
يفجر أزمات وشـروخا ً في المشترك
قد ّ
الوطنـي كما تعيشـه عدد مـن الدول،
إذ ال يمكـن أن تحظـى جميـع اللُّغـات
بالوضـع االعتبـاري والقانوني نفسـه.
وال منـاص مـن وجـود لغـة وطنيّة ث ّم
لغـات أخـرى لالنفتـاح علـى العالم.
لمعالجـة هـذا الوضـع ،يدعو الشـاعر
جلال الحكمـاوي في دراسـة بعنوان
«بعـد اإلمبراطوريـة ،تأتـي الترجمة»،
إلـى تطويـر وتشـجيع الترجمـة حتى
«تكون في خدمـة تطهير العقليات من
التوجهات
النزعة االسـتعمارية» ،ومـن
ُّ
الظالميـة واالنغالق داخـل لغة واحدة.

كمـا يدعـو إلـى َسـ ّن «سياسـة مبنية
علـى الصداقة والنقـد ،والنقـد الذاتي
التاريخـي والثقافـي» فـي العالقة مع
اآلخـر .وفـي هـذا السـياق ،يعتبـر أن
الترجمـة كفعـ ٍل سياسـي ،ينبغـي أن
ُّ
«التمثلات األدبيـة
تنهـض لمواجهـة
والثقافيّـة الخاطئة عن المغرب العربي
وثقافاتـه ...ولمواجهة خطاب يقول إن
المغرب العربي هـو مجال فرنكوفوني
فقـط» .وتبقـى الجهـود المبذولـة في
مجـال الترجمة محدودة بيـن المغرب
وفرنسـا ،حيث تشـير اإلحصائيات إلى
أنه خالل الفترة ما بين  2000و2016
لم يتـم ترجمة سـوى  1317كتابا ً في
المغـرب ( 50بالمئـة من الفرنسـية و
 11بالمئـة فقـط مـن العربيّـة) .وفي
هـذا الصـدد يدعـو أحـد المسـاهمين
في الكتـاب إلى إحياء «بيـت للحكمة»
كتجربة تاريخيـة ملهمة.
يشـار إلى أنه خالل الدخول المدرسـي
تفجـر جـدل سياسـي جديـد
الحالـي ُّ
ُّ
بسـبب قرار وزارة التعليم إدخال اللغة
الدارجة إلى مق َّررات الكتب المدرسـية،
مـرة ،في المسـتوى االبتدائي .وقد
ألول ّ
بـدواع
فسـرت الـوزارة هـذا اإلجـراء
َّ
ٍ
َّ
بيداغوجيـة ،معتبـرة أن األمـر يتعلـق
فقط بــ  8كلمات مـن مجموع 8000
كلمـة يتض َّمنها كتاب مدرسـيَّ .
وأكدت
أنـه «مـن الناحيـة اللُّغو ّيـة اللّسـانيّة
وردت هـذه الكلمـات على أنهـا عربيّة
فصيحـة» ،وهـو مـا ينفيـه عـدد مـن
تخصصيـن الذين ِّ
يؤكـدون أن هاته
ال ُم ِّ
الكلمـات غيـر فصيحـة .وعلـى صعيد
آخر بـدأت الدارجـة تعـرف منذ بضع
سـنوات انتشـارا ً واسـعا ً ومتزايـدا ً في
وسـائل اإلعلام ال ّرسـميّة والنـدوات
واإلنتاجـات السـينمائية والمسـرحية،
وفـي األماكـن العموميـة .وبمـوازاة
إبعاد ال ُفصحى ،يجـري تقوية وتطوير
اسـتعمال اللُّغة الفرنسية في المدرسة،
وفـي الفضـاء العام.
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َ
ُ
ّ
ظ ّ
ليحتـل
تجـددًا ،وعـاد
الصـراع بيـن العا ّم ّيـة
والفصحـى فـي المجتمـع التونسـي ثابتـا ُ
وم ِّ
ـل الجـدل حـول ِّ
ن يخشون على مكانة العرب ّية ُ
الفصحى.
المشهد الثقافي بعد  2011بين أنصار «الهويّة التونسية» ،وبين َم ْ

العا ّم ّية في تونس:

مصادر الكالم الجديد!
تونس :عبدالله بن محمد
علـى الرغـم مـن التطـ ُّور الواضح في
شـكل ومضمـون وتركيبـة اللهجـة
العا ّميّة ،فإنـه مـن الصعـب تحديـد
مصادرها .لكن تزايد شـعبية موسيقى
ال َّراب في ثقافة الشـباب التونسي لعب
دورا ً ُمه َّمـا ً في تشـكيل اللُّغـة الدارجة
ومفرداتهـا اليوميـة .والمراهقـون في
كثيـ ٍر مـن األحيـان ال يتـردَّدون فـي
محاكاة نجـوم ال َف ّن والرياضة والتقاط
ألفاظهـم وتعبيراتهـم الجديـدة فـي
الحـوارات واألغانـي« .حوماني» ،على
سـبيل المثـال ،كلمـة عا ّميّـة ترتبـط
ارتباطـا ً وثيقـا ً بالكلمـة العا ّميّـة
األميركيـة « ،»Homieوالتـي يمكـن
تعريفهـا علـى أنها أحـد المعارف من
بلـدة أو حـي ،أو عضـو فـي مجموعة
أو مجموعة من األقران ،أو «السيسـتام
قابـي قابـي» والمقصـود بهـا «نظام
سـيئ ومتدهور» ،و«شـافوني زوالي»،
ومعناهـا أن يحتقـرك اآلخـر بسـبب
فقـركّ .
كل هـذه الكلمـات العا ّميّـة
ً
ً
وغيرهـا القـت رواجا كبيـرا وأصبحت
شـائعة بيـن المراهقيـن .كمـا احتوت
الحوارات االجتماعية واألمثال الشـعبية
العصريـة علـى تعبيـرات تح َّولـت
تدريجيا ً إلـى موضة رائجة مثل «خ ّرج
القرينتـا اللـي فيك» والتـي تعني على
و«نحس
«تشـجع وانطلـق»،
مـا يبدو
َّ
ّ
في روحي ديفازي» ،أي أن تشـعر أنك
«خـارج السـياق وفاتـك الركب».
8

شـكل اإلنترنت مصـدرا ً ُمه َّما ً
َّ
وبدوره
لتشـكيل المعجـم العا ّمـي المتـداول
في الشـارع التونسـي .عـاد ًة ،يقضي
معظـم الشـباب أوقاتهم على الشـبكة
المنصـة التـي
االجتماعيـة فيسـبوك،
ّ
ُّ
يتـم من خاللها تفجيـر اللغة وصياغة
المصطلحـات الجديـدة ،فيكتشـفون
جميع أنواع الكلمات والتعبيرات ضمن
سـياق تونسـي يتجـاوز ّ
كل المفاهيم
القديمة .وكلّما كان المستخدمون أكثر
إبداعاً ،خلقـوا المزيد من المصطلحات
العا ّميّـة .مثال ذلك ،يتداول المراهقون
عبارات دارجة قصـد التحية« :وينك»،
«أشـنوة جوك»« ،شايخ» كلّها أصبحت
تسـتخدم علـى نطاق واسـع مـن قبل
الشـباب وحتى الكبار فـي المحادثات
اليوميـة ،وأصبحت دليالً علـى التف ُّتح
عاصرة ومسايرة الموضة .وأصبح
وال ُم َ
َّ
مـن المؤكـد أن وسـائل التواصـل
شـكلت أسـلوبا ً جديدا ً
َّ
االجتماعـي قد
منصاتهـا وعلى أرض
عبـر
للتواصـل
ّ
الواقع.
أ ّمـا البرامـج التلفزيـة ،والمنوعـات
باألخص ،فقد َّ
مكنت العا ّميّة
الترفيهية
ّ
من فضاء ُح ّر السـتخدامها وترسيخها.
ويعتمـد أغلب النجـوم الذين يظهرون
باسـتمرار العبارات الدارجة وال ُمعبِّرة،
ويتل َّقـف الكثيـر مـن المشـاهدين
المفـردات الجديـدة لتصبح جـزءا ً من
حياتهـم اليومية ،فأضافت إلى قاموس
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اللُّغـة الدارجـة نصيبا ً ال بـأس به من
الكلمـات العا ّميّـة على مدى السـنوات
الماضيـة .مثال ذلك ،صيغـت العبارة
« »Cvnالتـي تمزج بين الدارجة واللُّغة
الفرنسـية وتعنـي «كيـف حالـك» في
السلسـلة الكوميدية الشهيرة (شوفلي
حل) .وفي السـنتين األخيرتين ،ظهرت
عبـارات عا ّميّة جديـدة صاغها الممثِّل
الكوميـدي الصاعـد كريـم الغربي في
برامجه الترفيهية ومسـرحياته الهزلية
فتل َّقفهـا الشـباب بسـرعة« :راهـي
تغيـض» و«بـ ّري روحـي» ،األولـى
تعنـي «إنـه يؤلـم» ،والثانيـة «غادري
المـكان» ،القـت رواجا ً كبيرا ً وتسـلَّلت
إلـى الحـوارات اليومية .أ ّمـا اإلعالنات
التجاريـة المرئيـة والمسـموعة فقـد
صاغـت العديـد من الكلمـات الجديدة
سـرعان مـا انتشـرت بيـن الشـباب،
ولَ ّ
عل أشـهرها عبارة «طاحلي الجبن»،
المشـت ّقة من إعلان تجـاري معروف
عن األجبان وتسـتخدم اآلن للداللة عن
األجيـال الشـابة التي ليـس لها تجربة
فـي الحياة «جيـل طاحلـي الجبن».
وبحجـة إرضاء ّ
كل األذواق باسـتخدام
ّ
العا ّميّة ،أضافـت البرامج التليفزيونية
واألفالم ووسـائل التواصـل االجتماعي
الكثيـر إلـى قامـوس اللُّغـة العا ّميّـة
كل الفئـات .ولَ ّ
لتجـد القبول لـدى ّ
عل
هـذا ما يعيبـه أنصـار ال ُفصحى الذين
ح َّملوهـا مسـؤولية مـا تعيشـه اللُّغة

العربيّـة مـن انحـدار ،ناهيـك عـن أن
وسـائل اإلعلام الجماهيريـة تخاطب
ّ
كل الشـرائح العمريـة والمسـتويات
وتؤثر فيهـا تأثيرا ً
ِّ
الثقافيّـة المتباينة،
نافـذاً .وقـد أثارت دبلجة مسلسـل عن
النبي «يوسـف الصدّيق» إلـى العا ّميّة
التونسـية جدال ً كبيرا ً وأحدثت سـجاال ً
واسـعا ً علـى الشـبكات االجتماعيـة.
وفـي حين سـخر البعض مـن الدبلجة
وعبَّـر عـن رفضـه لعـرض مسلسـل
دينـي باللهجـة العا ّميّـة ،ودعـوا إلـى
مقاطعة المسلسـل بسـبب مـا تض َّمنه
مـس بال ُمقدَّسـات والتاريـخ ،عبَّر
من
ّ
آخـرون عـن تأييدهـم للتجربـة التـي
تهـدف إلـى تقريـب محتـوى البرامج
إلى ال ُمشـاهِد ،وسـاندوا فكـرة دبلجة
المسلسلات التاريخيـة والدينيـة إلى
اللهجـة العا ّميّـة .ولبعـض القنـوات
التونسـية تجـارب أخرى فـي الدبلجة
إلـى اللهجة العا ّميّة لمسلسلات تركية
حظيـت بنسـب مشـاهدة عالية.
والسـتخدامات الدارجة تف ُّرعات شملت
مجـاالت كانـت حتّـى عهـ ٍد قريـب
حكـرا ً علـى ال ُفصحـى كالكتابـات
األدبيـة وترجمـات الكتـب األجنبيـة.

َّ
مؤخرا ً ترجـم الكاتب التونسـي ضياء
البوسـالمي روايـة «الغريـب» لألديب
الفرنسـي ألبيـر كامـو إلـى اللُّغـة
العا ّميّـة التونسـية .ورغـم االنتقادات
الواسـعة لترجمـة كتابـات رصينـة
ونشـرها باللهجـة العا ّميّـة واعتبـار
ال ُفصحى اللّغـة الوحيدة للكتابة ،دافع
البوسـالمي عـن المشـروع بالقول «ال
ً
لغـة لكنهـا لهجـة ،ال
اعتبـر العا ّميّـة
فقـط للتواصـل ،ولكن للكتابـة أيضاً،
وهنـاك نـوعٌ مـن االعتـراف بوجودها
ليـس كمنافـس وتيـار معاكـس للُّغة
العربيّـة بل فـي تصالح معهـا» .وقبل
ذلك ترجم ال َفنَّان مجد مسـتورة كتاب
«الش�وز بوبلي�ك  La Chose pub� -
 »liqueإلـى اللهجة التونسـية سـعيا ً
منـه إلـى اعتمـاد لغـة سـهلة حتـى
يفهمهـا الجميـع ،وحتـى يجـد عمله
القبـول في الفضـاء العـام .وكما كان
متو َّقعـاً ،علـت أصـوات رافضـة لمثل
هـذه المبـادرات لمـا فيهـا مـن خطر
علـى اللُّغة ال ُفصحـى والهو ّية العربيّة.
لكـن مجـد مسـتورة دافع عـن العمل
وقـال «عالقتـي بالدّارجـة التّونسـية
أي تونسـي بها ،أتحـدَّث بها،
كعالقـة ّ

فكر بهـا وأحل ُم بها .يحـدث لي كثيرا ً
أُ ّ
أن أ ُ ِّ
فكـر بيني وبين نفسـي بال ُفصحى
طبيعي» .لكن
أو الفرنسـيّة ،وذلك أمر
ّ
ّ
مـن حسـن الحـظ أن اللغـة العا ّميّـة
ال ُتسـتخدَم فـي المناهـج التعليميـة
ّ
بـكل
المؤسسـات التعليميـة
أو فـي
َّ
مراحلها بفضـل القوانين الصارمة في
هذا الصـدد ،كمـا يحـرص ال ُمعلِّمون
علـى عدم اسـتعمالها داخـل الفصول
الدراسـية ،حفاظـا ً علـى اللّغـة األم،
وضمانا ً للتنشـئة السـليمة.
وفي الحياة اليوميـة ،يميل المراهقون
عموما ً إلى التحدُّث بشـك ٍل رسمي قدر
اإلمـكان مـع كبـار السـن ،ويتجنبون
انطبـاع
اسـتخدام العا ّميّـة إلعطـاء
ٍ
جيّـد .وعنـد تحية َمـ ْن يكبرهم سـناً،
ً
مثلا ،يميـل الشـباب إلـى تج ُّنـب
الكلمـات العا ّميّة مثل « »Cvnو«وينك»
و«صحّ » ،واسـتبدالها بعبـارات أقرب
َّ
شـكلت العا ّميّـة
لل ُفصحـى .وقـد
لمسـتخدميها من المراهقين باألساس
أفضـل أداة لالندماج مع اآلخر بإنشـاء
روابـط اجتماعية وتطويـر عالقات مع
األقران للتفاعل والتعبير عن المشـاعر
كالغضـب أو االنزعـاج واألمثلـة كثيرة
هنا« :فك عليا»« ،أخطاني»« ،سـيبني»
(دعني وشـأني) كلّهـا كلمـات عا ّميّة
باألخـص فـي
متداولـة بيـن الشـباب
ّ
حـاالت الغضـب واإلحبـاط ،أو فـي
كالحب
التعبير عن المشـاعر اإليجابية،
ّ
والتقديـر على غِرار« :مـاال جو»« ،جو
عالمـي»« ،ماال شـيخة»« ،زايد معاك»
(وكلّهـا تعبيرات عـن اإلعجاب).
َ
تظ ّ
ـل اللُّغة العا ّميّة ُمك ِّونا ً أساسـيا ً في
ثقافـة المواطن التونسـي ،وهي األكثر
انتشـارا ً فـي التعاملات اليومية كلغة
تواصـل ،لكن كبار السـ ّن ينظرون إلى
العديـد مـن الكلمات التي يسـتخدمها
المراهقـون علـى أنهـا غيـر الئقـة،
و ُمتمـ ِّردة عـن عمد…
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تب َّنـى البرلمـان األوروبـي فـي  12سـبتمبر/أيلول الماضـي مقترحـا ينـص على الترفيع فـي العائدات المالية
َ
ُ
والك َّتاب والناشرين عند إعادة استخدام المحتوى الخاص بهم من قِ َبل عمالقة الويب ..مقترح
للف َّنانين
أثـار الكثيـر من الجدل.

قانون الملكية الفكرية على اإلنترنت

العديد من الخاسرين والقليل من الفائزين!
ترجمة :عبدالله بن محمد
فـي جميـع أنحـاء العالـم ،ال ينقطـع
الجـدل حول كيفية تنظيم قوى عمالقة
اإلنترنـت ،لمنـع روسـيا وغيرهـا مـن
ُّ
التدخل في النظام العالمي للمعلومات،
والسـماح للجميـع بتحقيـق أقصـى
اسـتفادة ممكنـة مـن اإلنترنـت .فـي
هذا السـياق ،يبـدو أن المادتين اللتين
اعتمدهما البرلمـان األوروبي كانتا في
االتجاه الصحيـحَّ :
تأخرتا طويالً ،لكن
تـ ّم إدراجهما في التشـريعات الجارية
فـي اللحظة األخيـرة .مـن الممكن أن
تكـون لألحكام الجديدة عواقب سـلبية
لعمالقـة التكنولوجيـا ،لكنهـا تهـدف
إلى تحسـين تأطير اإلنترنت  -ولسـوء
الحـظ ،كان هـذا اإلصلاح يفتقـر إلى
التفكير الرصين ،وستكون نتائجه غير
مضمونة ،ولن يجعـل اإلنترنت الفضاء
األمثـل ،بـل على العكـس تماماً.
المـادة  ،11المعروفـة أيضـا ً باسـم
«ضريبـة االرتباط» ،تسـمح لناشـري
المحتـوى بتحصيـل رسـوم بمجـ َّرد
اسـتخدام أحد مواقـع الويـب الكبيرة
رابطا ً يشـير إلى المحتوى .باختصار،
يتوسـع إطار حمايـة حقـوق ال ُمؤلِّف
َّ
إلى الرابـط باإلضافة إلـى المقتطفات
الصغيـرة التـي يسـتخدمها غوغـل
والمنصات األخرى لمنح المسـتخدمين
َّ
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ً
لمحـة عا ّمـة وموجـزة تسـاعدهم في
بحثهـم .أحيانـا ً يمكـن أن تكون بضع
كلمـات فقـط ،ومـع ذلـك ،فـإن هـذا
االلتـزام سـيجعل التّنقل عبر الشـبكة
أكثـر صعوبـة ،وسـيجعل منافسـة
محـ ِّركات البحث الحالية أمـرا ً مع َّقداً.
تحـاول هذه الالئحة وضع اسـتثناءات
لمواقـع مثـل ويكيبيديـا (التـي أظهر
ومؤسسـها جيمـي ويلـز
مؤيِّدوهـا
ِّ
ً
معارضـة قويـة لهـذا اإلجـراء) ،لكن
الناشـطين المدافعيـن عـن الح ّر ّيـات
ال َّرقميّة يخشـون فشـلها.
المـادة  13هي األسـوأ .يشـمل الحظر
علـى وجـه التحديـد وضع فلتـر على
المحتويـات التـي ينشـرها متص ِّفـح
اإلنترنـت :يجـب على مواقـع اإلنترنت
الكبيرة والشـبكات االجتماعية إنشـاء
قاعـدة بيانـات للمحتويـات المحميـة
ُّ
والتأكد من أن
بموجـب حقوق النشـر،
جميـع النصـوص المشـتركة والصور
واألصـوات والفيديوهـات ال تنتهـك
ذلـكُ .تعَـ ّد تشـريعات حقـوق الطبع
والنشـر أكثـر صرامـة فـي أوروبـا
ً
مقارنـة بالواليـات المتحـدة من حيث
ّ
والحـق في ال ُمحاكاة
إعادة االسـتخدام
السـاخرة ،ولكـن تعميم هـذه الفالتر
(التـي توجد منهـا إصدارات بسـيطة
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علـى اليوتيوب) مـن شـأنه أن يحظر
مشـاركة العديـد مـن المحتويـات،
بمـا فـي ذلـك ملفـات  ،GIFوالذاكرة
(العناصر التي تـ ّم التقاطها والصورة
الجماعيـة علـى اإلنترنت).
ً
ستسـمح هذه التصفية -أيضـا -بتنفيذ
العديد مـن اإلجراءات غيـر ال ُمب َّررة .في
أوائـل سـبتمبر/أيلول ،احتـجَّ عـازف
البيانو البريطاني الكبير جيمس رودس
علـى سـحب شـريط فيديـو لـه وهـو
يـؤدِّي قطعـة موسـيقية لل ُمؤلِّف يوهان
سباسـتيان باخ ،والذي أُدرجت موسيقاه
فـي المجـال العـام ،بسـبب اخضاعها
للرقابـة على أسـاس زائـف باعتبار أن
القطعـة تنتمي لشـركة .Sony Music
ويمكـن أن تتكـ َّرر مثل هـذه األخطاء
خاصة أن التشريع الجديد
أكثر فأكثر،
ّ
ال ينـص علـى أي عقوبـة فـي حالـة
السـحب غير ال ُمبـ َّرر أو الخاطئ .وقد
ّ
يميـل البعـض إلـى اسـتغالل النظام
مـن خلال شـن هجمـات بالحرمـان
نـوع جديد :سـيتم
مـن الخدمـة مـن
ٍ
إنشـاء «جيـش» مـن مسـتخدمي
اإلنترنـت لمضاعفة التنديـدات الكاذبة
النتهاك حقوق النشـر ،وبالتالي حجب
المحتـوى المثير للقلـق .ناهيك عن أن
تصميم أنظمة التصفيـة األوتوماتيكية

المذكـورة يتطلَّـب الكثيـر مـن الوقت
والمـال :القول بـأن التشـريع الجديد
ال يع ِّزز سـوى الوضع الحالـي لهيمنة
الشـبكات االجتماعيـة ويعـوق ظهور
منافسـة جديدة من الممكـن أنها تقدِّم
نموذجـا ً تجاريـا ً ال يعتمد كثيـرا ً على
جمـع البيانات الشـخصية.
الهاجس
باختصـار ،التشـريع األوروبي الجديد
سـيفرز العديد من الخاسـرين والقليل
من الفائزين .حتـى أصحاب المحتوى
أنفسـهم ال يتو َّقعـون الكثيـر مـن هذا
المشـروع .في الواقـع ،أول من جادل
بشـأن هـذا التوجيـه الجديـد لحقوق
الطبـع والنشـر كان رؤسـاء التحريـر
األوروبييـن ،الذيـن كانـوا عازمين منذ
فترة طويلـة على تحصيـل المزيد من
األمـوال من شـركة غوغـل وأمثالها.
يجـب على الصحافـة إنهاء هـذه الفكرة
الراسـخة .فقـد شـهدت أرقـام معامالت
الصحـف والناشـرين تراجعـا ً كبيـراً،
ولكـن عهـد البحـث عـن كبش فـداء قد
ولَّـى وانتهى .في السـابق كانت الصحف
اإلطـار األنسـب للبحـث عـن الوظائـف
وإعالنـات بيـع الشـقق وحتـى عالقـات
الحـب والتعـارف .انتهـت هـذه الحقبة:
تخصصة ،سـواء للبحث عن
فالمواقـع ال ُم ِّ

عمل أو المبيعات العقارية أو االجتماعات،
أصبحت ببسـاطة أكثر فعاليـة ،وبالتالي
نحن نتصـ َّرف بشـك ٍل عـادي إذا تخلينا
عن الصحافـة لنشـر إعالناتنا.
نحـن بحاجـة إلـى نقاش حول سـبل
تمويل الصحافـة النوعية ،وكيفية دفع
عمالقـة اإلنترنت لتتح َّمل مسـؤوليتها
وتدفـع ما عليها بشـك ٍل أكثـر إنصافاً،
وال نتع َّمـد اختـراق تشـريعات حقوق
الطبع والنشـر لنبنـي نجاحاتنا.
ضرورة الدفاع عن الصحافة
تسـعى جماعـات الضغـط ،ال ُمم َّولـة
بسـخاء مـن عمالئهـا ،إلـى تعطيـل
تمريـر قانون حقوق النشـر من خالل
الترويج ألسـطورة أن عصـر اإلنترنت
قـد وصـل إلـى نهايتـه .لذلـك ليـس
مـن ال ُمسـتغ َرب أن يمـدح العديـد من
«ال ُم ِّ
فكريـن» مـن اليسـار والثقافـات
األخرى الشركات «ال ُمحتكِرة لإلنترنت»
(علـى َح ِّد تعبيـر جوناثـان لندغريب،
رئيـس دار النشـر :)Suhrkampf
تقريبـا ً ال يوجـد أي مـكان مثالي غير
واقعـي مثـل شـبكة اإلنترنت.
ٍّ
ُي َع ّد اليسـار ،الذي فشـل إلى َحد كبير
قمي
في العالـم الحقيقي ،الفضـاء ال َّر ّ
الواسـع عالما ً موازيا ً للح ّر ّية والفوضى
واإليثـار  -فـي حيـن يعت َّمـد غوغل أو

فيسـبوك علـى مواقفهمـا االحتكارية
للح ّد من ّ
كل منافسـة أو القضاء عليها.
َ
ّ
كل ذلـك دفـع المفوضيـة األوروبيـة
لفـرض غرامـة قياسـية بلغـت 4.3
مليـار يورو إلسـاءة اسـتخدام المركز
المهيمـن فـي يوليو/تمـوز الماضي.
وسـبق تغريم الشركة بمبلغ  2.4مليار
يورو في العام السـابق .وهذا ما يدعو
أيضـا ً الواقعين صلب اللجنة والمجلس
والبرلمان ،وأولئك ال ُمتعلِّقين بالسـوق،
ّ
حـق ال ُمؤلِّف في
إلـى ضـرورة تطبيق
خاصة
الفضـاء الالنهائي لإلنترنـت -
ّ
عبر السـماح لغوغل وفيسـبوك بكسب
المليارات.
كاتـب هـذا التقريـر رئيـس تحريـر
صحيفـة كبيـرة لهـا مصلحـة فـي
اإلصلاح الناجـع لنظام حقوق النشـر.
سـوف يسـمح لنـا اإلصلاح بتمويـل
صحافـة مسـتقلة وطموحـة .نحـن-
وال ُمحـ ِّررون اآلخـرون أيضـاً -ال نريـد
أن نتسـ َّول حقوقنـا الفكريـة والملكية.
يجب أن تكون الملكيـة الفكرية محميّة
بشـك ٍل أفضـل فـي هـذا العصـر مـن
النسـخ واللصـق .ويجـب علـى أولئـك
الذيـن يجمعـون عشـرات المليـارات
من اسـتغالل اإلبـداع -مجانـا ً أو بقيمة
ضئيلة مـن الضرائـب -أن يدفعوا أكثر
لموازنـة األمـور .وسـواء كان ذلـك في
الواليـات المتحدة أو المجر أو بريطانيا،
ّ
تظل أصوات الناشـرين ووسائل اإلعالم
المستقلة ضرورية للبناء الديموقراطي.
وقد أظهرت فضيحة كامبريدج أناليتيكا
 Cambridge Analyticaمـدى ضعف
اهتمـام عمالقـة اإلنترنت مثل فيسـبوك
بهـذه المسـألة .ربمـا لـم تعد وسـائل
اإلعلام قادرة علـى لعب دورهـا الرابع
فـي المسـتقبل .يجـب عليهـا اإلصالح
وال َّرقمنـة  -هـذا مـا يجعلهـا األفضل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
 ،Courrier Internationalسـبتمبر -أكتوبـر
.2018
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لقاء

المؤسسـات اإلعالميـة ،إضافـة إلـى عملـه فـي المجـاالت
لألسـتاذ خالـد عبـد الرحيـم السـيد خبـرة فـي إدارة
َّ
المؤسسـة
مؤسسـات فـي قطـر .يعمـل كمستشـار إعالمـي فـي
ِـدة
الثقاف ّيـة والتربويـة ،بالتعـاون مـع ع ّ
َّ
َّ
العا ّمـة للحـي الثقافـي  -كتـارا ،ويشـغل منصـب المشـرف العـام على جائـزة كتارا للروايـة العرب ّية ،وجائزة
كتـارا لتلاوة القـرآن ،وجائـزة كتـارا لشـاعر الرسـول ،ومديـر دار كتـارا للنشـر .مـن إصداراتـه «مقاالتـي» -عـام
العربي» -عام  ،2013كما شارك في تأليف كتاب جماعي
 ،2012و«دول مجلس التعاون الخليجي والربيع
ّ
العربـي فـي عالـم مضطـرب» عـام .2014
بعنـوان «اإلعلام
ّ
َّ
مؤخـرًا بالحـي الثقافـي
علـى هامـش فعاليـات الـدورة الرابعـة لجائـزة كتـارا للروايـة العرب ّيـة التـي أُقيمـت
يتحـدث فيـه خالـد السـيد عـن حصيلـة جائـزة كتـارا للروايـة العرب ّيـة،
(كتـارا) كان لـ«الدوحـة» هـذا اللقـاء الـذي
َّ
وعـن مسـتقبلها ،واألدوار التـي تضطلـع بهـا.

خالد السيد:

مطلقة
جائزة كتارا
َّ
تتمسك بالشفافية ال ُ
حوار :نور الهدى سعودي
تسـعى جائـزة كتارا للروايـة العرب ّيّة إلـى أن تصبح
ومنصـة إبداعية جديدة
صرحا ً لنشـر الروايـة العرب ّيّة،
ّ
فـي تاريـخ الرواية العرب ّيّـة تنطلق بها نحـو العالمية..
كيـف تبلور هذا المشـروع؟ ومـا ركائزه؟
12
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 تبلـورت الفكـرة من منطلق تأسـيس جائـزة عربيّةفريـدة ومتميِّـزة عن باقـي الجوائز األخـرى في العالم
العربـي .ومـن أجل هذا الغـرض ت ّم التواصـل مع ِعدّة
ّ
العربي،
جوائز وجهـات مختلفة واتحادات فـي الوطن
ّ
وذلك للوقوف على هـذه التجارب وابتكار نموذج جديد

يبـدأ من حيث انتهـى اآلخرون.
الركيـزة األساسـية التـي تقـوم عليها جائـزة كتـارا هي أن
مـا يميِّزهـا اليـوم هـو أنها نمـوذج يعتمـد مئـة بالمئة على
الهندسـة الثقافيّة .وقد كان هدف الجائزة منذ البداية تحقيق
التمويـل الذاتـي ،والبحـث عن إطـار حاضن للجائـزة تمثَّل
فـي التعاون والتنسـيق مـع جامعة الـدول العربيّة من خالل
َّ
المنظمـة العربيّة للتربيـة والثقافة والعلوم (األلكسـو) ،وقد
ُتـوِّجَ هذا التنسـيق بإعلان الجائزة جائـز ًة عربيّـة بامتياز،
وذلـك في اجتمـاع وزراء الثقافة بالرياض عـام  ،2015وفي
تونـس عـام  ،2016حيـث تـ ّم إقـرار جائـزة كتـارا للرواية
العربيّـة كجائـزة ّ
كل العرب ،وتـ ّم دعمها على هذا األسـاس.
وهنـاك ركيـزة أخـرى أيضـاً ،تتمثَّل فـي فريق العمـل الذي
يسـهر على تنفيذ األمور اإلدارية بمسـتوى عـا ٍل من المتابعة
والمراجعة والتقييـم طوال العام.

اهتمامنا منصب على تطوير محتوى
وفعاليات مكتبة كتارا للرواية العرب ّية التي
تم افتتاحها رسم ّيًا في شهر أكتوبر/تشرين
ّ
األول  ،2018والتي تحتوي على ما يعادل
 10.000عنوان بين رواية ودراسة

مـا الـذي يميِّـز جائـزة كتـارا للروايـة العرب ّيّـة عن
باقـي الجوائز؟
 تختلـف جائـزة كتـارا للروايـة العربيّـة بكونهـا ليسـتمجـ َّرد جائـزة ،بل مشـروع متكامل يحتوي علـى العديد من
الفعاليـات واألنشـطة الموازيـة؛ ففي ّ
كل دورة مـن الدورات
يتـم االحتفاء بشـخصية عربيّـة متميِّزة في عالـم األدب على
غِـرار نجيب محفـوظ ،والطيب صالح في الدورات السـابقة،
ً
فضلا عـن ورش
وغسـان كنفانـي فـي دورة هـذا العـام،
التدريـب التـي تقـوم الجائـزة بتنظيمها ،والتـي وصلت إلى
أكثـر مـن  24دورة وورشـة في فـ ّن كتابـة الرواية.
رسـمي في قطـر يحمل جائزة
كمـا أن اعتمـاد طابع بريدي
ّ
ٌ
كتـارا للروايـة العربيّـة دليـل علـى مكانـة هـذه الجائـزة
وحضورهـا القوي.
ومـن المشـاريع المميَّزة والحيوية للجائـزة ،إطالق دار كتارا
للنشـر التي تأخذ على عاتقها طباعة ونشـر وترجمة األعمال
الفائـزة في جائـزة كتارا للروايـة العربيّة ،إضافـة إلى تبنِّي
أعمـال عدد من األدبـاء القطريين.
وإضافـة إلـى متابعة أعمـال لجـان التحكيم فـي ّ
كل دورة،
تعمـل لجنة جائـزة كتـارا ،بصـور ٍة متواصلة ،طـوال العام
الخاصة
على ضمان جودة طباعة ونشـر وترجمة المخرجات
ّ
بالدورة السـابقة.

ِّ
مترشـحا ً في الدورة
المتصاعـد دورة بعد دورة ،إذ من 711
األولـى عـام  ،2015اسـتقبلنا فـي الـدورة الرابعـة 1283
مشاركة.
وتجـدر اإلشـارة الـى أن جائـزة كتـارا للروايـة العربيّة في
تطـ ُّور مسـتم ّر مـن خالل مبـادرات جديـدة ّ
كل عـام ،منها
مبـادرة (مشـوار وروايـة) التـي تـ ّم إطالقها فـي مهرجان
الـدورة الرابعـة ،والتـي تنـص على تحويـل الروايـات غير
المنشـورة الفائـزة إلـى روايات مسـموعة عبـر تطبيق على
اللّوحـات اإللكترونيـة والجوال.
واآلن اهتمامنـا منصب على تطوير محتـوى وفعاليات مكتبة
كتـارا للروايـة العربيّـة التـي ت ّم افتتاحها رسـميّا ً في شـهر
أكتوبر/تشـرين األول  ،2018والتـي تحتـوي على ما يعادل
الــ  10.000عنوان بين رواية ودراسـة.

أربـع دورات مـ َّرت من عمر الجائـزة ..كيف تقيِّمون
مـا َّ
تحقق حتـى اآلن؟ ومـا تطلعات الجائـزة وخططها
المستقبلية؟
 -الدليل على أننا في االتجاه الصحيح ،هو حجم المشـاركات

أربـع دورات -أيضـاً -هـي كافيـة للوقـوف على ما
يمكـن تطويـره ،سـواء علـى مسـتوى اللّجـان أو على
مسـتوى قانـون الجائـزة وفروعهـا إلـى غيـر ذلك من
األمـور التي تدفـع الجائزة إلى األمام ..مـا التدابير التي
السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018
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الرواية القطريّة في
تطور مستمرّ ،وهو أم ٌر
ُّ
جلي في السنوات
ّ
الخمس الماضية،
خاصة فيما يتع َّلق
ّ
بعدد الروايات الصادرة
خالد السيد :المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربيّّة ،ومدير دار كتارا للنشر ▲

جائزة كتارا للرواية
تطور
العربية في
ُّ
وتعديل مستم َّرين،
وربّما نشهد في
الدورات المقبلة
إضافة فئات جديدة،
كما أن الزيادة
المطردة في عدد
المشاركات تجعلنا
ِّ
نفكر في توسيع
دائرة لجان الفرز
والتحكيم

14

تنـوون القيام بهـا في هـذا اإلطار؟
 الجائـزة فـي تط ُّور مسـتم ّر نظرا ً لطابـع المرونـة واالنفتاح في العمـل .الكثيرمـن األمور يتم تغييرها وتحديثها حسـب المعطيات؛ فإقبـال الجمهور على متابعة
دورات الجائـزة ،والروائييـن علـى المشـاركة ،جعلنا نطـ ِّور مشـروع مركز كتارا
متخصصة في الروايـة العربيّة.
للروايـة العربيّة إلـى مكتبة شـاملة
ِّ
تتمسـك جائزة كتـارا بمبدأ الشـفافية ال ُمطلقـة ،فقد أصبـح أعضاء لجان
وحيـث
َّ
ِّ
التحكيـم يقومـون بتقييم المشـاركات من دون معرفة اسـم ال ُمؤلـف أو البلد الذي
َّ
المنظمـة العربيّة
ينتمـي إليـه ،وأيضا ً يتم التنسـيق بخصوص لجـان التحكيم مع
للتربيـة والثقافـة والعلـوم (األلكسـو) ،والتي تربطنا بها شـراكة قوية ومسـتم ّرة
في هـذا الصدد.
الجائزة كما ذكرت في تط ُّور وتعديل مسـتم َّرين ،ور ّبما نشـهد في الدورات المقبلة
إضافـة فئـات جديدة ،كمـا أن الزيادة المطـردة في عدد المشـاركات تجعلنا ِّ
نفكر
فـي توسـيع دائرة لجان الفرز والتحكيـم التي تض ّم حاليـا ً  30أكاديميا ً وناقداً.
نفهـم مـن هـذا أنكـم سـتحافظون علـى منهـج التحكيم نفسـه فيما
يخـص عمـل لجـان التحكيم؟
ّ
 كمـا قلت عـدد اللّجان قابل للزيادة ،لكن طريقة الفرز نفسـها سـتبقى معتمدة،وهـي تميِّزنـا عن باقـي الجوائز ،التي لم نشـأ العمـل على منوالها علـى الرغم من
أن الكثيـر مـن المهتميـن والروائيين قدَّمـوا لنا اقتراحـات باعتماد نظـام القائمة
الطويلـة ثـ ّم القصيرة .وهـذا االختيار نابع من كـون جائزة كتارا للروايـة العربيّة،
ليسـت جائـزة تجارية في حاجة إلى اإلعالن المسـبق عـن القوائم بغايـة الترويج
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والدعايـة ،فجائزة كتارا ال تعلـن عن الروايات الخمس الفائزة
السـ ّرية في ذلك ،حتـى اإلعالن
مسـبقاً ،وإنمـا تحافـظ على ّ
عنها رسـميّا ً في حفـل توزيع الجوائز بحضـور الفائزين.
مـن بيـن فـروع الجائـزة تحويـل روايـة إلـى عمل
درامـي ،وهـي سـابقة فـي تاريـخ الجوائـز الروائيـة
خاصـة وأن المتتبِّع
العرب ّيّـة ..أين وصل هذا المشـروع
ّ
يتساءل عن أسـياب ُّ
تأخر إطالق أول عمل درامي يخرج
من صلـب هـذه الجائزة؟
 طبعـاً ،هذه الفئة كانـت فقط في الدورتيـن األولى والثانية،وقـد قمنا بالفعـل بتحويل رواية «مملكة الفراشـة» لواسـيني
األعـرج إلى عم ٍل مسـرحي يحمـل عنوان «الحـرب الصامتة»،
وتـ ّم عرضها في مهرجان كتـارا للرواية العربيّة الدورة الثالثة.
ور ّبمـا تعـود هـذه الفئـة الحقـا ً مـع التنسـيق مع شـركاء
اسـتراتيجيين لضمـان جـودة العمـل ال ُمن َفـذ.
هـل يعنـي هذا أن مشـروع تحويل الروايـة إلى عم ٍل
درامي تـ ّم ال َّتخلِّي عنه؟
 لـم يتـم التَّخلِّي عـن المشـروع ،ولكن تـ ّم تأجيلـه حالياً،ل ِعدّة أسـباب ،منها إيجاد الشـريك االسـتراتيجي ال ُمن ِّفذ ،ألن
عمليـة اإلنتـاج تجارية بحتـة ،تتو َّقـف على تو ُّفـر العناصر
كلّها إلنجـاح العمل.
لكـن ،ألم ْ
يكن هذا المشـروع هو الرهان األساسـي
يخص الجانب االسـتثماري في الجائزة؟
فيمـا
ّ
 هـذا واحد من الرهانات .ونحن حيـن صرحنا بأن الجائزة،فـي الدورة الخامسـة ،سـ ُتح َقق مئة فـي المئة مـن التمويل

دار كتارا للنشر ▲

الذاتـي ،فهـذا يعنـي أنهـا سـتعتمد على نفسـها بعيـدا ً عن
موضـوع السـينما والدرامـا وغيـر ذلـك .وأشـير هنـا إلـى
المردوديـة الف َّعالـة لألنشـطة التـي نقـوم بهـا فـي جائزة
كتـارا للروايـة العربيّة ،وعلى رأسـها دار كتارا للنشـر ،التي
بـدأت تجنـي ثمارها.
بالتزامن مـع انطالق فعاليات الدورة الرابعة لجائزة
َّ
مؤخـرا ً تدشـين مكتبة كتارا
كتـارا للروايـة العرب ّيّة تم
ِّ
متخصصة
للروايـة العرب ّيّـة ،وهـي أول مكتبـة عربيّـة
فـي قطـر والمنطقـة العرب ّيّـة ..كيـف جـاءت فكـرة
هذا المشـروع؟ ومـا الخطـوات والتدابير التـي قطعها
لخروجـه إلـى الوجود؟
 تـم افتتـاح مكتبة كتارا للروايـة العربيّة انطالقـا ً من رؤيةمختلفـة نوعا ً ما عن نظـام المكتبات السـائد ،فباإلضافة إلى
موقعهـا الجـ َّذاب في قلـب الحـي الثقافي ،فهـي تتو َّفر على
كافة شـروط الراحة واالسـتمتاع بقراءة الروايات والدراسات،
إذ تحتـوي المكتبـة علـى حوالي عشـرة آالف كتـاب ورقي،
وأرشـيف إلكتروني ُمفه َرس يض ّم ببليوغرافيا شـاملة للرواية
العربيّـة وللروائييـن العـرب ،إضافة إلى مكتبـة ضخمة من
األفلام والمسلسلات الروائية التـي يمكن لجمهـور المكتبة
مشاهدتها بأحدث الوسـائل التكنولوجية.
المكتبـة هـي تطوير لمشـروع مركـز الروايـة العربيّة الذي
أطلقناه سابقاً ،وسـتقوم -باإلضافة إلى خدماتها المذكورة-
ً
بداية مـن العـام  ،2019والذي
بتنفيـذ برنامجهـا السـنوي
سـيتض َّمن ورش ودورات ولقاءات شـهرية مـع الروائيين…
ال ّ
شـك أن االهتمام بالمشـهد الروائـي القطري يقع
ضمـن اهتمامـات الجائزة ..مـا الخطوات التـي تنوون
القيام بها لتطوير السـرد القطري ووضعه على خارطة
الرواية العرب ّيّة؟
 كان هـذا واضحـا ً منـذ الـدورة األولى للجائـزة ،حيث قمنابتنظيـم معـرض الروائييـن القطرييـن ،ضمـن فعاليـات
مهرجـان كتـارا للروايـة العربيّـة فـي الـدورة األولـى ،كما
أننـا أصدرنا رواية لـ «شـمة الكـواري» بعنـوان «ألقاك بعد
كتاب بحثي «الروايـة القطرية..
عشـرين عاماً» ،إضافة إلـى
ٍ
قراءة فـي االتجاهات» للدكتور أحمـد عبدالملك .واليوم تقوم
دار كتـارا للنشـر بدعم ورعاية الروائييـن ُ
والكتَّاب القطريين
الراغبين بإصـدار إبداعاتهم.
جلي في
والروايـة القطر ّيـة فـي تطـ ُّور مسـتم ّر ،وهو أمـ ٌر ّ
خاصة فيما يتعلَّق بعدد الروايات
السـنوات الخمس الماضية،
ّ
الصادرة فـي دولة قطر.
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ملف خاص

إحدى اجتماعات المجلس العلمي لمعجم ال ّد ْوحة التّ
اريخي للُّغة العربيّة ▲
ّ

معجم ال ّد ْوحة التّ
اريخي للُّغة العربيّة
ّ

مشروع نهضة لغوية
الد ْوحـة مشـروع
يـوم السـبت  25مايـو /أيـار  2013أطلـق المركـز
العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات فـي ّ
ّ
اريخـي ل ُّلغـة العرب ّيـة ،المشـروع حظـي برعايـة كريمـة وتمويـل سـخي مـن سـمو أميـر
الد ْوحـة ال ّت
معجـم ّ
ّ
دولـة قطـر الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي ،واليـوم يشـهد المشـروع الضخـم واالسـتثنائي تدشـين نهايـة
العالمـي ل ّلغـة العرب ّيـة ،الـذي يصـادف
المرحلـة األولـى مـن التنفيـذ ،بالتزامـن مـع احتفـاء العالـم باليـوم
ّ
يـوم  18ديسـمبر  /كانـون األ ّول مـن كل عـام.
16
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السياديّة الجريئة ال ّرائدة
الد ْوحة ال ّت
يُ َع ّد تب ِّني دولة قطر لمشروع معجم ّ
اريخي ل ّلغة العرب ّية من القرارات ّ
ّ
والعملي من أجل تمكين لغتنا العرب ّية وثقافتها اليوم في نفوس أهلها
في مجال االستثمار الملموس
ّ
الصلـة ،مـن جهـ ٍة أخـرى ،بيـن أهـل العرب ّية بهـذا َ
م الهائل مـن ال ّنصوص
وعقولهـم مـن جهـةٍ ،وتمتيـن ّ ِ
الك ّ
تكـن
المنسـ ّية أو تلـك ا ّلتـي تحتـاج إلـى تثميـن أو إعـادة نظـر بال ّتعويـل علـى أدوات عمـل وإمكانـات لـم
ْ
ياسـي الم َّتصـل بوضـع لبنـة
الس
ّ
الصلـة .وبمقتضـى هـذا القـرار ّ
مرصـودة فـي مـا سـبق ،تُ ّ
يسـر انعقـاد هـذه ِّ
اريخي ل ّلغة العربية؛
الد ْوحـة ال ّت
المعجم:
ـمي هذا
َ
ُ
معجم ّ
السياسـة ال ُّلغويّـة العرب ّيـة اليوم ُ
ّ
مـن لبنـات ّ
«س ِّ
الد ْوحـة مقـ ً ّرا رئيسـ ً ّيا لـه ،واللتزام دولة قطر بتمويلـه ورعايته».
التّخـاذه مـن ّ

ّ
يحق للحلم أن يكون
محمّد الشيباين*
أن
«فتصنيف معجم كبير من األمور التي يجب أن ي َّتسع لها الزَمن ...ومن شأن المسائل ال ّتاريخ ّية ّ
ً
عرضة لل ّنقص َق َّ
اريخي.)1947 ،
غوي ال ّت
مقدمة المعجم ال ُّل
ل أَو َك ُثر» (أوغيست فيشر،
البحث فيها
ِّ
ّ
ّ

منـذ أن كان علمـاء العربيّـة يجمعون كالم العـرب من أفواه
البـدو في مخاطباتهـم اليوميّة وما يتناشـدونه من أشـعار
و ُيلقونـه مـن أمثال ،مرو ًرا بالخليل بـن أحمد صاحب معجم
العين الذي كان يسعى إلى أن يستوعب «كالم العرب الواضح
صنَّاع المعاجـم العربيّـة بأنواعها،
والغريـب» ،وبجيل مـن ُ
ً
ّ
وصـول إلـى النّواة األولـى للمعجـم التّ
اريخي للغـة العربيّة
ّ
الـذي وضـع جـزءًا يسـي ًرا منـه ،في خطـوة غير مسـبوقة
ويتيمـة ،المستشـرق األلماني «أوغيسـت فيشـر»(- 1865
 ،)1949كان ث ّمـة خيـط ينتظـم هـذه الجهود بال اسـتثناء
أساسـا في سـعي دؤوب ،ومـن مواقـع مختلفة ،في
يتمثَّـل
ً
ُّ
ً
السـعي أ ّول حفظ رصيد
بنـاء ال ّذاكـرة اللغو ّيـة .ويعني هذا ّ
ّ
العربي مـن ّ
الضياع مـن خالل اسـتدعاء اللفظ في
اللّسـان
ّ
رحلتـه عبـر التّاريـخ لتوثيقـه وتقييـده في متـون الكتب،
وتوفيـر أدوات لضمـان اسـتمراره فـي التّاريخ عبـر تناقله
بين ألسـنة المسـتعملين أ ًّيـا كانوا.
فلئـن كانـت اللُّغـة كيا ًنـا تاريخيًّا مالز ًما لنشـاط اإلنسـان
المادي
فـي حياته ما دام يسـتعملها فـي تصاريف معاشـه
ّ
ُّ
وبنـاء عوالمه ال ّرمز ّيـةّ ،
فإن هذا التّلازم ال يحمي اللغة على
َ
ُ
وجـه اإلطلاق من االنقـراض ما لـم توضـع األدوات الكفيلة
ِّ
ويمكن من تعلُّمها
بتدبيرها تدبي ًرا يسـاعد على اسـتخدامها
وتعليمهـا عبـر تع ُّقلها مبنًـى ومعنًى ،ويسـمح بتناقلها عبر
األزمنـة وبإغنائها.

خطوة ت ُساير تاريخيّة العربيّة
السياسـات
عندمـا أعلـن المركـز
العربي لألبحاث ودراسـة ّ
ّ
فـي ال ّد ْوحة عن ّ
الشـروع فـي بناء معجم ال ّد ْوحـة التّ
اريخي
ّ
للّغة العربيّة رسـميًّا في  15رجب 1334هـ 25/مايو /أيار
ّ ،2013
فإن هذا الحدث اكتسـى ُبعد ْين متالزميْن ينسـجمان
حضـاري ،وحضور راهـن يضيق
مـع أهميّة لغـة لها ثقـل
ّ
التوسـع فيه:
المقـام ههنا عن
ُّ
ُّ
االسـتراتيجي :مـن البيِّـن اليـوم ّ
أن
غـوي
أ  -التّخطيـط الل
ّ
ّ
السياسـات اللُّغو ّيـة المتض ّمنـة
لغتنـا العربيّـة ال تنقصهـا ّ
ّ
للقـرارات والنّصوص التشـريعيّة المتصلـة بتحديد مكانتها
غوي
فـي المجتمع وعالقتهـا بمختلـف مك ِّونات المشـهد اللُّ ّ
أي ُقطـر مـن أقطارنـا ،وفي عالقـة بسـائر اللُّغات في
فـي ّ
العالـم .ومهما كانـت درجة االلتزام بتنفيذ هذه التّشـريعات
َ
محكم يشـمل مختلف
غـوي
اللُّغو ّيـة فـي صـورة تخطيط ُل
ّ
مناحي اسـتعمال اللُّغة ،وفي صورة ممارسات ُلغو ّية تعكس
السياسـاتّ ،
فإن الحاجة التكاد تنتهي إلى إيجاد
واقعيًّا هذه ّ
وسـائل متطـ ِّورة تراعـي االحتياجـات المتطـ ِّورة للنّاطقين
بهـا ،وتتماشـى مـع ما ُيبذل مـن جهود في ثقافـات أخرى؛
لص ْون اللُّغات ،وإحيائهـا ،وجعلها حاضرة حيّة في التّاريخ.
َ
ّ
فـإن وجـود المعاجـم بمختلـف مواضيعهـا وتعدُّد
وعليـه
أصنـاف جمهورهـا هو حلقـة أساسـيّة من حلقـات خدمة
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اللُّغة العربيّة .وليسـت العناية بالمعاجم التّاريخيّة ّإل مظه ًرا
ً
مجـرد التّأريخ أللفاظها
خدمة ال ُيرا ُد بها
من خدمـة اللُّغات
َّ
وأبنيتهـا وأسـاليبها ،والتَّغنِّـي بأمجادهـا ،بل المـراد منها
اإلنصـات إلـى تعـدُّد أبعادها ،وتنـ ُّوع روافدها وهـي تتن َّقل
فـي أفـواه النّـاس وتتقلَّب فـي بطـون الكتب عبـر التّاريخ
وتمضـي إلـى االمـام لتَغتَنـي ،وتتجـدَّد وتجعـل ال ّذاكرة ال
ً
ومسـتقبل.
تنفصـل عـن حركيّـة التّاريخ راهنًا
ّ
فـإن معجـم ال ّد ْوحـة التّ
ّ
اريخـي للغة
ومـن هـذا المنطلـق،
ّ
ً
طموحه ليكـونَ ،وفقا لألهداف التي ُرسِ ـمت
العربيّة يتّسـع
ُ
ّ
له ،أدا ًة مناسـبة السـتدعاء ذاكرة اللفظ اسـتنادًا إلى الوثائق
المتاحـة والمعتمدة علميًّا لدى الخبراء اللُّغو ّيين .ومن شـأن
هـذه الوثائـق أن ترصد حركـة اللّفـظ ،باعتبـاره كائنًا حيًّا
تاريخـي وامتـداد فـي ال ّراهـن والمسـتقبل ،منذ
لـه عمـق
ّ
نـص وصلنا (اعتمادًا علـى مختلف الوسـائط الورقيّة
أقـدم ّ
ّ
وااللكترونيّـة ،ناهيك عن النقوش والبرد ّيات) ليكون شـاهدًا
بصحتـهُ ،يثبـت ّ
أن العـرب قـد نطقوا بـه على ذلك
موثو ًقـا
ّ
النّحـو في سـياق ّمـا بدءًا من القـرن الخامس قبـل الهجرة
ً
إلـى نهايـة عـام  .2000إ ّنهـا رحلـة طويلة ً
وفعل في
قـول
َ
صـرف لها الهمـ ُم و ُت َع َّد لهـا ال ُعدَّة.
التّاريـخ ،جديـرة بأن ُت
وبهـذا المعنـىُ ،نـدرك المقصـو َد م ّمـا ورد فـي البيانـات
التّأسيسـيّة لمعجـم ال ّد ْوحـة التّ
اريخـي للّغة العربيّـة الّتي
ّ
ُ
يسـجل تاريخ
ع ّرفتـه بأ ّنـه «معج ٌم أللفـاظ اللُّغـة العربيّة،
ِّ
اسـتعمالها بدالالتهـا األولـى ،وتاريـخ تح ُّوالتهـا البنيو ّيـة
والدّالليّـة ،مع تحديـد مسـتعمليها ،وتعزيز ذلك ّ
بالشـواهد
ال ُم َّ
وثقـة .وبهـذا التّحديـد ،يَخ ُرج مـن دائرة معجـم ال ّد ْوحة
التّاريخـي للّغة العربيّـة ُّ
كل المعلومات التـي ال تتعلَّق تعلُّ ًقا
مباشـ ًرا بتاريـخ األلفاظ ودالالتهـا .فليس المقصـو ُد وض َع
الصوتيّـة
موسـوعة ُلغو ّيـة ُتوغـل فـي سـرد المعلومـات ّ
والصرفيـة والنّحو ّيـة والبالغيّة التي تحتملهـا الكلمة ،حتى
ّ
ألن ً
ّ
ّ
اريخـي؛ ّ
عمل من هذا
ت
ال
رتيـب
ت
ال
سـردها
في
وعـي
إن ُر
ّ
القبيـل يتجـاوز موضـوع المعجـم التّ
اريخـي ،ويَحيـد عن
ّ
الهـدف ال ُم َّ
توخـى منه».
ُّ
ّ
وعلـى غِـرار كل المنعرجـات الحاسـمة فـي تاريـخ اللغات
ّ
فـإن ما يتّصـل بتدبيـر أمرها ،من حيث تشـخيص
الحيّـة،
وضعها وتد ُّبر عوائق اسـتخدامها والبحث في سـبل الحفاظ
عليهـا وإحيائهـا وترقيتهـا ،هـو أمـ ٌر يحتـاج فـي األغلـب
سـيادي يكون في صورة سياسـة
سياسـي
األعـم إلـى قرا ٍر
ّ
ّ
ّ
ُّ
ُ
ّ
غـوي ينظم العالقـة بين اللغة
ُلغو ّيـة مدارها على تشـريع ل
ّ
والمجتمـع .فسياسـة اللُّغة كانـت في األغلب األعـ ّم محتاجة
سياسـي يو ّفر لهـا إطـا ًرا للتنفيذ يكون مسـنودًا
إلـى قرا ٍر
ّ
ُّ
بخبـرة العلماء وأهـل ال ّرأي في ّ
غـوي عند إعداده
الشـأن الل
ّ
وتصـ ُّور مالمحـه وأهدافه وطـرق إنفاذه.
18
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ولَعلّنـا جميعًـا نسـتحضرً ،
مثلا ،مـا أقـدم عليـه الخليفة
األمـوي عبد الملك بـن مروان(ت  86هـ705 /م) من وجوب
ّ
ُّ
ياسي
الس
/
غوي
الل
القرار
هذا
اسـتلزمه
وما
ّواوين
د
ال
تعريب
ّ
ّ
ّ
ّ
ـيادي من خطواتٍ حاسـمة خادمة للغـة العربيّة بدءًا من
الس
ّ
ّ
ً
وضـع نظـام إلمالئهـا وصول إلـى صناعة المعجـم الحافظ
للفظهـا ،مـرو ًرا بضبـط قواعد نحوهـا وصرفهـا وبالغتها،
وهـو أمـر نهـض به كمـا نعلـم العلمـاء الكبار .ولقـد كان
مثـل هـذا العمل التّ
الواعي في مجـال اللُّغة العربيّة
أسيسـي
ّ
ّ
والمنهجـي النتقال لغتنـا من مرحلة
سـمي
وراء اإلعلان ال ّر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـفوي القابـل للضيـاع والنسـيان إلـى مرحلـة تقييدها
الش
ّ
بالمكتـوب القابـل للتّثبيـت واالسـتعمال .وتبعًا لهـذا كانت
ّ
مصـف اللُّغـات العالمة
هـذه الخطـوة ترسـي ًما للغتنا فـي
الّتـي صمدت إلـى اليوم ولـم تنقرض.
ُ
الحديث
االسـتراتيجي :ال يكاد ينفصل
الحضاري
ب  -البنـاء
ّ
ّ
ُّ
اليـوم من منطلقات متباينة عن صلة اللغـة بالهو ّية وبنائها.
أيديولوجي يكتفـي بجلد ال ّذات وبكاء
أي منطق
وبعيـدًا عـن ّ
ّ
حـال اللُّغة العربيّة وغربتها اليـوم بين أهلها ،أو يقتصر على
اإلفراط فـي التغنِّي باألمجاد أو ازدرائهـاّ ،
أي تدبير من
فإن ّ
الشـامل ُيعَـ ّد مدخلً
شـأنه تنظيـم عالقـة اللُّغـة بمحيطها ّ
غوي» ال ُمفضي إلى
لتحقيق ما بات ُيع َرف اليـوم بـ«األمن اللُّ ّ
تأصيـل عالقـة الفرد الدّاخليّـة بمرجعيّاتـه الثّقافيّة وتعزيز
الثّقـة فـي نفسـه تعزيـ ًزا يدفعه إلـى اإلطاللـة اليقظة على
محيطـه اللُّ
الخارجـي فـي ضـرب مـن
والحضـاري
غـوي
ّ
ّ
ّ
المحاورة والمسـاءلة والتّعايش ،إثـرا ًء واغتنا ًء قوامه التّبادل
والتّفاعل.
وفـي تقديرنا ،ليس معجمنا التّ
اريخـي ّإل واحدًا من الوثائق
ّ
التّي ستسـاعد المتعاملين مـع العربيّة على أن يفهموا التّعدُّد
الملحـوظ في مصـادر أبنية لغتنـا ،ووفرة معانيهـا ،وتن ُّوع
لهجاتهـا ،وتعـدُّد مشـارب أخذهـا مـن لغـاتٍ جاورتها أو
احتكـت بهـا على نحـ ٍو ّمـا .ولَ ّ
ّ
عـل معجمنا سـيكون ً
أيضا
مـن المـوارد الّتـي سـتنبّه إلـى ّ
أن فـي لغتنـا مـن أبـواب
ّ
قني ،بمعنى
العنايـة الجديـرة بالنّظر مـا يتجاوز الشـأن التّ ّ
الصناعة
االختصـاص الضيّـق ،الّـذي ينصرف إليـه أربـاب ّ
اللُّغو ّيـة بمختلـف فنونها .فمن الثّابـت ّ
أن اللُّغات التي ُبنيت
بهـا صـروح الحضـارات وظلّت صامـدة لمدّة قـرون ،هي
شـاهد على ّ
أن اللُّغـة ُتظلَم متى اختزلناها في كونها وسـيلة
ُّ
ّ
للتّواصـل وأداة لإلبالغ في َحدّه األدنى والشـائع .فاللغة على
الثقافي الفاعل
ما بـات معلو ًما اليوم ،تنهض بدور الوسـيط
ّ
ُ
الّـذي يكشـف ثـراء الجماعات اللُّغو ّية ،وهي تسـ ِّمي أشـياء
العالـم ،بال ّرمـوز الثقافيّة التّي تحتاج إلى اسـتنطاق وإنعام
لغة أ ًّمـا أو ً
نظـر من مسـتعمليها ال ُمتكلِّمين بها ً
لغة غير أ ّم.
أن اللُّغة ّ
ومـر ّد هذا إلـى ّ
تظل ،بال منازع ،من الوسـائط الّتي

ال غِنـى عنها عنـد إرادتنا وضع
اليد علـى ال ُمق ّومـات الّتي تبني
الجمعـي ألهلهـا عبـر
الوعـي
ّ
ّ
تاريخ اسـتعمالهم للغـة ،وعند
محاولتنـا النّفاذ إلـى ُّ
تمثالتهم
ورؤاهـم للعالـم وتفكيكها ،فال
شـيء أثبت من العالمة اللُّغو ّية
في اإلرشـاد إلى هـذا وذاك.
ويحـق لنـا ههنـا أن ِّ
ّ
نؤكـد أ ّنه
مـن مطامح القائميـن على أمر
معجمنـا أن تكـون مخرجا ُته-
متـى اكتملـت بعـد الفـراغ من
جميـع مراحـل معالجـة المادّة
اللُّغو ّيـة المتاحةً -
لبنة تسـاهم
في توطين االقتـدار اللُّغ ّوي في
ارتبـاط متيـن بصنـوه الثّقافي
توطينًـا متناغ ًمـا بيـن المعرفة
بأسـرار العربيّـة مـن جهـةٍ،
والمعرفـة بمق ِّومـات حضارتنا
والتّعريف بها مـن جه ٍة أخرى.
فمعجمنا هـذا ليس منتَ ًجا تقنيًّا
الصناعة اللُّغو ّية
ال يه ّم ّإل أهـل ّ
فقـط ،وهـو ً
أيضا ليـس مج َّرد
قائمة من األلفـاظ المر ّتبة على
نسـق ّمـا وباعتمـاد منهجيّـة
مخصوصـة تقـرن اللّفـظ
اسـتعمالي وبقائـل
بشـاهد
ّ
ِّ
وتاريخـه وتوثـق لـه ...إلـخ،
بـل هو هـذا كلّه مع كونـه أداة
عمليّـة السـتعادة اللُّغة حيّة من
مظا ّنها وتقريبها من المنتسبين
إليهـا ،لفحصها وفهـم دالالتها
ال ُمتغيِّـرة ال ُمتجـدِّدة تجـدّد
سـياقات اسـتعمالها ،وتغيّـر
مالبسـات قول اللّفظ الواحد في
ظـروف ومناسـبات ال تتناهـى
بما يجعـل اللّفظ الواحـد قاد ًرا
على إبلاغ ال ُقصـود المختلفة.
وهـذا وجه مـن وجـوه اقتصاد
اللُّغـات عا ّمـة وإبداعيّتها ،وهو
ً
أيضـا مظهـر شـاهد علـى ّ
أن
حي يشـير
لغتنـا العربيّة خ ّزان ّ

من قدر معجم
اريخي
الد ْوحة ال ّت
ّ
ّ
ل ُّلغة العرب ّية أن
يكون على غِرار
المعاجم ال ّتاريخ ّية
وغيرها في العالم،
مشروعا
مؤسس ً ّيا
ً
ّ
ً
قابل للمراجعات
الدوريّة الستيعاب
ّ
ما سيظهر من
نصوص جديدة في
ٍ
ّ
كل مرحلة ،تن ِّبه
إلى ال ّنقص ،أ ًيّا
كان ،ولالستفادة
من مالحظات
الخبراء والق َّراء
في مختلف
األقطار واألزمنة،
ا ّلتي ستشير إلى
مواطن االستدراك
التوهم
ووجوه
ُّ
والقصور أ ًيّا كانت.
وهذا ما سيجعل
معجمنا ح ً ّيا
اسما على
وتاريخ ً ّيا
ً
سمى ،وبه يكون
ُم َّ
مفتوحا
ا
مشروع
ً
ً
على المستقبل ال
جامدا على
كيا ًنا
ً
رفوف الخزائن
الورق ّية والمواقع
ال َّرقم ّية

بوضـوح إلى حركتها فـي عالقة بالتّاريـخ وحي ّويته ،وأمارة
دالّة على مشـروعيّة وضع األدوات الكفيلة بتنظيم استعمالها
وتطويـق ،مـا أمكن ،عالقة أسـمائها بأشـياء العالـم ،وفهم
كيفيّات اشـتغالها.
ُّ
ّ
ّ
اريخـي للغـة العربيّة يطمـح إلى أن
إن معجـم ال ّد ْوحـة الت
ّ
ً
ُّ
ّ
يكون خاد ًما للغة العربيّة خدمة جديرة بكونيتها وانغراسـها
اإلنسـاني ،ومسـاه ًما في
الحضـاري
فـي صميـم النّسـيج
ّ
ّ
االسـتراتيجي (ومـن الواجب أن يكـون تخطيطاً
التّخطيـط
ّ
ً
الصلة بين
شـامل لجميـع مناحي الحيـاة) ال ّرامـي تمتيـن ّ
أهـل العربيّـة وحضارتهـم الثر ّية من خلال التّفكيـر فيها
وبهـا ،مـع االنفتـاح علـى ال ّروافـد الحضار ّية األخـرى من
خلال إحـكام لغاتها واسـتيعاب منعرجـات نهضتها .وهذا
فـي تقديرنا قـوام ّ
كل رؤية اسـتراتيجيّة للنّهضة في بعديها
مزي.
المـادي وال ّر ّ
ّ
وإذا نظرنـا إلى قيمة معجمنا من زاوية ما بات ُيسـ َّمى اليوم
باألمـن اللُّ
غـوي ،فإ ّنه مـن ال ُمتو َّقع أن يكون مـن أعمدة هذا
ّ
المطمـح ،إذ فيـه ما هـو كفيل ببلوغ هذا األمن ،والمسـاهمة
فـي صوغ تص ُّور أصيـل لمق ِّومات هو ّية حيّـة متجدِّدة ذات
جذو ٍر راسـخة في تاريخنا.
مشروع مفتوح على المستقبل...
ال يمكـن لمعجم اختـار أن يكون في قلب حركـة التّاريخ أن
يكـون بمعز ٍل عن نسـبيّته .فـإذا كانت اللُّغة كيا ًنـا تاريخيًّا
ً
بنيـة ومعنًى ،فهـو يتط َّور
ال قـرار ثابتًـا له بصفـة مطلقة،
بمقـدار حاجـة ال ُمتكلِّـم للتّعبير عن حوائجه غيـر المتناهية
وال ُمتجـدِّدة ،ويتغيَّـر بمقـدار مـا يلتقطه من سِ ـمات دالليّة
اريخـي ّ
البشـري التّ
ّ
فـإن َم ْن
الطويل له،
خلال االسـتعمال
ّ
ّ
ّ
يحـاول محاصـرة دوالهـا ومدلوالتهـا ،أبنيتهـا ومعانيهـا،
محاصـر ًة تا ّمـة ومقطوعًا فيهـا هو كمن يريـد القبض على
الماء.
ُّ
ليـس هذا يعنـي ّ
ٌ
كيـان ال ينضبط بتا ًتـا .وإ ّنما هي
أن اللغة
تنضبـط وتنتظم فـي صورة قواعد وأحـكام وتدابير يضعها
علمـاء اللُّغة تشـير إلى قدرة الفرد النسـبيّة علـى تع ُّقل هذا
وتمثـل تصاريفه ُّ
ُّ
تمثال هـو جزء من وعيـه بحقيقة
الكيـان
اشـتغال هـذا الكيـان ،وهو ً
أيضـا عاكس مـن ناحية أخرى
المعرفـي أو ضيقه.
لمدى سـعة أفقه
ّ
ّ
اريخي
وبيَّنـت تجربتنـا المتواضعـة في معجـم ال ّد ْوحـة الت
ّ
للُّغـة العربيّـة ،ونحن بصدد محاولة تع ُّقـب جوانب محدودة
ّاللي للّغتنا العربيّـةّ ،
أن الكثير من
مـن التّط ُّور
ّ
البنيـوي والد ّ
المسـائل التي ح ّفت بالمد َّونة المعتَمدة في معجمنا تكشـف
صعوبـات ال يمكـن بأ ّية حال أن تسـاعد بصفـ ٍة قاطعة في
إيجـاد ٍّ
ـرض لجميـع المعنيين بشـأن لغتنا.
حل حاسـم و ُم ٍ
السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

19

الصعوبات:
وحسـبنا أن نذكر من هـذه ّ
 عُسـر التّأسـيس ،ونعني ههنـا ّأن جهود َم ْن سـبق معجم
ال ّد ْوحـة التّ
اريخـي للُّغـة العربيّة ،على قيمتهـا ووفرة علمها
ّ
َ
ّ
معجمي
الّـذي أفدنا منه بال شـك ،لم ُتراكم في صـورة عم ٍل
ّ
ً
مكتمـل ،إِنْ
قليلا أو كثيـ ًرا ،يولـي األهميّة لتاريخيّـة اللّفظ
فـي عالقتـه باالسـتعمال ،بمـا يجعل بنـاء معجم مـن هذا
السـابقين
القبيـل أمـ ًرا
ً
متاحـا وبسـهولة ُيفيـد مـن جهود ّ
وذكائهـم .فلئـن كانـت ال ّريـادة في مجـال صناعـة معجم
تاريخـي للُّغة العربيّـة أم ًرا محمودًا وشـجاعًا ،فهي في اآلن
ّ
وتأسيسـا علـى غير منوال جاهـز ،أي ً
عمل
نفسـه ُت َع ّد بدءًا
ً
ال يخلـو مـن النّقائـص ذات األسـباب الموضوعيّـة وال ّذاتيّة
يظل معجمنا ً
المتّصلـة بالبدايات .وهذا يحتّم دومـا أن ّ
قابل
ً
للمراجعـة والتّحييـن علـى نح ٍو مسـتم ّر ،أي قابلا لإلغناء
والتّعديـل والتّقويـم ،وهـذا وجـه عميـق من وجوه نسـبيّة
هـذا العمـل ،أي تاريخيّته .
 ا ّتسـاع ال ّرصيـد اللُّغـوي المقترن بسـعة نطاق اسـتعمال
ّ
لغتنـا فـي المـكان والزمـان ،ناهيـك عـن تعـدُّد مجاالتـه
ومسـتوياته ،وتبايـن عوامـل التّأثيـر فيـه ،بما يفتـح الباب
واسـعًا أمام كثـرة معاني اللّفظ ،ويسـ ِّوغ اختلاف الفهوم
بشـأن اللّفـظ ال ُمل َقـى فـي سـياقات ال تتناهـى ،بمـا يفتح
البـاب واسـعًا للتّبايـن أحيا ًنـا في تشـقيق المعانـي تباينًا
يقتـرن بكثـرة ُّ
تمثالت مسـتعملي هـذه اللُّغة عبـر األزمان،
وتبايـن مواقـع عالقتهـم باللّفـظ وغايتهم مـن توجيهه إلى
هـذا الفهـم أو غيره.
 صعوبـة المد َّونـة فـي مرحلتهـا األولـى (بدءًا مـن القرنالخامـس قبل الهجرة إلـى نهاية القرن الثانـي للهجرة )من
حيـث تو ُّغلهـا في ال ّزمن وبعـد العهد عن مقاصـد النّاطقين
ً
فضلا عـن مشـاكل تتعلَّـق بمـدى الد ّقة فـي تحقيق
بهـا،
ُّ
صحة نسـبة
لفظهـا وتعـدُّد رواياته ،عالوة علـى التأكد من ّ
ّ
الشـواهد إلى مسـتعمليها الحقيقييـن ،،،إلخ.
 التّ ُعالـق الـذي ال يخفى علـى أحد بين المعانـي والمباني،
وصعوبـة وضـع اليـد على الفـروق بينهـا بصـور ٍة قاطع ٍة
خـواص أغلـب اللُّغات.
وواضحـة ،وهذا من
ّ
ُّ
وهـذا يعنـي ّ
أن توهُّ ـم وضـع معجـم يسـتقصي اللغة على
وجـه العمـوم ،والعربيّـة تحديـدًا ،أمـ ٌر بعيـد المنـال .فقد
ولَّـى عهد ال ّزعـم ّ
بأن معج ًمـا ّما سـيكون جمهرتها (معجم
جمهـرة اللُّغـة :ابـن دريـد) «عُبـاب» اللُّغة (معجـم العباب
الصغانـي) و«تاجهـا»( معجم تـاج اللُّغة وصحاح
ال ّزاخـرّ :
الجوهري) ،و«محيطهـا» (معجم المحكم والمحيط
العربيّة:
ّ
األعظم :ابن سـيدة) ،و«لسـانها» (معجم لسـان العرب :ابن
منظـور) ...إلـخ ،بـل األمـر ال يمكـن أن يجـري ّإل مجـرى
النّظـر وإعادة النّظـر ،على نهج أسلافنا ومعاصرينا عندما
20
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أعادوا تحكيك معاجم َم ْن سـبقهم فـي ضرب من «التهذيب»
األزهري) ،و«الجوسسـة» ال ُمسـتد ِركة
(معجم تهذيب اللُّغة:
ّ
صححـة (معجم الجاسـوس علـى القاموس:
المضيفـة وال ُم ِّ
أحمد فـارس الشـدياق) ،،،إلخ.
ُّ
وعليـه ،فإ ّنه من قـدر معجم ال ّد ْوحة التّ
اريخـي للغة العربيّة
ّ
أن يكـون على غِـرار المعاجم التّاريخيّة وغيرهـا في العالم،
ً
قابلا للمراجعات الدّور ّية السـتيعاب ما
مؤسسـيًّا
مشـروعًا ّ
نصـوص جديـدة فـي ّ
كل مرحلـة ،تنبِّـه إلى
سـيظهر مـن
ٍ
النّقص ،أ ًّيا كان ،ولالسـتفادة من مالحظـات الخبراء والق َّراء
فـي مختلـف األقطـار واألزمنـة ،الّتي ستشـير إلـى مواطن
االسـتدراك ووجـوه التوهُّ ـم والقصـور أ ًّيـا كانـت .وهذا ما
سـيجعل معجمنـا حيًّـا وتاريخيًّـا اسـ ًما على ُمسـ َّمى ،وبه
مفتوحا على المسـتقبل ال كيا ًنـا جامدًا على
يكون مشـروعًا
ً
رفـوف الخزائـن الورقيّة والمواقـع ال َّرقميّة.
فلنبدأ الحفل...
يتزامـن حفـل إطلاق المرحلـة االولى مـن معجـم ال ّد ْوحة
التاريخـي للّغـة العربيّـة مـع احتفـاء العالم كلّـه ،يوم 18
ّ
العالمي للّغـة العربيّة (تاريخ
باليوم
ل
و
األ
ديسـمبر/كانون
ّ
ّ
اعتمـاد الجمعيّـة العا ّمـة لألمـم المتّحدة سـنة  1973اللُّ َ
غة
العربيّـة لغـة عمـل رسـميّة تحـت قبّة هـذه ال ُم َّ
نظمـة ،من
بيـن لغات العمل األخرى :اإلنجليز ّية ،الفرنسـ ّية ،اإلسـبانيّة،
الصينيّة) .ومن ُحسـن المصادفة ً
أيضـا ّ
أن العالم
ال ّروسـيّةّ ،
ّ
ام قليلة ،وتحديدًا يوم  29سبتمبر/أيلول ،2018
كله ومنذ أ ّي ٍ
وتحـت أنظـار الجمعيّة العا ّمـة لألمم المتّحدة نفسـها ،كان
شـاهدًا علـى إلقـاء وزيـرة الخارجيّـة النّمسـاو ّية «كارين
كنايسـل» جـزءًا من كلمتهـا باللُّغـة العربيّـة باعتبارها ً
لغة
َّ
للمنظمة األمميّة ،وتقدي ًرا منها للغة تعلّمتها وخبرت
رسـميّة
ّ
يـدل على أ ّنه
أهلهـا وثقافتهـم .وليس فـي هـذا وذاك ّإل ما
ّ
يحـق لنـا أن نباهي بلغـ ٍة لها مكانتهـا في المشـهد اللُّغ ّوي
الكونـي اآلن وهنا ،ويجـدر بنا أن نعمـل جاهدين من مواقع
ّ
ّ
ّ
مختلفة ليبلغ هذا اللسـان أوسـاعًا أخرى ،ويظل حيًّا يتداوله
اللّسـان اليوم وغدًا.
األس األ ّول لهذا المشـروع فإ ّنه مـن ال ُمتاح
أ ّمـا وقـد ُوضـع ُّ
ً
بدايـة من يوم إعلان الفراغ مـن إنجاز مرحلتـه األولى،
لنـا
يـوم  10ديسـمبر /كانـون األ ّول  2018أن نهتـف جميعًـا
ّ
بـكل ثقـة :فلنبدأ الحفـل ..وليسـتم ّر العطاء وإلـى األمام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غوي ،معجم ال ّد ْوحة التّ
اريخي للُّغة العربيّة
* خبي ٌر ُل ّ
ّ

اجتماعات المجلس العلمي ▲
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حصـل عزالديـن البوشـيخي ،علـى دكتـوراه الدولـة في ال ّلسـان ّيات مـن جامعة موالي إسـماعيل بمكناس في
المغرب .شغل منصب أستاذ للتعليم العالي ،ونائب العميد في شؤون البحث العلمي والتعاون بالك ّل ّية
ذاتها ،ومدي ًرا لمركز دراسات الدكتوراه ،ومدي ًرا للمركز الجامعي لتعليم ال ُّلغة العرب ّية وحضارتها ،ومدي ًرا لمختبر
الدراسـات ال ّلسـان ّية والتطبيقـات الحاسـوبية ،ورئيـس قسـم ال ُّلغـة العرب ّيـة والمنسـق البيداغوجـي لمسـلك
ً
أستاذا زائ ًرا ومحاض ًرا بجامعة قطر ،ومدي ًرا لبرنامج ال ّلسان ّيات والمعجمية العرب ّية في
الدراسات العرب ّية .عمل
معهـد ال ّد ْوحـة للدراسـات العليـا وأس ً
ـتاذا محاضـ ًرا فيـه .كمـا أنـه خبيـر متعاون مـع عدد من المراكـز والمنظمات
َّ
َّ
والمنظمة
والمنظمة العرب ّية للتربية والثقافة والعلوم بتونس،
اإلقليمية كمكتب تنسيق التعريب بالرباط،
العالمية للنهوض بال ُّلغة العرب ّية في قطر ،والمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في قطر ،والمكتب
َّ
الصحة العالمية بالقاهرة ،وأكاديمية المملكة المغربية بالرباط.
لمنظمة
المتوسط التابع
اإلقليمي لشرق
ّ
ّ
المؤ َّلفات واألبحاث في مجاالت ال ّلسـان ّيات والمعجم والمصطلح والترجمة.
وله عدد من ُ
ـي ل ُّلغـة العرب ّيـة،
فـي هـذا الحـوار مـع الدكتـور عزالديـن البوشـيخي ،المديـر التنفيـذي لمعجـم ال ّد ْوحـة ال ّتاريخ ّ
َّ
محطـات بنـاء هـذا المشـروع والخطـوات التـي سـتأتي بهـا المراحـل المقبلـة.
نتعـ َّرف إلـى

حوار« :الدوحة»

عزالدين البوشيخي:

ً
المعجم ،سي ُ ِّ
نهضة لُغويّة حقيقية
شكل
اريخي للُّغة العربيّة
وجد مشـروع معجم ال ّدوْحـة ال ّت
ّ
دعمًـا ودولـة حاضنـة .مـا دالالت هـذا االحتضان في
العربـي الحالي؟ ومـاذا يعني أن يقترن اسـم
السـياق
ّ
ال ّدوْحـة كعاصمة بمشـروع علمي ضخم؟
 دعنـي ًأول أُعـ ِّرف بالمشـروع :يتعلَّـق األمر ببنـاء معجم
تاريخـي للّغـة العربيّـة؛ ُيقـدِّم األلفـاظ ومعانيهـا وف ًقـا
لجريانهـا في االسـتعمال اللُّ
غـوي المكتوب ،منـذ نصوصها
ّ
22
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عاصـرة ،مرتبًـا إياهـا على خط
األولـى إلـى نصوصهـا ال ُم ِ
الزمـن مـن األقدم إلـى األحـدث .ويتـم إنجازه فـي المركز
العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات الذي تبنَّـاه وو َّفر له
ّ
الرعايـة ّ
وكل سـبل العمـل واالسـتمرار والنجاح.
ومن المستلزمات األساسية لبناء هذا المعجم:
ً
أول :جمـع نصـوص اللّغـة العربيّة من أقدمها إلـى أحدثها،
واسـتبعاد المنحـول منهـا والمشـكوك فيـه ،واإلبقـاء على

صحـة تأليفـه ومؤلّفه.
الموثـوق من ّ
ثانيًـا :التأريخ لهـذه النصوص ،إ ّما بتاريـخ تأليفها إنْ ُو ِجد،
أو بتاريـخ وفاة ُمؤلِّفها باعتباره آخر تاريخ محتمل للتأليف.
ثالثًـا :اسـتخالص ألفاظ نصـوص اللّغة العربيّـة المجموعة
والمرتبـة تاريخيًـا مع ربطها بسـياقاتها التـي وردت فيها.
قصـي معانـي هـذه األلفـاظ وف ًقـا لتغ ُّيرهـا فـي
رابعًـاَ :ت ّ
االسـتعمال مـع التأريـخ لتلـك التغ ُّيـرات الطارئـة عليهـا.
عرضـا تاريخيًـا ُم ّ
ً
وث ًقا
خامسـا :عـرض األلفـاظ ومعانيها
ً
بالشـواهد مـن النصـوص ومصادرها.
ّ
وبالنظـر إلـى تاريـخ اللُّغـة العربيّـة الضـارب فـي القدم،
والممتـ ّد إلـى مـا يناهـز عشـرين قر ًنـا ،فـإن تحقيـق تلك
المسـتلزمات عمليـة بالغة الصعوبة والتعقيـد ،وتتطلَّب مدّة
زمنيـة طويلـة لإلنجاز.
ُ
وأستسـمحك فـي اإلشـارة إلـى أمـور :أولهـا أننـي أفضل
اسـتعمال كلمـة بناء (وليـس تأليف) حيـن الحديث عن هذا
المعجـم ،ألن األمـر ح ًّقا يتجـاوز التأليف ،ويتجـاوز مفهوم
المعجـم الكتـاب .وثانيهـا أن هـذا النـوع مـن المعاجم في
اللُّغات العالمية اسـتغرق بناؤه عشـرات السـنين ،وعمل فيه
مئـات الباحثيـن ،على الرغـم مـن أن تاريخ هـذه اللُّغات ال
يكاد يتجـاوز ثلث عمـر اللّغـة العربيّة.
وما أه ِّميّة هذا النوع من المعاجم؟
 تكمـن أه ِّميّـة المعجـم التّاريخـي للغة العربيّـة في كونه
ّ
ُّ
ً
أول معج ًمـا يو ِّفـر للباحـث ألفاظ اللغـة العربيّـة ومعانيها
في سـياقاتها التّاريخيّة التي اُسـ ُتعملت فيهـا .فيكون بذلك
غوي علـى اإلطالق .وتكمـن أه ِّميّته ثانيًا في
أضخـم معجم ُل ّ
أنه ُي َع ّد موردًا كبي ًرا السـتخالص أنـواع من المعاجم اللُّغو ّية،
لتلبيـة حاجـات المسـتعملين بمختلف أنواعهـم ،كالمعاجم
اللُّغو ّية التعليمية بحسـب المسـتويات ،وكالمعاجـم اللُّغو ّية
العربي
بحسـب أجناس القول من قبيل معجم ألفاظ الشـعر
ّ
بحسـب العصـور ،أو المعاجـم اللُّغو ّيـة أللفـاظ الحضارة،
أو المعاجـم اللُّغو ّية بحسـب الحقـول الدالليـة ،أو المعاجم
التخصصـات العلميـة المختلفـة أو
المصطلحيـة بحسـب
ُّ
ً
غيرهـا ممـا ال يمكن حصـره هنا .وتكمـن أه ِّميّتـه ثالثا في
مرجعيتـه العلميـة؛ إذ سـ ُيتاح للباحثيـن ألول مـ ّرة بفضله
غوي
قـراءة نصوص التـراث قراء ًة علمية تسـتند إلى فهـم ُل ّ
تاريخي لأللفاظ والمعاني والمصطلحات والمفاهيم .وتكمن
أه ِّميّتـه رابعًـا في المنجـزات التي رافقته كالمدونـة اللُّغو ّية
العربـي الممتد
الضخمـة ،وبيبليوغرافيـا اإلنتـاج المعرفـي
ّ
عبـر التاريـخ ،وفهـارس أسـماء ال ُمؤلِّفين وتواريـخ تأليف
النصـوص ،وغير ذلـك كثير.
ِّ
خامسـا في أنه س ُيشـكل قاعـدة انطالق عدد
وتكمن أه ِّميّته
ً

من المشـروعات العلميـة ،كبنـاء أنطولوجيا دالليـة عربيّة،
وإنجـاز دراسـات وأبحـاث ُلغو ّيـة ومفهوميـة ُمع َّمقـة في
مجـاالت المعرفـة المختلفـة .ولذلـك ،أقـول إن إنجـاز هذا
المشـروع علـى الوجـه المطلوب ،كمـا ُخ ّطط له ،س ُي ِّ
شـكل
ً
نهضـة ُلغو ّية عربيّـة حقيقية.
فـإن تجـ َد َمـ ْن ُيـدرك أه ِّميّـة هـذا المشـروع فـي أبعاده
المختلفـة ويتبنَّـاه و َم ْن ُيم ِّوله ،معناه أنـك وجدتَ َم ْن يدرك
الحاجـة العلمية لأل ّمة ،و ُيدرك شـروط نهضتهـا ،ويدرك أنه
ال سـبيل إلـى ذلـك ّإل بتوفير سـبل هـذه النهضـة وأدواتها
ورجالها ونسـائها.
لقـد حظـي هـذا المشـروع برعايـة كريمة وتمويل سـخي
مـن سـمو أمير دولـة قطر ،الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني.
ومن الوفاء أن يحمل المشـروع اسـم ال ّد ْوحة ،عاصمة قطر،
اعترا ًفـا بالفضل ألهله.
رهـان المشـروع علـى الحفاظ على اللُّغـة العربيّة
ً
مشـروعا نهضويًّـا ومشـروع أمّ ة
وتطويرهـا يجعلـه
ً
توحَّ دت ألسـنتها على العربيّة ثقافة وهويّة على امتداد
ً
مشـروعا بهذا الحجم
العربي .هل ت َّتفقون بأن
الوطـن
ّ
هـو من أهـ ّم المغامرات األكاديمية فـي وقتنا الراهن؟
خاصة أن
وإذا كان كذلـك كيـف تـرون هذه المغامـرة،
ّ
َّ
اللُّغويين يعرفون ج ّي ًدا مآالت مشـاريع سابقة تعثرت.
 ال أرى أن اإلقـدام علـى إنجـاز مشـروع معجـم ال ّد ْوحـةالتّ
اريخـي للّغة العربيّة كان مغامرة أكاديمية ،ل ِعدّة أسـباب،
ّ
منها :الوعي بصعوبة المشـروع وبالتحدّيات والعقبات التي
تحيـط بإنجازه ،ودراسـة تجارب بنـاء المعاجـم التّاريخيّة
للُّغـات ،الناجحـة منها وال ُمتعثِّـرة ،وصياغـة رؤية واضحة
على أساسـها ُوضعت خطط تنفيذية ،واسـتخالص المبادئ
وجهة بتأطير نظري،
المنهجية من الممارسـة التجريبيـة ال ُم ّ
وصياغتها في دليل معيـاري للمعالجة المعجمية والتحرير،
ووضـع خط إنتـاج المعجم ،واعتمـاد الـروح الجماعية في
العمـل ،والتكامل بيـن الكفاءات العلمية ال ُمتن ِّوعة المشـارب
والخبـرات ،ومواكبة اإلنجاز بالتقييم المسـتم ّر.
قـد يأتي يـو ٌم للتفصيل فـي ّ
كل ذلـكّ ،إل أن خالصتـه تتمثلَّ
ً
أول ،فـي اإلعداد الجيّد للمشـروع قبل إطلاق العمل فيه .فقد
عقدنـا ثلاث حلقات مـن نـدوة الخبراء ،تدارسـت عـددًا من
الموضوعات النظرية والمنهجية والتجريبية ال ُمتعلِّقة بالمعجم
التّ
وسـعة
اريخـي للُّغـة العربيّة ،كما أفدنا من االستشـارة ال ُم َّ
ّ
مـع عدد من الشـخصيات العلميـة ،في مناسـبات ِعدّة.
ً
وثانيًـا ،في الهيكلة اإلداريـة المحكمة والتخطيط ،وثالثا ،في
تبصرة
المتابعة المسـتم ّرة للتنفيـذ ،ورابعًا ،في الرعايـة ال ُم ِّ
العربي لألبحاث.
للمركـز
ّ
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قـد يتوافـر المـال ،وقد يتوافـر مئـات الباحثين ،وقـد ُتبنَى
المؤسسـات بالعشـرات ،ولكـن ما لم يتوافر مشـروع علمي
َّ
والمؤسسـات وفق رؤية
مـدروس يخدمـه المال والباحثـون
َّ
واضحـة وخطـة تنفيذية وكفـاءات بشـر ّية ُمؤهلة ومخلصة
لمشـروعها وجـدول زمني محـدَّد ،ال يتح َّقق شـي ٌء ذو قيمة
أي
فـي ميزان النهضة المنشـودة .ولك أن تتصـ َّور معي إلى ّ
َحـ ّد يمكن أن تتغيَّر أوضـاع األ ّمة العلميّـة والثقافيّة وال َفنّيّة
إذا التزمـت ّ
مؤسسـة أو مركـز بحثـي بتنفيـذ مشـروع
كل َّ
ُمحـدَّد من المشـروعات الكبـرى التي تحتاج إليها الشـعوب
العربيّـة ،في لغتهـا وتراثهـا وتاريخها وتعليمهـا وإعالمها
واقتصادهـا وإدارتها ،...وما أَشـ ّد حاجة األ ّمـة إلى ذلك كلّه!
تتبُّـع ذاكـرة األلفـاظ فـي سـياق زمنـي يمتـد إلى
أكثر مـن ً 18
قرنا عملية مضنيـة ومحفوفة بالمخاطر
خاصة أن عصـر التدوين كما
واالنزالقـات والمطبـات،
ّ
هـو معلـوم لـم ْ
يكن بمعـزل عـن الخالفات فـي جمع
اللُّغـة وعلومهـا ،وكذلك فإن عصر التدويـن اعتمد على
الذاكـرة ،والذاكـرة قـد تعتمد علـى الخيـال .كيف إذن
كانت عمليـة التدقيـق والتمحيص وفـرز المعاني؟
تاريخي
 ذكـرت آن ًفـا أن مـن أه ّم مسـتلزمات بناء معجـمّ
للغـ ٍة من اللُّغات جمـع نصوص اللُّغة والتحقـق من صحتها
ِّ
يشـكل هـذا المطلب عقبة فـي اللُّغات
والتأريـخ لهـا .قد ال
ِّ
يشـكل عقبة كأداء
الحديثـة نسـبيًا كاللُّغـات الغربيةّ ،إل أنه
فـي اللُّغـة العربيّـة لتاريخهـا الطويـل ،ولتراثهـا الضخم،
ولوقوع قسـم مـن تراثها فـي مرحلة الروايـة ،ولما صاحب
هـذه المرحلة ،وحتى مرحلة التدوين ،من مشـكالت االنتحال
ً
مخطوطا أو في
والوضـع ،ناهيـك ع ّما َظ ّل من هـذا التـراث
منزلـة المخطوط حتى بعد طبعه لضعـف التحقيقُ .يضاف
إلـى ذلك كلّه مشـكلة التأريـخ للنصوص .وهذا أمـر متو َّقع
لدينـا ،وعلـى علم به.
مـن المهـام المنوطـة بالمجلـس العلمـي لمعجـم ال ّد ْوحـة
التّ
اريخـي للُّغـة العربيّـة إعـداد بيبليوغرافيـا المعجم على
ّ
مراحـل .وتتض َّمـن البيبليوغرافيـا قائمـة المصـادر التـي
مختصـة من
ُتسـتخلَص منهـا األلفـاظ .و ُوكِل إلـى لجنـة
ّ
لجان المجلس العلمي اسـتبعاد المشـكوك فيه مـن الوثائق
مختصة ثانية
والمصـادر والمنحول منهـا .و ُوكِل إلى لجنـة
ّ
تحديـد تاريـخ وفيـات ال ُمؤلِّفيـن مجهولـي التاريـخ؛ بينما
قامـت لجنـة ثالثة أخـرى بترتيـب المصادر وفقـا ألفضلية
الطبعـات مـع اسـتبعاد الطبعـات الضعيفة التحقيـق .كما
أُلِّفـت لجنـة مـن خبـراء الهيئـة التنفيذيـة لمعجـم ال ّد ْوحة
لتحديـد تواريخ وفيـات ال ُمؤلِّفين غير الواردة أسـماؤهم في
البيبليوغرافيـا األصليـة ،وتوحيد هـذه التواريخ عند تضارب
24
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ن
فأن تج َد َم ْ
أهم ّية هذا
يُدرك ِّ
المشروع في
أبعاده المختلفة
ن
ويتب َّناه و َم ْ
موله ،معناه أنك
يُ ِّ
ن يدرك
م
وجدت
َ َ ْ
الحاجة العلمية
لأل ّمة ،ويُدرك
شروط نهضتها،
ويدرك أنه ال سبيل
إلى ذلك ّإل بتوفير
سبل هذه النهضة
وأدواتها ورجالها
ونسائها.
لقد حظي هذا
المشروع برعاية
كريمة وتمويل
سخي من سمو
أمير دولة قطر،
الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني .ومن
الوفاء أن يحمل
المشروع اسم
الد ْوحة ،عاصمة
ّ
قطر ،اعترافاً
بالفضل ألهله

الروايـات .ذلـك بـأن األمـر ال
يتو َّقـف عند َحـ ّد معرفة مؤلِّف
المصدر الواحـد وتاريخ تأليفه
على وجه التحديـد أو التقريب،
وإنما يتعدَّاه إلـى ّ
نص ورد
كل ّ
في متـن هذا المصدر منسـوبًا
إلـى غيـر ال ُمؤلِّف ،مـا دام هذا
النـص يتض َّمـن ً
لفظـا جديـدًا
أو معنـى جديـدًا للفـظٍ قائـم؛
فينبغـي التحـ ِّري فـي تحريـر
النـص وتاريـخ
اسـم صاحـب
ّ
قولـه أو تأليفـه أو تاريخ وفاة
قا ئله .
ومن الجديـر بالذكر أن المعجم
حـدَّد مصـادره فـي النقـوش
والمصادر المطبوعة ،واسـتثنى
المخطوطـات إلـى حيـن .كما
لجأنـا إلـى اسـتعمال عبـارات
للتحـ ُّوط ،مـن قبيل (منسـوب
إلـى) ،عند صعوبـة اتخاذ قرا ٍر
علمـي مدعـوم بالدليل.
بحثي
برنامـج
ولـو كان لألمـة
ٌ
ٌ
مبنـي وف ًقا لألولويات ،لكان أمر
ٌّ
المخطوط قـد آل إلى مطبوعات
ُمح َّققـة تحقي ًقا علميًـا ،ولكان
النـص التراثـي قـد عُولِج
أمـر
ّ
خالصا مـن التحريف
وأصبـح
ً
ِّ
والتصحيف ،معـروف ال ُمؤلف،
معـروف التاريخ ،ولو على وجه
مـن وجـوه الترجيـح .ولصـار
باإلمـكان االنطلاق مـن قاعدة
نصيـة ضخمـة فـي إعـداد ما
ّ
تحتـاج إليـه األمـة اليوم.
وأ ّمـا بخصوص تحديـد معاني
األلفـاظ فـي سـياقات ورودها
وصياغـة تعريفـات مناسـبة
لهـا ،فقـد ُوضعـت فـي الدليل
المعيـاري للمعالجـة المعجمية
والتحرير ضوابط لذلك ،استنادًا
إلى مـا أقـ ّره المجلـس العلمي
للمعجـم .وخضـع الخبـراء إلى
دورات تدريبيـة وورش عمـل

لتوحيـد الفهـم ومنهـج العمـل ،وبيـان حـدود االسـتعانة
بالمعاجـم العربيّـة القديمة.
وعلـى الرغـم من الجهد الكبيـر المبذول ،فإنـه من الطبيعي
أن يكـون المعجـم ،كغيـره من المعاجـم وبحكـم طبيعته،
ُمع ّر ً
ألنواع من النقـد ،من قبيل انتقـاد تعريفات معيَّنة،
ضـا
ٍ
أو تواريـخ معيَّنـة ،أو مصادر معيَّنـة ،أو غير ذلك .فبعضهم
قـد يقـول :تعريـف هـذا اللّفظ غير مناسـب أو غيـر دقيق،
ً
بديلا .وبعضهم قد ُي ّ
شـكك في
لكنـه ال يسـتطيع أن يقـدِّم
مصـدر مـا ،أو فـي تاريخ ما ،لكنـه ال يملك أن يقـدِّم دليلً،
فإنْ فعـل أخذنا بـه فو ًرا.
وأو ّد أن ِّ
أوضـح أن هـذا المعجم مشـروع غير ربحـي ،أ ُ ْن ِجزَ
لفائـدة األ ّمة وللباحثين من مختلـف دول العالم ،وهو معجم
أنهـى مرحلته التأسيسـية ومفتـوح على المراحـل الموالية،
وقابـل للتعديـل والتطوير بصـورة يومية ومسـتم ّرة .وعلى
تخصصيـن أن يسـاهموا في
علمـاء العربيّـة والباحثيـن ال ُم ِّ
إغنائـه وتجويـده ،كما فعل المتطوعـون اإلنجليز في تطوير
معجم أوكسـفورد الشـهير .وهذا التفاعـل اإليجابي مطلوب
ومرغـوب فيه ،وقد أخذناه بعين االعتبـار عند تصميم البوابة
اإللكترونيـة للمعجـم؛ إذ بإمكان ّ
كل باحـث أن ُيقدِّم تعليقه
علـى أي عنصر مـن عناصر المدخل المعجمـي :على اللّفظ،
أو الوسـم ،أو التاريخ ،أو التعريف ،أو الشـاهد ،أو المصدر؛
كما يمكنه التعليق على المادة المعجمية المنشـورة بأكملها.
مؤسسـة معجـم ال ّد ْوحة مهمته فـرز هذه
وث ّمـة فريق فـي َّ
التعليقـات وتقييمهـا إ ّما لألخذ بهـا أو لل َّر ِّد علـى صاحبها،
حسـب الحـاالت .وأ ّما القنـاة األخرى المفتوحـة للتفاعل مع
الجمهـور فهـي «منتـدى المعجميين» في الموقـع اإلخباري
للمعجم .
ً
عـادة -كالمٌ حـول ُّ
تأخر اللُّغـة العربيّة في
يتـر َّدد-
مواكبـة التطـوُّرات الحاصلـة فـي مجـال المعلومـات
قمي من
والبرمجيات ،علاوة على ضعف المحتـوى ال َّر ّ
ً
حيـث َ
مقارنـة باللُّغات األخرى .مـا العراقيل التي
الك ّم
يخص هذا
واجهتكـم كخبراء ُلغويّيـن ومعجميين فيما
ّ
الجانـب؟ وكيـف تمَّت السـيطرة عليها؟
ّ
ّ
عاصرة
محل
 لم يك ْنشـك لدينا أن التقنيات الحاسـوبية ال ُم ِ
ُّ
تاريخـي للغة العربيّة.
عمـاد ال يمكن تجاوزه في بناء معجم
ّ
خاصة
وانطال ًقـا من ذلـك ،عقدنا فـي البدايات ندوة خبـراء
ّ
بالتقنيـات الحاسـوبية الخادمة لمشـروع المعجم ،حضرها
نخبة من الحاسـوبيين المعروفين باهتمامهم بالمعالجة اآللية
للغـة العربيّـة مـن دول العالـم .وقـد وقفنا علـى محدودية
الخاصـة باللّغـة
كفـاءة البرامـج والتطبيقـات الحاسـوبية
ّ
العربيّـة ،بـدءًا من القارئ اآللي ،والمحلّـل الصرفي ،والمحللّ

النحـوي ،والمد ِّقق اإلمالئـي ،وغيرها .وأ ّما المدونـة اللُّغو ّية،
ّ
َّ
نصـا .وتمكنا بجهـود فريقنا
نصا ًّ
فلـم نجد بـدًّا من بنائهـا ًّ
مؤسسـة المعجم بال ّد ْوحة من تصميم
الحاسـوبي العامل في َّ
منصة حاسـوبية للمعالجة المعجميـة وتطويرها لتكون بيئة
ّ
ّ
أي موقع
عمـل مشـتركة بيـن كل العاملين فـي المعجم مـن ّ
كانـوا  ،وتو ِّفـر لهـم ّ
كل أدوات العمـل مـن مصـادر وبرامج
ووثائـق وتطبيقـات وغيرهـا ،وتسـمح بمراقبة سـير العمل
تمكنا من تصميـم البوابة اإللكترونية التي ُت ِّ
آنيًـا .كمـا َّ
شـكل
منصة نشـر مواد المعجم بصـور ٍة تفاعلية ،وتعرض خدمات
ّ
ُّ
ُلغو ّيـة أخرى ،كالبحث فـي ال ُمد َّونة اللغو ّية ،وفي السـياقات
المرتبة تاريخيًا ،والحصول على إحصاءات اسـتعمال األلفاظ
فـي المعجم وفـي ال ُمد َّونة على مـ ّر تاريخها.
يـوم السـبت  25مايـو /أيـار  2013أطلـق المركـز
العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات فـي ال ّدوْحـة
ّ
ّ
ّ
اريخـي للُّغة العربيّة واليوم
ت
ال
ْحة
و
د
ال
معجم
مشـروع
ّ
نشـهد تدشـين نهايـة المرحلـة األولى من المشـروع.
َّ
تحقق حتـى اآلن؟ وما الخطوات
كيف تنظـرون إلى ما
التي سـتأتي بهـا المراحـل المقبلة؟
 نسـتطيع القـول دون مبالغـة إن مـا تح ّقـق فـي ظـرفّ
يسـتحق التّنويه .فقد ُوضعـت البنية التحتية
خمس سـنوات
ُّ
للمشـروع ،كالبيبليوغرافيـا والمد َّونـة اللغو ّيـة والدليـل
والمنصة الحاسوبية
المعياري للمعالجة المعجمية والتحرير،
ّ
ضع
للمعالجة ،والبوابـة اإللكترونية ،والموقـع اإلخباري؛ و ُو ِ
ّ
خـط إنتاج المداخل المعجمية بصورة مسـتق ّرة ،وأُنتج حتى
اآلن مـا يناهـز مئة ألف مدخل معجمي .علاوة على عدد من
الوثائـق العلمية المه ّمة ال ُمتعلِّقـة بتحقيق نصوص ،وتحديد
تواريـخ تأليف أو وفـاة ُمؤلِّـف ،وألفاظ القـراءات القرآنية،
وألفـاظ لغـات العـرب المختلفـة البنيـة ،وغير ذلـك .ومن
الصـدد إلـى الخبرة التـي تراكمت
المهـم اإلشـارة فـي هذا ّ
لـدى العاملين فـي المعجم سـواء داخل قطـر أو في الدول
عل ّ
العربيـة المختلفة .ولَ ّ
كل ذلك ُيسـهم فـي تطوير صناعة
معجميـة عربيّة الئقـة بلغتنا.
وبمـوازاة اسـتعدادنا إلطالق البوابـة اإللكترونيـة للمعجم،
انتهينـا مـن وضـع الخطـة التنفيذيـة للمرحلـة المواليـة،
وسنشـرع في تنفيذها ببداية العام الجديد .ومن ال ُمتو َّقع أن
آفـاق جديدة،
مؤسسـة المعجم تطوي ًرا يسـمح بفتح
تشـهد َّ
ٍ
وإنجـاز مشـروعات ُلغو ّيـة ومعجميـة انطال ًقـا م ّمـا أتاحه
المعجـم مـن المعطيات.
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سان
سجل ِلل ُ
ه ِويَّ ِة َواإلِ ْن َ
أكبر ِ
أ.د حسني ال ّزراعيّ *

َ
المرحلَـة األُولَى
آن للبشـر ّية جمعـاء أن تحتفـل بخـروج
َ
ُّ
ّ
ّ
ُ
ـجل للهُو ّيـة في تاريخ اللغات اإلنسـانيّة كلها،
من أكبر سِ ِ
ِّ
ُّ
ّ
ُ
الس ِـج ّل الـذي ُيؤ ِّر ِخ لميلاد كل لفظ من ألفـاظ اللغة
إ ّنه ِّ
صص لهذا
العربيّـة بـأ ّول معنًى ُولِد ِب ِه هذا اللّفـظ .وقد ُخ ِّ
اللّفـظ الـذي ُولِـد بـأ ّول معنـى لـه ،ذاكِر ٌة فـي موضعها
الترتيبـي من حـروف ُمعجـم ال ّد ْوحة التّ
اريخـي تتض َّمن
ّ
ّ
ِّ
ّ
لصحـة ذلك اللفـظ وذلك
هـذه ال ّذاكـرة معلومـاتٍ توثـق
ّ
المعنـى ،ففـي هـذه ال ّذاكـرة ّ
االسـتعمال ِّي الّذِي
الشـاه ُد ْ
اسـتعمله َمـ ْن َن َ
طـق بذلـك اللّفـظ في تلـك الحقبـة أل ّول
ُ
تاريـخ هـذا االسـتعمال ،وفي هـذه الذاكرة
مـ ّرة ،وفيهـا
ّ
َ
ً
أيضـا توثيق دقيق للمصدر الذي خـ َّرج هذا اللفظ بروايته
الصحيحـة متواتـ ًرا عـن أقـدم ناقـ ٍل له عـن ُمسـتع ِملِهِ،
َّ
وتتض َّمـن هـذه ال ّذاكـر ُة ً
أيضـا توصي ًفا للداللـة التي جاء
يتجسـد فـي التعريف
بهـا ذلـك اللّفـظ في ذلـك التّاريخ
َّ
ال ُمسـنَد لهـذا اللّفـظ وفـي الوسـم ال ُمك ِّمـل للتّوصيـف
الس ُّ
ـجل
وللتّعريـف .ليـس هـذا فحسـب ،بل يرصـد هذا ِّ
الكبيـر األطـوا َر الجديـدة بالمعانـي الجديدة التـي انتقل
ِّ
ويوثق
ظروف اسـتعمالية جديـدة،
إليهـا هـذا اللّفظ فـي
ٍ
ذلـك في ذاكـرة تط ُّوريـة بالطريقة نفسـها التي تـ ّم بها
بنـاء ال ّذاكـرة األولـى ،بطريقـة تشـبه إلـى َحـ ٍّد كبير ما
يجـري فـي علـم البليونتولوجيـا ،أو علم األحيـاء القديمة
أو المسـتحاث ( )Paleontologyفـي الجيولوجيـا ،ذلـك
العلـم الـذي يـدرس حياة ما قبـل التاريخ ويشـمل تط ُّور
الكائنـات وعالقتها ببعضها البعـض وعالقتها بالبيئة التي
تعيـش فيها.
ّ
ال يغيـب عـن األذهـان أن قيمـة كل لفظ مـن األلفاظ في
موضوعي لقيَـم االنتماء ّ
ٌ
لكل فرد
معادل
هذا السـجل لهـي
ٌّ
ينتمـي إلى الخارطة اللُّغو ّيـة التي تحكمها قي ٌم ال تكون إلّ
ً
شـريكا بطريقة مـا في هذا
لإلنسـان أينمـا ُو ِجد بوصفه
التطـ ُّور (إمـا من خلال جنـس النّاقلين لـه أو من خالل
جنـس المنتفعين بـه أو من خلال جنـس المتكلّمين به،
ّ
وكل َمـ ْن يجـري هذا اللّفظ على ألسـنتهم)؛ ما نقصده في
26
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الس َّ
ـجل ،وإنْ كان موضوعُـ ُه ّ
السـياق ّ
الظاهر
أن هذا ِّ
هـذا ِّ
ّ
ّ
ّ
هـو اللّغـة العربيّـة ،إل أنـه فـي ال ُعمق يعني مـا هو أبعد
وأعمـق ،فجـذور هذه األلفاظ عاشـت في بيئـات مختلفة
ٌ
ألسـنة وأيـا ٍد مختلفة ،وثمارها
والسـقي
وتعهَّدتها بال ِّر ّي
َّ
كانـت وال تزال فـي متناول الجميع ،وأما ظالل أشـجارها
بجنـس دون غيره؛ ذلـك ألن اللُّغـة العربيّة
تختـص
فلـم
ّ
ٍ
ُولِـدت عالميّة ،وسـتبقى كذلك.
الس ِّ
ـجل العِملاق مئة ألـف مدخل
أمامنـا اليـوم فـي هذا ِّ
معجمـي تقريبًـا فـي المرحلـة األولـى ،بذاكـرة حافلـة
ّ
ببيانات والدة ّ
كل لفظ منها وشـواهد استعماالتها وتواريخ
مسـتعمليها ومصادر توثيقها ،تكفي لتكون وثيقة تفصح
عـن ّ
كل فرد ينتمي إلـى هذه اللُّغة انتما َء جـذو ٍر أو انتما َء
ّ
وبـكل فرد
روح ،تكفـي لالعتـراف بوجـود األ ّمـة العربيّة
ٍ
ُ
فيهـا ،بل يصـحّ أن ُيعـ َّر َ
ف به حاملُـ ُه و ُمسـتعمل ُه حيثما
ّ
ويحـق للجهـة المتبنيّة لـه أن تضع
يحـب أن يكـون .بل
ّ
ّ
اريخي شـعا َر انتماء وحضـور وهُ و َّي ٍة
شـعار المعجـم الت
ّ
ِّ
المدني
ها
سـجل
مـن
مختلفـة
مسـتويات
وحضـارة فـي
ّ
القومي .
ّ
ال نـكاد نتصـ َّور حجـم العلوم والمعـارف التي ُحشِ ـدت
لخدمـة ّ
معجمي ولم نرهْ ـا تجتمع كلُّها
كل ذاكـرة مدخـل
ّ
ّإل فـي عمـ ٍل مـن وزن المعجـم التّ
اريخـي؛ فعلـوم اللُّغة
ّ
ً
مجتمعة إلـى علوم
وعـروض
صرف ونحـ ٍو وبالغـ ٍة
مـن
ٍ
ٍ
ّ
الصناعـة المعجميـة لـم تكـ ْن كافية كلهـا إلثبـات هُ و ّية
ّ
لفـظٍ واحـد ،بل ُحشِ ـد إلى هـذه العلـوم علـو ُم التّحقيق
ُ
ومعـارف أخرى تتصـل بعلوم التفسـير وعلوم
والتّأثيـل
األدبي وعلـوم المصطلح
الحديـث وعلوم األنسـاب والنّقد
ّ
وغيرهـاّ ،
كل ذلـك كان ضرور ًّيا لتأصيل لفـظٍ واح ٍد فقط،
ً
ّ
نعـم أعنـي لفظـا واحدًا فقـط؛ فكان علـى الخبيـر الذي
يمـ ّر عليه هـذا اللّفـظ أن يسـتثمر ّ
كل تلـك المعارف في
آن واحـد إلثبـات حقيقـة ذلـك اللّفظ مبنًـى ومعنًى.
ٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غوي أ ّول في معجم ال ّد ْوحة التّ
اريخي للّغة العربيّة
* خبي ٌر ُل ّ
ّ

إعادة إخراج نصوص التراث
أ.د .عبد الرحيم الرحموين

*

ُيعَـ ُّد بنـاء المعجم التاريخي للّغـة العربيّة بنـا ًء لذاكرة األ ّمة
العربيّة اإلسلامية ،علـى امتـداد تاريخها اللُّ
غـوي الطويل،
ّ
ً
واسـتعمال وتألي ًفا،
الحافل بمختلف األنشـطة اللُّغو ّية إبداعًا
خاصـة وأن اللُّغـة العربيّـة ُتعَـ ّد فـي العصـر الحاضر من
ّ
ُّ
أطـول اللغات عمـ ًرا إن لم تك ْن األطول علـى اإلطالق بالنظر
إلـى خصائصها األساسـيّة التي حافظت عليهـا رغم التط ُّور
الحاصـل فيها.
ّ
ُ
ص
ن
كما
ة»-
ي
العرب
غة
لل
التاريخي
الدوحـة
«معجم
وإذا كان
ّ
ّ
علـى ذلك في أكثر مـن وثيقة -أول مشـروع معجمي علمي
مـن نوعـه ،بالنظـر إلى أنه خطـا أول خطوة له دون سـابق
تجربـة أو مثـال ،فإنـه فـي الوقـت ذاته هـو إعـادة إخراج
خاصة إذا أُخِ ذ بعين االعتبار
إخراجا سـلي ًما،
نصوص التراث
ً
ّ
ّ
طبيعـة تاريـخ اللغة العربيّـة من حيث:
ُّ
النـص مـن حيـث المتـن :فنصـوص اللغـة على
 سلامةّ
ُ
اختلاف أنواعها نقِلت قبل عصر التدوين بالرواية الشـفو ّية،
وقـد أدَّى هذا إلى مـا أدَّى من وضع لفظٍ مـكان لفظ ،وربما
نـص بأكمله مـكان نص.
ٍّ
النـص مـن حيـث التاريخ والنسـبة :نتيجـة لهذه
 سلامةّ
ً
ُ
الروايـة الشـفو ّية أيضـا نسـبت نصـوص عديدة إلـى غير
أصحابهـا ،وحصـل االضطراب فـي تحديد تاريـخ قولها أو
وفيـات أصحابها.
الشـراح والرواة والمعجميين وتفاوتهم في شـرح
 اختالفَّ
النـص الواحد ،في كثيـ ٍر من األحيان.
اللفـظ الواحد في
ّ
 عـدم شـرح العديـد من األلفـاظ فـي المعاجـم ،واعتمادً
فضل عن تقديـم العديد
مبـدأ «الدور» فـي عدد آخر منهـا،
مـن المعانـي للفـظ الواحد دون شـاهد على ذلـك في كثير
مـن األحيان.
 ثـ ّم إن هـذه المعاجم على تعدُّدها وتن ُّوعهـا ،والتي ظهرتعلـى امتداد تاريـخ اللّغة العربيّة ،غير محيطـة ّ
بكل األلفاظ
التـي اُسـتعملت منـذ العصر الجاهلـي إلى تاريـخ بناء تلك
ٌ
هامـش كبير من
المعجمـات ،ومـن َثـ َّم فإنه ال بـد أن يبقى
ألسـباب
المفـردات العديـدة التـي لم تد ِّونهـا هذه المعاجم
ٍ

عديـدة ،لَ ّ
عـل أبرزها هـو خضوع هـذه المعاجم لما ُيشـبه
النمطيـة في البنـاء ،حيث إن معاني األلفاظ والشـواهد على
ذلـك تـكاد تتكـ َّرر فـي معظـم المعجمـات .وعليـه فإنه ال
بـ ّد للمعجـم التاريخـي أن يرصـد هـذا الهامش المسـكوت
عنه ،ال لشـيء سـوى ألن المعجم التاريخي ُيعنَى باستعمال
جميـع المفـردات التـي وصلتنا ضمن سـياقاتها المنسـوبة
إلـى أصحابهـا ،سـواء أكانت واضحـة المعنى ،أم ملتبسـة،
أم غريبـة مهجورة.
 سـوء التحقيق لعـد ٍد من النصوص الشـعر ّية في الدواوينالمنشـورة حديثًـا ،بسـبب ما اعتـرى عددًا مـن ألفاظها من
تصحيـف وتحريـف ،أو شـرح غيـر دقيـق .ويـزداد األمـر
خطـورة حينمـا تكـون هـذه األلفـاظ محورية فـي داللتها
أو صيغتهـا ،أو حتى فـي جذرها.
النصيـة فإن ُمه ّمـة المعالج
وبالنظـر إلـى هذه «العوائـق» ّ
اللُّ
َّ
غـوي المعجمي ليسـت بالهيِّنـة ،إذ إن عليـه أن يتأكد من
ّ
سلامة الجذاذة المح َّررة من هذه المحذورات والمحظورات،
حتـى يصـل إلى المعنـى المناسـب للفظ؛ بمعنـى أن إنجاز
المعجـم التاريخي هو في الوقت ذاتـه إعادة إخراج نصوص
إخراجـا سـلي ًما أو هو أقرب إلى السلامة علـى أ َ ّ
قل
التـراث
ً
تقدير.
وإنْ كان التمثيـل علـى هـذه المظاهر من خلال النصوص
ال ُمثْبِتَ ِة الموضحة لها أم ًرا ممكنًا وميسـو ًراّ ،
فإن دراسـة هذه
ً
تأويل ليـس باألمر الهيِّن على
وشـرحا أو
النصوص تحقي ًقا
ً
ِّ
اإلطلاق ...ومعنى هذا أن بناء المعجـم التاريخي وهو يوثق
ّ
لـكل لفظ بالنصـوص التي تشـهد على اسـتعماله في زم ٍن
معيَّـن وعلـى داللتـه فـي ذلـك الزمن ً
أيضـا هو فـي الوقت
إخراجا سـلي ًما،
ذاتـه إعادة بناء نصـوص التراث وإخراجها
ً
ممـا يعنـي أن إنجاز معجم الدوحـة التاريخي ليـس إنجا ًزا
معجميًـا فحسـب ،ولكن هـو إعادة إحيـاء لتـراث األمة ّ
بكل
ما تحمـل العبارة مـن معنى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غوي أ ّول في معجم الدّوحة التّ
اريخي للّغة العربيّة
*خبي ٌر ُل ّ
ّ
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ست َ ِحيل
م ْ
شب ُه ال ُ
ِ
د .خالد عبد الرؤوف الجرب*

راهيدي (ت175 :هـ) إلـى حص ِر ُج ُذو ِر َ
الكل ِم
من ُذ سـعى ال َف
ُّ
َ
ابن فارس (ت395 :هـ) َ
وحاول ُ
أصو ِل َمعاني
العربـي،
بيان ُ
ّ
َ
َ
َ
تلـك الجـذور ،راود المعاجمة حل ُم اسـتقصا ِء ألفاظ العربيّة
َو َمعانيهـا اسـتقصا ًء يشـملُها كلَّهـا ،ويجم ُعهـا فـي صعي ٍد
واحـ ٍد مر َّت ً
بة ترتيبًا ُي ُ
اكتشـاف تطـ ُّو ِر العربيَّ ِة ُبنًى
عين على
ِ
للقـارئ تب ُّي َـن العالقـةِ الوثيق ِة بيـ َن ثقاف ِة
تيـح
ودَالالتٍ  ،و ُي ُ
ِ
العربي فـردًا ،واجتماعًا ،وعقليَّتِـه ،وطريق ِة تفكي ِره
اإلنسـان
ِ
ِّ
والكون من جهـة ،ولغتِه
ِ،
ة
والحيـا
ِه،
ع
ومجتم
ِه،
د
جـو
فـي ُو
ِ
َّ
ُ
تعكـس هـذا كلـه أدبًـا ،وعل ًمـا ،و ُمعا َملاتٍ  ،ووص ًفا
التـي
ُ
ُ
وتصويـ ًرا من الجهـة األخرى.
ّ
ّ
بويـب
صنيـف والت
هكـذا تعـدَّدتِ المحـاوالتُ  ،ومناهـجُ الت
ِ
ِ
ّ
وتـي مـع التّ
والتّ
نائي
الث
وتصنيـف
قليـب
ِ
رتيـب :بيـ َن َّ
ِ
ِ
ّ
الص ّ
الهجائـي وفـق التَّقفيـةِ،
الثـي وسـواهُ ما ،والتّرتيـب
ّ
والثّ ّ
ُ
وطرائق التّنـا ُول والمعالجة :بين
والهجائـي وفق األوائـ ِل،...
ّ
ّ
ّ
وسع في
االكتفا ِء
ببعض األلفاظِ األساسـ ّية في كل جذ ٍر ،والت ُّ
ِ
ّ
عريف بالمعانِي:
أساليب الت
حش ِد االشـتقاقاتِ منها ،وتن َّوعت
ِ
ُ
ّ
ّ
بي َن التّ
ـرح
والش
،
قيض
ن
وال
،
ل
والمقاب
المرادف،
ِ
ِ
عريف باللّفظِ
ِ
ِ
ِ
بالعبـارةِ ،واالكتفـا ِء بالمثا ِل ّ
الشـاهدِ .وهكـذا تبايَنتِ ال ُّرؤى
حيح
الكلم
حيح مـن
بيـ َن االكتفا ِء َّ
العربـيَ ،
مع ّ
ِّ
الص ِ
بالص ِ
وج ِ
ِ
واألعجمي ،وبينَ
ّارج ،وجمعِهما َمـع ال ُمع َّر ِب والدّخيـ ِل
ّ
والـد ِ
االقتصا ِر على المعاني اللُّغويّـةِ  ،وإضاف ِة المعاني المجاز ّيةِ،
ومـع هذا تج ُد
فيـف بالمعاني االصطالحيّةِ.
وتتويج هـذا الل َّ ِ
َ
ِ
المعاجـم ما يتكثَّـ ُر من ّ
الشـواهدِ ،كما تج ُد مـا يتخ َّفف
مـن
ِ
ً
َّ
تضخم بعضُ
منهـا ف ُيور ُد شـواه َد قليلـة فـي ما َّدتِـه .وإذا
المعاجـم فـي ما َّدتِـه ليبل َغ ً
َ
كتاج
ل
ـ
مدخ
ألف
مئة وعشـري َن
ٍ
ِ
ِ
بعضهـا َق َّ
فـإن َ
ـل عـن هـذا بكثيـ ٍر كما لـو َ
ّ
كان
العـروس،
ِ
ً
ص ٍر».
ر
لتوفي
محاولـة
معجـم « ُم ْختَ َ
ِ
ٍ
معاجم العربيَّـ ِة قديمِهـا وحديثِها
لكـ َّن معج ًمـا واحدًا مـن
ِ
ْ
َ
المكتوب
لـم يتهيَّأ له إطال ًقـا ما َّد ٌة تسـتقصي َمتن العربيَّـةِ
َ
َّ
ص ِر شـواه ِد العربيَّ ِة كلِّها
صـوى ،أو
تتمكن مـن َح ْ
بدرجـ ٍة ُق ْ
ً
المعجمي
فـي صعيـ ٍد واحدٍ ،مر َّتبـة ترتيبًـا تاريخيًّا ،ليميـ َز
ُّ
َ
وحقي َقها من َمد ُْخولِهـا ،و َبيِّنها من
َ
صحيحهـا من سـقيمِهاَ ،
28

السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

غامضهـا ،و ُم َك َّر َرها مـن َجديدِها؛ لَعلَّه يتتبَّ ُـع ح َر َك َة المعنى
ِ
ّ
العـرب على تع ُّد ِد
اريخ في اسـتعماالتِ
لل َّ ِ
ِ
فـظ الواح ِد عب َر الت ِ
وطرائق تفكي ِرهم ،ومع تبا ُينَاتِ أسـاليبِهم
بيئاتِهم وثقافاتِهم
ِ
واختالف سـياقاتِ اسـتعمالِهم َ
نـون قولِهم،
ِ
لتلك األلفاظِ
و ُف ِ
وسـ َعتِها.
فـي
ِ
المواقـف الحياتيَّ ِة على اختالفِها َ
َ
َ
ُ
المعاجم العربيَّـ ِة قديمِهم وحديثِهم؛
صنعَـ ِة
وذلك هو
شـأن َ
ِ
صنَّفةً
ُّ
ْ
ُ
َ
لـم يتهيَّأ ألحـدٍ منهم َحـ ْوز َمتـ ِن اللغ ِة بيـن يَديـهُِ ،م َ
سـياقاتُ اللفـظِ الواحـ ِد فيـهُِ ،مر َّت ً
تواريـخ
بـة بحسـب
ِ
مسـتعمليها ،مبيَّ ً
نة ُح ُ
وس ْج ِع
قولها النّ ِّ
صيَّ ُة بي َن شِ ـع ٍر و َر َج ٍز َ
وخ َط ٍب و َر َس َ
ـائل و َت َ
نبوي ُ
آليف
وقرآن
ّـان
وحديـثٍ
ٍّ
كريم َ
ٍ
ُكه ٍ
ٍ
و ُمحـاوراتٍ ؛ ل ُي ْعم َ
والفهم
ِـل فيها عقلَه ومهاراتِه فـي القراء ِة
ِ
ُ
وينظ َر بعيني ِه
العـرب،
كالم
والتّحليـ ِل
ِ
ِ
والقياس إلـى معهو ِد ِ
ِّ
َ
ِّ
شـارحا ،أو معل ًقـا ،أو مح ِّق ًقا ،أو
ُيـون ُكل َمـ ْن قـال فيها
ً
وع ِ
َ
ً
ـرا ،أو مبيِّنـا حقائ َ
ِـق معانِيهـا ومجازاتِها ،وشـوا ِردَها
ِّ
مفس ً
ِّ
َ
ُ
ْ
ً
بحك ٍم :هـذا معنى جدي ٌد
وغرائبَهـا ،ث َّم يخـ ُرجَ من ذلك كلـه ُ
يسـتحق اإلثباتَ  ،هذا ٌ
ُّ
لفظ جدي ٌد لم ُتـو ِر ْد ُه المعاج ُم،
ناشـئٌ
ُّ
تركيـب ٌّ
ُ
ألفاظـه ِبإفرا ِدهَا ،هذا
تـدل علي ِه
دال على ما ال
هـذا
ٌ
َ
ً
ِّ
ُ
ّ
ُ
َ
مبنًـى جدي ٌد يمثـل َج ْمعًا لهـذا اللفظِ  ،أو لغة في ِه اسـتعملها
ٌ
العـرب ،وهذه قـراء ٌة قرآنيّ ٌ
موثوقة عن َد أهل القـراءاتِ في
ـة
ُ
ـب منزلةَ
ٌ
َ
مصاد ِرهم ،هذا َمجاز شـاع في االسـتعما ِل
َ
فاكتس َ
َ
اصطالحـي ينتمي لحق ٍل
وذاك
غوي
الحقيقـةِ ،هـذا المعنى ُل ٌّ
ٌّ
َ
العلم ،هذا ٌ
العرب
أعجمي أنزل ُه
عربـي وذاك
لفظ
من حقـو ِل
ُ
ٌّ
ٌّ
ِ
أوزان العربيَّـ ِة وح َّو ُروا في أصواتِه فصـا َر عربيًّا بذلكَ،
علـى
ِ
َ
َ
وذاك حافظ علـى أعجميَّتِه.
َ
تأتلـف فيـ ِه ال ُّن ُق ُ
ُ
بـل َّ
ـوش الممت َّد ُة
تهيئـة متـ ٍن للعربيَّـ ِة
إن
َ
ُ
ِق ْد ًمـا نحـ ًوا مـن ألف سـنَ ٍة قبـل الميلادِ ،والتّأثيـل الجام ُع
العربي فـي ُلغاتٍ كالبابليّ ِة واآلراميّة واألمهر ّية
لنظائ ِر اللّفظِ
ّ
المعجمي بما لم يحلُم
والمهر ّيـة والجعز ّية والعبر ّيةُ ...يـز ِّود
ّ
ُ
قبـل ،و ُير ِّت ُب عليـه في اآلن نفسِ ـه عبئًـا لَم ُي َخيَّ ْ
ـل ألح ٍد
بـ ِه
َ
ٌ
ثقيلـة كالجبـا ِل ،وال يج ُد
قبلَـ ُه أن يتح َّملـه .لكنَّهـا األمانـة،
ُ
وإغداق أسـفل ِها.
المؤمن بإثمـا ِر أعالها،
حال َو َتهـا ّإل
ِ
َ
ض َ
َـج َ
فـإذا ا ْن َ
تكامـل النَّظ ُر
منضبِ ٌط
ـاف إلى هـذا ُكلِّـهَ :منْه ٌ

فـي َ
ضوابطِ ه ومسـاراتِه على
علمي،
ِـس
ال َمـدى ،بيـن َم ْجل ٍ
ّ
وهيئـ ٍة تنفيذ َّية ،واستشـاراتٍ
للخبـراتِ  ،ومالحظـاتِ ُخبَرا َء
ومنص ٌ
ـة حاسـوبيَّ ٌة
عَامليـ َن،
َّ
َ
ُ
ُتسـاي ُر العمـل ،وتطـ َّو ُر
تدريجيًّـا َ
وفق أسـلو َبيْ ِن معًا:
َ
أحدُهمـا ُيعالِجُ ث َغراتٍ  ،واآلخ ُر
ُيقـ ِّد ُم تصـ ُّوراتٍ خا ِد َمـة ،في
ِتـاح
حِ رفيَّـةٍ و َمهـا َر ٍة وانف ٍ
و ُمرو َنـة ،وإدا َر ٌة ُتتاب ُع العملَ
خطـو ًة ورا َء أُخـرىَ ،ل تتـ ُرك
للصد َفـ ِة َّإل مـا اعتَرى
شـيئًا ُّ
َواعتَ َ
ـرض ،تقيِّـ ُم وتقـ ِّوم،
بحسـب
و ُتـو ِّزع المهـا َّم
ِ
المهـاراتِ والقدراتِ  ،وتتح َّرى
وتسـعى
اإلنجا َز َجود ًة وعددًا،
َ
الفريـق إلـى عمـ ِل
بـروح
ِ
ِ
ِّ
ُ
ص ًحا،
الفريـق ،غي َر ُمتنكبـ ٍة ن ْ
ِ
ِص ٍة عن َد أز َمةُ ...
وخبَرا ُء
وال ناك َ
أصقـاع
مـن
ة
ـ
ي
العرب
فـي
ِ
َّ
ٍ
القلـب في
َشـتَّى مـن أقصى
ِ
المشـرق
المغـرب إلـى أ َ ْبهَى
ِ
ِ
فـي الدّوحـةِ ،ومن َي َمـ ٍن إلى
المشـارب
َب ْغـدَادَ ...متن ِّوعُـو
ِ
خصصـاتِ
والثّقافـاتِ والتّ ُّ
والـ ُّرؤى المنهجيَّـةَ ،تجا ِر ُبهم
صنيـف والتّ
بيـن التّ
أليـف
ِ
ِ
والتّ
حقيـق والنَّشـ ِر متـآزر ٌة،
ِ
لم
ورغبا ُتهـم فـي
ِ
تحقيـق ُح ِ
ُ
آصـل فـي
العربيَّـةِ
والعـرب َ
ِ
نفوسِ ـهم مـن ارتقـا ٍء فـي
ُ
ٌ
منفتحة
عقولهـم
جامعاتِهـم،
ّ
واالختالف
علـى النّق ِد البنـاءِ،
ِ
في التّنـا ُول ...كانـتِ الثَّمر ُة:
َم ْع َجـم ال َّد ْو َحة التَّا ِريخِ ّي لِلُّ َغة
ا ل َع َر ِبيَّة .
َّ
ُّ
ُ
َّ
قاص ًرا
إن مـا تقدَّم كله يظـل ِ
ِّ
الحـق بالفض ِل:
ِرفان
عـن الع ِ
هـل َ
لـم شِ ـبْ ِه
كان لهـذا ُ
الح ِ
ال ُم ْسـتَحِ ي ِل أن يتعيَّـ َن أمـا َم
األنظـا ِر لَـ ْو َل «ال َّد ْو َحة»؟

َّ
المحاوالت
أك َدت
ُ
ُ
الفاشلة لصناع ِة
تاريخي
معجم
ٍّ
ٍ
ً
فكرة
للعرب َّية
جوه ُرها:
سوداء
َ
َ
َ
معجم
ة
صناع
إن
ٍ
ّ
كهذا للعرب َّي ِة
س َتح ُ
ِيل
ُح ٌ
لم َق ْد يَ ْ
ُ
تَحقِيقه!
ان ال بُ َّد من
َك َ
لحظ ِة تاريخ َّية
ُمناسبة ،تته َّيأ فيها
ُّ
الظ ُ
روف لذلك،
وتتضاف ُر عناص ُر
ٌ
ثالثة أساس َّي ٌة ال
مكن إنجاز ُ
مشروع
ُ
يُ
ٍ
الحجم
بهذا
ِ
وعي َّإل بها
ال ّن
ّ
معا .أ َّو ُلها:
آن ً
في ٍ
الص ُ
ادق
ُ
اإليمان ّ
ُ
بأهم َّية
العميق
َ
ِّ
وج ْد َوا ُه.
ع
المشرو
ِ َ
الع ْز ُم َع َلى
وثَان ِيهاَ :
ض غِمار ِ ِه بتوفير ِ
َخ ْو ِ
ّ
كل ما يقتضيهِ.
اإلقدام
وثال ُثها:
ُ
َ
ذلك في
على
ُمرونَ ٍة و ُمتابعة،
وص ْبرٍ وأريَح َّية.
َ
لق ِد امتلكت
الد ْو َح ُة ثالث َة
َّ
العناصرَ ،فآ َم َنت
َ
َو َعزَ َمت وأ َ ْق َد َمت

أجل ،ال َّد ْو َحة! لك ْن لِ َم؟
َ
َّ
ُ
ـدَ
تاريخـي للعربيَّة
معجم
أك ت المحاوالتُ الفاشـلة لصناع ِة
ٍّ
ٍ
َ
فكـر ًة سـودا َء جو َه ُرهاّ :
معجم كهـذا للعربيَّ ِة ُحل ٌم
صناعة
إن
ٍ
َق ْد ي َْسـتَحِ ُ
يل َتحقِي ُقه!
ان ال ُبـدَّ من لحظ ِة تاريخيَّة ُمناسـبة ،تتهيَّـأ فيها ُّ
الظ ُ
َك َ
روف
ٌ
ُ
مكـن إنجـا ُز
ثالثـة أساسـيَّ ٌة ال ُي
لذلـك ،وتتضافـ ُر عناصـ ُر
َّ
الحجـم النّ
آن معًا:
مشـروع بهـذا
وعـي إل بها فـي ٍ
ّ
ٍ
ِ
ُ
ُ
ُ
وج ْد َواهُ.
ة
ي
م
بأه
َميق
ع
ال
ادق
الص
اإليمان
أ َّو ُلها:
َّ
ِّ
المشروع َ
ّ
ِ
َ
ض غِما ِر ِه بتوفي ِر ّ
كل ما يقتضيهِ.
وثانِيها :ال َع ْز ُم عَلَى َخ ْو ِ
َ
ُ
وصبْ ٍر
وثالثهـا :اإلقـدا ُم علـى
ذلـك فـي ُمرو َنـ ٍة و ُمتابعـةَ ،
وأر يَحيَّة.
َ
لق ِد امتلكت ال َّد ْو َح ُ
ثالثة العَناصرَ ،فآ َمنَت َو َع َز َمت وأ َ ْق َد َمت،
ـة
ُ
صبَـ َرتْ  .لسـتُ أري ُد هُ نـا تأكيـ َد َّ
اح
الصبْـ َر ِم ْفتَ ُ
وأقـولَ :
أن َّ
ً
ً
حـال عربيَّة ُممت ّد ًة فـي ال َّز َم ِن،
أص ُف بكلماتِي
ال َفـ َر ِج ،إ َّنمـا ِ
لَ َّ
َ
ناج ًزا
خصائصهَـا
عـل من
ِ
ِ
الواض َحـة :ل َ
صبْ َرُ ،ن ِري ُد األمـ َر ِ
غ ًد ا!
َ
َ
ُ
ُ
وب»
صبـرت ال َّد ْو َحة َم َع ِفتْيَـ ٍة أقا ُموا فِي «ك ْه ِ
ـف ال َع َم ِل ال َّدؤ ِ
َ
الحلمْ
َ
َ
ـس سِ ـنِي َن َع َددًا ،حتَّـى إِذا ُفتِحَ
َخ ْم َ
الباب ا ْنكشـف َع ْن ُ
ُ
شِ ـبْ ِه ال ُم ْسـتَحِ يلُ :م ْع َجـم ال َّد ْو َحـة التَّا ِريخِ ّي لِلُّ َغـة ال َع َر ِبيَّة.
ومن شـا َء أن يتح َّقـق من هذا فليتأ َّمـ ِل اآلتي:
أضخـ ُم اللُّغاتِ الحيَّـةِ ُت ً
 العربيَّ َُ
راثا ،وفِـي أع َم ِقهَا ا ْمتِدادًا
ـة
اريخ.
في التَّ ِ
ُ
 العَربيَّ ُة ُل ٌواسعة التَّ ُ
وحديثِها.
غة
داخ ِل مع اللُّ َغاتِ قديمِها َ
َ
ُ
ُ
ُ
 الثّ ُـب لم تكد تشـتَمِلهَا
قافة العربيَّة تشـتمل َروا ِف َد و َروَاسِ َ
ُل ٌ
غة أُخرى.
ـة ا َّت َسـعت لتتمثَّ َ
ً
 الحيـا ُة العربيَّ ُالحيَـواتِ ،
ـل
أنماطـا مـن َ
َ
َ
العيـش ،تآل َفـت فـي حضـار ٍة امتـدَّت ق ُرو ًنا
رائـق مـن
وط
ِ
مـن ال ّزمن.
ُ
األلوف،
 عـد ُد ال ُّنصوص العربيَّـة المكتوبةيفوق عشـراتِ
ِ
سـجع ُكهّان ،وأشـعارُ ،
َ
وأحاديث
وخ َطب ،وأمثال،
وهي بين
ِ
َ
سـائل ،ووصاياُ ،
تخصصة،
شـريفة ،وقرآن كريم ،و َر
وك ُتب ُم ِّ
ومعاج َم ،وتفاسـي َرُ ،
وشروح ،ومختصرات...
ُ
صـوص أبع ِد
المعجـم قا َمـت على ُن
المرحلـة األولـى مـن
ِ
ِ
المراحـ ِل منّا زمنًا ،وأكثرها تعقيـدًا ،وأثراها معان َِي ودالالتٍ ،
ـرا وتط ُّو ًرا فـي المعاني.
وأكثرها تغ ُّي ً
َ
إذا اقتضـى إنشـا ُء مد َّونـ ٍة للعبر َّيـ ِة أكث َر من خمسـي َن عا ًما،
وهـي ٌ
تقتـرب مـن العربيَّ ِة فـي النِّ َقـاط اآلنف ِة
لغة ال تـكا ُد
ُ
ليس َّ
ِّ
أقـل من القـو ِلَ :هنِيئًا لل َّد ْو َحـةَِ ،د ْو َح ِة َ
الخي ِر،
الذ ِ
كـرَ ،ف َ
مـا ح َّق َقت ،وهنيئًـا للعربيَّـ ِة وال َع َر ِب هـذا اإلنجاز!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غوي مشارك في معجم ال َّد ْو َحة التّ
اريخي للّغة العربيَّة
*خبي ٌر ُل ّ
ّ
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حلم العرب
د .أدي ولد آدب

ِسـان الضـاد َي ْنتظِ ـ ُر
عِ ْشــرون ق ْرنـا ل ُ

ٌ
ــدود لهـا
ــــات ال ُح
تنــاسخت مُ ْع َج َم
ْ
َ
المفْ ـ َر ُ
دات
ُ

ٌ
االت
ُســـ َل

ؤس َطــ َر ٌة
مُ ْ

وظ َّ
َ
الغيـب ي َُّد َخـ ُر
تــأريخها فـي
ـل
ُ
ْ

الجـذور ُ
الثمـ ُر
اسـ َت ْح َص َد
بيـن ُ
الفـ ُروع ْ
َ
ْ

ات مِ ْ
دهـت َح َيــــ َو ٌ
ـل َء ِســـيرتِها
كـم ا ْز
ْ

تفاع َ
والح َضـ ُر!
البـدو
ـل -فِــيها-
وكـم
َ
ْ
َ
ْ

لــود لهـا
العـــ ْر ِب
لك َّنمـا ُل َغـ ُة
ُ
الخ ُ
ُ

السمــا مـا بقِـي ُ
آن ي َُّد َكـ ُر
القـ ْر ُ
ُح ْك ُ
ـم َّ

أل َّم ِت َنـا

العلا -ق ََطـ ُر
ْ
اسـتبا ًقا فِـي ُ
مه َمـا َر َعـــ ْتهْ -

كل ال ُّل ِ
ُّ
أعمـــارُها ولهـا
غـات لهـــا ْ

َت
الح ْل ُم الذي َهرِ م ْ
هـا «مُ ْع َجـم ّ
الدوْحة» ُ
اليـوم
ُ

َي ْن ُ
هـض

ــروعا
م َْش
ً

ُـم َت ْن َدثِـ ُر
أطْ ــوارُها حيـث ت ْنمــــو ث َّ
ــطان ال مُ َضـ ُر
قح
ولـم ُت َح ِقّ قْ ـ ُه ال
ُ
ْ
ْ

العـ ْر ِب َم ْل َح َمـ ًة
ْ
َج ِـد ُ
قـد َجــا َء م ْ
ـع م ْ
َص َن َ

العـ ْر ِب ال َت َ
ـذ ُر
ُت ْبقِـي و َُك ُّل ُحـ ُر ِ
وب ُ

سلـي ٍ
تب ِ
شـب ًها
مــان لـه
ـن
ـن ِج ُّ
ْ
َ
ْ
لـم ْ

ْ
ـن ِ
الب َشـ ُر
نح ُ
نح ُ
ـن ِش ْد َنــا ُه ْ
بـل ْ
الج َّنـةَُ /

ـد ُع فـي َتاريـخ مُ ْع َجمِ نــَـا
ـم البِ ْ
ُ
والم ْع َج ُ

ومُ ْبــ َت َك ُر

وج ُه َنـا
البـ ُر ِ
قـد َ
قـام ص ْر ًحـا َس َ
ـما فَـ ْو َق ُ
َّ
وسـى َن ُه َّ
ـش بـه
فـكل حـ ْر ٍف َع َصـا مُ َ
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تأريـخ
َ

مُ ْع َجــمِ ها

َّــان
أي َ

ي ُْسـ َت َط ُر؟

السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

تاجـا زا َنهـا القَ َمـ ُر
س
تك َّل َـل
ً
ْ
الشـم َ

فالب ْحــ ُر :مُ ْنفَ ِلـقٌ
َ

بالحـاء

والبـاء

َالص ْخـ ُر :مُ ْنفَ ِجـ ُر
و َّ

مصنــوع
ْ

له ٍف:
ـد ِء
الب ْ
ضـج الكـ ْون فـي َ
مـن ْ
َّ
لح َظـ ِة َ

الخبـ ُر!
ـدا َخ َبـ ٌر؟ َهـا َجــــا َء َك
للم ْب َت َ
ْ
َ

َج َّ
طــاقمه
ـد العـ ْز َم
ــــدي َ
فش َّ
ـل ال َّت َح ِ ّ
ُ

ــــها زُ مَـ ُر!
تبــا َر َك ْ
ت زُ مَــــ ٌر مَـــا مِ ْث َل َ

اقْ ـ َرأ

بِ َر ِ ّب َ
ـك

نب َ
ـض
ْ

الـ ِ ّز ِ ّر

مُ ْع َج َمـَـا

ِ
ِ
كـم َن َصـ ُروا!
الــضاد
فخادمُ ـو
ْ
بـاألز َرار ْ

الض ِ
َّ
ِ
هـم
حيـق
ـن َر
َت َض َّل ُعـوا مِ ْ
ـاد طاق َت ْ

هامُ وا ُسـكا َرى .بِ ها -عِ ْشـقا -وما َس ِكروا

َـد َر َســــ ًة
م ْ

وربَـاطــا َج َّ
َ
ـدا ِ
نظـروا!
ـل مـا
وم َْع َب ً

َت َمـ َّل َ
ـم امْـ َتـلأوا
الم ْع َج ِ
ـكـ ْت ُ
ـه ْــم ُح َم َّيـا ُ

رأوْه

مُ ُخ َت َـبــــرا

تأب ُ
َّــطــو ُه

رأوْه

بـه

ِ
جــازه.
إل ْن

ـم
أ ْرو َ
َاح ُه ْ

َ
ــــــذرُوا
َن

َتـ َر ُه

وإن َس ِـه ُروا
إن نامواْ ،
فـي المكتـب ،البيتْ ،

المعــاني فـي َشـواهِ ِ
ــدها
ون
ي
ُ
ُطــارد َ
َ

ٍ
ـذاذات ومَـا َك َســــ ُروا
نـون -م ْنهـاُ -ج
يب َ
ْ

فـأنَّـــــى

ــم
تلْـقَ ُه ْ

َ
ِهـم
حديـث نفْ ٍ
ـس ُشـــ ُرودا فـي ُعيون ُ

فـي ِ ّ
ـم م ََط ٌ
ـدود لـه
كل عِ ْل ِ
ــاف ال ُح َ

قـد َم َلكـوا
الم َجان ُ
الحـ ْر ِف ْ
ِيـن ِسـ َّر َ
ـم َ
ن ِْع َ

َ
أج َم َ
طان ْ
إذ َوقَفَ ـا
المـال
ـل
والسـ ْل َ
مـا ْ
َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن َح َضـ ُروا
ـب ح َّتـى
ُ
ْ
ـم بـه ُغ َّي ٌ
فه ْ

عبـ ُروا
ـن هـا ُهنـا َد َخلـوا مِ ْ
مِ ْ
ـن هـا ُهنـا َ

ِ
ِ
ـح ُروا
ـح ُروا
قـد ُس ِ
بالضـاد ْ
بالضـاد قـد َس َ
المـدى الف َ
ِكـ ُر
كـي ْ
مـع الع ْلـم ْ
صفًّ ـا َ
تغـزو َ

غوي في معجم ال ّد ْوحة التّ
اريخي للّغة العربيّة
*خبي ٌر ُل ّ
ّ
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محطات

الم ِّ
فكـر
فـي أغسـطس/آب الماضـي و َّدعـت السـاحة العرب ّيـة ُ
أهم منتقدي الرأسمالية
أحد ّ
المصري سمير أمين (ّ )2018 - 1931
العالميـة ،المثيريـن للجـدل.

سمير أمين

السيرة المضادة
32
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أم فرنسية قضى أمين طفولته في بورسعيد .حصل على شهادة الثانوية
أب مصري وثقافة ٍ
بين ثقافة ٍ
ً
حاملا شـهادة
ثـم غـادر إلـى باريـس إلكمـال الدراسـة إلـى أن عـاد إلـى مصـر
عـام  1947مـن مدرسـة فرنسـيةّ ،
الدكتوراه في االقتصاد من السوربون .انتسب إلى الحزب الشيوعي الفرنسي .عمل مستشارًا اقتصاديًا
فـي مجموعـة مـن الـدول اإلفريقيـة ،ومديرًا لمعهـد األمم المتحدة للتخطيط االقتصـادي ( )IDEPبداكار…
َّ
منظمات بحثيـة وعلمية
المؤسسـات الماليـة الدوليـة ،وشـارك فـي تأسـيس
تصـدى سـمير أميـن لخطـط
َّ
َّ
إفريقيـة مثـل المجلـس اإلفريقـي لتنميـة البحـوث االجتماعيـة واالقتصاديـة (كوديسـريا) ومنتـدى العالـم
العربي الراهن ،في مواجهة أزمة عصرنا ،نحو نظرية للثقافة ،ما
الثالث… من مؤ َّلفاته :في نقد الخطاب
ّ
التطور المتكافئ ،التراكم علـى الصعيد العالمي...
بعـد الرأسـمالية ،قانـون القيمـة والماديـة التاريخيـة،
ُّ
ُ
العربي أجري هذا اللقاء الخاص معه قبيل رحيله.
حول مستقبل الرأسمالية وقضايا راهنة ومآالت الربيع
ّ

حوار :خالد بيومي

سمير أمين:

الدول الصاعدة تح ٍّد أساسي للرأسمالية
العربي َّ
حقق أهدافه المرجوة؟
هل تعتقد أن الربيع
ّ
العربـي لـم تح ِّقـق أهدافها
 الموجـة األولـى مـن الربيـعّ
المرجـوة ،ألنها رفعت شـعارات مائعة ومطاطـة عن العدالة
ٌ
حقوق
االجتماعيـة ،فالعدالـة مثالً ليسـت إحسـاناً ،ولكنهـا
مكتسـبة ،ولكي تح ِّقق الموجـة الثانية أهدافها البد أن يرتقي
القائمـون بهـا إلى مسـتوى المطالب الشـعبية ،مثل إصالح
النظـام الضريبـي ،بحيث يكـون تصاعدياً ،وضمـان إجراء
انتخابات نزيهة ،والمسـاواة بين الرجـل والمرأة ،والبعد عن
إثـارة النعـرات الطائفية ،وترسـيخ مفهوم الوحـدة الوطنية
والممارسـة الديموقراطيـة الحقيقية ،وهذه األهداف سـوف
تتح َّقـق علـى المـدى البعيد .واألهـ ّم من ذلك تشـكيل جبهة
شـعبية ديموقراطيـة وطنية ،تحمل مشـروعا ً وطنيـا ً يقاوم
النيوليبراليـة الجديدة.
زمـن تقويم الثـورات العربيّة واإلفريقية لم يـأتِ بعد؛ وذلك
ألن الحركـة التـي بـدأت منذ بضع سـنوات فقط لـم تح ِّقق
إلـى اآلن أهدافها ،وبالتالي يحتمل أن األسـباب نفسـها التي
أدَّت إلـى االنتفاضـة ،والتي ال تزال دون إجابة سـوف تؤدِّي
إلى مواصلـة الكفاح.

العربي؟
هل فشل الماركسيون في التنبؤ بالربيع
ّ
 نحن نشـهد اليوم بداية انتشـار موجة جديـدة من التدميرالتوسـع اإلمبريالي ،مسـتقويا ً بانهيـار النظام
الذي يسـبِّبه
ُّ
السـوفياتي واألنظمة القومية الشـعبوية فـي العالم الثالث.
العربي جـز ٌء من
وفشـل الماركسـيين فـي التنبـؤ بالربيـع
ّ
العربي الذي وقع فريسـة
الفشـل العام والسـائد فـي عالمنا
ّ
ُّ
للرأسـمالية العالميـة وتر َّتـب علـى ذلـك التحكـم بتوسـيع
األسـواق ،ونهـب المـوارد الطبيعيـة للأرض ،واالسـتغالل
المضاعـف الحتيـاط اليـد العاملـة فـي األطـراف .كمـا أن
التيـارات الماركسـية المختلفـة قبلـت الخضـوع لألهداف
االسـتراتيجية السـوفياتية ،ولـم تميِّـز بين الدفـاع عن هذه
األهـداف والسياسـة االسـتراتيجية السـوفياتية مـن جانب،
السـلطة المحلّيّـة ،بعد أن
والدخـول فـي
صراع مـع نظـم ُّ
ٍ
كانـت هـذه النظم فـي فتـرة مؤتمـر باندونج عـام 1955
تتبنَّى سياسـة وطنية شـعبية بـدون ديموقراطيـة ،ودخلت
صراع مع أشـكال االسـتعمار القديم وسـاندها االتحاد
فـي
ٍ
السوفياتي السـابق ،ولكن المشـروع الوطني الشعبي انهار
السـلطوية
بعـد وفاة جمـال عبد الناصر واستسـلمت النظم ُّ
الحاكمـة إلـى سياسـة النيوليبرالية.
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لديـك تصنيف للعالم يُغاير التصنيـف التقليدي الذي
يضم ثالثـة عوالم ..ما مالمح هـذا التصنيف؟
 لسـت مع التصنيف األيديولوجي للعالم القائم على التراتبالرأسـمالي للدول السـبع األقطاب ،فهـذا تصنيف دون رؤية
حقيقيـة لواقع ال ُمتغيِّرات في النظـام العالمي .وفي تقديري
هناك أربعـة عوالم :األول يضم الثالـوث اإلمبريالي (الواليات
المتحـدة ،أوروبا ،اليابان) ،ث ّم الثانـي ويضم :الصين والهند
والبرازيـل ،وبدرجة ما روسـيا التي يحـاول الثالوث إبقاءها
فـي التخـوم مثـل أوروبا الشـرقية .أ ّمـا الثالث فيضـم دوال ً
متوسـطة النمو في وضعها مثل :فنزويلا وماليزيا ،وجنوب
التوسـط إلى دراسـة
إفريقيـا .كمـا يمكننا االنطالق من ذلك
ُّ
وضـع العديـد من الدول األخـرى مثل :إيـران وتركيا ومصر
وغيرهـا .أ ّمـا العالم الرابع فيضـم معظـم دول الجنوب من
العربي واإلسلامي التي تقـع ضمن نطاق
إفريقيـا والعالـم
ّ
ً
الجنـوب ال ُمه َّمـش الذي يبقى مصـدرا للموارد الرأسـمالية،
ممثالً بالضـرورة لحالة «األبارتيد» على المسـتوى العالمي.
كيف ترى مستقبل الرأسمالية؟
 بحكـم التفاعالت العالمية ّتظل الدول الصاعدة هي التحدِّي
األساسـي للرأسـمالية؛ فعلـى عكس مـا ُير َّوج فـإن األزمات
االقتصادية األخيرة التي وقعت خالل الفترة ()2008 - 1980
لـم تكـ ْن أزمات ماليـة ،بل إنها أزمـة الرأسـمالية اإلمبريالية
نفسـها ،والخـروج منها البد أن يكون بالضـرورة خروجا ً من
الرأسـمالية المتأ ِّزمة ،وليس من أزمة الرأسـمالية…
ومن ناحي ٍة أخرى فإن عدم االسـتقرار المفـرط في اللحظة الراهنة
مـردّه انهيـار الثنائيـة القطبيـة «للحـرب البـاردة» ،سـواء في ما
يتعلَّـق بالبعـد االقتصادي المشـتبك مـع ثورة علميـة وتكنولوجية
صاخبـة ،أو فيمـا ينتـج عـن ذلك مـن أزمـات عميقـة متتالية في
نظـام التراكـم ،وهـذا مـن الناحيـة السياسـية يكـون لـه َر ّد فعل
يتجسـد في مظاهـر العنف والفوضـى وتفكيك أو تأكيـد الهو ّيات
َّ
ً
اإلثنية والدينيـة خصوصا…
االنطلاق مـن رؤيـة أيديولوجية فـي التحليـل ..أال
يضعـف فاعليـة النتائج وشـموليتها؟
متمسك بالماركسية العلمية التي ُت ِّ
شكل منظومة فكرية،
 أناّ
ً
ً
وليسـت أيديولوجيـة .قدَّمـت نقدا جذريـا للرأسـمالية إ ّبان
ظهورها في القرن التاسـع عشـر كظاهرة جديدة ،في إطار
الرأسـمالية نفسـها ،أي ترجمـة العام إلى خـاص ،والمج َّرد
إلـى ملموس في مرحلـة ُمعيَّنة من تط ُّور الرأسـمالية ،وهذا
ّ
شـك أن االقتصاد المعولـم قد تميَّز
مجهـود ال حـدود لـه .ال
ً
فعلا بمعدَّالت نمو متفاوتة السـرعة.
ونحن نتسـاءل :إذا كان ذلك جديداً؟ ألم ُت ِّ
شـكل طريقة النمو
34
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المتفـاوت هذه قاعدة تاريخية للرأسـمالية؟ على أن فترة ما
بعـد الحرب قد مثَّلت فعالً فترة اسـتثنائية مـن هذه الزاوية؛
ُّ
وتدخالت الدولة «دولة
وذلـك ألن العالقات االجتماعية آنـذاك
الرفاهيـة ،الدولـة السـوفياتية ،والدولـة القوميـة في عصر
باندونـج» قامت بـدور فاعل في االسـتجابة لمتطلَّبات النمو
وتحديـث القوى اإلنتاجيـة .فهناك جوانب عديـدة من األزمة
عاصر تدل علـى أننا نعاني من أزمة
التي يعيشـها العالم ال ُم ِ
ً
ً
حضـارة ،وأن الرأسـمالية أصبحـت نظامـا باليـا غير قادر
يتوجب
على االسـتجابة لتحدّيات ومشـاكل اإلنماء ،وبالتالي
َّ
تجاوزه وعلـى الحركات االجتماعية أن تقـوم بهذه ال ُمه َّمة.
أ ّمـا الليبراليـة المعولمة فقد أثبتت األزمـة الحالية أنها تجلي
لطابع الرأسمالية المترهلة.
ما هو بديل الرأسمالية الذي تطرحه؟
 إن االرتبـاط بالفكـر الماركسـي ال يعطـي المـرء «كـرةبلوريـة» تقدِّم تنبـؤات َّ
مؤكدة عن المسـتقبل ،كما ال تعطينا
النظر ّيـة الصحيحـة التـي ِّ
تمكننا من رسـم اسـتراتيجيات
ف َّعالـة وأكيدة عن المسـتقبل ..فهـذا الفكر يعطينـا األدوات
التحليليـة التـي تفـوق جميـع األدوات األخـرى .لقـد علَّمنا
الصراعات،
ماركـس أن مسـارات التاريـخ ترسـمها نتائـج ِّ
ّ
فالتاريـخ ال ُي ْكتَـب قبـل حدوثه .كذلـك علَّمنـا أن َحل أعنف

التناقضـات يكون إ ّما من خالل
تجاوز النظـام االجتماعي الذي
عفا عليـه الزمن ،وإ ّما بالتدمير
الذاتي لهـذا المجتمع ..واليوم،
أكثـر مـن أي وقـتٍ مضـى،
ينحصر البديل بين االشـتراكية
أو البربريـة .واليـوم تظهـر
بوضـوح حقيقـة الرأسـمالية
كمرحلـ ٍة عابرة فـي التاريخ…
وهناك من األسـباب مـا يدفعنا
لتو ُّقع أن شعوب آسيا وإفريقيا
وأميـركا الالتينيـة سـتحمل
الرسـالة وتصل عبر ما أسـميه
«الموجـة الثانيـة لصحـوة
الجنـوب» إلى وضـع َح ٍّد للريع
اإلمبريالـي .كذلـك هنـاك مـن
األسـاب مـا يجعلنـا نتو َّقع أن
شـعوب الشـمال -وهي ليست
بالطبيعة شريرة -عندما تحرم
من المزايا التـي يو ِّفرها الربيع
اإلمبريالـي الـذي يدفعها حتى
اآلن للقبول بشـروط الخضوع
َّ
سـتتمكن
لسـيادة اإلمبريالية،
مـن تنظيـم نفسـها فـي كت ٍل
تاريخيـة بديلـة فـي إطـار
المنظـور االشـتراكي .وقـد
تبـدو السـلطات االحتكاريـة
التـي تحكمهـم اآلن قو ّيـةّ ،إل
أنهـا ليسـت بالضـرورة ثابتة
مستق ّر ة .
ِّ
وسـيقول ال ُمتشـككون إننـا
أبعـد مـا نكـون عن البـدء في
هـذا الطريـق ،فلم تظهـر بعد
جبهـات معادية لالحتكارات أو
اإلمبرياليـة فـي الشـمال ،كما
ال نـرى القوى السياسـية التي
ُتعبِّـر عـن مصالـح الطبقـات
الشـعبية قـادرة علـى إزاحـة
القوى المسـيطرة في الجنوب.
وبصفـ ٍة عا ّمـة نجـد حـركات
االحتجاج والنضال في الشـمال
والجنـوب ُمفتَّتة وتتخذ مواقف

السـلطات
الدفـاع ،وبالتالـي فالمبـادرة ما زالـت في أيدي ُّ
ّ
تحتـل وحدها واجهة المسـرح في الشـمال
الحاكمـة التـي
والجنـوب .ولكـن تفـاؤل اإلرادة كما يقول غرامشـي ،يقوم
علـى إمـكان تجاوز هـذه المراحـل األولية مـن المواجهة…
بحكم التفاعالت
ّ
تظل
العالمية
الدول الصاعدة
التحدي
هي
ِّ
األساسي
للرأسمالية؛ فعلى
عكس ما يُر َّوج فإن
األزمات االقتصادية
األخيرة التي وقعت
خالل الفترة
()2008 - 1980
تكن أزمات
لم
ْ
مالية ،بل إنها
أزمة الرأسمالية
اإلمبريالية نفسها،
والخروج منها
البد أن يكون
بالضرورة خروجًا
من الرأسمالية
المتأزِّمة ،وليس
من أزمة الرأسمالية

كيف تنظر إلى الفكر القومي حالياً؟
 ال يمكـن القضـاء على فكـرة القومية ،ونحـن بحاجة إلىإعـادة تكريس مفهـوم القومية .إن إشـكالية تحديد مك ِّونات
مـا يمكـن أن نطلق عليه اسـم «القومية» وتعريفهـا الدقيق،
وتمييزها عن أشـكا ٍل أخرى من ظاهرة «الجماعة» ،وبالتالي
إشـكالية وجود أو غياب مثل هـذه الظاهرة هنا أو هناك عبر
التاريـخ ..هي إشـكالية ُمع َّقـدة أكثر مما يتصـ َّور القوميون
أنفسـهم .فالوقائـع «الظاهـرة» ال تثبـت بـأن هنـاك قومية
عربيّـة واحدة ُو ِجـدت عبر التاريـخ ،وال أن هنـاك «قوميات
ُق ْط ِر ّية» هي األخرى ك َّرسـت وجودها عبـر التاريخ .فالجمع
بيـن الظاهرتيـن ،والتقـدُّم والتراجع لمختلف أشـكال واقع
الجماعـة ،هـو احتمال أكثـر واقعية .ومـن َثـ َّم فمقولة «إن
القوميـة العربيّـة أمـ ٌر ثابت متواصـل عبر تاريخ الشـعوب
الناطقـة بالعربيّة» هي مقولة ذات طابـع أيديولوجي بحت.
وينتمـي هـذا النـوع من المقـوالت إلى مـا أسـميته «النظرة
الثقافو ّيـة» للمجتمـع والتاريـخ .وأقصـد بهـا نظـرة تبحث
تظـل تحكم مسـيرة التاريـخ ،وبحيث يتَّسـم ّ
ّ
كل
عـن ثوابت
خاصة به ،مختلفة ع ّما هي عليه عند الشـعوب
ة
بسـم
شـعب
ٍ
ّ
األخرى.
وينفـي هـذا المنهج من األصل احتمال فعل قاسـم مشـترك
ُيتيـح الحديـث عن تاريخ اإلنسـانية بشـك ٍل عـام .فالمنهج
َّ
مشـكل من مسـيرات
الثقافـوي ينظـر إلى التاريخ على أنه
ّ
خاصـة بالرغم من احتمـال تفاعلها.
تبقى
موازيـة
ّ
ولقـد أنكـرت صالحيـة هـذا المنهج بقولـي :إن مثـل هذه
الثوابـت ال وجـود لهـا فـي التاريخ ،بـل إن ظواهـر الحياة
االجتماعيـة عند جميع الشـعوب خضعت للتغييـر ،بما فيها
تلـك الظواهـر التـي تبدو ثابتـة بسـبب طابعهـا ال ُمقدَّس،
وأقصـد بالطبـع العقائـد الدينيـة .فالبحـث عـن صحيـح
اإلسلام ،أو «صحيـح المسـيحية» ،هو بحـث ذو طابع غير
علمـي ،أ ّمـا البحـث العلمـي فهو ذلـك البحث الـذي يدرس
ذلك المجتمع اإلسلامي أو المسـيحي الملموس ،ويسعى إلى
كشـف األسـباب التي أنتجـت فهما ً ُمعيَّنـا ً للعقيـدة الدينية
نفسـها وتمفصلـه مع الظـروف المرحلية الملموسـة ،حيث
يتناول القوميون إشـكالية «القوميـة» تناوال ً ثقافو ّيا ً ذا طابع
مطلـق على نمط تناول اإلسلاميين لإلسلام .فليـس غريبا ً
إذن أن مـن تب َّقى مـن القوميين بعد هزيمتهم السياسـية قد
وحد.
مالوا إلى االندماج مع اإلسلاميين في تكتل سياسـي ُم َّ
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َّ
الم ِّ
نُ ِّ
فكـر واالقتصـادي المصري الراحل سـمير أمين سـاهم فيها
مؤخـرا ن
ظ َمـت بالربـاط
ٌ
ـدوات أكاديميـة لتكريـم ُ
ٍ
ـنوات طويلـة فـي مسـاره األكاديمـي والسياسـي .مـن
رجـال اقتصـاد وأسـاتذة قانـون بعضهـم رافـق الراحـل لس
بين محاور النقاش التي تناولتها هاته اللقاءات نظريّاته الشهيرة حول االقتصاد الرأسمالي والهامش ،ورؤيته
للقومية وللربيع العربي ،وللتنمية في إفريقيا وأميركا الالتينية والعولمة ..ندوات كانت روح الوفاء إلرث سمير
أميـن حاضـرة خاللها بقوة.

مسار سمير أمين

تكريم خاص في المغرب
الرباط :محمد مستعد
تحـت عنـوان« :أحـد كبـار العلمـاء
فـي الزمـن المعاصـر»َّ ،
نظـم مركز
الدراسـات واألبحـاث فـي العلـوم
االجتماعيـة التابـع لجامعـة محمـد
الخامـس بالربـاط ،أكبـر الجامعات
المغربيـة ،نـدوة تكريميـة لل ُم ِّ
فكـر
واالقتصـادي المصري الراحل سـمير
أمين .ووسـط حضو ٍر كبير ،قدَّم فتح
الله ولعلـو الباحث االقتصادي ووزير
الماليـة المغربـي السـابق شـهادة
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حـول العالقـة التـي جمعتهمـا على
المسـتويين األكاديمـي والسياسـي،
حيـث ذكـر بـأن سـمير أميـن عرف
جيّـدا ً كلّيّـة الحقـوق بالربـاط
وخاصـة كلّيّة
وأسـاتذتها وطالبهـا،
ّ
االقتصـاد ،وكانـت لـه عالقـات بعدد
مـن األسـاتذة واالقتصاديين مثل عبد
اللـه سـاعف ،والراحـل عزيـز بالل،
َّ
ويتذكـر ولعلو أنـه عندما
وغيرهمـا.
كان يـدرس فـي نهايـة السـتينيات
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فـي باريـس ،كان يتردَّد علـى مكتبة
«ماسـبيرو» الشـهيرة فـي المدينـة،
ومـن بيـن الكتـب المعروضـة فيها،
كتـب ل ُمؤلِّفيـن عربيين
كانـت هنـاك
ٌ
اثنيـن تثيـر فخـر الطلبـة آنـذاك
وهمـا :ال ُمـؤ ِّرخ المغربـي عبـد اللـه
العروي باعتباره «ابـن حركة التح ُّرر
الوطني» ،وسـمير أميـن الذي كان قد
قـدَّم دراسـة تحت إشـراف األسـتاذ
فرانسـوا ماسـبيرو بعنـوان «التراكم
على الصعيـد العالمي» .كما اسـتعاد
ولعلـو ،في شـهادته ،أول لقاء جمعه
بـه فـي الجزائـر العاصمـة برفقـة
االقتصـادي الفرنسـي جـان مـاري
تخصـص فـي قضايـا
شـوفالييه ال ُم ِّ
النفـط بمناسـبة ندوة حـول «نظرية
الثنائيـة في االقتصـاد» .وهي نظرية
كان سـمير أميـن ينتقدهـا بقوة ،ألنه
كان يعتبـر أن هنـاك صراعـا ً بيـن
الهامش والمركـز .وكان مدافعا ً كبيرا ً
عن هـذا الهامـش ،ويـرى أن األممية
الرأسـمالية محكوم عليها باالنقراض
بسـبب تناقضاتها.
ِّ
ُ
كمـا تحـدَّث ولعلـو عن نـدوة نظ َمت

بالمغرب عام  1979بمشـاركة سمير
أميـن ،وعـن لقـاءات أخـرى ،كالتي
جمعتهما في المكسـيك بمناسبة ندوة
لالقتصاديين المعارضين لإلمبريالية،
عرفـت نقاشـات قو ّية مـع ال ُم ِّ
فكرين
المنحدريـن من أميـركا الالتينية .وقد
برز خاللها سـمير أميـن بأطروحاته.
وفي ختام شـهادته خلص ولعلو :أنه
مـع مـرور الوقـت تبيَّـن من مسـار
الراحل أن الجميع يتغيَّر ،لكن سـمير
أميـن ال يتغيَّـر ،وهي مسـألة ُيحت َرم
عليهـا ،وأن االهتمـام بالتفاوتات على
الصعيـد العالمـي ،هـو ،فـي العمق،
بمثابـة تحيـة لفكر سـمير أمين.
مـن جهتـه ،ذكـر عبـد الله سـاعف
رئيـس مركـز الدراسـات واألبحـاث
فـي العلـوم االجتماعيـة بـأن الراحل
كان قـد انخـرط فـي عِـدّة أنشـطة
َّ
نظمتهـا جامعـة محمـد الخامـس
بالربـاط .وآخرهـا كان بمناسـبة
محاضـرة ألقاهـا بعد مرور سـنتين
على أحـداث الربيع العربـي وصدور
كتاب له حول هـذا الموضوع .واعتبر
أنـه منذ نهاية السـبعينيات إلى نهاية
ٌ
تعاطف مع
التسـعينيات ،كان هنـاك
فكـر سـمير أميـن داخـل األوسـاط
األكاديميـة ،لكن مع بعض التمايزات،
بحيـث كان هنـاك مـن يأخذ مسـافة
نقديـة من فكـره بشـك ٍل كان يعكس
تعدُّديـة الفضـاء الفكـري بالمغرب.
ِّ
َّ
تشـكل
وأكـد علـى أن كتاباتـه كانت
أحداثـا ً كبيـرة آنذاك ،وأنـه صار ،في
المرحلـة األخيـرة من حياته ،نشـيطا ً
داخـل المنتـدى االجتماعـي العالمي.
بـدوره ،تحدَّث أسـتاذ القانـون العام
علـي كريمي عـن تجربته مع سـمير
أميـن ،الـذي كان عضـوا ً مشـرفا ً
علـى أطروحـة لـه للدكتـوراه حـول
«النظـام القانونـي النتقـال رؤوس
األمـوال بيـن الـدول العربيّـة» ،حيث
يشـهد بأنه سـاعده كثيرا ً بمالحظاته
ونقاشـاته .وقـال كريمي بـأن كتاب

سـمير أميـن الشـهير «التبـادل غير
المتكافئ» كان أساسـيا ً في النقاشات
األكاديميـة حـول الرأسـمالية فـي
بدايـة الثمانينيـات .وأنـه انتبـه إلى
األه ِّميّـة التي كان يوليها سـمير أمين
لالقتصاد السياسـي للوحدة العربيّة،
ِّ
موضحا ً أنه «لم يك ْن اشـتراكيا ً فقط،
بـل كان قوميا ً وعروبيا ً حتى النخاع».
لكـن بعـض الحاضرين الحظـوا أنه
خلال الفتـرات األخيـرة مـن حياته،
ابتعد عـن القضايـا العربيّة وانغمس
فـي العالمية ،وفـي «المجلس الدولي
للمنتـدى العالمي» بدعم من فنزويال،
بحيـث أصبـح يبلـور فكـرة «مغرب
مشـرق» عوض فكـرة العالم العربي.
وفي السياق نفسـه ،كشفت شهادات
أخـرى عـن الجهود التـي كان يبذلها
لتعلُّـم اللُّغـة العربيّـة وإتقانهـا،
وكيـف أنه تعـ َّرب في الكتابة بشـك ٍل
تدريجي .ويشـهد فتـح الله ولعلو أنه
شـهد خالل آخـر لقاء له مـع الراحل
في التسـعينيات ،بعـد انهيار االتحاد
السـوفياتي ،كيف أن سمير أمين تكلَّم
مـرة باللُّغـة العربيّة.
أل ّول ّ
أ ّما الحقوقـي عبد القادر أزريع فأعاد
إلى األذهـان التزام جيله بقراءة كتاب
«التبـادل غيـر المتكافئ» فـي خاليا
ُم َّ
نظمـة « 23مارس» في الثمانينيات.
وكيـف أن سـمير أميـن كان حاضرا ً
بقوة خالل مرحلة التكوين األكاديمي
فـي علـم االجتمـاع بالمغـرب ،مـن
خلال مشـاركته فـي العديـد مـن
َّ
ويتذكـر أزريع
المنتديـات الفكر ّيـة.
أنـه كان حاضرا ً إلى جانبه في 2001
بمناسـبة أ ّول منتدى اجتماعي عالمي
فـي «بورتو أليغـري» فـي البرازيل،
حيـث كان أمين هـو «القائد الفكري»
لميثـاق بورتـو أليغـري ،وكان يـرى
أن البرازيل ،برئيسـها لوال دا سـيلفا،
آنـذاك ،هـي بمثابة النمـوذج للنهضة
ا ل ُممكنة .

ولـد سـمير أمين فـي القاهـرة في
 .1931وحصـل علـى الدكتـوراه
فـي االقتصـاد فـي السـوربون.
تـرك العديـد مـن ال ُمؤلَّفـات ،مـن
بينهـا« :فشـل التنمية فـي إفريقيا
والعالـم الثالـث»« ،من الرأسـمالية
إلـى الحضـارة .االنتقـال الطويل»،
«مذكراتـي» ..وهـو حاصـل علـى
الحـ ّر في
جائـزة ابـن رشـد للفكر ُ
 .2009بعـد اسـتقراره فـي داكار،
أولـى سـمير أميـن أه ِّميّـة كبيـرة
للتنميـة في إفريقيـا وللعالم الثالث
عموماً ،وأ َع ّد سـتة برامج اقتصادية
لـدول إفريقيـة ،إلى جانـب إعداده
لميثـاق الحـوض المتوسـطي فـي
مجال التنميـة والتعـاون الجهوي،
كما سـاهم في تأطير البحث العلمي
مؤسسـي
فـي القـارة ،وكان مـن ِّ
«مجلـس تنميـة البحث فـي العلوم
االجتماعيـة في إفريقيـا» ،كما كان
مؤسسـي المنتـدى االجتماعي
أحد ِّ
العالمـي الـذي يضـ ّم تحالفـا ً
لهيئات المجتمـع المدني والنقابات
واألحـزاب المناهضـة للعولمة .وقد
تأسـس لل َر ّد على أحـد تجليات هذه
َّ
األخيـرة ،وهو المنتـدى االقتصادي
الشـهير في دافوس الخاص برجال
األعمال ،بحيث يـرى ال ُم ِّ
فكر الراحل
فـي كتابـه «تراكـم الثـروات علـى
الصعيـد العالمـي» أن «التخلُّـف
ليـس ُّ
تأخـرا ً فـي التنميـة ،ولكنـه
للتوسـع الرأسـمالي» .وقد
نتيجـة
ُّ
عمـل سـمير أميـن داخـل المنتدى
االجتماعـي علـى تفعيـل نظر ّياتـه
تلـك ،وعلـى إذكاء روح االسـتقالل
التـي أطلقهـا مؤتمـر باندونـغ في
 1955فـي دول الجنـوب.
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لم أشاطر أبدًا وجهة نظر أولئك الذين كانوا يقومون بتصفية كتاباته ومواقفه بإصدار أحكام ُمتس ِّرعة،
بنـوع من الغطرسـة األكاديميـة ،وبثق ٍة في النفس مبالغ فيهـا ،بحيث يعتبرون
غالبـا مـا يتـم التعبيـر عنهـا
ٍ
أن سمير أمين ربَّما «تُو ّفي وهو ملتزم َ
بخ ِّ
طه» أكثر من الالزم ،وأن أدوات قراءته للواقع الراهن ربَّما صارت
متجـاوزة ،وأن العالـم قـد يكـون تغ َّيـر كثيـرًا بـدون أن يتغ َّيـر هـو معـه .إن الموضوعيـة تقتضـي القـول إن
طـور فكـرًا صارمـا ،ح ّيـا ،ولـه قـدرة علـى التفاعـل ،فكـرًا يقظـا ،يتأقلـم مـع األوضـاع ...لقـد بدا لي
سـمير أميـن َّ
ـن يتم َّيـز بكثيـرٍ مـن الغطرسـة عندمـا يعتبـر أن بعـض نظريّاتـه تلـك قـد عفـا عليهـا الزمـن،
دائمـا أن هنـاك َم ْ
وأصبحـت تنتمـي إلـى الماضـي ،وغيـر قـادرة على التعبير عـن الحاضر.

في رحيل سمير أمين
عبد الله ساعف
أحسسـت بوفـاة سـمير أميـن بعد ظهـر يوم  12أغسـطس/
شـخص قريـب مني كنـت أدرك أنه حاضر
آب  2018كغيـاب
ٍ
معي بقوة سـواء على مسـتوى الروابـط اإلنسـانية ،أو األبعاد
السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعية والثقافيّـة .لقد كان قريبا ً
دائمـا ً بالنسـبة لما يجـري من أحـداث ووقائع ،وكذا بالنسـبة
للقضايـا الجوهريـة .وحتى عندما كان سـمير أميـن يوجد في
ركـن بعيـد مـن أركان العالـم ،فإنـه لم يكـنْ ،فـي الحقيقة،
بعيـدا ً عنـي ،ألنـه يكـون فـي حالـة تفكيـر مسـتم ّر ،ودائـم
العمـل والحركة في الوقت نفسـه ،ومشـغول جـدّا ً بالعديد من
المشـاريع ،ولكنـه يتميَّز دائما ً بر ّد فعله السـريع .سـمير أمين
اشـتراكي حتـى النخـاع ،ال يتنـازل ،ماركسـي راديكالـي إلى
النهايـة .وقـد عـ َّود الكثيرين م َّمـن اهتمـوا بكتاباتـه على أنه
ذلـك الكاشـف للحقائق المتشـابكة والـذي ال يتو َّقـف أبدا ً عن
الرغبـة فـي التقاط معنى األشـياء في ّ
ظـل عالم دائـم التغ ُّير،
وكـذا عـن االنخـراط ،بشـك ٍل كامل ،فيمـا يتر َّتب عـن ذلك من
عواقـب .لهذا ،كان مـن الطبيعي أن ِّ
تؤثر وفاته ،بشـك ٍل عميق،
فـي جز ٍء كبيـر مـن المناضليـن والجامعيين من أبنـاء جيلي.
لـم أعد ألتقـي بصديقي سـمير ،الذي ُتو ِّفـي َّ
مؤخـرا ً بالوتيرة
نفسـها التي كنّا نلتقي بها في الثمانينيات والتسـعينيات عندما
كان يشـارك ،خلال تنقالته بين باريـس وداكار ،ثـ ّم القاهرة
فـي وقتٍ الحق ،فـي الحلقات الدراسـية والنـدوات ،وحتى في
خاصة
اللجان المشـرفة على أطروحات بالجامعـات المغربيةّ ،
فـي الربـاط والـدار البيضاء .لـم تعد اليـوم األجـواء الفكرية
كمـا كانـت آنذاك ،كما أن انتشـار أفـكاره ،وتأثيرهـا ،وطبيعة
وشسـاعة شـبكات معارفه ،وصداقة أتباعه تغيَّـرت بالمقارنة
مـع الفترة السـابقة .آخر نقاش مباشـر ومطـ َّول جمعني معه
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كان فـي  2014بمناسـبة آخـر لقـاء عقدتـه الجمعيـة العا ّمة
«لمجلـس تنميـة البحث فـي العلـوم االجتماعية فـي إفريقيا»
( ،)CODESRIAوذلـك بمناسـبة جلسـة نقـاش موضوعهـا
«مسـتقبل إفريقيـا» .وأذكـر أنـه قال لـي عند نهاية الجلسـة:
«كان نقاشـا ً جيّـدا ً جدّاً ،أليـس كذلك؟» .كان يبـدو راضيا ً عن
األبحـاث الثالثة الممتـازة التي ت ّم تقديمها ،وعـن النقاش الذي
أعقبهـا .وكنـت متفقـا ً تمامـا ً معـه .وقـد علَّقنـا مطـوالً ،بعد
اسـتراحة الشـاي ،على مختلف المداخالت ال ُمقدَّمة .وفيما بعد،
خفـي ،وعن ُبعد ،حيـث كنّا نتبادل
التقيته ،ولكن بشـك ٍل شـبه
ّ
التحية بسـرعة خلال المنتديـات االجتماعيـة العالمية األخيرة
التـي حضرهـا (فـي داكار فـي  ،2011وتونـس فـي ،2013
و .)2015كنـت كعضـ ٍو فـي الكتابـة الوطنية لهـذا المنتدى،
أحـس بأنـه كان يم ّر مـرور الكرام فـي تلك اللقـاءات األخيرة.
ّ
ً
ّ
ْ
ولكـن ،خالل تلـك الفترة أيضـا ،لم يكـن من الممكـن أل ُيثير
اهتمامنـا إلـى ندائه من أجل بناء «أممية اشـتراكية خامسـة»،
وإلـى «قمـة للشـعوب» كان اشـتغل عليهـا إ ّبـان فتـرة حكم
الرئيـس الفنزويلي السـابق هوغو تشـافيز ،ث ّم إلى مسـاهمته
فـي إعـادة بناء الحزب الشـيوعي المصـري ...لكن مـا أثارني
هـو قـوة وضراوة دفاعـه عن التحـ ُّوالت التي عرفتهـا األوضاع
فـي مصـر بعد الربيـع العربي ،وتقييمه السـلبي لهـذا األخير،
السـلطة ،ونضاله
وقراءتـه النقديـة لوصول «اإلسلاميين» إلى ُّ
الـدؤوب ضـد «الظالميـة» ،وهـو نضال لـم يك ْن وليـد األمس،
بـل كان منخرطا ً فيه بشـك ٍل َّ
موثـق ومنهجي.
لـم يكـ ْن اهتمامي بأفكار سـمير أمين وليد الصدفـة .فقد كنت
أناضـل داخل تيار سياسـي يسـاري كان قد جعل من المسـار
السياسـي واأليديولوجـي والعلمي لهذا الرجل مصـدرا ً مركزيا ً

لإللهـام ،فسـواء في الحياة الحزبية اليسـارية بالمغرب ،أو في
مناطـق أخـرى عديدة من العالم ،بـدءا ً من اليسـار الراديكالي
المؤسسـاتي ،وإلى مختلـف التيـارات المناهضة
إلـى اليسـار
َّ
ً
للعولمـة ،مـرورا باليسـارات التـي يصعب تصنيفهـا ،لم يك ْن
أحـد يتـردَّد في اإلحالـة عليـه ،وفي اعتبـاره مرجعـا ً رغم أن
العديد من بين هؤالء لم يكونوا يشـاطرون معارضته الشـديدة
لالتحـاد السـوفياتي ،وتح ُّمسـه للماويـة ،ودفاعـه الثابت عن
الخميـر الحمر ،ومناهضتـه للعولمة...
في الجامعة المغربية
عندمـا التحقت بكلّيّة العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
بجامعـة محمـد الخامـس بالربـاط ،فـي النصـف األول مـن
السـبعينيات ،كأسـتاذ مسـاعد شـاب ،أدركـت علـى الفور أن
إحالة زمالئي باسـتمرار على أفكار ،ونصـوص ،وعناوين كتب
سـمير أمين التي قرؤوها أو تص َّفحوهـا فقط ،كان يعتبر أرقى
مـا ينبغـي أن يعرفـه أي أسـتاذ اقتصـاد يحتـرم نفسـه .في
تلـك الفتـرة ،لـم يك ْن مـن الممكن للمـرء أن يكـون اقتصادياً،
بالخصـوص ،دون أن يعتمـد علـى كتاباته ،ودون أن يسـتلهم
رؤيتـه لألحداث الجارية عبر جميـع أنحاء العالم .كانت كتاباته
تتجـاوز العلـوم االقتصاديـة الصرفـة لتشـمل جميـع العلوم
االجتماعيـة .أول لقاء جمعني به كان بمناسـبة ندوة كبرى في
الجامعـة التي كنت أعمـل بهاُ ،ن ِّظ َمت حول موضـوع االنتقال.
وكان األمـر يتعلَّق خاللها باإلجابة عن السـؤال ال ُمتجدِّد التالي:
كيـف يمكـن التط ُّور مع تفكيـك وبناء ّ
كل االنتقـاالت المعقولة
(اإلبسـتيمولوجية ،والتاريخية ،والسوسيولوجية ،واالقتصادية،
والبيئيـة ،واالنتقال إلى االشـتراكية ،وإلى التنميـة .)...لم يك ْن
األمـر يتعلَّق بعد بالمعنى الذي ،غالباً ،ما يتم اسـتخدامه اليوم،
ً
ورقة
أال وهـو« :االنتقال الديموقراطـي» .وكنت قد قدَّمت يومئذ
حول «الفكرة االشـتراكية عند االقتصادييـن المغاربة» .فبدا لي
أنـه أُعجـب بها ،وهو مـا جعلنا نقترب من بعضنـا البعض منذ
ذلـك التاريخ .وفي أوائل الثمانينيـات ،كنت ضمن مجموعة من
الباحثيـن ،ال ُمتم ِّرسـين أو ال ُمبتدئيـن ،الذين أطلقـوا «أبحاث»،
متخصصة فـي العلوم االجتماعيـة .ولَ ّ
عل
وهـي مجلـة مغربية
ِّ
ّ
مـن دواعي فخر هذه المجلة أنها نشـرت سلسـلة من المقاالت
لسـمير أمين في مجموعـة من أعدادها .كان سـمير أمين يعود
مـكان ما
أحيان أخـرى ،من
أحيانـا ً مـن بلـ ٍد في آسـيا ،وفـي
ٍ
ٍ
فـي إفريقيـا أو أميركا الالتينيـة تح َّققت وتك َّرسـت فيه بعض
اآلمـال بنجـاح أو بفشـل .وكانـت خيبـات األمل كثيـرةّ ،إل أن
ً
قليلا ما كان
األمـل كان دائمـا ً حاضـراً .وخالل تلـك المرحلة،
يتو َّقـف بالمغـرب دون أن تتـاح لـي فرصـة لقائـه ،وألعيـش
معـه ،في أجـواء ثقافيّـة واحتفالية مكثَّفة ومتواصلة ،مشـاهد
سياسـية تحكـي ع ّمـا كان يحدث فـي العالم .خلال لقاءاتنا،

لبلـدان شـهيرة برمزيتها آنـذاك ،مثل
كان يعـود مـن زياراته
ٍ
الصيـن والهند والكامبـودج ،ومناطق بأميـركا الالتينية ،يعود
بحكايات وقصص عن سـفريات ،ولقاءات سياسـية ،ونقاشات
مـع قـادة أو مث َّقفيـن ،وكـذا بانطباعاته ،وتقييمه للسياسـات
االقتصاديـة واالجتماعية ال ُمتَّبعة في تلك الـدول .وما زالت تلك
الشـهادات التي كان يحملها من نقاشـاته مع القادة الصينيين
حـول مرحلـة ما بعـد الوفاة المباشـرة لمـاو تسـي تونغ ،أو
مـن قلـب العالم الثالـث في الهنـد ،أو من الكامبـودج ...يتردَّد
أذنـي .لقـد كنت أعرف بشـك ٍل مباشـر ،سـمير،
صداهـا فـي
ّ
َّ
الرجـل ،ال ُمثقف ،السياسـي ،ولهذا لم أشـعر بأي حاجة ألبحث
عـن معلومات حـول شـخصيته ،وحياتـه ،ومسـاره .لقد كان
التواصـل الفكـري معه قويـا ً ِّ
ومؤثـرا ً إلى درجة أننا ال نشـعر
بـأي حاجة إلى جمع معلومات عن مسـاره الشـخصي .ما كان
َّ
شـكل تحليالً دائمـا ً للحظـات المتتالية التي
يقوله باسـتمرار
كانت تعيشـها سـاحة العولمة الواسـعة بشـك ٍل حماسي ،إلى
درجـة أنه كان حماسـا ً يكتفـي بذاته وال يحتاج إلـى اآلخرين.
أسلوب حياة ووجود
كانـت الثقافـة اليسـارية فـي ذلـك الوقـت ال ُتحبِّـذ المبالغة
فـي الكشـف المتبادل عـن دواخل الـذات ،وال انتهـاك الحياة
الشـخصية .كان سـمير أكثر من مجـ َّرد أفـكار ،وأطروحات،
ومفاهيـم ،ووجهـات نظر ،لقـد كان لـه أسـلوبه ال ُمتف ِّرد في
الخاصـة .وكانت
الحيـاة والوجـود ،كان لـه عالمـه وأجـواؤه
ّ
عناصـر سـيرته الذاتيـة قـد بـدأت تتراكم ،وصارت تكشـف
لي عن مسـيرته المهنية ومسـاره الشـخصي ،وذلك بعيدا ً عن
نطاق
إطـار حواراتنـا الثنائيـة .وهـي عناصـر معروفة علـى
ٍ
واسـع اليـومُ :ولِ َد سـمير أمين مـن أم فرنسـية ،وأب مصري.
درس فـي باريـس مـن  1947إلـى  1957العلوم السياسـية
واالقتصاد ،ث ّم اشـتغل في معهد التدبير االقتصادي في مصر.
وكان عضوا ً في الحزب الشـيوعي الفرنسـي إ ّبان دراسـته في
فرنسـا ،كما شـارك في تأسيس الحزب الشـيوعي المصري...
إلـخ .وخلال إحـدى زياراتـه إلـى المغـرب ،أهداني سـمير
أميـن رواية «رجـل اسـتثنائي» للكاتب الفرنسـي جيل بيرو.
فقدَّمـت قراءة لها ُنشِ ـ َرت في مجلّة «األسـاس» المغربية .وقد
علمتَّ ،
مؤخرا ً فقط ،بالتجربة الشـيوعية لسـمير أمين .وخالل
ً
مناقشـتنا لهـذا الكتـاب ،أدركـت فعلا حقيقة مـدى االلتزام
السياسـي لسـمير أميـن ،والعالقـة القو ّيـة التـي كان يقيمها
بيـن النظر ّيـة والممارسـة .وقـد أشـرف علـى ِعدّة مشـاريع
كبـرى فـي مجـال البحث العلمـي ،وتـرأس بعـض المعاهد،
وكان مديـرا ً لمنتدى العالم الثالث .وقـد دعاني إلى العديد من
النـدوات المتباينـة األه ِّميّة فـي أوروبا (في إيطاليا ،وفرنسـا،
وبلجيكا ،وفي القاهرة خالل السـنوات األخيرة ،)..وهي ندوات
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كانـت تجمع العديـد من الباحثين العـرب واألفارقة والغربيين
حسـب المحـاور .وقد تعلَّمت خاللها الشـيء الكثيـر ،وقدَّمت
مداخالت ،وعشـت لحظات تأسيسـية ال ُتنسى على المستويين
الفكري والسياسـي.
ً
فـي تسـعينيات القرن الماضـي ،ذهبنا معا فـي رحلة رائعة
عبرنـا خاللهـا الفضاءات الشاسـعة الموجودة بيـن مدينتي
لـدي ،إلى غاية
مراكـش وأكادير ،شـرقا ً وغربـاً .رحلة تركت
ّ
يومنـا هذا ،ذكريات ال ُتنسـى ،حيـث عبرنا األوديـة والجبال
والصحـارى والواحات ،وشـواطئ تلك المنطقـة .كانت رحلة
ُم ِّ
ؤثـرة تخلَّلتهـا نقاشـات غنيّـة ومكثَّفة ال يمكن أن تسـمح
بها سـوى مثل تلـك السـفرية الطويلة .وقـد رافقتنا خاللها
ابنتـه مـن زواجه األول .وقـد الحظت إلى أي َح ٍّد كان سـمير
أميـن سـعيدا ً بحضورهـا .ولم أعرف سـوى الحقـا ً بأن تلك
الحساسـة ،وال َّذكية قـد ماتت في
البنـت ال ُمشـتعِلة بالحياة،
َّ
ظـروف يبـدو أنها كانت نتيجـة انتحار .لم أسـ َع إلى معرفة
ٍ
ً
المزيد مـن التفاصيل حول هذا الموضوع نظرا لحساسـيته،
لكـن يبدو لـي أن معانـا ًة كبيرة سـكنت ،بشـك ٍل دائم ،قلب
ً
رجلا قو ّياً ،وآلـة من المنطـق والعقالنية
سـمير أميـن .كان
النقدية ،ذا قدرة هائلة على تفكيك شـفرة النظام الرأسـمالي
حزن
ال ُمعولَـمّ ،إل أن عيونـه صـارت كثيـرا ً مـا تكشـف عن
ٍ
حزن كنـت أربطه ،عن حـ ٍّق أو خطأ،
ال يمكـن إخفـاؤه ،عـن
ٍ
بظروف وفـاة ابنته.
دوغمائية أم نظري ّة في النقد؟
علـى الصعيد الفكري ،سـبق أن أُتيحت لـي الفرصة للتأكيد
علـى ثقافته الواسـعة ،وقدراته كقـارئ من الطـراز الرفيع
نص في السـنة في
(كان يقـرأ في المتوسـط حوالـي ّ 200
جميـع المجـاالت) ،وكـذا على صرامتـه المنهجيـة الكبيرة،
40
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ومعرفتـه ،وعلمـه ،وخصالـه العلميـة التـي كانـت تتجاوز
التصنيفـات األكاديميـة التقليديـة ..كان فـي ّ
كل مـ ّرة ُيثير
إعجابـي بالنبرة التـي كان ،عبرهاُ ،يلح بقـوة ،على الحقائق
الماركسـية جـدّاً ،وبدون تـردُّد ،وتقريبا ً بدوغمائية ،حسـب
َمـ ْن ال يعرفونـه ،وبدون أدنى تنـازل لـروح العصر ،بحيث
ِّ
يؤكـد على مـا قاله ،ح ّقـاً ،ماركس ،وإنجلـز ،ولينين ،وروزا
الصراع الطبقي ،ورأس المال،
لوكسمبورغ ،،،إلخ .مثالً حول ِّ
واألُمميـة البروليتاريـة ..وكان إعجابـي به كبيـراً ،خصوصا ً
أننـي كنـت أدرك الرهافـة الكبيـرة لفكـره ،وقدرتـه علـى
مفاجـأة محاوريـه عبر إبـراز العناصر التي تميِّـز الحقائق
ال ُمتح ِّركـة للنظـام الرأسـمالي ،وهـي عناصر ال أحد سـواه
اسـتطاع رصدها وتحليلهـا .لم تك ْن الزوايـا التي ُيقارب من
خاللها هـذه الحقائق تفترض الدوغمائيـة المحضة ،ولكنها
كانـت تتطلَّـب الكثير مـن المرونـة النظر ّيـة ،والمفاهيمية
والمنهجية ،ومعرفة موسـوعية .وكمثا ٍل علـى ذلك ،الحقائق
ال ُمتعلِّقـة بـ  :التقويم الهيكلي ،األزمـة ،المديونية ،الحروب،
انحـراف اإلمبريالية ،النزعة السـوفياتية ،االقتصاد الصيني،
مناهضـة العولمة...
ً
َّ
فـي وقـتٍ الحق ،وعلـى صعيد أكثـر مهنيـة ،كنـت ُمكلفا في
الكلّيّـة التـي أشـتغل فيهـا بتدريس مـادة «نظر ّيـة العالقات
أخصصه
الدوليـة» في السـلك الثالث .وفـي الجزء الـذي كنت ِّ
خاصة لمقاربات سـمير
للمقاربات الماركسـية ،أفردت مكانة
ّ
أمين .لقد وجدت نفسـي ،بفعل حساسية أيديولوجية مشتركة،
وصداقـة شـخصية كبيـرة ،ولكـن أيضـا ً فـي إطـار واجـب
أكاديمـي ،وجدت نفسـي ،أركـز على دراسـة أعمالـه ال ُمه َّمة
في سـياق كان يتميَّـز بالتأثير الكبير لكتاباتـه في أوروبا منذ
نهاية السـتينياتَّ .
فاطلعت على ُمؤلَّفاته الكالسـيكية ،ث ّم على

العربـي ،والقضيّة الفلسـطينية،
كتبـه عن مصـر ،والمغـرب
ّ
واأل ّمـة العربيّـة ،وإفريقيـا ،وعـن النزعـة األفـرو  -آسـيوية،
وكـوت ديفـوار ،وعالم القضايا السـنغالية ،وإفريقيـا الغربية
حاصـرة ،والتّاريخ االقتصادي للكونغو ...كان سـمير أمين،
ال ُم َ
ّ
بنوع من السـهر على متابعة تط ُّور
كماركسـي مسـتقل ،يقوم ٍ
صـراع األفـكار المرتبطـة بقضيّة التحـ ُّرر في العالـم الثالث،
فـكان يرسـمها ويضـع حدودهـا باسـتمرار .وكان يحـرص
علـى التواجـد الدائـم فـي خضـم النقاشـات الدوليـة ،بحيث
كان ير ّد على أطروحات ميلتون فريدمان ،ومدرسـة شـيكاغو،
والبنـك الدولـي ،ويتبنَّى مواقف دورية بشـأن التنمية ،وأخرى
تتعلَّق بمقترحات للتنمية مثل المشـروع الشـهير لطوني بلير
حـول إفريقيـا ...وإلـى جانب هذه القـراءة لمسـتقبل النظام
الرأسـمالي ،ينبغـي أن نضيـف تحليالتـه لمختلـف القضايا،
بمـا فيهـا النزعة «اإلسلاموية» ،كمـا كان ينصت فـي الوقت
نفسـه ،إلى مدرسة فرانكفورت ،ومدرسة التنظيم ،واالتفاقيات
والمقاربـات البيئية ،،،إلخ.
«المصري األ ُممي»
لقـد كان هذا الماركسـي القادم من الجنوب ينظـر إلى النظام
كنظام مطبوع
سـمى بــ :النيوليبرالي المعولـم
اإلمبريالي ال ُم َّ
ٍ
بالتناقض بيـن البلدان اإلمبريالية والبلـدان الخاضعة للهيمنة،
وبيـن البلـدان الصناعية وغيـر الصناعية .وهكذا طـ َّور نظر ّية
في نقد االقتصاد السياسي للعولمة ،أو باألحرى نقد الرأسمالية
المعولمـة ،بحيـث قـدَّم ،مـن بيـن مـا قدَّمـه ،وصفـا ً لألزمة
البنيويـة لإلمبرياليـة الحاليـة كجز ٍء من سلسـلة مـن األزمات
الكبـرى (1840 - 1815؛ .)1918 - 1914 ،1870 - 1850
أ ّمـا المرحلـة النيوليبرالية الحالية ،فإنها تعيـش ،برأيه ،مرحلة
أفـول ،ليـس ألن الرأسـمالية توجد فـي طريقها إلـى االندثار،
ولكـن ّ
ألن شـكلها الحالـي هو في طـور االنطفـاء ،وقد يكون
ً
ً
العالـم دخل زمنـا جديـدا يفرض علـى الرأسـمالية أن تتأقلم
معـه مقابـل مراجعـات جذرية إلـى درجة تحوير هـذا النظام
بنفسـه .إن محـور االقتصـاد العالمـي اليوم ر َّبما صـار يدور
حـول االحتكارات الكبـرى في قطاعات مثـل :الطاقة ،واإلعالم،
واالتصـاالت ،واألسـلحة ...ومن هـذا المنظور ،تبدو رأسـمالية
الهامـش كرأسـمالية تابعـة .كتـاب «التراكـم علـى الصعيـد
العالمـي» ُيقدِّم نقدا ً لالقتصاد السياسـي للعولمـة ،وفيه ُيحلِّل
خاصـة المجتمعات خارج الرأسـمالية،
ال ُمؤلِّـف المجتمعـاتّ ،
َّ
ونتذكر هنا ،كيف أن
ووسـائل إنتاجها ،وتشكيالتها االجتماعية.
تعريفاته الجديدة ألنماط اإلنتاج التابعة ،والسلالية ،واآلسيوية
ِّ
ومؤثـرة ،إلى جانب فكـرة عدم الخطية النسـبية
كانـت ُمه َّمـة
لتتابـع أنمـاط اإلنتاج .لقـد فرض سـمير أمين نفسـه ك ُمفكرِّ
أساسـي للتحـ ُّرر من االسـتعمار .وهو يصف هـذا التح ُّرر بأنه

رسـمي للسـيادة الوطنية كلّهـا .وقد تميَّـزت مراحل ما
إنهـاء
ّ
بعـد االسـتقالل بفشـل التحـ ُّرر مـن االسـتعمار فـي مجـال
الليبراليـة االقتصاديـة نتيجـة هيمنـة الشـمال علـى طبيعـة
االقتصـاد العالمـي ،وفشـل األنظمة وليـدة نهاية االسـتعمار،
وإفلاس عمليـة بناء االشـتراكية .كانت المناطـق والدول التي
قـام بتحليلهـا قد اسـتطاعت الحصـول على االسـتقالل ،عبر
التحـ ُّرر مـن اإلمبرياليـةّ ،إل أنها وضعت َحدَّا ً لالسـتعمار دون
أن تسـتطيع التخلُّـص مـن اإلمبرياليـة االقتصاديـة .وانطالقا ً
مـن منظـوره الخـاص لفكـرة التحرير علـى المـدى الطويل،
كان يعتبـر أن مؤتمـر «باكو» تميَّـز بالتقاء حركات الشـعوب
ال ُمسـتع َمرة ال ُمكافِحـة من أجـل التح ُّرر الوطنـي ،مع الحركة
ال ُع َّماليـة التـي كانـت تناضـل مـن أجـل التحـ ُّرر االجتماعي،
وذلك فـي أفق الثورة الوطنيـة الديموقراطية والشـعبية .وهي
مرحلـة في طريق التح ُّرر الذي ينتج مفهوما ً للتنمية يسـتجيب
للتطلعـات الشـعبية التي تحملهـا النضاالت من أجـل التح ُّرر.
ً
نوع آخر،
وقـد فتح مؤتمر باندونغ في  1955أفقـا لعولمة من ٍ
َّ
شـكل قاعـدة كافية لتبنِّي
عولمـة متفاوض حولها .وهو حدث
ـك االرتباط بالرأسـمالية ،باعتباره نظاما ً
مقاربـة قادرة على َف ّ
أصابـه الخـرف وعفا عليـه الزمن .كان سـمير أميـن يعارض
فكـرة َف ّك االرتبـاط ويتبنَّى ،في المقابل ،فكـرة الضبط بهدف
وضع مسـتوى متـد ِّرج للتنمية المسـتقلّة ،بدال ً مـن االضطرار
إلـى التعامـل فقـط مـع بلـدان األطـراف التي ال تقوم سـوى
التوجهات التـي وضعها نظام رأسـمالي يبقى،
بالتك ُّيـف مـع
ُّ
ً
فـي جوهـره ،نظامـا غير متكافـئ .وهـو يقترح ،باألسـاس،
االبتعـاد عن الرأسـمالية ،والعمـل على بنـاء مجتمعات جديدة
لمـا بعد الرأسـمالية .فالبديـل يكمن ،برأيه ،فـي إضفاء صبغة
اجتماعيـة علـى ملكيـة االحتـكارات ،ونزع الطابـع المالي عن
تدبيـر االقتصاد ،ونزع طابع الشـمولية عن العالقـات الدولية.
فالتنمية قد ال تصير ممكنة ّإل في حاالت نادرة واسـتثنائية في
األنظمة الرأسـمالية الهامشـية ال ُمقيَّدة بالتبعيـة .واالنتقال إلى
بأي شـك ٍل مـن األشـكال ،أن ُيعيد إنتاج
االشـتراكية ال ينبغيّ ،
النموذج السـوفياتي ،وعليه أن يسـتلهم أكثـر النموذج الماوي.
مـن الصعـب أن نسـتنفد فـي ورقة الـوداع هاته مسـارا ً كان
كبيرا ً وشـمولياً .ومهما كتبنا ،فإننا لـن نتناول بما فيه الكفاية
َّ
سـنتذكر التزامه اإلنسـاني
مسـار هذا المصري األُمميّ .إل أننا
الراسـخ ،وماركسـيته المبتكرة ،ودقته المنهجية المهيبةّ ،
وكل
ذلـك كانت ُت ِّ
ؤطره أجـوا ٌء فكر ّية َغنيّـة ،و ُمفعَمة بالحياة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رئيـس مركز الدراسـات واألبحـاث في العلـوم االجتماعيـة  CERSSالتابع
لجامعـة محمـد الخامـس بالرباط ،ووزير سـابق للتعليـم بالمغرب.
النص األصلي لهذه الشهادة بالفرنسية منشور في موقع المركز:
ّ
http://cerss-ma.org
ترجمة :محمد مستعد
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ً
ً
سـانحة
فرصـة
اليـوم مـن أكثـر المعطيـات اإلعالميـة ابتـذا ًال فإنهـا مـا تـزال تُو ِّفـر للباحـث
لئـن صـارت الحـرب
َ
بشكل مختلف ،وذلك عبر طرح
لفهمها فهمًا ذا طبيعة جيوسياسية .غير أننا سننظر إلى ظاهرة الحرب
ٍ
فكرة ال تنتمي للمجال الجيوسياسي ،يعني أننا سنبحث في الحرب هناك ،في السراديب الخلفية ،حيث
َ
َّ
عمق مجتمعاتنا.
الحظ ظهور ُ تدبير جديد للعنف يطال
تتشكل حولها المواقف الثقاف ّية الكبرى ،وحيث يُ َ
نهز ِ َم ،لم يعد
إن
المن َت ِ
َ
الم َ
ص ُر ُ
نـوع الحـرب الكالسـيكية ،تلـك التـي يُعلنهـا فاعلون دوليون ،ويُعاقب فيهـا ُ
موجودًا اآلن ،فقد ح َّلت مح َّله «دولة عنف» واسـعة النطاق علينا أن نبحث في طبيعتها.

اإلرهاب من وجهة نظر فلسفية..
ً
الم ِّ
يقظة جديدة
فكرون مطالبون بأن يلهموا البشر
ُ
جوناثان دودي
ترجمة :سامية رشف الدّين

فـي تعريـف الحـرب ،يوجـد رابـط
جوهـري بيـن مفهومـي «الحـرب»
و«المـوت» فحـرب دون موتـى أو
جرحـى إنمـا هي حـرب زائفـة .نجد
هـذه الفكـرة في القـرون الوسـطى،
علـى سـبيل المثـال ،في هـذه الجملة
من قصيـدة «روالن الغاضب» لشـاعر
النهضـة فـي إيطاليـا «الريوسـت
)ّ :
«إن شن
( »L’arioste
الحرب هو وضع الجسـد فـي مغامرة
مـوت» .وللقيام بالحرب يجب أن يوجد
طرفـان متصارعـان ،وأن تتع َّرض في
الوقت نفسـه حياة ّ
كل منهما الحتمالية
المـوت والمخاطـرة بحيـاة اآلخـر.
قتلا وموتا ً
ً
لكـن الحـرب ليسـت فقط
واسـتعدادا ً للمـوت من أجـل قتل عدو
42

فحسـب ،وإنمـا هـي القتـل أو الموت
انطالقـا ً من وضعيـة أخالقية .لكن في
مجال اإلرهاب ،توجـد معايير أخالقية
ُتحـ ِّرك الفعـل وفلسـفة الفعـل لـدى
اإلرهابيينُ .يحدِّد الفيلسـوف الفرنسي
«فريديريـك غـرو» فـي كتابـه «دولة
خمس ُبنى أخالقية ُمسـتمدَة
العنف»،
َ
مـن الحـرب أال وهي «تجـاوز النفس»
و«الصمـود» و«الطاعـة» و«التضحية
بالنفـس» و«االنتحـار» .وهـذه ال ُبنـى
الخمـس يمكن مالحظتها في العمليات
اإلرهابية وفـي أصل فلسـفة اإلرهاب.
ولهـذا ،فمـن الضـروري تحليلها هنا.
ينبـع مفهـوم «تجـاوز النفـس» مـن
صلـب «إتيقـا  »éthiqueالفروسـية
ومـن ميـدان الحـروب ومـن المعارك
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بيـن أبطـال يسـعون إلـى تأكيـد
ذواتهـم .ومن َثـ َّم فإن ميثاق السـلوك
والشـرف هـو مـا ينظـم المواجهـة.
ويأسف «الريوست» على اختراع بارود
البنـادق والمدافـع واألسـلحة بعيـدة
المـدى ،ألنهـا ُتلغي الكفاءة الجسـدية
للتمـاس المباشـر بيـن المتبارزيـن.
مـن اآلن فصاعـدا ً يجب علـى الفارس
أن يفـي بالتزاماتـه اإلتيقية« :يعني أن
يقوم بواجبه .وعلى سـبيل المثال ّ
فإن
اسـم «النسـلوت» (وهو فارس من أه ّم
أتبـاع الملك آرثـر المخلصيـن) يعني
الشـخص الـذي ُيـؤدِّي واجبه».
يعـود أصـل «الصمـود» إلـى أنموذج
جندي المشـاة اإلغريقي ال ُمسـلَّح الذي
يشـارك في الدفاع عن المدينة .يمكننا

Jacob Lawrence
أن نقرأ فـي اإللياذة« :ال أنوي أن أموت
دون كفـاح ،ودون مجـد ،ودون القيام
بفعـ ٍل عظيـم يصل ذكره إلـى األجيال
القادمـة» .وهـو ثبـات فـي معـارك
شرسـة تضع في المقـام األول الكفاءة
الجسـدية والعقلية للجندي الذي يقاتل
دون كلـل ودون أن يظهر أي معاناة أو
جبن ،وهذا الثبات ُمسـتلهَم من فلسفة
الحكمـاء األخالقية في السـيطرة على
النفـس والمثابـرة ولَ ّ
عـل فـي هـذا ما
اإلرهابي ،مفهـوم القتي ِل
ُيحـ ِّول ،عنـد
ّ
إلى مفهوم َّ
الشـهيد.
ً
ُتمثِّـل «الطاعـة» شـكال مـن الثـورة
العسـكرية التـي هي نوع مـن العقلنة
والتنظيـر شـبه الرياضـي للحرب ،أي
البحـث عـن الحـرب المثاليـة .وقـد
صـارت هـذه الثـورة ممكنـة بفضـل
التقـدُّم التقنـي العسـكري (جيـوش
مختصة وأسـلحة نارية ...إلخ) .وهكذا
ظهـرت إتيقا جديـدة لمعنـى الجندي
ولمعنى الطاعة العمياء غير المشروطة
والميكانيكيـة .وأضحى الجندي مج َّرد
حلقـة في المنظومـة العسـكرية ،ولم
يعد يوجـد أي بحث عـن بطولة فردية
وشـخصية .النمـوذج البروسـي ،أو
نمـوذج االنضباطية ،هو األكثر قربا ً من
إرهـاب القـرن الحادي والعشـرين مع
الجيـوش الكبيرة والمنـاورات البارعة
والقـادرة على إضعاف حماسـة العدو
وإحباط عزيمته قبـل المعركة .إضافة
إلى ذلـك ،أضحـى التحفيـر األخالقي
هـو صاحـب الغلبـة ،بـل وأهـ ّم مـن
التقديـرات االسـتراتيجية أو من إدارة
الحـرب ،لهذا يجب جعـل الجندي ثابتا ً
ال يتراجـع وذلك بترويضه عبر تمارين
متواصلـة و ُمتكـ ِّررة .وكلمـات فولتير
فـي كتابـه «كانديـد» تسـتفيض فـي
شـرح هذا التحفيـز وهـذا الترويض:
«يجعلونـه يـدور نحـو اليميـن ،ثـ ّم
نحـو اليسـار .يرفـع هراوتـهُ .يص ِّوب
ثـ ّم يطلـقُ .يضاعف الخطى ،ثـ ّم ينال
ثالثيـن ضربة بالعصا .فـي الغد يقوم

( Jacob Lawrenceأميركا) ▲

بالتمريـن بمشـقة أ َ ّ
قـل ،وينـال فقط
عشـرين ضربـة .وفـي اليـوم الموالي
ينـال عشـر ضربـات ،ويَنظـر إليـه
زمالؤه علـى أنـه عبقري».
«التضحيـة بالنفس» ،هـي مثال أعلى
خالـد يمتد مـن الجنـدي اإلغريقي إلى
جندي الحرب العالميـة األولى ،ويعني
المـوت من أجـل قضية سـامية .وفي
هـذا النمـط مـن الحرب ،يكون سـبب
الحيـاة هـو دومـا ً سـبب المـوت في
الوقـت نفسـه .يجعلنـا «فريديريـك
غـرو» نالحـظ ،تاريخياً ،ثالثـة دوافع
للتضحيـة .أوال ً ثيمـة الوطـن الـذي

يقتضـي صراعـا ً مـن أجـل موطـن
تسـتحيل خيانتـه .ثانيـاً ،النمـوذج
المسـيحي لحرب ليسـت فقـط عادلة،
بل أيضا ً ُمقدَّسـة ،وتطالـب بها اإلرادة
اإللهيـة .وأخيـرا ً التضحيـة مـن أجل
هو ّيـة الدولـة ،وهـي تضحيـة روحية
فـي سـبيل األمة .وهـذه الفكـرة تعود
إلى أرنسـت رونون ،الـذي يصف األمة
بأنهـا «روح ومبـدأ روحي»…
يصـف «االنتحـار» فكـرة الحـرب
الشـاملة .فالغايـة مـن الحرب ليسـت
االنتصـار ،بـل القضـاء التـام علـى
العـدو وعلـى التوترات .وهكـذا يصير
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االنتصـار معادال ً للدمار المطلق إلى أن
ّ
تحط الحـرب أوزارها .إن الحروب هي
ما ميَّـز القرنيْـن األخير ْين مـن زمننا،
وصـورة ذلـك العمليـات الهجوميـة
المفرطـة فـي الحـروب التـي قادهـا
نابوليون .ومن أجل حرب شـاملة يجب
أن توجد غاية ُمطلَقة وعدو ُمطلَق دون
أي إمكانية تفـاوض :فإ ّما االنتصار أو
المـوت مهما يكـ ْن الثمـن ،ألن الحرب
الشـاملة تعنـي إ ّمـا ّ
كل شـيء وإ ّمـا
فلا .كتـب كارل سـميث فـي «نظرية
المقـاوم» ما يلـي« :ال ينتظـر المقاوم
ً
ً
رحمة.
عدالـة وال
العصـري من عـدوه
لقـد تخلَّـى عـن العدوانيـة التقليد ّيـة
للحـرب المكبوحـة وال ُمحـدَّدة ليحمل
نفسـه إلى مسـتوى عدوانيـة مختلف،
فهـي لـم َت ُعـد صـراع جيشـين ،بـل
صراع شـعبين ،ولم َت ُعد هزيمة جيش،
بـل سـحق شـعب .إن ما يهـم في هذا
الشـأن هو السـباق نحو التصعيد ،أي
نحو االسـتنفاد الكلي للموارد من أجل
االنتصار واإلبـادة التا ّمـة للعدو» :هذا
هو حـال صراعـات القرن العشـرين،
التـي -كما تحلِّلها حنـة أرندت -نتجت
عـن األيديولوجيات ،وهي تلـك األفكار
الشـمولية التـي ال تحتاج إلـى التعلُّم،
ألنهـا تعرف ّ
كل شـيء وتتجاوز الواقع
وتتقدَّمـه .يطلـق «فريديريـك غـرو»
علـى هذا النـوع من الحـروب« :حرب
الجرعـة الزائدة».
من دولة الحرب إلى دولة العنف
الفيلسـوف «فريديريـك غـرو» هو َم ْن
أطلـق على هذه العولمة لإلرهاب اسـم
«دولة العنـف» .وحاول أن يجمع تحت
هـذا المفهـوم ،والـذي ُينبِّهنـا إلى أنه
ُمؤ َّقـت ،الظواهـر البديلـة للحـرب في
عالـم اليوم .فاإلرهاب هو البعد الرمزي
لهـذا المـرور مـن دولـة الحـرب إلى
«دولـة العنف» ،لكنه ال ُي ِّ
شـكل نمطها
الوحيـد ،إ ْذ يرى «فريديريـك غرو» أنه
تجب اإلشارة إلى أن مجموعات صغيرة
44

ذات هامش مبـادرة كبير تك َّونت تحت
شـكل لوبيات (فصائل ُمسلَّحة ومافيا
وجماعات شـبه عسكرية وإرهابية) قد
ّ
محـل الجيوش
حلَّـت ،بصورة أشـمل،
الهرمية القديمة.
إذا كانـت الحـرب الكالسـيكية تجري
فـي الريـف -فـي سـاحات معـارك
ُمحدَّدة -فإن أشـكال العنـف الجديدة
تستهدف مراكز المدن الكبرى .العنف
صـار احترافيـاً ،لكـن أهدافـه ،علـى
النقيـض ،لـم َت ُعـد جنـودا ً يتقاتلـون
وفقا ً للمبادئ الكالسـيكية ،بل مدنيين
يموتـون ضحايـا ألعمـا ٍل إرهابيـة
وجهـة وجيـوش تجتـاح
وصواريـخ ُم َّ
المناطق ال ُمد َّمـرة .النقطة األخيرة هي
الخاصة
أنه كانـت للحـرب مواقيتهـا
ّ
وهـي مواقيت ُمحـدَّدة و ُم َّ
آن
نظمة في ٍ
واحـد -مثـل اإلعالن عن الحـرب ويوم
المعركة الكبرى إلخ -....وكانت تقابل
مواقيـت السلام فـي إيقـاع يسـتثني
فيـه أحدهمـا اآلخـر .إذ كان باإلمكان
مالحظـة تنـاوب بين «السلام الدائم»
و«الحـرب الشـاملة» اللذيـن كانـا
يشـهدان وتيـرة تـداول ثنائيـة .فـي
الوقـت الحاضر ،تحـدث النزاعات في
زمـن غير ُمحـدَّد من الدول الوسـيطة
وتحيـا دول حاالت االسـتعداد الدفاعي
الدائم في سلام عام يهدده باسـتمرار
الخوف وشـبح اإلرهاب .تنفجر القنبلة
ً
جاعلة
في لحظة ت ُب ُّث اإلرهـاب و ُتؤبِّده
حتـى الفـارق بيـن الحـرب والسلام
ُينْسـى .لقـد تـزاوج اإلرهـاب الدائـم
مـن السلام الدائـم وهيمـن عليـه .لم
َت ُعـد الحرب تقـوم بالتركيز الجغرافي
للعنـف كما فـي الماضي حيـن كانت
سـاحات الحـرب ُمحـدَّدة ،والحـدود
ُمهدَّدة ،والداخـل محمي ،فاليوم يمكن
أن يظهـر الموت العنيف في أي مكان،
وبصـورة منتظمة فـي مراكـز المدن
الكبـرى والعواصـم .صـارت «دولـة
العنـف» كونيـة ويتجلَّـى انتشـارها
المكانـي فـي الفصائـل اإلرهابية التي
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لـم َت ُعد مرتبطـة بالضـرورة بالدولة.
ـل هذه الهوة يجـب علينا َتص ُّور
ولتَ َخ ُّي ِ
كيـف يمكن لكتل ٍة صغيرة وقع تدريبها
فـي الجبال أن تقتل أناسـا ً يتسـوقون
في المغـارة المجـاورة لمنازلهم على
الجانـب اآلخر مـن العالم.
يقدِّم «فريدريك غرو» ثالثة مصطلحات
تشـرح حالة العنـف باعتبارهـا عودة
للحالـة الطبيعيـة .أولهـا «البربريـة»
و ُتعبِّـر ،من جهـةٍ ،عن فظاعـة العنف
(مثـل حـاالت االغتصـاب ،المتـع
الحقيـرة ،المنـازل المنهوبـة) ومـن
جه ٍة ثانية ،عـن دهاء األعمال اإلرهابية
ال ُم َعدَّة بد ّقة ،والـذي ُيولِّد التنديد بذلك
الفعـل البربري ضد الحضـارة .ثانيها
«الخصخصة» ،وهذا نظرا ً ألن النزاعات
الحالية تحـدث داخل دولنا التي تفتقر
إلـى جيوش تنهـار بنيتها العسـكرية
شـيئا ً فشـيئاً ،والتي سـ ُي ِّ
مك ُن ضياعها
(الدولـة) من جعـل نزاعـات ليس لها
نمـط حربـي ُمعيَّـن وألـف م ّرة أشـ ّد

َّ
محل الحروب الكالسيكية.
قسـوة َتحِ َّل
ويبـرز ثالثهـا ،وهو «غيـاب الضوابط
التنظيميـة» نهايـة الحـرب العادلـة،
وبذلـك يغدو مـن المسـتحيل الحديث
ّإل عـن حـروب ُمقدَّسـة أو حياتيـة
تخـرق اإلطـار القانوني وتتـرك بذلك
تعصـب مـن ّ
ّ
كل نـوع.
المجـال
لـكل ُّ
تسـمح هـذه المصطلحـات الثالثـة،
ُمتَّبِعـة األسـلوب نفسـه الـذي َّ
تمكنت
الفلسـفة الكالسـيكية مـن ا ِّتباعـه مع
حالـة الحرب وحالة الطبيعـة ،بتحديد
مفهوم «دولـة العنف» على أنها توزيع
عاصـر لقـوى التدمير.
ُم ِ
في السـياق ذاته ،يجب عدم استثناء ما
ُي ُ
طلق عليه «حروب الغربيين النظيفة»،
التـي ُتـر ِّوع ،بقذارتهـا وانحطاطهـا،
الشـعوب الغربيّة .حروب يسـتنكرها-
بطريقـة ما بعد اسـتعمارية في تقييم
األحـداث -ال ُم ِّ
فكـرون علـى شـاكلة
المدعو برنار-هنري ليفي .على سـبيل
المثال ،ص�ورة «الكامي�كاز ي �kami

« »kazeالتـي تعني اسـتعمال إنسـان
لجسـده كسلاح تدمير ،واهبا ً نفسـه
للمـوت في سـبيل القضـاء على أناس
تجسـد انهيار
ال يرغبـون فـي المـوت ِّ
مفهـوم الحـرب .لقـد تخلَّـى اإلرهاب
عـن فكـرة الدولـة كتجـاوز للحـرب،
وعـن الحـرب ك ُمحاثة للدولـة ،كما أنه
ال يسـعى ،واقعيـاً ،إلى دعم سـلطة أو
تأكيـد قـوة دولة أو أمـة .يوجد اآلن ما
يشـبه «إرهابا ً عالمياً» خارقـا ً للحدود
ومتوسـعا ً فيهـا ،إنـه
الجيوسياسـية
ِّ
إرهـاب ُمعَولـم يصيـر فيـه ّ
كل إقليم
ّ
وكل شـعب هدفـا ً للهجمات.
لقـد تكـ َّون نـوعٌ مـن االنعكاسـية؛
فالحرب فقدت معناها القديم ال بسبب
اإلرهابيين أنفسـهم فحسـب ،بل أيضا ً
جـ َّراء انتصـار الصورة علـى الحق إذ
إن «اإلثـارة »buzz -صارت أسـبق من
القانـونُ .تعبِّـر جملة« :تعنـي الحرب
فـي التلفـاز نهايـة ثنائيـة المدنـي
والعسـكري» ،لماكلوهـان فـي كتابـه

«حـرب وسلام فـي القريـة العالمية
 »1968بشـك ٍل ممتـاز عـن فكـرة أن
صدمـة الصـورة تقتـل الفـروق التي
ِّ
تنظـم الحـرب ،وهـي فـروق تمنـح
للحـرب ،بشـك ٍل ّمـا ،شـر َفها .يمحـو
التلفـاز كافـة القضايـا التاريخيـة أو
المطالـب السياسـية لصالـح مشـهد
َّ
يتحكـم معد َُّل نسـبة
البـؤس ،وبذلـك
المشـاهدة فـي المعلومـة وينتصـر
المرئـي علـى العقالني .يلغـي البؤس
ّ
ّ
ألي أولويات،
كل الفـروق دون احترام ّ
فتسـتوي الكارثة الطبيعيـة والهجوم
اإلرهابـي وتصير الحقيقة الوحيدة هي
الوجه الغارق بالدمـوع ،ويغدو الفعل
الحربـي ،وقـد أُدمِج في المـ ّد والجزر
الطبيعييـن ،خاليـا ً مـن أي معنى .لقد
صـار األلـم واالنتحـاب شـيئا ً واحداً:
إنهمـا كارثتان متشـابهتان.
هنـاك ،حيث حاولت الفلسـفة أن تقدِّم
ٌ
تشـكيل قانوني /
الحـرب علـى أنهـا
لنـوع من العنف ،عبـر جعلها
شـرعي
ٍ
عامـة وعادلـة ،أسـبغ اإلرهـاب طوعا ً
أو كرهـا ً المحرقـة األخالقيـة للأدب
علـى الحـرب التـي كانـت تقـوم من
أجـل إرسـاء السلام والعـدل لذلك لم
تكـ ْن تنتهـي أبـداً .فـي األخيـر يتنبأ
«فريديريك غـرو» بما يلي« :بالتدريج،
تتالشـى الحـرب باعتبارهـا نزاعـا ً
ُمسـلَّحاً ،عاما ً وعادال ً مـع ّ
كل أكاذيبها
ونبلهـا ،وفظاعتهـا ،ومـا تمنحـه من
عـزاء ،وفـي المقابـل ينفتـح أمامنـا
مستقبل « ُد َو ِل عنف» ُتسيِّرها إجراءات
أمنيـة للتخفيف من مخاطـر اإلرهاب،
و ُيطالب هذا المسـتقبل ال ُم ِّ
فكرين بأن
ً
يقظـة جديـدة ُتجنِّبهم
يلهموا البشـر
هـذا اإلرهاب ،وأن يخلقـوا بينهم مزيدا ً
مـن اآلمال».
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حوار

تقـدم الحضـارة
المتـوارَث منـذ عصـر األنـوار ،والـذي يذهـب إلـى أن ُّ
َّ
بـددت النازيـة والتطـ ُّرف الدينـي االعتقـاد ُ
َّ
شـدد الفيلسـوف ووزيـر التربيـة
ي
اآلتـي،
الحـوار
وضمـن
النطـاق،
هـذا
فـي
ـا.
ي
أخالق
مـا
تقد
بع
ت
يسـت
والمعرفـة
ُّ
ُ ِّ
ّ
الوطنيـة الفرنسـي األسـبق «لـوك فيـري  »Luc Ferryعلـى ضـرورة التكامـل بين التربيـة والتعليم لمواجهة
متأصلـة فـي اإلنسـان بوصفـه كائنـا ح ّرًا وعاق ً
ال قـادرًا على
عاصـرة ،مـع ضـرورة الح ّريّـة كقيمـة
الم
ِ
ّ
ِّ
التحديـات ُ
آفاق غير مسبوقة.
إلى
التكنولوجي
م
د
التق
فيه
يقودنا
عصر
في
مسؤولياته
ل
وتحم
اختياراته
على
التوقيع
ُّ
ٍ
ُّ

لوك فيري:

الثّقافة ال تمنع أحد ًا من أن يكون ساف ً
ال!
حوار :مارتن لوجروس  -ترجمة :طارق غرماوي
هل يجعل التعليم ّ
منا أناسا ً صالحين؟
 أبـداً ،لـم تمنـع الثقافـة أحـدا ً مـن أن يكون سـافالً .إناالعتقـاد بكمـال الجنـس البشـري بفضل التعليـم هو أكبر
ـم ورثنـاه عـن عصـر األنـوار .لقـد َتعلَّمنا مـن النازية
وهْ ٍ
َّ
والتط ُّرف اإلسلاموي أننا يمكن أن نكون مثقفين ونستسـلم
للحقـد والعنصرية والعنـف .فهايدغـر ُ Heideggerيمثِّل،
فـي نظري ،أعظم فالسـفة القرن العشـرين ،ومع ذلك ،كان
للسـاميَّة .كانـت ألمانيا أكثر الـدول ثقافة
هتلر ّيـا ً ومعاد ّيا ً َّ
خالل سـنوات  ،1930فهـي الدولة التـي كان لديها النظام
المدرسـي والجامعي األكثر تط ُّورا ً فـي العالم ،وقد تو َّرطت
فـي الهمجيَّـة دون أن يلقى ذلـك مقاومة تذكر مـن غالبية
النخب ال ُمث َّقفـة :)Corruptio optimi pessima( ...خيانة
الثقاة أسـوأ خيانة .الشـيء نفسـه مع التط ُّرف اإلسالموي.
ً
ـم ورثناه عن عصر
كان أسـامة بـن الدن مث َّقفا .إن أكبر وهْ ٍ
األنـوار أن تقـدُّم الحضـارة وتقـدُّم األخلاق رديفـان .في
حيـن أن التربيـة األخالقيـة ال صلة لهـا بالتكويـن الفكري
وال بالثقافـة .إن تبديـد هذا الوهْ م كان أكبر اكتشـاف خالل
النصـف الثانـي من القرن العشـرين .ومـا أخشـاه أ ّننا لم
َّ
نتفطـن بعد إلـى ذلك.
نحـن ما نزال نعـوِّل ،في الواقع ،على معالجة الشـ ّر
والتطـ ُّرف والتمييـز الجنسـي والتمييـز العرقـي ...ما
ْ
إن نواجـه مشـكلة فـي المجتمـع نهرع إلى المدرسـة
لمعا لجتها .
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 ه�ذا م�ا يدعوه صديق�ي «ج�اك جيلي�ا ر �Jacques Jul«كل شـيء فـي المدرسـة» ،كقولنـا ّ
ّ »liard
«كل شـيء إلى
الصحي»ُ .نلقـي على عاتق المدرسـة ّ
كل
مجـاري الصـرف ِّ
مشـاكل العصـر .وهـذا جـاء نتيجة خلل فـي التمييـز بين
الـ َّذكاء واألخلاق .نسـتعير دائمـا ً التعبيـر المنسـوب إلـى
«فيكتور هيجو « :»Victor Hugoعندما نفتح مدرسـة نغلق
سـتوحى
سـجناً» ،وهـو لم يفـه بذلك أبـداً ،ولكـن الفكرة ُت
َ
مـن خطاباته فـي المجلـس النيَّابـي .وهي ،اليوم ،راسـخة
فـي عقول ساسـاتنا .فكـرة غير صائبة لألسـف الشـديد.

أال يعـود األمـر كذلـك إلـى كـون قيمة الحـب غلبت
على قيمة القانون في أوسـاط األسـرة كما تتصورون
ذلك فـي كتابكم «ثـورة الحب»؟
 بـكل تأكيـد ،ولكـن الحب ،الـذي ليس مسـؤوال ً أبـدا ً عنتقويـض القيم التقليدية ،هو الوسـيلة التي من خاللها يمكن
أن نتـوق إلـى العثـور علـى قيـم قويـة .لقـد وصـل اآلباء،
بفضـل حبهـم ألبنائهـم ،إلـى أن التقويض ليـس مفيدا ً في
جميـع األحـوال ،واألكثـر مـن ذلـك أن أفضـل مـا يمكن أن
نقدِّمـه لهـم هـو أن ننقـل إليهم قيمـا ً قو َّية.

ماذا يمكن أن تكون ،إذن ،غاية التربية؟
 بـدءاً ،ينبغـي أن ُنميِّـز بين التعليـم والتربيـة .إن التعليميقدِّمـه أسـاتذة للتالميـذ داخـل مرفق عـام هو المدرسـة.
والتربيـة ُيقدِّمهـا اآلبـاء للتالميـذ داخـل الفضـاء الخـاص
لألسـرةَّ .
إن الفكـرة التـي دافعـتُ عنهـا ،ل َّمـا كنـت وزيراً،
ً
هـي أن التربيـة ينبغي أن تتقـدَّم ،وجوبا ،علـى التعليم ّ
وإل
أصبحـت غيـر ممكنـة .إن أزمـة التربيـة َتك ُمـن فـي كون
األسـاتذة يتعاملون مع أطفال سـيئي التربية .توزيع األدوار
بيـن اآلباء واألسـاتذة غيـر موجـود مطلقاً.

نعود إلى غايات التربية ،ما هذه الغايات؟
 توجـد في الغـرب ،منذ عقـود ،وجهتا نظـر متعارضتين:إحداهمـا تبتغي التربية ،واألخرى تتغيّـا التف ُّتح .وقد حدَّدت
المدرسـة الجمهورية لنفسـها منذ «رسـالة إلى المدرسين»
لـ«جيل فيري  »Jules Ferryسـنة  1883المهمة األولى في
تربيـة الناشـئة .فاألمر يتعلَّـق بتصيير الطفل شـخصا ً آخر
غيـر مـا كان عليه سـابقا ً بتمكينه من الولوج إلـى المعرفة،
وإلـى اآلثـار العظيمة .وبدءا ً من سـتينيات القـرن الماضي
مال «اإلصالح البيداغوجي» إلى التف ُّتح على حسـاب التربية.
«ك ْن علـى سـجيتك !» (Be yourself !) ،(tu es! deviens
 ،)ce que esوهـي غاية ُمسـتوحاة ،على نحـ ٍو واضح جدّاً،
َّ
محل« :أن
من «نيتشه  »Nietzscheو«فرويد  ،»Freudحلَّت
تصيـر شـخصا ً آخر غيـر ما كنت عليـه في السـابق» .وهذا
الصراع بين البيداغوجيين ( ) pédagosوالجمهوريين
مصدر ِّ
( .) républicainsال أعتقد أنه ينبغي أن نختار بين األمرين.
يتوجب عليها أن تبحث عن
ينبغي أن نوضحهما .فالمدرسـة
َّ
يتوجب على األسـرة تربية
تنشـئة وتكويـن التالميذ ،بينمـا
َّ
األطفال ومسـاعدتهم على التف ُّتح.

هـل تريـدون أن يُف َهـم منكـم أن اآلبـاء تخلّـوا عـن
تربيـة أبنائهم؟
 َكالَّ ،إن اآلبـاء ،فـي الغالـب ،يفعلـون مـا يقـدرون عليـه،ً
صعوبـة أكثـر فأكثر فـي تربيـة أبنائهم.
ولكنهـم يجـدون
والسـبب يعـود إلـى أن مجتمـع االسـتهالك لـه نفـس ِبنية
اإلدمان؛ أصبح ال ُمسـتهل ِك ضحيَّة شـأن ال ُمدمن الذي ال ُيقاوم
رغبـة الزيادة فـي جرعة ال ُم َخدِّر وعدد مـ َّرات تناوله .وهو ما
يدعوه الفيلسوف األميركي «هربيرت ماركي ز �Herbert Mar
« )1979 - 1889( »cuseeتقويض التسامي الردعي» «�désu
 :»blimation répressiveينبغـي أن ُتق َّوض القي ُم التقليدية
كـي نتفـ َّرغ نحـن وأبناؤنـا إلى االسـتهالك دون قيـد ودون
ّ
بـكل تأكيد ،مصـدر الحركات
غايـة .وقد كانت الرأسـمالية،
َ
الكبـرى لتقويض القيم التي طالما وسـمت القرن العشـرين:
ّ
بـكل تأكيد ،أن ينغمـس األفراد في عالـم ُتر َفع
كان ينبغـي،
فيـه ّ
كل القيـود التي تحـول دون الولـوج إلـى المتعة .وجد
النـاس صعوبـة في فهم القصـد من انتقـادي لـ«ماي .»68
لقـد بدا لي فـي الواقع أن هذه الحركة ،التي تسـربلت بغطاء
السياسـة ،شـبيهة بغاية هذا المنطق الرأسمالي المق ّوض في
ّ
«تحـت األرصفة ،وفي الشـواطئ !» وفـي الواقع
كل اتجـاهْ .
تحت البالغة الثورية ،يقبع االسـتهالك المحموم .فكلّما تخلىَّ
اآلبـاء عن تربية األبنـاء ،يجعل المجتمع ،ب ُر َّمتـه ،التربية أمرا ً
مسـتحيالً أو إشـكاليّا ً على أ َ ّ
قل تقدير.

يُربط التعليم ،غالباً ،بـ«البايديا  »paideia -بالمعنى
الـذي حـ َّدده أرسـطو .أنـت ،علـى العكـس ،تـرى أن
المُ ح ِّدثيـن قـد أحدثـوا قطيعـة مع هـذا التقليد.
 ه�ذا أم ٌر بديهي .دور التربية بالنس�بة لـ«أرس�ط و �Aris »toteهـو أن ننتقل مـن القـوة أو «الدوناميس »dunamis
إلـى قوة الفعـل  ،L’energiaأن ُنحيِّن ما هـو موجود بالقوة
لـدى الطفل .وبمجـ َّرد ما يتـم تحيين هذه االسـتعدادات ،ال
يمكـن أن نذهـب إلى مـا هو أبعد مـن ذلك .تصبـح التربية
ُمه َّم ً
ـة منتهيـة .ونضيف إلى أن التربية لدى األرسـتوقراطية
اإلغريقية تستهدف باألسـاس تحيين استعدادات ال ُمتف ِّوقين.
فهي تربية أرسـطوقراطية ومحـدودة في الزمن .وقد ظهرت
مـع «بيسـد لميرانـدول  »Picd La Mirandoleو«روسـو
 »Rousseauفكـرة قابلية َ
الك َمال .لسـنا أبناء الطبيعة ،نحن
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أبنـاء الح ّر ّيـة والتص ُّنـع نتميَّـز بقـدر ٍة كامنة علـى التط ُّور
ال محـدودة ،وهـو ما يفتـح الباب أمـام تربيـة ديموقراطية
على مـدى الحياة.
ٌ
تباين بين التربية الحسـية
أال يوجـد لـدى المُ ح ِّدثين
والنشـطة التي دافـع عنها روسـو  ،Rousseauومنهج
التأديـب الـذي دافـع عنه كانـط Kant؟ ،وهـو التباين
الـذي نجـده بيـن أنصـار المناهـج المُ سـمَّاة نشـطة
والمدافعين عـن التعلُّمات األساسـية...
 ال أعتقـد ذلك .كانـط كان منبهرا ً بكتـاب «إميل .»Emileفالقضية ،بالنسـبة لروسـو وبالنسـبة إليه ،تتعلَّق باالرتقاء
بالتربيـة عبـر األشـياء أكثر مـن البشـر .ماذا يعنـي هذا؟
لقـد أوضـح كانط فـي تأ ُّمالته حـول التربيـة Réflexion
 sur l’éducationأن ث ّمـة ثالثـة أصنـاف مـن البيداغوجيا
يناسـب ّ
كل واحـد منها نموذجا ً سياسـيّاً :التربية عن طريق
اللعـب ،وهي تعبير اسـتعاري عـن الفوضـى ،والتربية عن
طريق الترويض ،وهي تعبير اسـتعاري عن الحكم المطلق،
َّ
ومعطلة
والتربيـة عـن طريـق العمـل ،وهـي تربية نشـطة
فـي الوقت ذاتـه ،وتعبير اسـتعاري عن فكـرة الجمهورية،
َّ
يتخطـى العقبات ،أو مـا ُيعرف
حيـث يتعلَّـم الطفل كيـف
بـ«المشـاكل» .ودور المـدرس يتمثَّل فـي وضع عقبة جيدة
مع مراعاة سـن الطفل ومسـتواه .إنه ميالد المناهج النشطة
ِّ
تشـكل امتـدادا ً آلراء روسـو؛ حيـث يكـون المواطن
التـي
ً
مشـاركا وسـيد قـراره عندما ُيصـ ِّوت على قانـون ،ويكون
عبدا ً وسـلبيّا ً عندما يخضع .ينبغي أن يكون الطفل مشـاركا ً
وسـيد قـراره مثـل المواطـن .بهـذا المعنى ،هنـاك تناظر
مثالـي بين فكـرة الجمهوريـة ،والمناهج النشـطة ،وتثمين
العمل.
َّ
ُت َ
بالـذكاء
عنـى فـي أبحاثـك بالتحـوُّالت المرتبطـة
االصطناعـي ..كيـف سـيغيِّر هـذا َّ
الـذكاء التربيـة؟
 إنـه يطـرح علينـا سـؤاال ً حاسـماً :إلـى أي مهنـة نوجـهأبناءنـا؟ وهنـا يأتـي الجـواب :نحو المهـن التـي ال يلغيها
الـ َّذكاء االصطناعي ،أي تلـك التي تجمع بيـن العقل والقلب
واليـد والـ َّذكاء والعالقـات االجتماعيـة وإتقـان التصـ ُّرف.
تخصص فـي أحد فروع
كـي نقولها بعبـارة أخـرى :إن ال ُم ِّ
المعرفـة الطبية سـيندثر قبل الطبيب العـام ،والطبيب العام
سـيختفي قبل الممرضة .هـذا التح ُّول التكنولوجي سـيغيِّر
وجودنـا رأسـا ً علـى عقب فـي الثالثين سـنة القادمـة أكثر
مـا حدث منـذ ثالثة آالف سـنة خلـت .والتحـدِّي المطروح
فـي مجال التربية ليس إعداد الناشـئة للعالـم الحالي ،ولكن
إعدادهـم للقادم مـن األيام.
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إن الثـورة التكنولوجيـة ت ِّدعي أنها سـتجعلنا أفضل
حـاالً ،ولكنـك تميِّـز بين مسـارين مختلفين جـ ّدا ً لهذا
التطوُّر ،مس�ار يتعلَّق بما بعد اإلنس�اني ة �posthuman
 ،ismeeواآلخـر يتعلَّق باإلنسـانية االنتقاليـة �transhu
 manismeفما الفـرق بينهما؟
 مـا بعد اإلنسـانية يقـوم على االعتقـاد ،الـذي تدافع عنه،على وج�ه الخصوص« ،جامع�ة س�ينغوالريتي  Univer� -
 »sité de la Singularitéال ُمم َّولـة من طرف شـركة غوغل،
والـذي يرى أ ّننا سـنصل يوما ً إلى تصنيـع «روابط عصبية-
 »connexions neuronalesعلى أسـاس غير بيولوجي ،أو
لنقـل من السـيليكون ،وليس مـن الكاربون .وهكـذا ،يمكن
تص ُّور إنسـان ال ُي َع ُّد فحسـب ،بـل بإمكانـه أن ُي ِّ
فكر أيضاً.
وهـو ما نسـ ّميه الـ َّذكاء االصطناعـي القـوي .إذا وصلنا إلى
ذلك ،سـتخطو اإلنسـانية خطوة جبَّارة ،كما يقول «سـتيفن
هوكينز  ،Stephen Hawkinsولكنها سـتكون األخيرة؛ ألننا
سـنصنع كائنا ً داروينيّا ً سيسـتعجل وضع َحـ ٍّد لوجودنا .وال
أحـد يـدري إمكانيـة تح ُّقق هـذا السـيناريو .أ َّما اإلنسـانيَّة
االنتقاليَّـة ،فشـيء مختلـف تماماً .إنهـا فكرة أ َ ّ
قـل غرائبية
مـن قابليـة الكمال تطـال الجسـم الطبيعي :فاألمـر يتعلَّق
بإطالـة العمر لكي ُيسـمح لإلنسـانية أن تجمـع بين تجربة
العمر وجذوة الشـباب :ليت الشـباب يدرون ،وليت الشـيوخ
يقدِّرون! سـنجمع بين األمرين ولم ال؟ إن اإلنسانية االنتقالية
ال عالقـة لها بعلم تحسـين النسـل النازي...
أمـام حلـم اإلنسـانية االنتقاليـة احتـج «يورغـن
هابرمـاس  »Jürgen Habermasعلـى أن جعل األطفال
«مثالييـن» بمنحهـم منذ الـوالدة ،بفضـل التكنولوجيا
البيولوجيـة ،قـدرات بدنيـة أو فكريـة إضافيـة ،هـو
منـاف لمبـدأ الح ّريّـة واالختيار كـي يفعلـوا بحياتهم
ٍ
َّ
مـا يشـاؤون ..أال تتفـق مـع هـذا الرأي؟
 فـي الواقـع ،إن هابرماس ُي ِّفكـر كما لو أننـا ال نمارس
أي تأثيـر علـى أطفالنـا عبـر التربيـة ،أو أن هـذا التأثير
سـطحي .إن التربيـة التـي أمنحها ألطفالـي ،وتدخلي في
اختياراتهـم المدرسـية ،وفـي لغتهـم األم ،وفـي المحيط
االجتماعـي الذي يترعرعون فيه ...إلـخ ،يحدث تأثيرا ً قو ّيا ً
يقـل أه ّميَّة عن تأثير الطبيعـة .إن الح ّر ّية تمارس دائما ً
ال ّ
بالنسـبة لوضعية تاريخيّة وبيولوجيـة نتوارثها ،واالعتقاد
بـأن البعـد البيولوجـي أقـوى مـن البعـد التاريخـي من
السـذاج ِة بمكان.
مؤسسـات تعليمية راقية
عندمـا نبعـث أبناءنـا إلى
َّ
يمكـن أن يكـون قـرارا ً غيـر قابـل للتراجع عنـه ،لكن

قـل مـن قـرار زرع ُر َ
بدرجـة أ َ ّ
قاقـة ترفع مـن قدرتهم
ُّ
التذكر...
علـى
ً
 هـو أمـر غير قابـل للتراجع عنـه في الحالين معـا .يعتقدأن مـا هـو تاريخي أو ثقافـي يمكن العودة عنـه .هذا خطأ.
إن التاريخ ليس أ َ ّ
قل حسـما ً من الطبيعـة .وفي الحالين ،هما
وضعيتـان ُنمارس فيهمـا ح ّر ّيتنا .وما لـم يفهمه هابرماس
أنـه مـا إن تنفتـح إمكانية تغييـر البيولوجيا ،سـيكون قرار
عـدم تغييرها ،فـي حجم القرار بتغييرهـا .لنفترض أنني لم
أتخـذ قـرار تغيير جينوم طفلي ،ألن دينـي يمنعني من ذلك،
وأنـه ُولِ َد بإعاقة لم أسـتطع أن أحميه منها ،سـيكون قراري
حاسـما ً شـأنه شـأن قراري بتغييره .وفي كلتـا الحالتين أنا
مسـؤول عن ذلك...
اللهم ّإل إذا كان البعض يملك القدرة المادية لتغطية
مصاريف هذا التغيير...
إن َ
 وهـذه ،أيضـاً ،فكرة خاطئـة بشـك ٍل صـارخَّ .أول تغيير
جينوم بشـري دام ثالث عشـرة سـنة .أ َّمـا اليوم ُتكلِّـف عملية
كتلك التـي أجرتها «أنجلينا جولـي  »Angelina Jolieلمعرفة
مخاطر إصابتها بالسرطان حوالي  300دوالر .إن إتاحة الولوج
للتكنولوجيـا البيولوجيـة تندرج ضمن منطق هـذه الثورة.
َّ
يتحكم في زمـام التق ُّدم أكثر
يفهـم منـك أن الطـب
من التربية؟
 إطالقـاً ،نحن أبناء الح ّر ّيـة ،نحن قادرون ،إذن ،على الحقدواألنانيـة ،كما نقـدر على الحب والسـماحة .وتط ُّور الطب ال
يغيِّـر من األمر شـيئاً .إن األمر الوحيد الـذي يمكن أن تحمله
إلينـا اإلنسـانية االنتقالية هو إمكانية العيـش مدّة أطول كي
نكـون أ َ َّ
قل غبـاءً .إن والدي الـذي َف َّر من مخيمـات التعذيب
النازيـة ،التـي عاش فيهـا ال ُّرعـب ،كان يقول لـي دائماً :إذا
كانـت الحـرب بيـد َم ْن هُ ـم فـوق الخامسـة والسـتين ،لن
حـروب كثيـرة .إن العيش مـدّة أطـول يفتح
تكـون هنـاك
ٌ
أمام اإلنسـانية أن تكـون أكثر حكمة ،ولكن ليس ث ّمة شـي ٌء
ُم َّ
ؤكـد في هـذا الخصوص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يهتـم لـوك فيـري باإلمكانات التـي تعـد بهـا التكنولوجيـا البيولوجية في
مجـال الزيـادة من قـدرات األطفـال .مـن ُمؤلَّفاته:
«La Plus Belle Histoire de L’école» (avec Alain Boissinot ,Robert
Laffont,2007) .
«Politique et philosophie de l’éducation» (livre audio,2CD,Frém
eau§Associés,2015).
«Dans la Révolution transhumaniste» (Plon,2016).
المصدر:
Philosophie Magazine,N0 122 ,Septembre2018,P :58-59-60.
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مجتمع الوجه!

االستبداد
النرجسي
لإلنترنت

والمنصات التفاعل ّية لم يعد الوجه
في عالم اإلنترنت
َّ
ً
ّ
نستحقها في
صورة عن روح أجسادنا الحقيقية التي
الزمان والمكان ،وإنما باتت صورة البروفايل ،بالتحديد،
تُع ِّبر عن مالمح حضورنا االفتراضي المرغوب فيه،
بشكل لم يعد في الوجه ذلك المنعكس في مرآة،
ٍ
المع َّلقة على جدار محدودة بالزمان
الصورة
أو تلك
ُ
والمكان وعدد الناظرين...
كيف تعيش وجوهنا في الفضاء األزرق وغيره من
المنصات ،مسافرة ،ومتابعة من طرف المعلوم
َّ
والمجهول؟ ماذا يترتَّب عن هذا الحضور من ثبات
أو تغ ُّير في السلوك التواصلي؟ وكيف غ َّير اإلنترنت
بمنصاته التفاعل ّية نظرتنا إلى صورنا/وجوهنا ،ومن
َّ
م إلى ذواتنا في عالقتها باآلخرين؟
ثَ َّ
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الوجـوه فـي ّ
كل مـكان .علـى هواتفنـا ،على شاشـات التليفزيون ،فـي حياتنا اليومية.
نكتشـف المزيـد مـن الوجـوه فـي اليـوم الواحـد ربّمـا أكثـر مما شـاهده معظم أسلافنا
بشـكل أفضل.
طورت طرق اسـتخدامها
في كامل حياتهم .حتى البرمجيات الجديدة َّ
ٍ

ما حلم به جيجس

يقوم به الفيسبوك اليوم!
شارل جيغي
ترجمة :مروى بن مسعود
أصبح المجتمع
مدركًا لرهان
الوجه ،سواء
كان ذلك
من خالل
الفوتوشوب
أو عبر مشرط
الجراح
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لقـد أصبحنا نعيش حقبـة «مجتمع الوجه» ،لكن
من الصعـب معرفة متى بدأ ّ
كل شـيء؟ هل كان
ذلـك مع فـ ّن البورتريه فـي عصـر النهضة؟ أو
مـع اختراع التصوير الفوتوغرافي والسـينما؟ أو
التليفزيون مـ ّرة أخرى ..هذه الشاشـة الصغيرة
بامتياز؟ ر ّبما كان ذلك في أكتوبر/تشـرين األول
 ،2003عندما قام الطالب بجامعة هارفارد مارك
زوكربيرج بقرصنة صور الطالب المرسـمين في
جامعتـه .بهذه البيانات المسـروقة ،أنشـأ موقع
 Facemashوكانت فكرته بسـيطة جـدّاً .تطلب
الخدمة من المسـتخدم أن يختار ،بين شخصين،
أيهمـا أكثـر جاذبيـة .النجاح كان فوريـاً :خالل
 24سـاعة حصل علـى  22ألـف تصويت .وعلى
الفـور تقريبـاً ،تـ ّم حظـر الموقع .وبعـد بضعة
أسـس مارك زوكربيرج الفيسبوك.
أسـابيعَّ ،
َ
اليـومُ ،يديـر هـذا الشـاب الطمـوح مجموعـة
«ترامبونسـكوب»  trombinoscopeالعالميـة،
(صور أعضاء جمعية أو فريق أو فصل دراسـي)
بمجمـوع  2.2مليار مسـتخدم .اليـوم ،وفي ّ
كل
مـكان ،يتـ ّم تبـادل الوجـوه على الشـبكات ،من
أجـل االجتماعات المهنية ،العاطفية أو الجنسـية
أو الوديـة .ولئـن بلـغ عدد مسـتخدمي الشـبكة
االجتماعية ،االنسـتغرام ،عتبة المليـار ،ليتجاوز
ّ
شـك أن هذا األخير يستم ّر
بذلك تويتر ،فمن دون
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النص ،فـي حيـن ُي ِّ
ركز األول
فـي االعتماد علـى
ّ
على م�ا ُيس� َّمى بالفيس�وغرافي العالم ي �face
 - ophagyإذا جاز استخدام هذه الكلمة الجديدة.
وهـذا مـا أدركـه الفيسـبوك ،عـن طريق شـراء
االنسـتغرام ،بسـع ٍر مرتفع .كان الملك «جيجس
 ،»Gygèsالذي حدَّثنـا عنه هيرودوت وأفالطون،
يريـد أن يَـرى الجميـع مـن حيـث ال يـراه أحد،
وأن ُيخفـي نفسـه عن األنظار حتـى ال يفلت منه
شـيء .مـا حلم به جيجـس ،يقوم به الفيسـبوك
اليوم.
فـي «جمعيـة الكتـاب» ،يصـف األكاديمي جون
فرانسـوا أماديـو JeanFrançois Amadieu
بالتفصيل هـذا «الوبـاء النرجسـي» .بطبيعتها،
تفتح الظاهـرة الديموقراطية على األفراد لقاءات
ً
بداية بسـوق الشـغل،
ُمحت َملـة إلـى ما ال نهاية.
وصوال ً إلى السـوق الزوجية« .يجب أن يرسل كلّ
وجـه ،وأكثر من ذي قبـل ،الرسـائل الصحيحة،
وفـق المعايير القائمـة ،التي ِّ
تركـز على الجمال
والشـباب» ،كما ِّ
يؤكد أماديو ،الذي يرى أن علماء
االجتمـاع يقلِّلون مـن أه ِّمية المظاهر في شـرح
خيـارات التوظيـف .مـن ناحيـة أخـرى ،حتـى
المجتمـع أصبـح مـدركا ً لرهـان الوجه ،سـواء
كان ذلـك من خالل الفوتوشـوب أو عبر مشـرط
الجراح.

هـذه الظاهـرة قوية جـدا ً لدرجة أن الفيسـبوك
قـد طـ َّورت خوارزميـة  ،Deep Faceالقـادرة
علـى تمييـز وجه شـخص ما وسـط حشـد مع
نسـبة تأكيـد تصـل إلـى  .٪ 97.25أو كذلـك
ً
تحليلا
برنامـج  ،Face Readerالـذي يقـدِّم
سـريعا ً للمشـاعر .وفـي الوقـت الـذي ال تـزال
المورفولوجيـا النفسـية morphopsychology
(علـم يبحث في العالقـة المفترضـة بين مالمح
الوجـه والشـخصية) تتعثَّر في محاولـة لتحليل
وجـه مـا ،ال تتـردَّد الخوارزميـات الجديـدة في
قـراءة وجوهنـا بشـك ٍل أسـرع وأسـرع .يذكـر
أماديـو أن الحكومة األميركيـة قد ط َّورت برنامج
 Affdexعـام  2009لتحليل تعبيرات الوجه أمام
إعلان مـا أو نافذة متجر أو برنامـج تليفزيوني.
يمكننـا أن نتخيَّل ما يمكن أن يفعله المسـ ِّوقون
أو السياسـيون من خالل التدقيق في ردود أفعال
المشـاهدين الصغيرة أثناء مشـاهدة نقاش على
التلفاز.
ويمكن للخوارزميات الجديدة -أيضاً -أن تخبرك
كيـف ينظـر اآلخرون إلـى الوجه .هـل ينظرون
كشـخص جـذاب أو مهيمـن أو متوعَّد؟ أبله
إليك
ٍ
أي الوجـوه أفضل
أو رائـع؟ هـم يعرفـون كذلك ّ
للفـوز فـي االنتخابـات .وقـد أظهـرت دراسـة

أجرتهـا جمعيـة علم األحيـاء بجامعـة لندن في
اآلونـة األخيـرة أن الوجـوه التي تشـبهنا تحصل
بسـهولة أكبـر علـى ثقتنـا ،تماشـيا ً مـع المثل
القائـل «الطيـور على أشـكالها تقـع» .وبفضل
تقنيـة تحويـل الصـور  ،morphingأصبـح من
السـهل جـدّا ً إضفاء بعـض ميزاتك علـى مالمح
وجـه مألـوف .إذا قابلتـه علـى اإلنترنـت ،فإنك
تميـل إلـى االسـتماع إلـى مـا يريـد أن يخبرك
بـه .وخلصت دراسـة أخـرى أُجريت علـى عينة
تمثيليـة فـي الهنـد والواليـات المتحـدة حـول
َّ
المرشـحين فـي المكسـيك والبرازيـل ،أن ٪ 68
من األشـخاص الذين ت ّم اختبارهم انتخبوا الفائز
الحقيقـي في االنتخابـات على أسـاس صورته.
وهناك دراسـة أخـرى ذكرها أماديو فـي كتابه،
تبيَّـن أن الناخبين الذين ال يملكون فكر ًة واضحة
ِّ
المترشـحين هـم الذيـن يقـ ِّررون أكثر من
عـن
ْ
غيرهـم َمـن األجـدر حسـب المظهـر الخارجي
َّ
للمرشـحين .وأخيـراً ،قامت دوريـة Evolution
 and Human Behaviourباختبار وجوه جورج
بـوش وجون كيـري في أوقات الحرب والسلام.
وقـد أثبتـت أن جـون كيـري كان سـ ُينتخب في
وقت السـلم ،ألن مالمح وجهه كانت أ َ ّ
قل شراسة.
ومع ذلك ،شـارك أحدهما فـي حرب فيتنام وكان

الوجوه التي
تشبهنا تحصل
بسهولة أكبر
على ثقتنا،
تماشيًا مع
المثل القائل
«الطيور على
أشكالها تقع»
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نحن نثق
تمامًا في
الشخص الذي
يتم َّتع بوج ٍه
يلهم الثقة
والتعاطف،
والشخص
الذي ال يضطر
إلى تقديم
ضعف األدلة
ِ
على النوايا
الحسنة .إنه أمر
غير عادل ،لكنه
كذلك
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مميَّـزا ً بذلك ،فـي حين َّ
َّ
المرشـح اآلخر من
تمكن
تج ُّنـب الصـورة غيـر المرغوبـة التـي يمكن أن
ِّ
تؤثر فـي خيـارات اآلخرين.
تأثير النظارات وتأثير المكياج
بالطبع ،يحمل كيري -أيضاً -خطاب «الحمامة»،
أ ّمـا جورج بوش فهـو يمثِّل خطـاب «الصقور».
وهـذا ال عالقـة لـه بوجـوه الشـخصيتين ،لكـن
التجـارب التـي أجراهـا الباحثـون ِّ
تؤكـد أه ِّمية
االنطبـاع مـن أول وهلـة .وقـد أصـاب علمـاء
االقتصـاد السـلوكي فـي ذلـك .فقد الحظـوا أن
قراراتنـا يتـم اتخاذها -في الغالـب -عبر الطيار
اآللـي ،الذي يربـط العواطف والذاكـرة والصور
معـاً .وبعيدا ً عـن كوننـا وكالء عقالنييـن ،نحن
نتبـع التح ُّيـزات المعرفيـة ،التـي لها األسـبقية
علـى التفكيـر المتأ ّنـي .وأحيانـا ً مـا تكـون
تح ُّيزاتنـا قويـة جـدّا ً بحيـث تنتج -فـي بعض
األحيـان -تأثيرا ً ذاتياً« .تتبـع فريق من الباحثين
مصيـر أربعة طالب من مدرسـة ويسـت بوينت
العسـكرية ،وخلـص إلى أنـه تمـت إحالتهم إلى
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وظائـف تتناسـب مـع االنطباع الـذي حصل من
وجوههـم» ،كمـا الحـظ أماديو.
فسـره بشـك ٍل خـاص دانييـل كانيمان
وهذا ما َّ
الحائـز علـى جائـزة نوبـل فـي االقتصـاد ،في
كتابـه األكثر مبيعـا ً (أنظمة التفكير  -السـريعة
والبطيئـة) النظـام األول ،القائـم علـى الحـدس
والعاطفـة ،يكـون سـريعا ً جـدّا ً فـي كثيـر من
األحيـان .أ ّما النظام الثانـي فيكون عقالنيا ً وأبطأ
بكثيـر .وهو يثبِّت بشـك ٍل عـام إجابـات النظام
البديهـي .نحـن نثـق تمامـا ً في الشـخص الذي
يتمتَّـع بوج ٍه يلهـم الثقة والتعاطف ،والشـخص
ضعـف األدلة على
الـذي ال يضطـر إلـى تقديـم ِ
النوايـا الحسـنة .إنه أمر غير عـادل ،لكنه كذلك.
نحـن نعلـم أن أسـوأ المجرميـن ال يمتلكـون
مظهـرا ً مطابقـا ً لمهنتهـم ،وأن أعظـم العباقرة
ال يبـدون بالضـرورة مثـل الفكرة التـي نحملها
عنهـم ،ولكن هـذا ال يغيِّر أي شـيء مـن الرغبة
فـي التصديـق .وعلى هذا األسـاس أجـرى جان
فرانسـوا أماديو تجربة ترابط بيـن مظهر الوجه
وذكائه المفتـرض« .لقد أثبتنـا أن هناك اختالفا ً
كبيـرا ً بين مفهوم ال َّذكاء والـ َّذكاء الحقيقي» ،كما
يقـول .هذا هـو تأثيـر المظاهر الخـادع« .الذي
يرتـدي النظـارة لديـه أفضـل التقييمـات ،ومع
ذلـك ،وبعـد اختبـار الـ َّذكاء ،كان أ َ ّ
قـل مرتبة».
وهـذا يثبت أن هناك «تأثير نظـارات» قوياً .على
غِـرار «تأثير الماكياج» الـذي ت ّم تقييمه أيضا ً في
اسـتطالعات الرأي في الواليات المتحدة« :المرأة
مـن دون مكيـاج والمـرأة المفرطة فـي المكياج
تصنيفهمـا سـيئ؛ ومـن ناحيـة أخـرى ،المرأة
التـي تختـار المكيـاج بشـك ٍل مهني تفـوز في
التصويـت» .الميـزة الوحيدة لوجـه المرأة بدون
إعـداد هي أن أغلبية األفـراد الذين ت َّمت مقابلتهم
صنَّفوها بأنهـا األكثر نزاهة .وفي بعض األحيان،
يواجـه التفكير العقالني صعوبـات في تصحيح
تقديـرات «الوهلـة األولـى» ،التي يقول بشـأنها
تاليرانـد إنهـا كانت «جيّـدة دائماً».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صـراع بين األطـراف الفاعلة سياسـيًا واقتصاديًا ،التي تدفع
فـي مجتمعاتنـا اليـوم يـدور
ٌ
(ألسـباب تتع َّلـق باألمـن والسـيطرة،
باتجـاه الكشـف عـن وجوهنـا وعرضهـا وتسـويقها
ٍ
وألغراض تجارية أو بيروقراطية) من جهةٍ ،واالتجاهات المضادة ،من جه ٍة أخرى ،لتغييب
ٍ
الوجـه (اآلبـاء يخفـون وجـوه أطفالهـم عـن اإلنترنـت ،النشـطاء السياسـيون يخفـون
ألغراض دينية أو جمالية ،أو ُ
الك َّتاب
السلطة ،أو الملتزمون بارتداء الحجاب
وجوههم عن ُّ
ٍ
َ
والف َّنانـون علـى غِـرار بانسـكي أو فيرنتـي ،الذيـن اختـاروا عـدم الكشـف عـن هويّاتهم)،
تطور مسـتم ّر.
البشـري ،ودالالته ،وجوانبه البراغماتية في
وهـو مـا جعـل صـورة الوجـه
ُّ
ّ

مالمح سيبرانية

أقنع ٌة دون وجوه
ماسيمو ليونيم
ترجمة :عبدالله بن محمد
منـذ فتـرة غيـر قصيـرة شـهد الوجـه بصوره
نطـاق عالمي
وتعبيراتـه ورموزه تحـ ُّوالت على
ٍ
نتيجـة تطـ ُّور التكنولوجيات البصر ّيـة الجديدة
قمـي،
وانتشـارها السـريع (كالتصويـر ال َّر
ّ
َّ
والمرشحات البصر ّية ،فضالً عن برنامج التع ُّرف
أنواع
إلى الوجـوه التلقائي) ،ومن خلال تطوير
ٍ

جديـدة من تمثيلات الوجه كالسـيلفي؛ أو كذلك
مـن خلال األسـاليب الجديـدة التـي ِّ
تمكن من
التعـ ُّرف إلى الوجه وقراءته وحفظـه (على غِرار
تطبيـق تنـدر  ،Tinderالـذي ُيتيح للمسـتخدم
المنصـة
تفحـص آالف صـور الوجـوه علـى
ّ
ُّ
ال َّرقميّـة) .وفـي جانـب آخـر شـهدت معارفنا،
ومشاعرنا ،وسلوكياتنا وتص ُّرفاتنا لحظة التفاعل
مـع صورنـا أنماطـا ً جديدة.
فـي مجتمعاتنا اليوم يدور صـراع بين األطراف
الفاعلة سياسـيا ً واقتصادياً ،التـي تدفع باتجاه
الكشـف عـن وجوهنـا وعرضهـا وتسـويقها
وألغراض
(ألسـباب تتعلَّق باألمـن والسـيطرة،
ٍ
ٍ
تجاريـة أو بيروقراطية) من جهـةٍ ،واالتجاهات
المضادة ،من جهـ ٍة أخرى ،لتغييب الوجه (اآلباء
يخفون وجـوه أطفالهم عن اإلنترنت ،النشـطاء
السـلطة ،أو
السياسـيون يخفـون وجوههم عن ُّ
ألغـراض دينيـة
الملتزمـون بارتـداء الحجـاب
ٍ
أو جماليـة ،أو ُ
الكتَّـاب وال َفنَّانـون علـى غِـرار
بانسـكي أو فيرنتي الذين اختاروا عدم الكشـف
عـن هوياتهـم) ،وهـو ما جعـل صـورة الوجه

تضاعف صور
الوجوه على
نطاق عالمي
ٍ
أ َّدى إلى تغيير
آلية التعاطف:
ينظر إلى غيرنا
من البشر على
نحو متزايد
كبطاقات
تجارية يمكن
ألي كان أ َ ْن
ٍّ
يغ ِّيرها بسهولة
وفي أي لحظ ٍة
يريد
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البشـري ،ودالالتـه ،وجوانبـه البراغماتيـة في
تط ُّور مسـتم ّر.

تبادل ال ّرموز
ال َّرقم ّية لم يعد
يم ِّثل الوجه
فحسب ،بل
َح ّ
ل في الواقع
مح ّ
ل التفاعل
َ
التلقائي
والمباشر وجهًا
لوجه

56

مالمح قديمة وجديدة
فـي شـبكات التواصـل االجتماعـي ،يتعـ َّرض
ال ُمسـتخدِمون إلـى ك ّميـة غيـر مسـبوقة مـن
حسـيّا ً وبصر ّيا ً
رمـوز الوجـوه ،فيتفاعلون معها ّ
بطرق وأسـاليب جديدة ،كالتَّص ُّفح السـريع عبر
شاشـات اللّمس ال َّرقميّة .وسـاهم تطـ ُّور أجهزة
االتصال السـريع بـدوره في تحديـد مالمح هذه
التجربـة .علـى سـبيل المثال ،من خلال حركية
المنصـات ال َّرقميّة؛ يقوم
الهواتـف ال َّذكيـة وبنية
َّ
معظم البشـر ،اليوم ،بتخزيـن المئات إن لم يك ْن
اآلالف مـن أيقونات الوجوه الصغيـرة وحفظها،
ومعالجتها.
ُ
وال ُيعَـدّ
عـرض وجوهنـا أو إخفاؤهـا في عصر
شـبكات التواصـل مـن الممارسـات الجديـدة
بالكامـل ،فهـي تعـود إلـى فتـرة طويلـة قبـل
ظهـور الثقافـات البصر ّيـة ال َّرقميّة .هنـاك ِعدّة
تفسـيرات منطقيـة لهـذا الصنـف مـن التمثيل
الجديد «السـيلفي» ،على سبيل المثال ،إذا قار ّناه
باألسـاليب السـابقة لتمثيل األنا ،من قناع الموت
إلـى التصويـر الذاتيّ .إل أنه ال ينبغي االسـتهانة
بمـا تنطـوي عليـه ممارسـات األفـراد اليوم من
بحـث وتجديـد فيما يتعلَّـق بصورهـم أو صور
اآلخريـن علـى اإلنترنـت .وهنـاك ثالثـة عوامل
رئيسـية لتفسـير ذلك.
َ
َّ
أوالً ،الك ِّميـة :ال يسـتطيع حتـى أكثـر الفنانيـن
نشـاطا ً أو أكبـر جامعـي الصـور الفوتوغرافي
مهـار ًة ،فـي الماضـي ،تخزيـن صـور الوجـوه
التـي يتداولها مسـتخدمو الشـبكات االجتماعية
فـي الوقـت الحاضر .يمكـن لمسـتخدم تطبيق
تنـدر قضـاء أيام كاملة فـي التن ُّقل عبـر الصور
ال َّرقميّة لوجوه ال ُع َّشـاق المحتملين دون أن ُيحدِّد
جميـع الصور.
ثانيـاً ،التغيير :بتلوين صـورة الوجه أو تحريفها
وتغييـر مالمحها؛ غالبـا ً ما كان األفـراد يجدون
ً
متعـة جمالية وتسـلية تلقائية لتعديـل وجههم،
كارتـداء األقنعـة فـي الكرنفـاالت .ومـع ذلـك،
فـإن إقبـال المراهقين اليـوم على تبـادل صور
وجوههم على سـناب شـات ،بعد إدخال تغييرات
كبيـرة باسـتخدام تأثيـرات بصر ّيـة المعة ،وهم
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يسـتمتعون بذلـك ،أم ٌر جدير بالدراسـة.
ثالثـاً ،االنتشـار :يتـم تمثيـل األفـراد بواسـطة
ال ّرمـوز ال َّرقميّـة للوجـوه فـي عـد ٍد متزايد من
المجـاالت االجتماعية والتواصليـة؛ زد على ذلك،
فـإن تبادل ال ّرمـوز ال َّرقميّة لم يعـد يمثِّل الوجه
مح ّ
فحسـب ،بـل َح ّ
ـل التفاعـل
ـل فـي الواقـع َ
التلقائـي والمباشـر وجهـا ً لوجـه ،أو كذلـك في
مجـاالت الصداقـة والمحبّة .أصبحت الشـبكات
االجتماعية ال َّرقميّة مثل الفيسـبوك ،االنسـتغرام،
سـناب شـات وتنـدر وغيرهـا تعمل على إنشـاء
«عالـم من الوجـوه» تتغيَّـر فيه القيـم المعرفية
والعاطفيـة والواقعيـة للوجه بشـك ٍل كبير.
مـن وجهـة نظـر معرفيـة ،أحدثـت العوامـل
الرئيسـية للك ّمية ،والتغ ُّير ،واالنتشـار المذكورة
ثور ًة في تفاعل الهو ّيات وممارسـة االسـتبطان.
ففـي العديد مـن التفاعالت ،ال يـكاد يكون هناك
وقصة ،وعالقة بصورة
أي وقتٍ لربط شـخصيةّ ،

وجـه على شاشـة ُمعيَّنـة :تتراكـم األيقونات من
ال ُرؤوس والوجوه ،وبنقرة واحدة من ال ُمسـتخدِم،
ِّ
سيؤثر
يمكن أن ُتح َفظ أو ُتل َغى بسـرعة ،وهو ما
حتمـا ً حتّـى علـى التفاعلات غيـر ال َّرقميّة على
المـدى البعيد.
ومـن وجهة نظـر عاطفيـة ،أدَّى تضاعف صور
نطـاق عالمـي إلـى تغييـر آليـة
الوجـوه علـى
ٍ
التعاطـف :ينظـر إلـى غيرنـا مـن البشـر على
ألي كان
نحـو متزايـد كبطاقـات تجارية يمكـن ٍّ
أَنْ يغيِّرها بسـهولة وفي أي لحظ ٍة يريد .وأصبح
التعاطـف مـع صـور ووجـوه اآلخريـن أكثـر
ً
صعوبـة وتعقيداً ،بعد أن غرقت ّ
كل رموز الوجوه
نسـقة بشـك ٍل متشابه،
في محيط من الصور ال ُم َّ
لتتطـ َّور ّ
كل صـورة منها بسـرعة فيروسـية في
ً
الفضـاء السـيبراني ،وتتغيَّـر جذريـا بواسـطة
ِّ
ّ
والمؤثـرات البصر ّية.
المرشـحات
مواجهة الوجه
يشـمل نسـيج العناصـر االجتماعيـة والثقافيّـة
عاصر للوجه ،وبشـك ٍل
التـي ُتحـدِّد المعنـى ال ُم ِ
حاسـم ،صـور وجوهنـا وتمثيالتها في وسـائل
التواصـل المختلفة .لكن ذلك يجـب أن يأخذ في
االعتبـار تأثيرها على المدى البعيد .فالفيسـبوك
واالنسـتغرام وتندر ،وما إلى ذلك من التطبيقات،

ُتعَـ ّد ظواهر جديدة نسـبياً ،ولكـن يمكننا قراءة
«جماليـات الوجـه» مـن خلال مقارنتهـا مـع
األشـكال واألنـواع القديمة لتمثيلات الوجه.
إن الدراسـات التـي أُجريت على اسـتخدام صور
الوجـوه ال َّرقميّة في الشـبكات االجتماعية حديثة
نسـبياً ،لكنهـا أنتجـت أفـكارا ً يجـب أن تكـون
متكاملـة بشـك ٍل أفضـل ضمـن األنثروبولوجيـا
العا ّمـة للتفاعلات ال َّرقميّة .فعلى سـبيل المثال،
ح َّقق باحثان من ألمانيا ،دورش وإلهان ()2016
في مدى تق ُّبل الصور بين مسـتخدمي الفيسبوك
من المراهقين ،فوجدا ،بشـك ٍل عام ،أن المبحرين
على الشـبكات ال َّرقميّة يتقبَّلـون صور األصدقاء
أكبـر من تق ُّبلهـم لصورهـم الذاتية ،وبـأن أكثر
أصناف الصور اسـتخداما ً وقبوال ً على حسـابات
أشخاص
الفيسـبوك هي الصور التي ال تحمل أي
ٍ
فعليين .
وال تـزال الصورة الذاتية للفرد ذات معنى وقيمة،
وهـي إلـى َحـ ِّد اليـوم الطريقـة األكثر سـهولة
للوقـوف على الفورية والحميمية للتجربة اليومية
ً
تجربة قو ّية ألنها تسـمح
للفـرد .و ُي َع ّد السـيلفي
الخاصة وبنـاء الصور التي
لنا بتأليـف قصصنا
ّ
تناسـبنا ،فالتقاط صور السـيلفي ونشرها يلفت
انتبـاه اآلخريـن إلى مظهرنا .وفي حين أن نشـر
صـور السـيلفي غير ُمحـدَّد بالعمـر أو الجنس،
وخاصـة الشـابات -فـي عـد ٍد
تظهـر النسـاء-
ّ
ِّ
أكبـر مـن الصور ،وهـن ُيفضلن وسـم صورهن
بشـك ٍل متك ِّرر ،ولكن أيضا ً يحذفن أنفسـهن من
الصـور عندمـا ال يشـعرن بالرضا عن شـكلهن
أو مظهرهـن .ومـن ال ُم َّ
ؤكد أن القيـم االجتماعية
السـائدة فـي معظـم المجتمعـات اليـوم ُتع ِّزز
هـذه المثـل العليا للجمـال والكمـال ،وعلى هذا
النحو يتم تشجيع النسـاء والفتيات على التعامل
كمشـروع يحتاج إلى تحسـينات
مـع مظهرهـن
ٍ
مسـتم ّرة ،حتى أصبحن يعشـن ضغطا ً مسـتم ّرا ً
وهوسـا ً ال يفنى «لتحسـين» مظهرهن .وبالتالي
تح َّول التقاط صور السـيلفي إلى نشـاطٍ روتيني
يومي.

أصبحت
الشبكات
االجتماعية
ال َّرقم ّية مثل
الفيسبوك،
االنستغرام،
سناب شات
وتندر وغيرها
تعمل على
إنشاء «عالم
من الوجوه»
تتغ َّير فيه القيم
المعرفية
والعاطفية
والواقعية
بشكل
للوجه
ٍ
كبير
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التكنولوجيا
ال تو ِّفر عالمًا
من الصور
فحسب ،بل
تو ِّفر مجموعة
من العمل ّيات
الحسابية لتقف
على العناصر
المتطابقة
بين صورتين
متباعدتين
ّ
كل البعد زمنيًا
ومكانيًا
58

رغبتنـا فـي اسـتيقاف الزمـن بتدشـين صورنـا ،تبـدو تعبيـرًا رمزيّـا عـن غريزتنـا الحيويّـة في
مقاومـة الفنـاء ،ولـن نجـد مـا هـو أفضـل مـن الوسـيط اإللكترونـي لننشـر عليـه صورنـا،
فالصورة ال َّرقم ّية هي فوتونات منعدمة الكتلة ،فيمكنها أن تتح َّرك في الفراغ بسرعة
ٍ
ولمسـافات ال نهائيـة ،كمـا يمكن استنسـاخها لماليين المـ َّرات ،فليس أفضل
الضـوء
مـن هكـذا مجـال لنحظـى فيـه بالخلود ،حتى ولـو كان افتراضيًا.

وجوهنا في مواجهة الزمن!
سيد الوكيل
في رواية «حارس الفيسـبوك» للروائي «شريف
صالح» يسـتيقظ الناس ذات صباح ،وكالمعتاد
يبدأون يومهم بفتح صفحاتهم على الفيسـبوك،
إنهـم يقيمـون فيه ليـل نهار ..لكـن اليوم ليس
كمثـل ّ
كل يوم ،إنه يـوم القيامة االفتراضية.
مـا حدث ،أن الناس وجـدوا أيقونة المرأ ٍة عارية
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تجـوب صفحاتهم ،إنها فيـروس ُيدعَى بوديكا،
أخـذ علـى عاتقه ُمه ّمـة فضح األسـرار الخفية
لجميع الحسـابات الفيسبوكية .نشر المحادثات
الخاصـة فـي صناديـق الرسـائل ،التعريـف
ّ
باألسـماء الحقيقية لذوي األسـماء المستعارة،
واستبدال صورنا المستعارة بالصور الحقيقية.

هكذا يكتشـف ر َّواد الفيسـبوك أن المسافة بين
واقعهـم االفتراضـي والحقيقي ،لـم تعد بعيدة
كمـا كانـوا يظنـون ،حتـى أن مجـ َّرد أيقونـة
المـرأ ٍة عاريـة ،قـادرة علـى تعريتهـم جميعاً،
وفـي لحظـ ٍة واحـدة .أ ّما مـا يترتـب على ذلك
مـن تداعيات وأحداث ،فهو واقـع يتخلَّق نتيجة
الدمـج بيـن الواقعيـن االفتراضـي والحقيقي،
فأحـد شـخصيات الروايـة ،أمكنـه بقليـل من
الجهـد ،أن يعـرف ،أن الحاجـة (طاهـرة) هي
نفسـها (مهلبية) المحتالـة ،التي ُتوقع بالرجال
وتبتزهـم بطرائق مختلفة .فالتكنولوجيا ال تو ِّفر
عالمـا ً مـن الصور فحسـب ،بل تو ِّفـر مجموعة
مـن العمليّات الحسـابية لتقف علـى العناصر
المتطابقة بيـن صورتين متباعدتيـن ّ
كل البعد
زمنيـا ً ومكانيـاً ،إذ يمكـن للحاسـوب أن يربط
لشـيخ وقـور ،وأخرى لطف ٍل
بدقـة ،بين صورة
ٍ
يقف بين عشـرات من تالميذ المدرسة ،فنعرف
أن الصورتين للشـخص نفسـه.
معنى هـذا ،أنه يمكننـا اآلن ،وبفضل برمجيات
بالغـة المهـارة ،قـراءة الصـور فـي الفضـاء
االفتراضـي ،لتكـون أكثـر فصاحـة مـن اللُّغة
المكتوبـة ،أو المنطوقـة .فهـل ِّ
يؤثر هـذا على
التكوين العصبي لخاليـا الذاكرة ،بحيث تصبح
ذاكرتنـا بصرية بالدرجـة األولى؟
غيـر أن االسترسـال وراء التصـ ُّورات المحتلمة
لهـذا األمـر لـن تنتهي ،حتـى أنها سـتغيِّر في
مفاهيمنا للزمان والمكان ،ألن ّ
كل شيء سيصبح
ماض ،وال تاريخ وال ذاكرة.
هنا واآلن ،ومن َث َّم ال
ٍ
لهـذا سـنتو َّقف اآلن عـن اللهـاث وراء المخيال
تفجـره رواية «حارس الفيسـبوك» ،التي
الـذي ِّ
ً
ح َّركت كثيرا من الهواجس التي تنتاب اإلنسـان
عاصـر نتيجـة للغـزو اإللكترونـي لحياتنا،
ال ُم ِ
بمـا يعني أن الذات اإلنسـانية نفسـها أصبحت
ُّ
بالتفكك ،أو االنشـطار.
ُمهدَّدة
الذات هي الصورة التي ُنحدِّد مالمحها بأنفسـنا
عن أنفسـنا ،ونتعـ َّرف إليها منـذ طفولتنا ،عبر
مـا ُيع َرف بمرحلة المـرآة التي يعتبرها (الكان)
أخطـر المراحل تأثيرا ً في بناء الشـخصية التي
نرغب أن يعرفنا بها اآلخرون ،سـواء كان هدفنا
التواصل والتفاعل ،أو االحتفاظ بمسافة مأمونة
بيننـا وبينهـم ،إن الصورة المرآويـة هي الحرم
الـذي إذا تـ ّم اختراقه ،تداعت الـذات كمبنى بال

أساس.
لكـن المعنـى األعمق ،أن صورتنـا التي نقدِّمها
لآلخريـن ،هي انتزاع لزمننا الخاص من مسـار
الزمن الكوني الالنهائـي ،فعندما نلتقط صورة
لوجـ ٍه ما ،نحـن في الحقيقة نسـعى إلى تثبيت
الزمن نفسـه ،ال إلى تثبيـت الوجوه أو المالمح،
ألننا نعرف أنها سـتتغيَّر حتمـاً .فعندما نحدِّق
في صورنـا ال ُمعلَّقة على الحائـط ،أو إذا تأ َّملنا
وجوهنـا في المرآة ،سـنلحظ فـي ّ
كل يوم آثار
الزمـن ،لكن اآلخريـن في الفضـاء االفتراضي،
الذيـن ال يعرفوننـا ،ال يمكنهـم مالحظـة ذلك،
لهـذا فهم يمنحونا فرصـة أن نقدِّم لهم وجوهاً،
تمثِّـل الصورة الذهنية التـي نتمنَّى أن يك ِّونوها
عنّـا ،كمـا أن هـذه الصورة لن تشـيخ مـا دمنا
ال نغيِّرها.
فـي الحقيقـة نحن ال نرغـب في تغييرهـا أبداً،
ألن هـذه الصـورة التـي يك ِّونها اآلخـرون عنّا،
هـي التـي تمنحنا فرصـة القبول فـي المحيط
االجتماعـي الـذي نرغـب أن نكون بينه ،سـواء
كان الهـدف مـن ذلـك ،الشـعور باالنتمـاء
ألهداف تسـويقية
النفسـي ،أو الثقافي ،أو كان
ٍ
علـى نح ٍو تجـاري أو عاطفي أو شـهوي ،وفي
هـذه الحالة فإن السـلوكيات ،واللُّغـة ،وطرائق
التعبير تصبح أكثر تركيزا ً على إثارة المشـاعر
ال ُمسـتهدَفة .وفي المقابل تتكـ َّون صورة اآلخر
في ذهننـا بوصفها الفريسـة.
الطريف أن الدراسـات النفسـيةِّ ،
توضح لنا ،أن
الفريسـة فـي المقابل ،تقـدِّم نفسـها بصور ٍة
مغويـة للصياد ،بمـا يعني أن اللُّغة المسـكوت
عنهـا في داخلنا تكون أكثر تعبيرا ً عن نفسـها،
فـي اللحظة التي نرغـب فيها أن نقدِّم أنفسـنا
لآلخريـن فإن الداخل يعبِّر عن نفسـه من خالل
نظرات العيون ،واالبتسامات ،وانبساط عضالت
الوجـه أو تقلُّصهـا .هكـذا تصبـح وجوهنا في
الصـورة مرآ ًة عاكسـة لدواخلنا .ومـن َث َّم تعلن
عـن حاجاتنـا النفسـية فنضمـن القبـول فـي
المحيـط االجتماعي الخـاص الذي نسـتهدفه،
فحتـى الذين يضعون صورهـم الحقيقية ،على
صفحـات التواصل االجتماعـي ،حريصون على
أن يقدِّمـوا أنفسـهم بطريقة تسـتهدف تكوين
صورة ذهنيـة محدَّدة لـدى اآلخرين.
غيـر أن األمـر في تـداول الصور على الشـبكة

الصورة التي
يكونها اآلخرون
ِّ
ع ّنا ،هي
التي تمنحنا
فرصة القبول
في المحيط
االجتماعي الذي
نرغب أن نكون
بينه ،سواء
كان الهدف من
ذلك ،الشعور
باالنتماء
النفسي

السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

59

الصورة ال َّرقم ّية
هي فوتونات
منعدمة الكتلة،
يمكنها أن
تتح َّرك في
الفراغ بسرعة
الضوء
ٍ
ولمسافات
ال نهائية،
كما يمكن
استنساخها
لماليين الم َّرات،
فليس أفضل
من هذا مجال
لنحظى فيه
بالخلود،
حتى ولو كان
افتراضيًا

60

العنكبوتيـة ،أكبـر مـن مجـ َّرد التعبيـر عـن
الحاجـات والمشـاعر الداخليـة ،فالوسـائط
التكنولوجية الحديثة ،جعلت صورنا الشخصية
تتجـاوز محيـط التـداول الشـخصي القريب،
إلـى فضا ٍء كونـي وال نهائـي ،ومن َثـ َّم لم تعد
محكومة بسـياقات أو دوائر أو وظائف ُمحدَّدة.
ِّ
المؤثـرات البصرية
فلدينـا العديـد من برامـج
يـدي التقنييـن ومطـوري البرامـج التي
بيـن
ّ
أصبحت من البسـاطة حتـى لنجدها بين أيادي
العابثين ،فيمكنهم تحريف الصور ،أو توظيفها
فـي مجـاالت خطيـرة وعدوانيـة ،أبسـطها أن
تكـون مبعثا ً للسـخرية…
غير أن ّ
تترصد لصورنا
كل هذه السـلبيات التي
َّ
الشـخصية ،لن تمنعنا من تصوير وجوهنا ،ألن
رغبتنـا في اسـتيقاف الزمن بتدشـين صورنا،
تبـدو تعبيـرا ً رمز ّيا ً عـن غريزتنـا الحيو ّية في
مقاومـة الفنـاء ،ولـن نجـد مـا هـو أفضل من
الوسـيط اإللكترونـي لننشـر عليـه صورنـا،
فالصورة ال َّرقميّة هـي فوتونات منعدمة الكتلة،
فيمكنهـا أن تتحـ َّرك في الفراغ بسـرعة الضوء
ولمسـافاتٍ ال نهائيـة ،كمـا يمكن استنسـاخها
لمالييـن المـ َّرات ،فليـس أفضل من هـذا مجال
لنحظـى فيه بالخلود ،حتى ولـو كان افتراضياً.
لكـن المأسـاة في عالقتنـا بصورنا ،تنشـأ من
يفسـر لنا لماذا
إدراكنـا لحتميـة التغ ُّيـر ،وهذا ِّ
نحتفـظ بصورنـا القديمة في أُطـر أو محافظ
خاصة وكأننا نحميها مـن تعدِّيات الزمن؟ إنها
ّ
الغريـزة نفسـها التي دفعـت الشـاعر البدوي
القديـم السـتيقاف الرحل ،والبـكاء على أطالل
الديار والمنازل ،وهو يسـترجع صورا ً لما كان،
ويتأسـى لما أصبح اآلن.
َّ
وهي المأسـاة نفسـها التـي عاشـها «دوريان
غـراي» فـي مسـرحية أوسـكار وايلـد ،عندما
وقـف يتأ َّمل الصـورة التي رسـمها له صديقه
ال َفنَّـان .كان الجميع يثنون علـى براعة ال َفنَّان،
لكـن األمـر فـي نفس صاحـب الصـورة ،كان
مختلفـا ً ومأسـوياً ،وهو يـردِّد فـي داخله (إذا
استطعت أن أبقى شـاباً ،وهذه الصورة تشيخ،
سـأبذل ّ
كل شـيء ،سـأمنح روحـي مـن أجل
ذلك) هنـا يكون للصـورة معنى الفـداء ،الذي
يقدِّمـه دوريـان غـراي ،لوقـف تقـدُّم الزمـن
إليه ،إننا ننشـر صـورا ً لوجوهنا علـى الفضاء
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اإللكترونـي ،آملين ّأل تشـيخ.
المغـزى الذي نريد أن نصل إليه هنا ،التأكيد
الخاصـة جـدّا ً بصورنا،
علـى قـوة عالقتنـا
ّ
ورمزيتهـا فـي مواجهة الزمن ،سـواء كانت
الصـورة شـعرية أو سـردية بالكلمـات ،أو
كانـت رسـما ً وحفـرا ً كالـذي نجـده علـى
جـدران المعابـد والمقابـر الفرعونيـة ،أو
تصويـرا فوتوغرافيا كالذي يثبت هو ّياتنا في
المجـاالت العا ّمـة ،لكنها -فـي ّ
كل الحاالت-
تثبـت صورتنـا الذهنيـة عـن أنفسـنا التي
ك َّوناهـا في طفولتنا ،ونرغب في أن نسـتم ّر
عليهـا ونقدِّمهـا لآلخريـن ،لتعكـس رغبتنا
العميقـة ،فـي وقف تد ُّفـق الزمن.

نصـور أنفسـنا؟ وجوهنـا بالـذات؟ ..سـؤال شـغل الكثيريـن مـن علمـاء النفـس
لمـاذا
ِّ
واالجتمـاع والفوتوغرافيـا أيضـا .ومـا زالـت اإلجابـات تـراوح مكانهـا مـا بيـن تفسـير ذلـك
بحـب الـذات أو النرجسـية ،ومعالجـة نوبـات الشـعور بالفردانيـة والوحـدة ،أو
الشـغف
ِّ
المتخ َّيل .وأحيانًا
المفرطـة ،أو التعبيـر عـن الميـل الفطـري للخلـود الواقعـي أو ُ
األنانيـة ُ
يكـون تعزيـزًا للثقـة بالنفـس وصـورة الجسـد فـي ّ
كل حاالتـه.

من نيرسيس إلى سيلفي

لماذا نص ِّور وجوهنا؟
سعدية مفرح*
ليلـة اإلعالن عن جوائز األوسـكار العـام ،2014
حدث شـيء لـم يعتـده متابعو أخبار األوسـكار
والسـينما عموماً .فـي تلك الليلة لـم تك ْن األفالم
وال النجـوم الفائـزون بجوائـز األوسـكار هـم
موضـوع الخبـر األول كالمعتـاد فـي ّ
كل ليالـي
األوسـكار السـابقة .كان الخبـر األول محـوره
صـورة ،مجـ َّرد صـورة جابـت آفـاق الفضـاء
اإللكترونـي فـي العالم كلّـه خلال دقائق فقط
عبـر تويتر.
ً
ُ
ورغـم أن صورا عديـدة قد التقطت تلـك الليلة من
الحفـل وخاللـه أيضاًّ ،إل أن الصورة التي نشـرتها
اإلعالميـة األميركية ألين دي جينيريس لنفسـها مع
باقـة مـن نجـوم الحفـل المشـاهير مثـل أنجلينا
جولـي وبـراد بيـت وجوليـا روبرتـس وغيرهـم،
ونشـرتها فـي تغريـدة علـى حسـابها التويتـري
َّ
حطمـت ال ّرقم القياسـي ألكثر تغريـدة ت ّمت إعادة
تغريدها خالل سـاعة فقط ،حيـث ح َّققت أكثر من
مليونـي إعـادة تغريـد (ريتويـت) ،وهـو رقم غير
مسـبوق في تاريخ اإلنترنت .لكـن المثير في األمر
أن كثيريـن ممن تابعوا حـدث الصورة ،عبر صورة
غوي جديـد ربما
الحـدث تع َّرفـوا إلـى
مصطلـح ُل ٍّ
ٍ
مـرة في حياتهـم ،وهو مصطلح «سـيلفي».
ألول ّ
أول سيلفي في التاريخ
كان قامـوس أوكسـفورد اإلنجليـزي المرجعـي
األشـهر فـي العالـم قد اعتبـر قبل حلـول نهاية
العـام  2013أن «سـيلفي» هي كلمـة العام ،وقد
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قاموس
أوكسفورد
اإلنجليزي
المرجعي
األشهر في
العالم قد
اعتبر قبل
حلول نهاية
العام  2013أن
«سيلفي» هي
كلمة العام
62

ع َّرفهـا القامـوس بأنها تعني الصـورة ال ُملت َقطة
ذاتيا ً بواسـطة هاتف ذكي أو ويبكام ،والمنشورة
علـى موقـع مـن مواقـع التواصـل االجتماعـي.
وقد ذكرت دار نشـر القواميـس البريطانية على
اإلنترنـت إنـه تـ ّم رصـد كلمـة «سـيلفي» للم ّرة
األولـى في مد َّونة أسـترالية عـام 2002م.
لكن حداثـة المصطلح ال تدل علـى حداثة معناه
أو مـا يشـير إليـه تحديـداً .فبعـض مؤ ِّرخـي
الفوتوغرافيـا يشـيرون إلـى صـورة اُلتقطـت
فـي العـام  1920فـي نيويـورك باعتبارها أول
صورة سـيلفي موجـودة فعالً .وتظهـر في تلك
الصـورة التـي أُعيد نشـرها مِـرارا ً بعد انتشـار
المصطلـح الجديـد وجـوه مجموعة مـن الرجال
العامليـن في شـركة بايـرون .والغريـب أن هذا
المشـهد قد ُو ِّث َق أيضا ً بصـورة عبر كاميرا أخرى
وظهـر كامالً ،حيث بـدا فيه أولئـك الرجال وهم
يلتقطون ألنفسـهم صور ًة ذاتية بواسـطة كاميرا
ً
مقارنـة بكاميرات هـذه األيام،
ضخمـة الحجـم
وقـد انتشـرت الصـورة األخـرى أيضـا ً مرفقـة
بالصورة السـيلفي نفسـها.
لكـن مؤ ِّرخين فوتوغرافيين آخرين يشـيرون إلى
صـور عرضها معـرض في «ناشـونال غاليري»
فـي واشـنطن تعود للقرن التاسـع عشـر ،وهي
ملتقطة بعدسـة الفرنسـي شـارل مارفيل ،ومن
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بينهـا صورة التقطها لنفسـه.
وكانـت مجلّة «ناشـونال بورتريـت غاليري» قد
بحثـت عن صور «سـيلفي» في إطار ندوة ُعقِدت
لالهتمـام بظاهـرة «سـيلفي» ،ورغـم أن المجلّة
لـم تنجح بعد فـي مسـاعيها ّإل أن جهدها َّ
تركز
فـي البحث عـن صورة من هـذا النـوع ُيقال إن
الدوقـة الكبيرة الروسـية «اناسـتازيا» كانت قد
التقطتها لنفسـها أثنـاء المراهقة.
ومـن الواضح أن ّ
كل هذه الصـور الذاتية ظهرت
قمـي ومنتجاته ،وربمـا لهذا ال
قبـل العصـر ال َّر
ّ
نطبق عليها تعريف قاموس أوكسـفورد للصورة
السـيلفي ،والتي اشـترط أن تكون منشـورة عبر
موقـع من مواقـع التواصل االجتماعـي تحديداً.
بحـ ّد ذاتـه فهـو قديـم،
أ ّمـا التصويـر الذاتـي َ
َ
واختلطـت فيـه النكهـة األسـطورية بالفـ ّن
التشـكيلي أيضاً ،فكثير من ال َفنَّانين التشـكيليين
رسـموا أنفسـهم فـي لوحاتهم ،ومن أشـهرهم-
علـى سـبيل المثـال -فريـدا كاللو.
ولَ ّ
عـل البحـث التاريخي في هذا السـياق يقودنا
لجـذور أسـطورة نيرسـيس ،وهـي إحـدى أه ّم
األسـاطير في الميثولوجيا اإلغريقية ،وتحكي في
أبسـط صيغها الكثيرة عن نيرسـيس ،ذلك الفتى
الوسـيم الـذي تنبَّأ له أحـد الع َّرافيـن بالموت إِنْ
رأى وجهـه ذات يـوم .وهـذا ما حـدث عندما الح

لـه وجهـه على صفحـة بحيـرة صافيـة ،فذهل
ْ
يطـق ابتعـادا ً عن ضفـة الماء
مـن الرؤيـة ،ولم
بعـد أن عشـق صورته المنعكسـة على السـطح
متعذبـا ً
ِّ
بعشـق ذاتـي
الرائـق ،واسـتم ّر هكـذا
ٍ
مسـتحيل حتـى ذوى جسـده ومـات ،فتحـ َّول-
كمـا تقـول األسـطورة -إلـى زهرة ُسـميت على
اسـمه نيرسـيس ،أو نرجس .ومن تلك األسطورة
التي بـرع ُ
الكتَّاب والمؤ ِّرخون والتشـكيليون في
تشـريحها وتصويرهـا ،انبثقت نظر ّيات نفسـية
كثيـرة للتدليـل علـى أحـد أهـ ّم أسـرار النفس
البشـر ّية؛ وهي العشـق المرضـي للذات.
لماذا نصوِّر أنفسنا؟
صحيـح ..لمـاذا نصـ ِّور أنفسـنا؟ وجوهنـا
بالـذات؟ ..سـؤال شـغل الكثيريـن مـن علمـاء
النفـس واالجتمـاع والفوتوغرافيـا أيضـاً .ومـا
زالـت اإلجابـات تـراوح مكانهـا ما بين تفسـير
بحب الذات أو النرجسية ،ومعالجة
ذلك الشـغف
ِّ
نوبـات الشـعور بالفردانية والوحـدة ،أو األنانية
ال ُمفرطـة ،أو التعبيـر عن الميـل الفطري للخلود
الواقعي أو ال ُمتخيَّـل .وأحيانا ً يكون تعزيزا ً للثقة
بالنفـس وصـورة الجسـد فـي ّ
كل حاالته.
ومع أنها ظاهرة قديمة فعالً قدم اإلنسـان نفسـه
ّإل أن طـرق التعبيـر عنهـا أو ظهورهـا تزايدت
علـى مدى التاريخ في تناسـب طـردي مع تقدُّم
وسـائل التعبيـر عنها أو طـرق ممارسـتها عبر
النظـر علـى صورة الوجـه أو الجسـد من خالل
صفحـة المـاء أو المرايـا ،ثـ ّم الرسـم الذاتـي،
والتصويـر الفوتوغرافـي ..ث ّم أتـى اإلنترنت في
مـا يشـبه الثـورة الكونيـة العارمـة ،وأنتج من
التطبيقـات مـا كاد يفيـض عـن حاجتنـا إليـه،
ومنها تطبيقات أتت وسـائل التواصل االجتماعي
التـي ع َّممت ظاهرة التصوير الذاتي بشـك ٍل غير
مسـبوق .لم ينـجُ أح ٌد مـن مسـتخدمي األجهزة
ال َّذكيـة مـن االنغمـاس فـي تصوير وجهـه علنا ً
أو بينـه وبين نفسـه ،المهـم أن التصوير الذاتي
للوجه «السـيلفي» أصبح سـلوكا ً يوميا ً بالنسـبة
للكثيريـن .ولَ ّ
عـل صـورة الرئيـس األميركـي
السـابق بـاراك أوبامـا وهـو يصـ ِّور نفسـه مع
رئيسـة وزراء الدنمـارك هيلـه ثورنينـغ شـميد
خالل مراسـم تكريـم الزعيم اإلفريقي نيلسـون
مانديلا في جنوب إفريقيا قبل سـنواتَّ ،
دشـنت

ظاهـرة انتشـار ذلك الهوس بالسـيلفي رسـميا ً
وعالميـا ً أيضـاً ،فها هـو رئيس أكبـر دولة آنذاك
يحضر مراسـم تشييع أبرز شـخصية في القرن
العشـرين ،ومـع هـذا ال يجد حرجا ً فـي تصوير
نفسـه بنفسـه أمـام كاميرات العالـم كلّه.
ر ّبمـا لهـذا تفترض محـ ِّركات البحـث أن صور
سـيلفي سـتتضاعف م َّرات كثيرة مستقبالً حتى
تتجـاوز المليارات .ولَعلّنا لسـنا بحاجة لتو ُّقعات
محـ ِّرك البحث لنعـرف أن الظاهـرة في طريقها
ً
فعلا ،فنظـرة سـريعة على حسـابات
للتفاقـم
االنسـتغرام ،وهو الموقع األكثر احتوا ًء لتنويعات
هذه الظاهـرة ،يطلعنا علـى أن الغالبية العظمى
مـن مسـتخدميه لجـأت مـ ّرة أو أكثـر للتصوير
الذاتي يومياً ،وأخبـرت متابعيها عبر ذلك الموقع
مـن دون كلمـات برسـالة سـيلفي األولـى :أنـا
هنـا! ومـن الواضح أن لهـذا التفاقم في انتشـار
الظاهرة عالقة في تفاقـم عمليّات تجميل الوجه.
صنَّاع أجهـزة الهواتف ال َّذكية
فلسـبب ما حرص ُ
ٍ
هـذه علـى عـدم االكتفـاء بالكاميـرا الخلفيـة
تشـجع على
للجهـاز ،بـل ز َّودوه بكاميرا أمامية
ِّ
التقاط صور الوجه لمسـتخدم الجهـاز بطريقة
سـهلة ،تجعـل المـرء -غالبـاً -بمواجهـة وجهه
فـي حالة تشـبه حالة نيرسـيس عندما اكتشـف
وجهـه على سـطح المـاء الرائق ،فأطـال التأ ُّمل
فيه حتـى الموت! وألن تصويـر الكاميرا األمامية
للوجـه -غالباً -ال يأتي بنتائـج مرضية للمرء في
ّ
ظـل إصراره علـى التأ ُّمـل الذاتـي للمالمح ،كما
ً
تلتقطها تلك الكاميرا بشـك ٍل دقيق جدّا ،فقد كان
الح ّ
ـل األمثل هو اللجـوء لعمليّـات التجميل التي
َ
ُتعنَـى بتجميل األنف تحديداً ،ألنـه الملمح األبرز
الـذي تصطاده الكاميـرا األماميـة للهاتف عاد ًة!
يقول الشاعر محمود درويش:
«نيرسيس ليس جميالً
كما َظ ّن ..
صنَّا َع ُه
لكن ُ
و َّرطو ُه بمرآته
فأطال تأ ُّمل َ ُه
في الهواء ال ُم َق َّطر بالماء!»..
 ...فهل ورطتنا األجهـزة ال َّذكية ومواقع التواصل
الجديدة نحـن أيضاً؟ ..ر ّبما!

انبثقت نظريّات
نفسية كثيرة
للتدليل على
أهم أسرار
أحد ّ
النفس البشريّة؛
وهي العشق
المرضي للذات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) شاعرة وكاتبة من الكويت
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تحوالت صورنا كما كتـب عن صورة دوريان
ترانـا بحاجـة إلـى أوسـكار وايلـد ليكتـب عن ُّ
التحوالت
تتحـول صورنـا ،ويسـاعدنا العالـم اإللكتروني في إخفـاء هذه
غـراي .جميعنـا
ُّ
َّ
تحوالت ُمض ِّللة سـواها.
أو إظهار ُّ
العالم
اإللكتروني،
مقدس فيه
ال
َّ
سوى انفالت
صور لم نعد
ُّ
التحكم
نملك
بها ،تعيد طرح
وجه من أوجهنا،
بعيدًا عن رغباتنا

صورنا ليست نحن!
منذر بدر حلوم

عالقتنـا بصورتنا ،عالقـة أقرب إلـى الفصامية،
هي نحـن وليسـت نحـن ،تخاطبنـا ونخاطبها،
نعاقبهـا حيـن تزعجنـا ،فنلقـي بهـا في سـلَّة
المهمالت ،ونسـتعيض عنهـا بغيرهـا ،وتعاقبنا
علـى غير انتظـار ،فهي في الفضـاء اإللكتروني
تعيش حياتها وتقول ما تشـاء .الصورة ،ال تزول
وال تسـقط من مدارها اإللكتروني حتى لو أردنا.
نحـن فقـط نكـف عـن رؤيتهـا .صورتنـا ،هنا،
علـى خالف صورة دوريـان غـراي ،ال تقتلنا إن
قتلناهـا ،إنمـا ،ر ّبمـا علـى العكس ،تقتلنـا ألننا
نعجـز عن قتلها .الجسـد المثير المطلقة صورته
فـي الفضـاء اإللكترونـي الطلـق ،يبقـى هنـاك
شـاباً ،فيما يتراجع شـفيعه الواقعي ،وصوال ً إلى
الشـيخوخة والعجز .وال فرصـة إلى التراجع ،وال
حيلـة إليه.
ّ
ال وجـود لصـورة جمعية لنا إل فـي ال ُمتخيَّل ،أو
في عيـن العدالة الكليـة ..فنحن أجـزاء متناثرة،
مـذررة ،من صورتنـا الكلّيّة ،فـي ّ
كل عي ٍن ،جزء
منّـا ،فـي أعين مـن يحبوننـا و َمـ ْن ال يطيقوننا،
وأ ّمـا َم ْن ال يبالون بنا فال مـكان لنا في عيونهم.
وفـي عيون المـاء ،لنا صـور من طفولتنـا ،قبل
أن تتـم قولبتنـا وتعليبنـا ،تحت ُمسـ َّمى تهذيبنا
وتعليمنـا وتربيتنـا ،فـإذا بنـا ناطقـون باسـم
جداتنـا وأجدادنا وموروث عتيـق ،أُزيلت روائحه
وع ّ
ُطـر بالبخور وأسـبغ عليـه ال ُمقـدَّس .العالم
اإللكترونـي ،ال مقـدَّ س فيه سـوى انفالت صور
ُّ
التحكـم بها ،تعيد طـرح وجه من
لـم نعـد نملك
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أوجهنـا ،بعيدا ً عـن رغباتنا.
وكمـا صورتنـا اإللكترونيـة مك َّونـة مـن آالف
الوحـدات الصغيـرة (البيكسلات) ،وجودتهـا
تـزداد ،بـل أل ُق ْ
ـل وضوحهـا ،مـع ازديـاد عـدد
هـذه الوحـدات ،وال يراها الناظـر إليهـا ّإل ُك َّلً،
فإننـا كذلـك فـي الحياة ،لكـن أحدا ً ال يسـتطيع
آن واحد .ف َم ْن يهتـم بالتضاد
أن يرانـا كلّنـا فـي ٍ
الصـارخ فينـا ،رغم صراخـه ،بل زعيـق صوته
وألوانـه؟! وليس ألن البشـر ال يريدون ،إنما ألنهم
عاجـزون .فلا أحد قـادرا ً علـى جمـع صورتنا
الكلّيـة ،ولسـنا بقادريـن .أينه ذلك القـادر على
أن يحيـي األجـداد ،ويكشـف األسـرار ويضـيء
العتمـات ،ويفتـح أقبية الشـخصيات ويضيؤها،
ويلم شـتات صورنـا وفتاتها ويجمعهـا بعناية؟
فحتـى حين يكتبون صور العظمـاء ،يقدِّمون لنا
صورا ً مختزلة أبعد االختزال ،ف َم ْن سـيز ِّودنا بتلك
(البيكسلات) ..ففي العالم اإللكتروني ،يستطيع
(الفوتوشـوب) ،ما ال يستطيعه أي فنَّان ،بالريشة
واللـون ،وما ال يسـتطيع طبيـب (التجميل) بتّار
األنوفّ ،
ومطاط الشـفاه ،ونافخ الخدود ،وجاعل
جميـع وجوه النسـاء وجها ً واحـداً ،ال يتحدَّث ّإل
عن االسـتالب ،استالب صناعة الترويج والتسويق
للعقـل ولقيمـة االختلاف .وإذا بنا نحـن الذين
نكون أحيـا ًء ألننا مختلفون ،نصبح متشـابهين،
أي أموات.
ومع أن وسـائل التواصل االجتماعي ،تبدو وكأنها
تكشـف الوجه المُباشِ ـر السـتخدام الصورة ،بما
يشـبه اسـتخدامها علـى بطاقة الهو ّيـة أو جواز
السـفرّ ،إل أنها تكشـف بالتـوازي طبقات داللية
للصـورة ،غيـر موعاة أحيانـا ً من ِقبَـل صاحبها
أو واضعهـا ،أو دالالت مضادة لوجهنا المحبوس
فـي إطـار .ومـع أن الصـورة تبـدو لصاحبهـا
خاليـة مـن العالمـات الفارقـة ،كمـا ُيكتَب على
البطاقـة الشـخصية لضـرورات أمنيـة ،منـذ لم
تك ْن عمليات التجميل ،وربما التبشـيع ،أي تغيير
مالمـح الوجـه ،دارجة إلى هذه الدرجـةّ ،إل أنها،
أي الصورة ،تكون مليئـة بتلك العالمات الفارقة،
وتكـون األخيرة مرئية للجميع ،تقريباً ،باسـتثناء
صاحبها.
«كيـف تتخلـى عـن وجهـك؟!» قلـت لصديقـي
الشـاعر وال َفنَّان التشكيلي الجميل منذر مصري.
وكنـت أعنـي أن ال يسـتبدل بصورته شـعارا ً أو

وجـه شـخص آخـر ،مـن ال ُمع َّذبيـن ،الراحلين،
ال ُمؤي َقنيـن .فعاندني ،واسـتم ّر في جعل عذابات
اآلخريـن وجهه .ر ّبما ،كان مح ّقـاً .ور ّبما ،لم أك ْن
قـد تأ ّملـت بعد ضآلـة ما في وجهـي من وجهي
الحقيقي .وهو يكون حقيقياً ،حين يكون شـامالً
لتناقضاتي ،جميعهاَ .م ْن يرسـم مثل هذا الوجه؟
َم ْن يص ِّوره؟!
جـاء اعتراضي علـى صديقي في بدايـات الثورة
السـورية ،حيـن كان دارجا ً أن يسـتبدل أصحاب
الحسـابات بصورهم الشـخصية ،صـور آخرين
ممن اعتقلوا أو استشهدوا ،أي م َم ْن ُسلطت عليهم
األضـواء بيـن آالف آخريـن لفهم ظلام اإلهمال،
حالهـم كحـال الصـور التي ُيـراد لها أن تسـلِّط
الضـوء على وجه ،وتخفي الوجـوه األخرى .وكان
يعاتبنـي األصدقـاء على عدم اسـتجابتي للحدث
أو الواقعـة ،وإبقائي على صـورة وجهي ،أو أل ُقل
ذلـك الوجـه مني الـذي التقطـه الضـوء في تلك
اللحظـة في غفلـ ٍة من وجوهـي األخرى.

وسائل
التواصل
االجتماعي،
تبدو وكأنها
تكشف الوجه
المباشِ ر
ُ
الستخدام
الصورة،
بما يشبه
استخدامها
على بطاقة
الهويّة أو جواز
السفر
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لـم أكـ ْن مح ّقاً ،كمـا لم يكونـوا مح ِّقيـن ،أولئك
الذيـن راحـوا يلصقـون علـى وجوههـم ّ
كل مـا
يجـري ترويجه -لم يكـ ْن صديقي منـذر منهم،
فهـو يختـار بعناية الصـورة ،اختيـاره للكلمات
فـي قصائده.
وأبقيـت علـى وجهي .كنـت أعني أننـي صاحب
القـول ،فأقـول «هـذا أنـا ،خذونـي!» .ال زلـت
أذكـر حيـن قدَّمـت لصديقـي الراحـل ال َفنَّـان
نسـخة مـن روايتي «كأن شـيئا ً
ً
نضال سـيجري
ال يحـدث» ،قبيـل صعوده إلى المنصـة في ندوة
عن وظائـف ال َف ّن ،فقال حين قرأ اسـمي الثالثي
َ
يبـق ّإل أن تكتـب منـذر بدر حلـوم والدته
«لـم
نظيـرة ،لتق ّر بمسـؤوليتك الشـخصية دون لبس
عـن ّ
كل كلمة كتبتهـا» ،وكان يعني كي ال يلتبس
الحـ َّراس فيتهمـون غيـري بمـا أنا
األمـر علـى ُ

66

السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

قائلـه .تحية لروح نضال ،ابـن «ضيعة ضايعة».
قولـي ،هـو وجهـي .نعـم .وهـو ،رغـم تناثـره
أكثـر قابليـة للتجميـع مـن صورتـي الضوئية،
وأكثـر صدقـاً ،وال بأس في تجميـع مزق حياتي
وإضافتهـا إليـه .فكثيرا ً مـا تقول الحيـاة ما لم
يقلـه الحبـر ،وبصـورة أصدق.
كنـت أقـول :هذا أنـا ال أتبـدَّل مع األحـداث ،وال
ّ
يحـل محلّـي شـهيد أو دمـار أو سلاح كيماوي
أو شـعار .كان ذلـك نوعـا ً من االحتجـاج ،ور ّبما
مـن تأكيد انتمـاء القول لصـور ٍة بعينها أو لوجه
صاحـب القول ،الذي هـو أنا جزئيا ً أيضـاً .و َم ْن
ً
مقارنـة باألجزاء
يـدري حجـم الجزء الذي قـال،
األخـرى التـي لـم ُتتِـح لهـا معرفتـي الجزئيـة
وانتماءاتي القسـرية أن تقول ،أو قسـر ُتها إراديا ً
علـى الصمت ،ألتج َّمـل بصمتها.
وفـي الفضاء اإللكتروني ،ور ّبما أكثر من سـواه،
ث ّمـة صورة تقول ،وث ّمة قول يرسـم صورة .فهل
يكـون فيما قِيل أعلاه ،دعوة إلـى تأ ُّمل الصورة
ّ
الشـك ،مهم
النـص بعين الريبـة؟ نعم.
وقـراءة
ّ
ليـس فـي آليـات إنتـاج العلـم وحـده ،إنما في
إنتـاج صـورة الحقيقـة فـي ّ
ّ
والشـك
كل مكان.
والعدالـة توأمـان .القاضي الذي ال يتـردَّد ظالم.
وقـارئ الصورة التـي ال يرى سـواها فيها ،مثير
لألسف.
ببعض منا ،فلسـنا ،نحن
إنما ،ونواسـي أنفسـنا
ٍ
البشـر ،سـوى كائنـات ضعيفـة نتالشـى أمام
أعيننـا .كثيـرون منا يضعون صـورا ً قديمة على
بروفايالتهم في وسـائل التواصـل ،صور جميلة
مـن أيـام الصبا .هـي محاولة إلعـادة الزمن إلى
الـوراء ،أو إيقافه .جلجامـش أقصانا ،ونحن كلّنا
طريق إليـه .وحين نـدرك عجزنا ،يقـول الواحد
إلـي أيها الشـباب ،كنت
منّـا «هـذا أنـا ،انظـروا ّ
ً
يومـا ً كما أنتم اليوم ،وسـتصيرون غـدا مثلي .ال
خيار ألن تبقوا شـبابا ً سـوى أن تموتوا شـباباً».
هـذه ليسـت دعـوة إلـى المـوت ،وال إلـى تغيير
الصـور ،إنمـا إلـى التأ ُّمـل .الصورة تقـول ذلك
وتبتسـم ل َم ْن يبتسـم لهـا -أحياناً.-
ترانـا بحاجـة إلـى أوسـكار وايلـد ليكتـب عن
تحـ ُّوالت صورنـا كما كتـب عن صـورة دوريان
غراي .جميعنا تتح َّول صورنا ،ويسـاعدنا العالم
اإللكترونـي في إخفـاء هذه التحـ ُّوالت أو إظهار
تح ُّوالت ُمضلِّلة سـواها.
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تحوالت صورنا كما كتـب عن صورة دوريان
ترانـا بحاجـة إلـى أوسـكار وايلـد ليكتـب عن ُّ
التحوالت
تتحـول صورنـا ،ويسـاعدنا العالـم اإللكتروني في إخفـاء هذه
غـراي .جميعنـا
ُّ
َّ
تحوالت ُمض ِّللة سـواها.
أو إظهار ُّ

كرنفالية األقنعة
نورة محمد فرج*

الصورة
الشخصية
ليست مج َّرد
صورة جميلة
وحسب ،وهي
ليست مج َّرد
تعبير عن الذات،
لتقديمها إلى
اآلخرين على
أجمل وجه ،إنها
سالح يستخدمه
المشتركون
في حروبهم
الخفية
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قبـل نحو عشـرين عامـاً ،كان التعريـف بالذات
يتـم غالبـا ً كتابيا ً من خلال (النك نيم) (االسـم
المسـتعار) علـى برامـج المحادثة ،سـواء على
الفريتـل أو اآلي سـيك يـو أو الماسـنجر ،أ ّمـا
فـي وقتنا الحالـي ،فـإن الغلبة للصـورة ،حيث
يسـتخدمها الجميع فـي معرفاتهم وبروفايالتهم
الشـخصية علـى مختلـف وسـائل التواصـل
االجتماعي ،ولو كانت وسـائل كتابية مثل تويتر.
إن الصورة الشـخصية سـواء كانت حقيقية (أي
صـورة الفـرد نفسـه) أو صـورة مجازيـة (أي
شـخص أو كائـن أو تفصيـل غيـر
صـورة ألي
ٍ
الشـخص نفسـه) إنما هي قناع ،فالفرد يسـعى
إلـى إيصـال صورة ما عن نفسـه ،هـذه الصورة
ر ّبمـا تكـون واقعيـة ،فالفرد فيها هو نفسـه في
إحـدى حاالتـه ،ويسـعى إلـى تعميمهـا لتبـدو
وكأنهـا صورة حياتـه كلّها ،ال يـراه اآلخرون ّإل
منها .
ُيعَـ ّد باختيـن األقنعـة واحـدة مـن التفصيلات
ال ُمه ّمـة فـي الكرنفـال ،فهـو الوجه اآلخـر الذي
يسـمح بالممارسـة الح ّرة ّ
لكل طقوس التجديف
والسـباب والغناء ،هو انطالقـة النفس كما تهوى
وكما ال يسـمح لهـا المجتمع ،وهـذا القناع يأخذ
شـكالً تلوينيـا ً وتجميليـا ً وتبشـيعيا ً وغرائبيـاً،
ليحـ ِّول عالـم اإلنترنـت إلـى حالـة كرنفاليـة
نموذجيـة ُلغو ّيـا ً وصور ّياً.
على هذا ،فإن الصورة الشـخصية ليسـت مج َّرد
صورة جميلة وحسـب ،وهي ليسـت مج َّرد تعبير
عـن الـذات ،لتقديمهـا إلـى اآلخرين علـى أجمل
وجـه ،إنهـا سلاح يسـتخدمه المشـتركون في
حروبهـم الخفيـة ،عبر رسـائل الشـتم ال ُم َّ
بطنة،
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وعبـارات اللمـز ،وحيـث تغيظ النسـاء أعداءهن
بصـور الهدايـا واألطعمـة ،وغيـر ذلـك ،ويغيظ
الرجـال أعداءهم بصور اإلنجـازات التي غالبا ً ما
طرف خفي،
يتـم تضخيمها عبر مدح الـذات من
ٍ
واألهـم في الحالتين ،هو نشـر صورة االبتسـامة
التـي تحمـل رغبة فـي إيـذاء اآلخرين أكثـر م ّما
تحمـل إحساسـا ً بسـعادة صاحبها ،فهي أشـبه
بإعالنات للسـعادة ،ونشـر اإليجابيـة الموهومة.
إن الصـورة هـي رسـالة دومـاً ،وهـي رغبة في
تدميـر اآلخريـن أحيانـاً ،وهـي صـور رغبويـة
أحيانـا ً أخـرى ،يصـ ِّور فيهـا الفـرد نفسـه كما
يتمنَّـى ،ال كمـا هـو فعالً.
يقول أمبرتو إيكو إن وسـائل التواصل االجتماعي
فتحـت البـاب للحمقى كي يتحدَّثـوا كما لو أنهم
قـد حصلوا علـى جائزة نوبـل ،يتحـدَّث أمبرتو
فـي مقولتـه هـذه عـن الحكـم اليوميـة التي قد
تكون مضلِّلة ،وعن اآلراء الشـخصية ،وعن الجمل
المواسـية ،التي يواسـي بها الفرد نفسـه ليطلق
حكمـه في العالم ،فنحن أيضـا ً بحاجة إلى صور
تأ ُّملية تتناسـب مع هـذه الحكم.
فـي هـذا العالـم سـنجد أفوجـادو ،6ال َّرسـام
اليابانـي الـذي ُيوصـف بالغامـض ،إذ ال يعرف
سـوى القليل عنه ،سـنرى في رسـوماته تصوير
األبعاد السـوداوية المظلمة والمخزية والشـريرة
عاصـرة ،والتـي تتخ َّفـى تحـت قناع
للحيـاة ال ُم ِ
البراءة والسـعادة.
إحدى أشـهر رسـوماته هي لفتـاة تلتقط صورة
سـيلفي ،وسـط غرفة تع ّمهـا الفوضـى واألثاث
المتهالـك والقمامة ،يغمرها اللون الرمادي ،بينما
حدود الصـورة ال ُملت َقطة عبـر الكاميرا هي التي

تشـع بالضـوء واأللـوان الوردية والسـعادة ،مع
كـوب قهوة وقطعـة حلوى تعلوها حبـة الفراولة
وعالمة اإلصبعيـن (حبتين) ،بينمـا ورقة نمطية
هي صـورة تنزل مـن الكاميرا وتملأ الغرفة.
تحمـل الرسـمة نقدا ً لتلـك الصـور النمطية ذات
الوجوه المبتسـمة ،لتقول إن هذه الصور ليسـت
حقيقيـة ،وإنما هي مصطنعة وملفوفة بالسـواد،
إنهـا صور كاذبة ،فنحن نصنـع لوجوهنا وجوها ً
أخرى نـو ّد أن نعلنها لآلخرين.
هنـا ،يظهر الحجاج بأن اإلنسـان ال يـو ّد أن ُيري
اآلخريـن نفسـه الكئيبـة أو الحزينـة ،ولكن ذاك
غيـر صحيح ،فهو ال يص ِّور نفسـه دامع العينين
وال يعلـن للنـاس هـذه الصـور ،علـى الرغم من
قيـام العديـد بتصوير أنفسـهم حينمـا يكونون
علـى فراش المرض في المستشـفى ،ولكننا نجد
إعالنـات الحـزن تتخـذ شـكالً آخر ،هـو أبيات
الشـعر أو الحكم ،أو الرسـوم والصـور الحزينة.
لكـن أفوجادو 6يرصـد نوعا ً آخر من المشـاعر،
شديد التعارضية ،وشديد الصدمة ،ففي رسمتين

سـنجد فـي ّ
كل منهما فتاة ذات وجـ ٍه بريء ،في
األولـى نرى الفتاة ُتخبِّئ تحت طاقيتها الشـتوية
أفـاع ،أي
الحمـراء الطفوليـة شـعرها الـذي هو
ٍ
نسـخة أخرى حديثة مـن الميدوزا ،تقـوم الفتاة
بلـف األفاعـي على نحـو دقيـق لتخفيهـا ،فيما
تعطـي ظهرهـا للمتلقي وسـط غرفتهـا الباهتة
التـي توحي بالطبيعيـة واالعتيادية.
ً
في الرسـمة األخـرى ،نرى الفتاة أكبر سـنّا فيما
لتقصها
يبدو ،تمسـك خصالت شعرها /أفاعيها،
ّ
بالمقـص وهي تبكي ،ونرى الـدم ينزف من تلك
الرؤوس المقطوعة ..تلازم نزف الدم والدموع.
تشـبه الرسـمتان تلـك النزعـات الشـريرة التي
تختبـئ خلـف صـور البروفايلات السـعيدة
أحيـان كثيرة ال
والبريئـة للفتيـات ،والتـي فـي
ٍ
تكون سـوى أسلحة تسـتخدم في صراعات غير
معلنـة بيـن بعضهـن البعـضِّ ،
تغذيهـا الرغبة
طـرف خفي،
فـي اإليـذاء وإغاظـة غيرهـن من
ٍ
فالوجه السـعيد ليس سوى رسـالة للقول بأنني
ال أكتـرث ،وأننـي أعيـش حياتـي ،فيمـا الواقع

الصور ليست
حقيقية ،وإنما
هي مصطنعة
وملفوفة
بالسواد ،إنها
صور كاذبة،
فنحن نصنع
لوجوهنا
وجوهًا أخرى
نو ّد أن نعلنها
لآلخرين
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البراءة فينا
قد تخفي في
داخلها كائنًا
بشعًا مؤذيًا
وقات ً
ال على
الرغم من
هشاشته ،وهذا
ما يتج َّلى في
الممارسات
المؤذية على
مواقع التواصل
االجتماعي
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خلـف الصـورة ،غالباً ،غيـر ذلك.
فـي رسـم ٍة أخـرى نـرى رأس فتى مـن الخلف،
لكنـه رأس خرب قد صار مـأوى للفئران ،يظهر
ثقب
نصف فـأر من أحـد الثقوب وذيل فـأر من ٍ
ثقب ثالـث ،فيما
آخـر ،ورأس فـأر لـه ناب مـن ٍ
الفتـى يرفع يـده وإصبعـه يلمس رأسـه وكأنه
ِّ
يفكر .
توحـي هـذه الرسـمة بطبيعـة الخـراب الـذي
يسـكن الـرؤوس ،أي األفـكار الخربـة ،أو العقل
الـذي لم يعـد منتجا ً وصار مـأوى لألفكار النتنة
التـي تسـكنه على الرغم مـن جمالـه الظاهري،
يشـبه هذا الرسـم طبيعـة األفكار التي انتشـرت
بين الشـباب على وسـائل التواصـل االجتماعي،
ّ
بـكل
والتعـارض فيهـا مـا بيـن سـن الشـباب
الجماليـات التـي يحملها ،واألفـكار الخربة التي
يحملها واحدهم دون أن يشـعر بأنها تهدم حياته
وتأكلهـا مـن الداخل.
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أ ّمـا إحـدى أكثـر الرسـومات إرعاباً ،فهـي تلك
التـي نـرى فيها سـرعوفا ً يخرج مـن ظهر فتى.
مثل معظم رسـوم أفوجادو 6تقـوم اللوحة على
اللونيـن األبيـض واألسـود ،أ ّمـا السـرعوف فهو
باللـون األحمـرِّ ،
يذكرنا بالـدم والموت.
الفتـى مائـل ال نـرى وجهـه ،في وضعيـة يبدو
بمجس
يمسـه
معها وكأنه ميت ،فيما السـرعوف ّ
ٍ
بمجـس آخـر ،ونالحـظ حجـم
ويض ّمـه إليـه
ٍ
ً
السـرعوف الكبيـر مقارنـة بحجـم الفتى.
إن السـرعوف من الحشـرات آكلة اللحوم فهي ال
تكتفي بأكل الحشـرات األخرى ،لذا تعد اسـتثنا ًء
في عالم الحشـرات ،كما أن الذكـر مهدَّد بالموت
الغريب ألن األنثى تأكل رأسـه بعد عملية التزاوج،
عـدا عـن قدرته على إدارة رأسـه  180درجة .إن
السـرعوف رمـز لتلـك القـدرة علـى النظـر في
جميـع االتجاهات ،كمـا يرى اإلنسـان العالم من
حوله واسـعا ً فـي اإلنترنـت ،لكنه مسـتعد ألكل
بنـي جنسـه وألكل ما هـو أكبر منه ،يملـك فنونا ً
قتاليـة ،لكنه نفسـه مهـدَّد بالموت مـن الجنس
اآلخـر بعـد انتفاء قيمته ،إنه على شـكله البشـع
وعلـى قوته ورغبته في الفتك والتدمير والسـطو
علـى حياة اآلخريـن يملك حياة ّ
هشـة وضئيلة.
يقـول أفوجـادو 6فـي هذه الرسـمة فيمـا يبدو
أن البـراءة فينـا قـد تخفـي فـي داخلهـا كائنا ً
بشـعا ً مؤذيـا ً
ً
وقاتلا علـى الرغم من هشاشـته،
وهذا مـا يتجلَّـى فـي الممارسـات المؤذية على
مواقـع التواصـل االجتماعـي علـى الرغـم مـن
البـراءة الظاهرية ،حيث تغـدو النزاعات اللّفظية
مؤذيـة ومميتة ،وتسـعى إلى تحقيـق إنجازاتها
من خلال إيـذاء اآلخريـن لفظيـاً ،عبـر معارك
كالميـة ينتصـر فيهـا َم ْن يتسـبَّب بإيـذاء أكبر،
هنـا يح ِّقـق ذاتـه بالتفـ ُّوق الهش على سـواه.
إن السـرعوف ليـس قناعاً ،إنـه التكوين الداخلي
لإلنسـان كمـا يرى أفوجـادو ،6إنـه النظير غير
اإليجابي لمقولة التنمية البشـر ّية الشهيرة «أطلق
المـارد الـذي بداخلـك» ،فمـا ينطلق فـي الواقع
مـن دواخـل هؤالء البشـر ليس سـوى حشـرات
مؤذية قاتلة وهشـة فـي الوقت ذاتـه .إنه الموت
األحمر /الطاعون الذي يسـكن اإلنسـان و ُيح ِّرك
جسـده وروحه في مسـارات اإلنترنت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* روائية وأكاديمية قطرية

منـذ القديـم حـاول اإلنسـان النفـوذ إلى الماوراء ،باسـتخدام ممكنـات واقعية أحيانًا ،أو
ثراء
بالفِرار إلى مسـاحات السـحر والخيال أحيانًا أخرى .غير ّ
أن المرآة كانت المجاز األكثر ً
جـدًا ،فجـان
فـي هـذا السـياق .تعـود عالقـة المـرآة والوعـي بالـذات إلـى مراحـل ُم ِّ
تقدمـة ّ
أن سـؤال الـذات لـم يبـدأ ّإل حيـن رأى اإلنسـان ظِ ّلـه معكوسـا علـى
بيـار فرنـان(ّ )1
يدعـي ّ
سـطح المـاء ،والعبـارة علـى معبـد دلـف «اعـرف نفسـك بنفسـك» كانـت هـي األخـرى
تطورت السيرة الذاتية
لتطور صناعة المرايا المعدنية في اليونان ،تمامًا مثلما
نتيجة
َّ
ُّ
واألوتـو بورتريـه فـي القـرن السـادس عشـر نتيجـة شـيوع المرايـا الزجاجيـة كمـا يقـول
األهم ّيـة فـي سـياقنا هـذا؛
أن المـرآة ارتبطـت بهـا لحظـة شـديدة
لويـس ممفـورد( .)2غيـر ّ
ِّ
اإلنترنـت وإعـادة إنتـاج الـذات؛ وهـي لحظـة الدخـول فـي المرايا(.)3

الـ GAMING VR

ذات بديلة!
استعارة ٍ

عبد الوهاب عجروم
في واحد من المسلسلات األخيرة التي أنتجتها
« ،»NETFLIXتقوم ليلى «»Tallulah Haddon
ال ُمنهَكة أساسـا ً مـن الحياة وأعبائهـا ،بالجلوس
إلى شاشـة حاسـوبها الكبير ،تضبـط الكاميرا،
وتضـع حول عينيها ّ
نظـارة  VRمتط ِّورة ،لتبحر
في عالـم « »Azanaاالفتراضي ،وتخوض تجربة
حيـاة جديدة ،حيـاة افتراضيـة تمامـاً ،أو هكذا
يظهـر علـى األ َ ّ
قـل .ر ّبمـا يمثِّـل هذا المسلسـل
اللحظـة األكثر تطـ ُّورا ً لعالقـة اإلنسـان بالعالم
االفتراضـي ( ،)Virtual Realityاللحظـة التي
ينتظرهـا الجميع في المسـتقبل ،لحظة التماهي
التـام بيـن عالـم الواقع وعالـم الخيـال .غير ّ
أن
المفهـوم الـذي يقـوم عليـه المسلسـل -أقصـد
إعـادة إنتـاج مفهـوم للـذات َي ْع ُبـ ُر العالَميـن-
يـزداد شـيوعا ً ّ
كل يـوم ،منـذ ظهـور اإلنترنـت،
وبعد انتشـار صناعـة األلعـاب اإللكترونية التي
تقـوم في عوالم افتراضيـة على وجه الخصوص.
يأخـذ اإلنترنـت ،واآلليـات التي أتاحتهـا صناعة
األلعـاب اإللكترونيـة التـي تقـوم علـى العالـم
االفتراضـي ( )VRمكانـا ً مميَّـزا ً فـي التجربـة
اإلنسـانية ،فهي من جهة تسـمح له بأن «يدخل»
فـي اللعبـة ،وعالمها فيتجـاوز بذلـك «الحدود»
و«التعاريـف» ،ومـن جه ٍة أخرى تتيـح له إعادة
()4

ّ
ن يطلب
كل َم ْ
منك تعريف
ذاتك ،حتى
على مستوى
بسيط ،فإنّه
يتيح لك الوعي
بها ،وإمكانية
تقديم ذات
جديدة
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ال تتيح لنا
األلعاب
اإللكترونية
الدخول في
المرايا فقط،
بمعنى رفضنا
للصورة التي
يراها اآلخرون
من ذواتنا،
ولكن تسمح
لنا كذلك
بتقمص
ُّ
ٍ
«ذوات» جديدة

72

تعريـف ذاتـه بعيدا ً عـن أعين الرقبـاء .وكما هو
ّ
فـإن عالقة اإلنسـان باإلنترنت ،واأللعاب
معلوم،
اإللكترونيـة فيـه علـى وجـه التحديـد ،تتم عبر
«التعريـف» ،بمعنـى أن على اإلنسـان أن يختار
لنفسـه مجموعة من التسمياتِّ ،
تشكل بمجموعها
مـا نطلق عليـه وصـف «الـذات» .اإلضافـة هنا
هـي ّ
أن هذه الـذات ،في وعـي صاحبها ذات غير
منتهكـة (ال يراهـا اآلخـرون ،وال يسـاهمون في
إنتاجهـا) ،ذات يخضع تعريفهـا لصاحبها فقط،
ذات ال تنعكس وإنما تنشـأ نشـأة .وهي بعد ذلك
غيـر داخلـة فـي دورة العالقات ومـا يلحق بها،
لذلك فهي ذات مثيرة/مسـتف َّزة.
ّ
كل َمـ ْن يطلـب منـك «تعريف ذاتـك» (حتى على
ُّ
مسـتوى بسـيط ،كالهو ّيـة الجنسـية/اللغو ّية/
االجتماعية  )...فإ ّنه يتيح لك الوعي بها/وإمكانية
إنتـاج ذات جديـدة .لكـ ّن األلعـاب اإللكترونيـة،
خاصـة مـا كان يسـتخدم تقنية الــ  ،VRيذهب
ّ
()5
أعمق من ذلـك ،إذ ُي ْطل َ ُب من الالعب فيها قضاء
سـاعات وهو ُي َع ّد الشخصية/الذات( )6التي يرغب
أن يكونهـا فـي اللعبـة .يختـار الالعـب في هذه
المرحلة اسـماً ،وهيئة جسمانية ،وجنساً ،وصوتاً،
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يختـار لنفسـه مالبس وأسـلحة ،بعـض األلعاب
تسـمح له باختيار غرائز وطبـاع «غضوب/قليل
الكالم/مبتسـم دائمـاً» وهكـذا ،تسـمح األلعاب
بإنشـاء «ذات» تا ّمـة ،وربمـا يصـحّ القـول ّ
إن
ّ
بـكل المقاييـس .تنشـئ
هـذه التجربـة مثيـرة
ً
ذواتـا ً تسـتجيب الختيار صاحبهـا أوال ،وتتيح له
«عيشـها»«/تق ُّمصها» في «عالـم افتراضي» هو
أشـبه شـيء بعالم الواقع.
ال تتيـح لنـا األلعـاب اإللكترونيـة الدخـول في
المرايـا فقـط ،بمعنـى رفضنـا للصـورة التـي
يراهـا اآلخـرون مـن ذواتنـا ،ولكـن تسـمح لنا
كذلـك بتق ُّمـص «ذوات» جديدة ،مختلفـة تماما ً
ع ّمـا سـبق ،ذوات تعبِّر ع َّما نرغب بـه فعالً ،وفي
الوقت نفسـه تسـمح لنـا بتجربتها ،بـأن نكونها
كذلك ،بأن نخـوض لعبة/واقع عالئقي مع ذوات
وهمية/واقعيـة .يحدث ّ
كل هـذا في احتجاب عن
الجميـع ،فال أحد ،سـوى الالعبَّ ،
يطلـع على ما
يقع داخل الحاسـوب .هل نحـن إذن أمام لحظة
الهاريـكا( ،)7أمام «أنا موجود» جديـدة ،متح ِّررة
تمامـا ً مـن إكراهات إرثها السـابق؟
بالنسـبة لالعب في عالم الـ ّ ،VR
فإن شبح الذات

السـابقة ّ
يظل مسـيطرا ً عليه ،حتى وهو يتق َّمص
ً
ففضلا عن ّ
أن بناءه للشـخصية
ذاتـه الجديدة.
يقـوم ،كثيراً ،علـى مضادّة صورته السـابقةّ ،إل
أ ّنـه كذلك ال يقنع ،عـاد ًة ،بشـخصية واحدة ،بل
يعدِّدهـا ،فتكـون ّ
لكل العب شـخصيات متعدِّدة،
سـواء فـي األلعـاب المختلفـة أو فـي اللعبـة
الواحـدة .تعـدُّد الـذوات هـذا يحيل على أسـئلة
أكثـر عمقـا ً فيمـا يخـص وعـي اإلنسـان بذاته،
ويسـائل موقفـه في «الدخـول فـي المرايا» من
ألن الـذي نلحظـه بعد برهـةّ ،
األسـاسّ ،
أن هذه
الشـخصيات ترجع إلى جزء من الذات السـابقة،
فمـا كان مجموعاً/مع َّقدا ً فـي ذاتٍ واحدة أصبح
مفروقـا ً في ذواتٍ متعدِّدة .هـل يمكن لنا أن نقرأ
هذه التجربة بأنها تسـهِّل على اإلنسـان التعامل
مع تعقيدات شـخصيته؟ فيكون ّ
لكل جانب منها
شـخصية جديـدة كاملة ،مـا يجعلـه يتفاعل مع
عقـده بطريقـة مختلفـة؟ أم نقرؤهـا علـى أنها
مجـ َّرد هـروب نحو مكبوتـات نفسـية تتخذ من
ً
وسـيلة لتخفيف ضغطها؟
هذا العالم االفتراضي
كلتـا القراءتين ممكنة وثريـة ،على ضوء التحليل
النفسـي .غيـر ّ
أن ما نرغـب باإلشـارة إليه ،قبل
الختـام ،هو فكرتان أساسـيتان تضبطان تجربة
الوعـي بالذات فـي عالقتها باإلنترنـت ،واأللعاب
اإللكترونيـة وعالم الــ  VRعلى وجـه التحديد.
األولى تتصل بطبيعة االجتماع اإلنسـاني ،والثانية
بحـدود التجربة اإللكترونية بشـك ٍل عام.
وحتى لـو افترضنـا ّ
أن باإلمـكان الحصول على
وعـي جديـد بالـذات ،أو حتـى «ذاتٍ » جديـدة
ٍ
متحـ ِّررة مـن إكراهـات التجربـة القديمـةّ ،
فإن
االجتمـاع ،بمـا هـو خصيصـة إنسـانية ،يرجع
مـ ّرة أخـرى بثقلـه .ث ّمة بعد ال يمكـن أن نخطئه
في اإلنترنت ،واأللعـاب اإللكترونية ،هي مص َّممة
على أسـاس تواصلي ،بمعنى ّ
أن أحد أهم أركانها
هـو «العالقـات» .وعندمـا يصبـح لدينـا عالـ ٌم
عالئقـي ،فطبيعي أن نشـهد عـودة إرث التجربة
اإلنسـانية تاريخياً .من له سـابق عهـد باأللعاب
اإللكترونيـة يعرف ّ
والصراع
أن قضايـا الهيمنة،
ِّ
ّ
العرقي ،والديني ،والسياسـي ،كلها تجد لها بيئة
خصبـة فـي تواصل الالعبيـن فيما بينهـم ،وفي
النهاية ال تهـم «الشـخصية/الذات» التي ُت َع ِّر ُ
ف
بها نفسـك ،مـا دامـت العالئقية تفضـح منطق
رؤيتـك للعالـم ،المنطـق الذي تأتي بـه ،مكرهاً،

مـن عالم الوقائـع .من هناّ ،
فإن واحـدا ً من أوجه
قصـور هـذه التجربة في الوعي بالـذات– الوعي
النقـدي بهـا– هـو أنهـا ال تهتـم كثيـرا ً لطبيعة
االجتمـاع اإلنسـاني ،ودوره الشـديد فـي إنتـاج
الـذات وتجربتهـا .وتكفـي اإلشـارة هنـا إلى ّ
أن
إشكالية الهيمنة ،بأنواعها ،تمثِّل تحدِّيا ً للمهتمين
بعالـم األلعـاب اإللكترونية ،لكثرة مـا ينتج عنها
مـن آثا ٍر بعـد ذلك ،وكثيـرة هي القصـص التي
تتحـدَّث عـن اسـتغالل مـادي ونفسـي يحـدث
لالعبيـن من طـرف العبيـن آخرين.
ً
فعلا ،هـو مـا داللـة بحثنا
مـا يثيـر التسـاؤل
عـن الـذات فـي عوالـم افتراضية بدل االشـتباك
يؤسسـها فـي الواقـع؟ لمـاذا نحـاول
مـع مـا ِّ
إضفـاء المعنـى على تجـارب من قبيـل األلعاب
اإللكترونية بدل السـعي إلى المشـاركة والتفاعل
مـع اليومي والواقع االجتماعـي؟ لماذا نقطع هذا
الطريـق الطويل لننتهي أ ّننا أمام أفق مسـدود؟،
أفـق أخـذ منّـا الوقـت ،والجهـد ،ور ّبمـا المال،
لنرجـع لعالـم أصبحنا أكثـر غربة عنـه ،عالم ال
داع للعمل،
يسـتجيب الهتماماتنا وال ُيثير فينا ّ
أي ٍ
فـي حيـن تعمـل منتجات مـا بعـد الحداثة على
تثبيت هـذا الوضع!

ما يثير التساؤل
فع ً
ال ،هو ما
داللة بحثنا
عن الذات في
عوالم افتراضية
بدل االشتباك
يؤسسها
مع ما
ِّ
في الواقع؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
ُ - 1ي َ
نظـر جـان بيـار فرنـان ،أصـول الفكر اإلغريقـي ،جمال
شـحيد ،البحريـن ،هيئة البحريـن للثقافة واآلثـار.2016 ،
ُ - 2ي َ
نظـر :لويـس ممفـورد ،المدينة على مـ ّر العصور ،أصلها
وتط ُّورهـا ومسـتقبلها ،ت :إبراهيـم نصحـي ،مصـر ،المركـز
القومـي للترجمة.2016 ،
 - 3لحظـة الدخـول فـي المرايا يمكن أن نستشـفها في عرض
غاسـتون باشلار فـي المـاء واألحالم حيـن نقل قـراءة لويس
الفال لتجربة نرجس (نارسيسـوس) والبحيرةُ .ي َ
نظر :غاسـتون
باشلار ،المـاء واألحلام ،ت :علـي نجيـب إبراهيـم ،بيـروت،
ال ُم َّ
نظمـة العربيّـة للترجمة.2007 ،
 - 4المسلسـل بعنـوان « ،»Kiss me firstمـن إنتـاج شـركة
نتفلكـس وآخريـن ،تـم إصـداره فـي  29يونيـو .2018
 - 5يمكـن أن نذكـر هنـا لعبـة «The elder scrolls 5:
.»SKYRIM
 - 6نسـتخدم مصطلـح الشـخصية كمقابل للفـظ character
اإلنجليـزي للداللة علـى الطبيعـة ال َفنّيّة والعالئقيـة لما ينتجه
الالعـب ،بينما نسـتخدم لفظ الـذات مقابالً للفـظ  Selfللداللة
علـى الحمولة الفلسـفية لمـا ينتجه ،وأثر ّ
كل ذلـك على تجربته
فـي الوعي به .بمعنى ّ
أن ما ينتجه الالعب هو شـخصية باعتبار
فنّ ّي ،وذات باعتبار فلسـفي.
 - 7مقولة أرخميدس الشهيرة «لقد وجدتها ،لقد وجدتها».
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واحد من مفاهيم الفلسفة الكالسيكية التي
مفهوم القابلية للكمال ()perfectibility
ٌ
َّ
ً
تتمثل في
صـورة أخالقية،
أُعيـد تحيينـه مِـرارًا مـع فالسـفة الحداثـة .ولئـن أخذ في البداية
سـعي الفالسـفة إلـى اإلجابـة عـن سـؤال :كيـف يكـون كمال اإلنسـان أخالقيـا ممكنًا؟
وكيف نخرج باإلنسان من براثن الخطيئة التي ما فتئت تطبع عالقته بنفسه واآلخرين؟..
نتحدث عن التعاقد االجتماعي كوسيلة إلذكاء روح
فإننا مع الحداثة السياسية ،صرنا
َّ
الصـراع التي تطبع حالة الطبيعة ،والتي تشـرذم االجتماع
التعـاون والخـروج مـن حالـة ِّ
قمي؟
اإلنساني ،لكن بأي صيغة يمكن أن نطرح المفهوم في الفضاء ال َّر
ّ

حزمة من الفلترات..

تعاويذ للكمال والتباهي!
نور الهدى سعودي

ّ
كل شيء قابل
للعيش أصبح
قاب ً
ال للنشر،
حسب نزوعات
المستخدِمين
ُ
وميوالتهم
الشخصية،
لكن بأي
طريقة يتم
النشر؟
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تمثِّل الثـورة ال َّرقميّـة ثـورة فينومولوجية ،على
عوام
مسـتوى اإلدراك َّ
زجت بالجنس البشري في ٍ
ّ
جديـدة ،يقـول سـتيفان فيـال« :ككل الثـورات
التقنيـة السـابقة ،إنهـا ثـورة فينومولوجية ،أي
ثورة للإدراك :لقد هـ َّزت عوائد إدراكنـا للمادة،
ِّ
والفكرة التي
نشـكل بإزاء الواقـع تبعا ً لذلك»(.)1
ً
مستشـرية في
فقـد صـارت السوشـيال ميديـا
الجسـم االجتماعـي ،بحيـث أضحـى حضورها
ضروريـا ً فـي النشـاط اليومـي للفاعليـن .فهي
الصحـب في أوقـات ال ُمسـتخدِمين ال ُمميَّزة منها
والمبتذلـة .إلـى درجـة صـارت عمليـة النشـر،
تشـمل ّ
أدق جزئيـات اليومـي ،في العمـل ،وفي
السـفر ،فـي المنازل ،وفي صالـة الرياضة ،وفي
المطاعـم ...إلـخ ،حتى صـار ما ُيسـ َّمى بالحياة
الخاصـة الحميمية أمرا ً نادر الوجودّ .
فكل شـيء
ّ
ً
قابل للعيش أصبح قابال للنشـر ،حسـب نزوعات
ال ُمسـتخدِمين وميوالتهـم الشـخصية ،لكن بأي
طريقة يتم النشـر؟
ُتمثِّـل عمليـة النشـر فـي جوهرهـا اعترافـا ً
وشـاهدا ً على حضور الذات فـي مواقع التواصل
االجتماعـي .فال ُمسـتخدِم لهـا يرمـي ألن يكون
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مـروره مغذيِّـا ً العتـداده بنفسـه ،ورغبتـه فـي
التم ُّيز والتف ُّرد عن اآلخرين (بقية ال ُمسـتخدِمين).
فبعـد ّ
كل عملية تسـجيل للخـروج ( )log outال
يبقـى مـن الـذات غير األثـر الذي تركتـه لحظة
اإلبحـار عبر اإلنترنـت ( .)surfingومـن َث َّم فإن
ال ُمسـتخدِم ،في العادة ،يرغب فـي أن َ
يظ ّل األثر
الـذي يدره مثيرا ً لالهتمـام واإلعجاب ألطول ُمدّة
ممكنة .
وبالرغـم مـن أن عمليـة النشـر ()posting
تمـس جوانـب ُمه َّمـة مـن يومـي المتفاعليـن
ّ
وال ُمسـتخدِمين لتطبيقـات التواصـل االجتماعي
بأنواعها ال ُمتعـدِّدةّ ،إل أنه نادرا ً ما تكون العملية
عفو ّيـة وتلقائيـة كمـا يفتـرض في منشـورات،
تدخل ضمن النشـاط العادي والمبتـذل لألفراد،
بـل على عكـس من ذلـك تأخـذ طابعـا ً انتقائيا ً
الحـ ِّد فـي بعـض
بعنايـة فائقـة وزائـدة عـن َ
الحـاالت ،إذ إن األفـراد يلجأون ،فـي العادة ،إلى
اعتماد حزمة من الفلترات ( )filtersعلى الوجوه،
والمؤثـرات البصر ّية حتى تكتسـب الصور رونقا ً
ِّ
خاصـاًّ ،إل أنـه قـد يحدث أن ينقلب هذا السـعي
ّ
التجميلي التحسيني إلى ضده ،فتستحيل الصور

إلى مسـوخ ُمشـ َّوهة ،تفتقـد إلى التناسـق ،من
كثـرة اإلفـراط في فعـل الفلترة.
قمـي التواصلي يواجه
إن الوجـه في الفضـاء ال َّر
ّ
الزابينغ ( ،)zappingالذي هو قدرة ال ُمستخدِمين
علـى االنتقـال والتحـ ُّول الفائـق السـرعة ،وكذا
تجاهـل البعض ،عـن طريق اسـتدعاء ّ
كل ما من
ً
مكتملا؛ فلتـرات مبالغ
شـأنه أن يجعلـه يظهر
فيها ،كائنات السـناب شـات االستعارية الوديعة،
تأطيـر ( )Framingيظهر نصـف الوجه ،لكون
النصـف اآلخـر يخفـي بثـورا ً أو عيبـا ً خلقيا ً أو
لمجـ َّرد ذيـوع هـذا النمـط مـن الصـور ،حذف
الصـوت فـي الفيديوهـات القصيرة لئلا يكون
هنالـك عـدم انسـجام أمـام صـورة تحمـل ّ
كل
أنـواع التأ ُّنـق والمكيجة للـذات والمكان ،وصوت
قـد يظهر نشـازا ً (صوت آلة القهـوة المزعج في
فيديـو داخل مطعـم حتى يبعث علـى الهدوء أو
صوت أبواق السـيارات في الشـارع مثالً) ...إلخ.
والفلتـرات فـي هـذا السـياق هـي اسـتراتيجية
مـن اسـتراتيجيات الظهور والتباهـي في مواقع
خاصـة تطبيقـي سـناب
التواصـل االجتماعـي،
ّ
شات ( )snapchatواالنستغرام (.)Instagram

ً
كاملا ( ،)perfectحتى
ظهـور يجب أن يكـون
وإن لـم ُيعبِّـر عـن حقيقـة ال ُمسـتخدِم .ويكاد
ال ُمسـتخدِمون لهـا ،يجمعون علـى حجم الزيف
الـذي يكتنفهـا .الوجـوه ال ُمصطنَعـة (صفـاء
البشـرة ،تيجـان الـورود ال ُمز َّينـة واألضـواء
السـاطعة ،وجوه الحيوانات ال ُم َّ
ركبة ،االبتسامات
المشـرقة) ،واختالط الزيـف بالحقيقة إلى درجة
ؤسـس علـى ثنائية
صـار المنطـق التقليدي ال ُم َّ
(حقيقـة /كذب) غير قادر علـى الوفاء بالقصد،
قمـي
فـي الحكـم ع َّمـا ُيـر َّوج فـي الفضـاء ال َّر
ّ
التواصلـي ،حيـث أصبح بعض المشـتغلين على
التحليل السـيبرنيطيقي لهـذه الظاهرة ،يصفون
مـا يعتمـل داخلها بأنه نظام جديـد ،يندرج فيما
يطلق عليـه بما بعد الحقيقـة(.)post-truth( )2
ففي عمليـة الفلتـرة ،إضافـة (،)supplement
واإلضافـة تكميل للنقـص .فال ُمسـتخدِم إذ يلجأ
إلى زيادة اإلضاءة لسـيلفياته ( ،)selfieغالباً ،ما
بنقص إزاء لون بشـرته أو شـكل جسـده.
يحس
ّ
ٍ
كذلـك قـد يكـون فـي اختيـار فلتـرات األبيض
واألسـود ،نـوعٌ مـن إخفـاء النقـص (الهـاالت
السـوداء حـول العينيـن ،أو عـدم التناسـق بين

إن الوجه في
قمي
الفضاء ال َّر
ّ
التواصلي
يواجه الزابينغ
(،)zapping
الذي هو قدرة
المستخدِمين
ُ
على االنتقال
والتحول الفائق
ُّ
السرعة
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إن الوجه ال يريد
أن يظهر كما
تعود اآلخرون
َّ
رؤيته في
حقيقته .فهو
يريد أن يتم َّلص
من النقص
الذي يكتنفه.
كأنه يُعيد
بناء نفسه،
يُعيد تركيبها،
في الوجه
المصطنع
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الملبـوس مـن ناحية األلـوان أو خلفيـة الصورة
ً
مثلا) ،كذلك ففي التأطيـر ( )framingنوعٌ من
منـح زاوية مشـاهدة فيهـا الكثير مـن التمويه،
فخفـض الهاتـف أو الكاميـرا لحظـة التقـاط
الصـورة ،قد يغطي على قصـر القامة .إن الوجه
ال يريـد أن يظهر كمـا تع َّود اآلخـرون رؤيته في
حقيقتـه .فهو يريد أن يتملَّـص من النقص الذي
يكتنفـه .كأنـه ُيعيد بناء نفسـهُ ،يعيـد تركيبها،
فـي الوجـه المصطنـع الـذي يخلـق فـي نفس
ال ُمسـتخدِم بعـض التقدير للـذات والرضا عنها،
سـواء بشك ٍل مباشـر أو غير مباشـر ،وفي نفس
المشـاهدين بعض اإلعجاب والتعليقات المبهرة .
هكذا يتداعى ّ
كل شـيء حفظ الذكريـات ،وتأبيد
اللحظـات الجميلة -التي قد ال تكون كذلك لحظة
التقـاط الصورة ،-أمـام نزوع نرجسـي للكمال
لـدى ال ُمسـتخدِمين .إذ إن السـيلفي الـذي ليس
محض صورة عاديـة اعتباطية فقط ،إنها صورة
َّ
تتبطـن فيها نزوعات الذات (بانعكاسـها المقابل
لهـا الوجـه لعين الكاميـرا) ّ
مركزة نحو نفسـها
قمـي ،نزوعـات تشـحذها بنية
فـي الفضـاء ال َّر
ّ
مواقـع التواصـل االجتماعـي لتجسـيد الحضور
بشـك ٍل ُمعيَّـن ونيـل اعتـراف اآلخـر .إذ كيـف
يفهـم انتقاء صـور البروفايل بعنايـ ٍة بالغة لدى
ْ
نقـل معظمهم ،دون
بعـض ال ُمسـتخدِمين إنْ لم
اسـتحضار هـذه البنيـة التـي تجعـل الصفحة
الشـخصية مرآ ًة ُمن ِّمقة للشـخص ،وواجهة عليه
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أن يُحسِ ـن تنظيمهـا ،وتصفيفها حتـى يكون له
ّ
الحظ مـن المتابعة واإلضافـة واإلعجاب.
بعـض
ّ
ففـي ظِ ـل وجـود مواقـع التواصـل االجتماعـي
بالكيفيـة نفسـها ،وتو ُّفرهـا لالسـتخدام ذاتـه
(نشـر ومشـاركة الصـور ،التواصـل ،الكتابـة)
فإن سـعي ال ُمسـتخدِمين إلـى التفـ ُّرد والتم ُّيز،
يجعلهم يج ِّربون ممارسة هذا االستخدام بطريقة
ُمغايرة ،بإثقالها بالفلترات التي تسـتبطن نزوعا ً
نرجسـيا ً للكمـال والمثالية.
بهـذا المعنى يصير الوجه اإلنسـاني في اإلنترنت
يحيـا بصـو ٍر كاذبة عنه ،صور يفتـرض أن تنقل
تفاصيـل ومالمـح وجوهنـا كما هي فـي الواقع،
بعيوبهـا الكاملـة من بثور وتجاعيد وانكماشـات
لنصبـح ِّ
بمؤثـرات الفلتـر منفصليـن عـن ذواتنا
باإلضافـات ال ُمز َّيفـة ،ألنهـا غيـر موجـودة فينا
حقيقة .فهذه االسـتعارية للوجوه المكتملة تحدث
شـروخا ً في نفوس األشـخاص تحـت غطاء لعبة
الوجـه والقنـاع التي ُت ِّ
غـذي وهم الوجـه المثالي
و ُتخفـي بالمقابـل الوجـه المخـادع .لمـاذا هذا
االهتمام الزائد والنرجسـي بالوجه؟ من الشائع أن
الوجـه هو عنوان الشـخص والتصـ ُّور األول الذي
يختزل اإلنسـان فيه .وطبيعة الوجه البشـري في
قسـماته ومالمحه هي طبيعة تعبيرية بالضرورة
عـن حـاالت يحياهـا اإلنسـان مـن حـزن وفرح
وأسـى وشـرود ودهشـة ...إلخ .غيـر أن خطورة
مـا تقدِّمه هذه «الوجوه ال ُمز َّيفـة »fake faces -
يكمن فـي الترويج واالدّعاء لفكـرة الوجه الدائم.
فـي ا ّتسـامه بالجمال واالبتسـام الفـرح ،الخالي
مـن االنفعـاالت البشـر ّية الطبيعيـة ال ُمك ِّونة له،
والتـي نعيشـها جميعا ً فـي الواقع ،لتكـون بذلك
فلتـرات الوجـوه ال ُمصنَّعـة في مواقـع التواصل
االجتماعي قتالً لطبيعة الوجه اإلنسـاني الحقيقي
ومر ِّوجـا ً
ألوهـام كاذبة عنّا!
ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
1- 1, Stéphane vial, L’être et l’écran: Comment le
numérique change la perception, puf, 2013, page 17.
2-http://www.philomedia.be/les-reseaux-sociaux-et-les-selfies-nous-rendent-ils-plusnarcissiques/?fbclid=IwAR10I-1T4U-SOZ9QeRce5qxeO1oyFe71V3gUiYFlqfWilAyAqyH-BMpvUlM.
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تحقيق

أثـار البيـان الـذي أعلنـت فيـه األكاديميـة السـويدية عـن تأجيـل منـح جائزة نوبـل لألدب هذا العـام ردود فعل
يهـدد مصداقيتهـا .وهـو التأجيـل األول مـن نوعـه منـذ مـا يقـرب مـن
واسـعة ،وصفهـا البعـض بأنهـا زلـزال،
ِّ
سـبعين عامـا ،حيـث تعيـش األكاديميـة تمزُّقـا داخليـا منذ ع ِّدة أشـهر على خلفية فضيحة جنسـية .وسـوف
يتـم تحديـد الفائزيـن عـن هـذا العـام والعـام المقبـل معًا فـي أكتوبر/تشـرين األول .2019

نوبل األدب

هل بدأ االنهيار؟
أسامء مصطفى كامل
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لطالمـا نجحـت األكاديميـة ،التـي أُنشِ ـئت في نهايـة القرن
الثامـن عشـر على غِـرار نظيرتهـا الفرنسـية ،فـي الظهور
بمظهـر رصيـن ،وفيَّ ً
ـة لشـعارها «الموهبـة والتـذ ُّوق» .لكن
ّ
المحـك منـذ بضعة أشـهر.
مصداقيتهـا علـى
ليسـت المـ ّرة األولـى التـي يتم فيهـا تأجيـل جائـزة رفيعة
كهاته وسـط جد ٍل كبير ،فقد سـبق تأجيل توزيـع أه ّم جائزة
أدبيـة فـي العالـم خمـس م َّرات مـن قبل منـذ إنشـائها عام
 .1901وكان التأجيـل األخيـر في عام  ،1949والذي عُلِّل بأنه
لـم يك ْن هنـاك من بيـن الترشـيحات مـا يسـتوفي المعايير
المنصـوص عليها فـي وصية ألفريـد نوبل.
أ ّمـا اليـوم ،فتأجيـل منـح الجائـزة جاء بسـبب الكشـف عن
وجهة
اتهامـات االغتصاب واالعتداء الجنسـي ،وهي التهـم ال ُم َّ
ضـد المص ِّور الفوتوغرافي «جان كلـود أرنو» زوج األكاديمية
«كاتارينا فروستنسـن» ،والذي تل َّقى حكما ً بالسـجن لسنتين.
البدايـة كانـت فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي  ،2017عندمـا
قامـت الجريـدة اليوميـة السـويدية «داغنـز نيهيتر» بنشـر
شـهادات عدد مـن النسـاء ،كانـت جميعها ضد «جـان كلود
أرنـو» ،يتهمنـه من خاللهـا باالعتـداء الجنسـي أو التح ُّرش.

تظاهر أكثر من ألف شخص أمام متحف نوبل ،بساحة «ستورتورجيت» ▼

وكان الفضـل فـي فضح هـذه الممارسـات لصحافية شـابة
من سـتوكهولم ُتدعَى «ماتيلـدا جوستافسـون» ،والتي قالت:
«بعـد فضـح ممارسـات المنتـج «هارفـي وينشـتاين» فـي
الواليـات المتحدة ،تسـاءلتُ ع َّمـا إذا كان مـن الممكن حدوث
مثـل هـذا األمر فـي السـويدَ .
وكـ ْم عدد النسـاء هنـا الالتي
بإمكانهـن قـول «مـي تو»؟
فـي البدايـة اعتقـدتُ أنـه غيـر ممكن .ليـس في بلـ ٍد صغير
كالسـويد .ثـ ّم ت َّذكرتُ «جان كلود أرنو» .كنت قد سـمعت عنه
وعن األمسـيات التي يقوم ناديه «الفـوروم» بتنظيمها ،والذي
كان يعتبـر إلـى َح ٍّد مـا صالـون األكاديمية .كانـوا يتحدَّثون
عنـه مثـل «متربِّص» .وفـي الوسـط الثقافي ،كانـوا يلقبونه
بــ «جـان-كالد» ،الذي يمكـن ترجمته بـ«جـان ال ُمتح ِّرش».
لذلك قـ َّررت التحقيق فـي األمر.»..
وكان مـا اكتشـفته «ماتيلـدا جوستافسـون» هـو بالفعـل
«وينشـتاين» آخـر ،في العقد السـابع من العمـر ،ينحدر من
مرسـيليا ،لكنه قضى معظـم حياته في السـويد .حيث قامت
ثمانـي عشـرة امـرأة -وحتـى أكثر من ذلـك منذ نشـر هذه
الفضائح -باتهام «جان كلود أرنو» باالعتداء الجنسـي ،سـواء
أكان بالتح ُّرش أو االغتصاب .وقد حدثت هذه الممارسـات في
«سـتوكهولم» ،وأيضـا ً في باريس ،في الشـقة التـي تمتلكها
األكاديمية بشـارع «دو شـارش ميدي» بالحـي الالتيني.
ص َف في الصحافة السويدية بـ«الثقافي
كان الفرنسـي الذي ُو ِ
الشـهير» يقوم باسـتغالل عالقاته في الوسط األدبي ،وعالقته
بـ«كاتارينا فروستنسـن» ،أهم شـاعرة بالسـويد ،والتي ُت َع ّد
بمثابـة أيقونـة وطنية ،للحصـول على خدمات جنسـية .كما
أنه كان يقوم بتهديد النسـاء اللواتي يحاولن فضح ممارسـاته
تجاههـن بإقصائهـن إلـى األبـد مـن العالـم األدبـي .وتعود
الشـهادات األولـى إلى أكثـر من أربعين سـنة .كما أنـه وفقا ً
لبعض الشـهود ،كان «جان كلود أرنو» يقوم بتسـريب أسماء
الحائزيـن علـى جائـزة نوبـل لبعـض أصدقائه قبـل اإلعالن
الرسـمي عنهـا ،ليثبت من خلال ذلك مدى قـوة نفوذه داخل
ّ
األكاديمية.
وتـرى «ماتيلدا جوستافسـون» ،التي تعمل علـى تأليف كتاب
حـول هذه القضية ،أنه «إذا كان األمر قد اسـتم ّر لفترة طويلة
بهذا الشـكل ،فذلـك ألن «جان كلود أرنـو» كان يمارس نفوذه
خلـف الكواليس .فهو لم يك ْن شـخصية عا ّمة ،ولـم نك ْن نراه
علـى شاشـة التليفزيون ،ولكن نفوذه في الوسـط األدبي كان
واسـعاً .كان يعـرف ّ
كل األسـماء الكبيرة ،لقد كان أسـطورة.
وفـي ّ
كل عـام خلال معـرض غوتنبـرغ للكتـاب ،المعرض
ً
األرقـى فـي السـويد ،كان يسـتأجر جناحا في أحـد الفنادق.
وإذا مـا ُكنـتَ مـن المدعويـن إلى حفالتـه ،فذلـك يعني أنك
صـرت شـخصا ً ُمه َّماً ،وأنك صـرت كاتباً».
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ترجع أولـى اتهامات التح ُّرش الجنسـي التي لحقت بـ «جان
كلود أرنو» لسـنة  ،1997حيث نشـرت جريدة «إكسـبريس»
مقـاال ً بعنـوان «اإلرهـاب الجنسـي لـدى النخبـة الثقافيّـة»،
ويكشـف بعـض حـوادث التحـ ُّرش التـي زعمت أنهـا كانت
تحـدث آنـذاك داخل نـادي «الفـوروم» ،وجـاء فـي التقرير
أنـه تـم اتهام شـخصية ثقافيّـة معروفـة من طـرف العديد
مـن العاملات بالنـادي ،لكن أثر الفضيحة تالشـى بسـرعة.
وفـي وقتٍ الحق أُثيرت بعض الشـائعات حول تع ُّرض األميرة
«فيكتوريـا» ولـي عهد السـويد للتحـ ُّرش من طـرف «أرنو»
خلال مأدبة عشـاء أُقيمت بـ «سـتوكهولم» عـام  ،2006ث ّم
نشـرت صحيفـة «سفينسـكا داغبلادت» شـهادات لبعـض
أكـدوا أنهـم شـاهدوا الواقعةَّ ،
األشـخاص الذيـن َّ
وأكـدوا أنه
قـام ببعـض التص ُّرفـات التـي وصفوهـا بغير الالئقـة تجاه
األميـرة ،مما دفع إحدى مسـاعداتها للتدخـل ومحاولة إبعاده
عنهـا دون لفت انتبـاه الحضور.
الملكي
وقالـت الناقدة األدبية «ماريا شـوتينيوس» ،إن البالط
ّ
بطلـب خاص آنذاك إلـى األكاديمي «هـوارس انجدال»
تقـدَّم
ٍ
بعـدم السـماح لـ «أرنو» باالقتـراب من ولية العهـد ،ألن ذلك
يشـعرها بعدم االرتياح.
كمـا قالـت الكاتبة السـويدية« ،إيبا ويت-براتسـتروم» ،وهي
الزوجـة السـابقة لـ«انجدال» ،إنها كانت مـن ضمن الحضور
فـي ذلك الحفل ،وقد شـاهدت «أرنو» وهـو يقترب من األميرة
«فيكتوريا» بشـك ٍل غير الئق.
ومن جهتها قالت الروائية السـويدية «غابرييال هاكانسـون»،
إنـه في عـام  2007قـام «أرنو» باالقتـراب منهـا أثناء حفل
أدبـي ،وأنهمـا كانا يتبـادالن أطـراف الحوار عندمـا قام بمد
يـده بطريقـة مفاجئـة ،عندئذ قامـت بصفعه أمـام الحضور
الـذي بـدأ بالضحك بطريقة غيـر الئقة ،كما لـو أنهم يقولون

«جان كلود أرنو» وزوجته «كاتارينا فروستنسن»▲
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«انظر ،لقـد فعلها مـ ّرة ثانية».
بنشـر هذه الشهادات ،اكتشف السـويديون بفزع الممارسات
المشـينة لـ «جان كلود أرنو» ،واكتشـفوا أيضـا ً أن األكاديمية
ّ
بـكل ذلك.
علم
كانـت على ٍ
ابتعـدت األكاديميـة فـي بدايـة الفضيحة عن المتهـم بهدوء،
وكان مـن الوارد جـدّا ً أن يتم التعتيم على هـذه القضيّة .لكن
األمينـة الدائمـة لألكاديميـة «سـارة دانيـوس» قامـت بجمع
شـهادات بعض األكاديميين وزوجاتهـم وبناتهم والموظفات،
وقـد اتهم العديـد منهم «جان كلود أرنو» بنفس «السـلوكيات
غير الالئقة» .واكتشـفت أنه تم بالفعل تنبيـه أمناء األكاديمية
السـابقين إلـى الممارسـات نفسـها منـذ أكثـر من عشـرين
عامـاً ،لكنهـم لم يتخـذوا أي إجـراءات حيال ذلـك ،ألن «جان
كلـود أرنـو» ،الـذي كان يعتبر نفسـه العضو التاسـع عشـر
في األكاديميـة ،كان غيـر قابل للمس.
ِـب مـن «سـارة دانيـوس» ترك
بعـد هـذه التصريحـاتُ ،طل َ
منصبهـا في حين ق َّررت األكاديمية تجديـد ثقتها بـ«كاتارينا
فروستنسـن» ،فجـاءت أولـى االسـتقاالت فـي السـادس من
أبريل/نيسـان معلنة بدايـة االنهيار.
وتجـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن قوانيـن األكاديميـة ال تسـمح
ألعضائهـا المنتخبين لمدى الحياة بتقديم اسـتقالتهم ،لكنهم
فـي المقابل يسـتطيعون التو ُّقف عن المشـاركة في أنشـطة
وف َّعاليـات األكاديمية.
وفـي وقتٍ الحق ص َّرحـت «بيورن ويمان» ،ال ُمحـ ِّررة الثقافيّة
فـي صحيفـة «داغنـز نيهيتـر» ،بـأن الصحيفة كانـت قلقة
بشـأن مـا إذا كانت التغطيـة التي قدَّمتها قد نالـت الكثير من
االهتمـام ،لكنه قـد تبيَّن في النهايـة أن ال ُق َّراء كانـوا ُمهت ِّمين
بشِ ـدّة ،وقد أبـدوا اهتمامـا ً أكبر ،وتعاطفـا ً بالغا ً مـع األمينة
الدائمـة «سـارة دانيـوس» بعـد الهجـوم الـذي شـنّه ضدها
«هوارس انجدال» من خالل مقال بصحيفة «إكسـبريس» قال
من خالله إنه ليس من العدالة أن تتم معاقبة «فروستنسـون»
عـن الخطايا المزعومة ضـد زوجها.
كانت هذه الفضيحة السـبب في حدث نادر بـ «سـتوكهولم»:
مظاهـرة .تج َّمـع أكثـر من ألف شـخص أمام متحـف نوبل،
بساحة «سـتورتورجيت» .بدون طبول أو شعارات ،كما تنص
التقاليـد الفرنسـية .تقول «آنا برغمان» التـي جاءت لتتظاهر
رفقة شـقيقتها« :صحيح أن ّ
كل هذا اسـتثنائي جدّاً ،الخروج
إلى الشـارع ليس فـي جيناتنا ...أنا أبلغ مـن العمر  45عاماً،
وهـذه هـي المـ ّرة األولـى التي أفعـل فيهـا ذلك ،لكـن األمر
يتعلَّـق باألكاديميـة التـي تمنـح جائـزة نوبل .إنهـا جزء من
تاريخنا وسـمعتنا .لذلك لم يك ْن بإمكانـي البقاء في المنزل».
األكاديميـة بالنسـبة للشـعب السـويدي هي أكثر مـن مج َّرد
جائـزة .لمـدّة أسـبوع خلال شـهر ديسـمبر/كانون األول،

بيان األكاديمية السويدية عن تأجيل منح جائزة نوبل لألدب لهذا العام ▲

يأتـي أبرز الشـخصيات في عالـم الفيزيـاء والكيمياء واألدب
واالقتصاد إلى العاصمة السـويدية ،خصيصا ً من أجل حضور
المؤتمـرات المفتوحـة للجمهور .أ ّما بالنسـبة لحفل العشـاء
الـذي ُيقـام في قاعـة مدينـة «سـتوكهولم» ،برئاسـة الملك،
فاألمـر يتعلَّـق ببـث تليفزيوني مدّتـه ثماني سـاعات ،حيث
يكـون ال ُمعلِّقون شـغوفين بنظر ّيات الفيزيـاء الكوانتية ،كما
هـو الحال بالنسـبة لمالبـس النجوم.
مؤسسـة «سـيتوايان سـكيفت» :
تقـول «آنا فيسـبيرج» ،من َّ
ّ
البـث لجـز ٍء جيّـد مـن الليل ،مثـل جوائز األوسـكار.
«يـدوم
ُ
ً
عندمـا كنـت طفلة لـم أك ْن أف ِّوت ذلـك أبدا .كان لـدي انطباع
بـأن العالـم كلّه قد حـدَّد موعدا ً فـي سـتوكهولم ،في مالبس
األمـراء .لقد كان األمر سـاحراً».
وقـد سـلَّطت هـذه القضيّـة الضـوء علـى اآلليـة ال ُمبهمـة
لألكاديمية ،وعلى تضـا ُرب المصالح والنفوذ داخلها ،و«ثقافة
الصمت» السـائدة.
مـن جه ٍة أخـرى تواجه األكاديميـة تحقيقا ً ماليـا ً حول الدعم
ـخي المدفـوع إلى نادي «الفـوروم» ،الذي يمتلكه السـيد
َّ
الس ّ
أرنـو وزوجتـه ،حيـث إن األكاديمية قامت بتحويـل ما يقرب
من ثالثة عشـر ألف يورو سـنويا ً للنادي منذ عام  .2010هذا
الخاصة
الدعـم ،كمـا اعترفت بـه األكاديمية ،ينتهك قواعدهـا
ّ
بشـأن منع تضا ُرب المصالح باعتبار أن زوجة السـيد «أرنو»
كعضـوة باألكاديميـة تمتلك نصف أسـهم النـادي الذي أغلق
أبوابه مع بدايـة الفضيحة.
بالنسـبة للصحافة السـويدية ،فإن سـقوط األكاديمية يشـبه
انهيـار بـرج بابـل ،فهـي كارثـة حقيقيـة ظهـرت مالمحها
في وقتٍ سـابق مـن خالل أخطـاء أخرى .ففي عـام ،1989
قـ َّرر ثالثـة أكاديميين مغـادرة مقاعدهم فـي مواجهة رفض
المؤسسـة التنديـد بالفتوى التـي صدرت آنذاك ضـد الكاتب
َّ
البريطاني سـلمان رشـدي .التنديد الذي جاء فـي وقتٍ الحق
بعد سـبعة وعشـرين عاماً .كما تـ ّم انتقاد جائـزة نوبل لعام
 ،2016التـي ُمن َِحـتْ للمغني «بوب ديالن» ،ال سـيما ،وأن هذا
األخيـر قـد تجنَّـب حضور حفـل توزيـع الجوائـز .ومن هنا

جـاء النـداء الذي و َّقعـه ُ 227مث َّقفاً ،و ُ 209كتَّـاب ،للمطالبة
بتغييـرات جذرية فـي النظام األساسـي لألكاديمية.
وقـد قالـت الكاتبة «ميـان لودالين» ،إحـدى ال ُمو ِّقعـات« :إن
التعبيـر الصحيـح هنا هـو أننا ُمح َرجـون أمام بقيـة العالم.
فمـن المفتـرض أن يكون أولئـك الذين ُيمنَحـون جائزة نوبل
هـم األكثر ثقافة فـي السـويد ...ولكنهم يتص َّرفـون بطريقة
سـخيفة للغاية! يقـوم رجل متـز ِّوج من عضـوة باألكاديمية
باالعتـداء على النسـاء لمدة أربعين عامـاً ،وفي نهاية المطاف
تضطـر امـرأة« ،سـارة دانيـوس» ،إلـى مغـادرة األكاديمية.
ويواصل بعـض األكاديميين دعم «جان كلود أرنو» وزوجته...
إنـه أمـر غير معقول .نحـن لم نعد في القرن الثامن عشـر!».
شـهدت األكاديميـة انقسـاما ً داخليا ً كبيـراً .ث ّم وعـدت بتبنِّي
قواعد أكثر انفتاحـاً ،وقامت بإحالة نتائج تحقيقاتها الداخلية
السـلطات ،لكـن األكاديمية لم تفقد مصداقيتها فحسـب،
إلى ُّ
َ
بل أصبحت تضم أحد عشـر عضوا ً فقـط ،أي أ ّ
قل من النِصاب
القانونـي المطلـوب وال ُمتمثِّل في اثني عشـر عضـوا ً
ُّ
للتمكن
مـن منـح الجائزة .مـع العلم أنـه ال يمكن اسـتبدال األعضاء
قبل وفاتهم .وقد أعلن الملك «كارل السـادس عشر غوستاف»،
ؤسسـة ،عن تغيير في النظام األساسـي لألكاديمية،
راعـي ال ُم َّ
حيـث سـيمكن ألعضائهـا ،الذين تـم انتخابهم مـدى الحياة،
أن يسـتقيلوا وأن يتـم اسـتبدالهم خلال حياتهـم ،لكـن في
المقابـل ،فـإن هـذا اإلجراء الجديـد لن يكون لـه أثر رجعي.
مـن جهـ ٍة أخرى ،بـادرت مجموعـة ُمك َّونـة مـن حوالي مئة
مـن ال ُم ِّ
فكرين السـويديين إلى إقامـة أكاديميـة ُمؤ َّقتة تمنح
جائـزة بديلة لجائـزة نوبل لألدب ،وكانت مـن نصيب «ماريز
كوندي» ،وهي كاتبة فرنسـية تنحدر مـن منطقة «غواديلوب»
وتبلـغ مـن العمـر  81عامـاً ،وهي ُمؤلِّفـة لثالثيـن رواية عن
موضـوع العبوديـة ،وعـن إفريقيا .وسـتتل َّقى حوالي سـبعة
وتسـعين ألف يـورو في التاسـع من ديسـمبر/كانون األول،
ثـ ّم سـيتم َح ّ
ـل األكاديمية الجديـدة بعد ذلك.
السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

81

أدب | حوارات

ّ
المثقف
الحوار مع الشـاعر العراقي حميد سـعيد (مواليد مدينة الح ّلة في العراق ،عام  ،)1941هو حوار مع
ّ
ومثقف،
أهميتها ليفيض على القارئ بوجدانه وخلجاته،
واإلنسان ،في اآلن نفسه .شاعر يعطي للقصيدة َّ
عمـل فـي التعليـم ،وفـي السـلك الديبلوماسـي ،وفـي الصحافـة ،كمـا ان ُتخـب رئيسـا التِّحـاد األدبـاء فـي
العـراق ،وأمينـا عا ّمـا التِّحاد الك ّتاب العـرب ،لدورتَ ْين متوالي َت ْين.
تكون الجيل الس ِّتيني الذي ينتمي
في هذا الحوار ،مساحة للعودة إلى الذكريات والقناعات التي رافقت
ُّ
إليه حميد سـعيد ،صاحب العشـرات من المجاميع الشـعرية؛ كانت أوالها مجموعته «شـواطئ لم تعرف
ثم توالت دواوينه :لغة األبراج الطينية ( -)1970قراءة ثامنة -ديوان األغاني الفخرية ( -)1975حرائق
الدفء»َّ ،
الحضور ( -)1978طفولة الماء ( -)1985مملكة عبداهلل ( -)1987باتِّجاه أفقي أوسع ( -)1992فوضى في
غيـر أوانهـا ( -)1996مـن الحدائـق التسـع ( -)1997وصـو ًال إلى توثيق المعانـاة العراقية في ديوان «من أوراق
الموريسكي» الصادر عام (.)2012

حوار :خضري الزيدي

حميد سعيد:

لم أكن مشغو ً
ال باالنتساب إلى جيل
الستينيّات الشعري

أنت أحد أبناء الشـعرية العربيّة لجيل الستينيّات .في
تصـوُّرك ،مـا الذي ميَّـ َز جيلكم فـي العراق ،لـو قورنت
إنجازاته بما أنجزه جيل السـتينيّات في لبنان وسورية،
مثالً ؟
 قبـل أن أدخـل فـي جوهـر السـؤال ،أو ّد أن أقـول إننـيلـم أكـن مشـغوال ً بموضوع االنتسـاب إلـى جيل السـتينات
الشـعري( ،وإن كنـت أُحسـب عليـه) أو أن أكـون خارجـه،
بـل كنـت ،أعمل كمـا يعمل غيري من الشـعراء ،علـى كتابة
قصيدة أتميَّـز بها ،وتتميَّز هي األخرى عـن قصائد اآلخرين،
لـت تجربتهم أو ممـن رافقتهم وقرأتهم
م َّمن سـبقوني وتمثَّ ُ
أؤكـد واقعا ً
بحساسـية ذاتيـة ،ووعـي إبداعي ،وهنـا أو ّد أن ّ
بعيـدا ً عـن التنظير أو االستسلام للمقوالت الشـائعة ،هو أن
ً
مثلا -عـن مثيالتها فيمـا يميِّـز القصيـدة فـي العـراق
العـراق وسـورية ،كما ذهب إليه السـؤال ،أو إلى سـواها من
القصائـد التـي تكتـب في هـذا القطـر العربـي أو ذاك ،هو
تم ُّيـز ،فيـه الكثير مـن الوهم واالفتعـال ،ألن الشـعراء ،هنا
أو هنـاك ،يكتبـون باللّغـة العربيّـة ،ومصادرهـم المعرفية،
خـاص ،واحدة هـي األخرى ،وأن
بعا ّمـة ،والشـعرية ،بوجه
ّ
82
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القضايـا الكبـرى التي يتفاعلـون معها هي قضايـا واحدة،
حتى المتغيِّرات الجمالية تـكاد تكون واحدة .ولنتو َّقف قليالً
عنـد عصرنا هـذا ،فالقصيـدة الرومانسـية ،فـي أنموذجها
األسـمى ،التـي كتبها الشـاعر علـي محمود طه فـي مصر،
َّ
تأثـر بهـا الشـعراء الذيـن سـيكتبون قصيـدة التفعيلة في
وبخاصـة السـيّاب ،ونـازك المالئكـة ،وحين كتب
العـراق،
ّ
هؤالء الشـعراء قصيدتهم الجديدة كان تأثيرها في الشـعراء
العـرب ،في معظـم أقطارهم.
لكن ،أليس هناك خصوصيّات؟
 نعـم ،هناك خصوصيـات محلّية ،اجتماعيـة ،وبيئية يكونلهـا تأثيرها ،ومن هنا ،كان تم ُّيز قصيدة الشـعراء العراقيين.
فـي بداياتنـا ،كنّـا نلتقي مع الشـعراء العـرب على صفحات
ّ
المجلات أو علـى منبر مـن منابـر المهرجانات،
مجلّـة من
ّ
فيسـتمع كل منـا إلـى اآلخر ،ويتفاعـل معه ،وقـد يفيد منه؛
لـذا فـإن كان ث ّمة تم ُّيـز ،فهو تميز بيـن التجـارب اإلبداعية
واألصوات الشـعرية.
هل ثمّة قطيعة وتصوُّر شـعري مختلف بين شـعراء

قصيـدة النثـر وروّادها فـي لبنان ،وبين شـعراء موجة
الشـعر العراقي ،و -تحديداً -ما سـمّاه الشـاعر القدير
سـامي مهدي (شـعراء الموجة الصاخبة)؟
 مـا أراه أن موقـف عـدد مـن الشـعراء ،فـي العـراق ،منقصيـدة النثـر ،لم يكـن يتجاوز أن يكـون موقفا ً شـخصياً،
أي أننـا حيـن نجعل منـه موقفا ً عا ّمـاً ،نتجـاوز الواقع الذي
كان ،ونتجـاوز الحقيقـة ،أيضـاً .وهـذا الموقف الشـخصي،
مصـدره طبيعـة الوعي الجمالـي وليس سـواه ،حيث حاول
بعـض األدبـاء أن يجعلـوا منـه موقفـا ً فكريـاً ،وهذا تشـدُّد
فـي غيـر محلِّـه ،إذ كتـب أكثر من شـاعر مه ّم ،فـي العراق،
وكانـوا مـن رموز الموجـة الصاخبـة ،قصيدة النثـر ،وأذكر
منهـم سـركون بولـص ،كما أن فاضـل العـزاوي كان يكتب
قصيـدة التفعيلـة وقصيـدة النثـر ،فـي آن واحـد ،ولم نكن
علـى قطيعة مـع منابر قصيدة النثـر ،في القـراءة والحوار.
وعلـى الصعيـد الشـخصي ،كنت أحـرص على اقتنـاء مجلّة
«شـعر» اللبنانيـة ،وقراءاتها ،وأذكر أنني ،حين سـافرت إلى
إسـبانيا ،أهديـت مكتبـة ا ِّتحاد األدبـاء مجموعة شـبه كاملة
ً
طويلا علـى رفـوف المكتبـة ،أو
منهـا ،ال أدري إن مكثـتْ
امتـدَّت إليها أيـدي الخيِّرين لتح ِّرر المكتبـة منها ،وما ينبغي
اإلشـارة إليه أن العوامل التي أنتجـت قصيدة النثر تركت أثرا ً
فـي قصيدة التفعيلة ،سـواء في شـيوع تفعيلتَـي المتقارب،
والمتـدارك ،وهمـا علـى الصعيد اإليقاعـي أقرب إلـى النثر،
أم على صعيد التسـاهل في اسـتعمال الجـوازات العروضية،
وتغليـب اإليقاع علـى التفعيلة ،وهذا ما ا َّتسـمت به قصيدتي
منـذ مجموعتـي الثانية «لغة األبـراج الطينية» ،واسـتمر هذا
الخيـار فـي كثير مـن قصائدي ،حتـى اآلن ،حتـى أن بعض
المتسـ ِّرعين عـدَّوا ذلك مـن الخروقات العروضيـة ،مع أنني
علـى معرفة دقيقة جـدّا ً بالعروض ،فـي ّ
أدق تفاصيله ،بينما
كنـت أفيـد م ّما ذهبـت إليه ،بشـأن اإليقـاع ،إثراء موسـيقى
القصيـدة ،وخلخلـة بعـض مـا كان ُيعَـ ّد من ثوابتهـا ،ليس
بهـدف الخلخلـة إنمـا كان الهـدف هـو المزيد مـن الحيوية
واإلضافـة والتجديد.
مـا تقولـه ،اآلن ،يجعلنـي أتط َّرق إلى أمـر مهمّ ،فقد
اختلف الشـعراء العراقيون ،حـال غيرهم (وأقصد ،هنا،
السـتينيِّين)؛ فنفـ ٌر دعوا إلى االلتزام بالتـراث ،وآخرون
حاولـوا ركـوب موجـة الحداثـة .باعتقـادك ،هـل ثمّة
تصوُّرات ورؤى تقف وراءها دوافع سياسـية ،يومذاك؟
 مـا ميّـز الشـعراء الحقيقيِّين ،فـي هذه المرحلـة ،تحديداً،أن المقـ ِّوم الجمالـي بات أكثـر تأثيرا ً من المق ِّوم السياسـي،
ونحـن نعلـم أن السـنوات التـي سـبقت حيويـة الموجـة
الصاخبـة كانـت سـنوات صراع سياسـي حادّ ،لكـن ما كان

حميد سعيد▲

يمكـن مالحظتـه أن تج ُّمعـات المقاهـي األدبية ،فـي بغداد
وفـي غيرهـا من المـدن أيضاً ،كانـت تض ّم ا ِّتجاهـات فكرية
مختلفـة أكثـر م ّمـا هـي سياسـية ألن الكثيرين -باسـتثناء
أعـداد محـدودة جـدّاً -كانوا قد غـادروا عملهـم الحركي في
األحـزاب التي كانـوا ينتمون إليها ،لكن الحـوارات التي كانت
تـدور فـي تلـك اللقاءات ،لـم تبتعـد -تماماً -عـن الخالفات
ذات الدوافـع السياسـية ،وقـد تحدَّث عن هـذا األمر صديقي
الشـاعر الكبير سـامي مهدي في كتابـه «الموجة الصاخبة»،
بشـيء مـن التوثيـق ،وكانت النزعـة التراثية تتداخـل مع ما
وص َفها السـؤال بـ(موجـة الحداثة) ،بل بلغت َحـ ّد التكامل،
وبخاصـة بعد هزيمة الخامس مـن يونيو/حزيران ،في العام
ّ
ِّ
 .1967لكـن مـا ذهبـت إليه ال يعنـي أن المؤثـر الفكري قد
النـص اإلبداعي ،غير أن
غـاب تماماً ،بل اسـتم ّر حضوره في
ّ
ِّ
المؤثر ،كان مـن عوامل تعدُّد مك ِّونـات القصيدة،
تعـدُّد هـذا
وتعدُّد َّيتهـا ،كذلك.
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فـي هذا السـياق ،ماذا عـن أه ِّميّة
مجلّـة «شـعر  ،»69ومـا أحدثته من
ضجّ ـة؟ وكيف رأيتهـا ،يومذاك؟
 ر ّبمـا ،كانت مجلّة «شـعر  »69محاولةألن تكـون المجـال التطبيقـي لما يمكن
تطبيقه مـن أفكار وتطلُّعـات وردت في
البيـان الشـعري ،و -بالمناسـبة -أقول
أي دور -مهمـا كان
إنـه لـم يكـن لـي ّ
هامشـياً -في مشـروع إصدارهـا ،ألنني
لـم أكن علـى معرفـة بالبيان الشـعري،
وبأيـة مرحلـة مـن مراحـل مناقشـة
أفـكاره ،ثـ َّم كتابتهـا ،ولـم َّ
أطلـع عليه
ً
ّإل بعـد نشـره ،ولـم أكـن متعاطفـا مع
وتوجهـات ،غير
مـا ورد فيـه من أفـكار
ُّ
ً
أننـي لم أقـف موقفا ً سـلبيا مـن الحملة
التي اسـتهدفته ،ومعه مجلّة «شعر ،»69
ألننـي أدركت أنهـا تسـتهدف ّ
كل ما هو
جديـد ومختلـف .و(للتاريـخ) إن مـن
قـاد تلـك الحملة هـم أدباء وسياسـيون
بعثيون ،وشـيوعيون ،وقوميون ،وآخرون
م َّمـن يسـتهويهم الضجيـج ،جمعتهـم
النزعـة المحافظـة ،وقد كتبـت ض َد تلك
الحملـة عددا ً مـن المقاالت التي ُنشـرت
فـي جريـدة «الثـورة» ،ويمكـن ِّ
االطالع
علـى بعـض منهـا فـي كتـاب «الموجة
الصاخبـة» ،ونشـرت قصيدة فـي العدد
األ َّول أو العـدد الثانـي من مجلّة «شـعر
 ،»69وحيـن تصاعدت حملـة الدعوة إلى
المؤسسـة
إيقافهـا ،وكانـت تصـدر عن
َّ
العا ّمـة للصحافـة .ا َّتصـل بـي رئيـس
المؤسسـة ،حينها ،منـذر عريم ،وعرض
َّ
ً
علـي أن أكون رئيسـا لتحريرها؛ عسـى
َّ
أن يدفـع عنها هـذا اإلجراء نيّـة إيقافها،
وظهر اسـمي رئيسـا ً للتحرير في العدد
الرابـع ،وهو األخير ،وكانـت موادّه م َعدّة
للنشـر ،فلم أراجعهـا ،وظهرت كما كانت
معَـدّة ومجـازة مـن قبـل ،لذا مـن غير
الموضوعيـة أن نتحـدَّث عـن أه ِّميّتها ّإل
توجههـا الحداثي .أ ّما الضجة،
في حدود ُّ
فقـد كانـت مفتعلـة ،ويتح َّمـل وزرهـا
أشـخاص من الوسـط األدبـي ،فيهم َم ْن
ونصـه تقدُّميَّيْن ،وفيهم
كان يع ّد نفسـه ّ
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حسـب علـى جديـد الشـعر (ومايزال)،
مـن كان ُي َ
لكـن أمثال هـؤالء يفهمون الجديـد ،ويريدونه على
مقـاس تجربتهم ،مهمـا كانت ضعيفة وهامشـية.
مـن َّ
يطلـع علـى بداياتـك الشـعرية ،يجـد
ً
ص ًدى واضحا لتأثيرات السـيّاب .سـؤالي ،هنا:
مـا الذي يميِّزه بوصفه صوتا ً شـعرياً ،قياسـا ً
بالبياتـي ،ونـازك المالئكة ،وبلنـد الحيدري؟
ِّ
المؤثـر
 نعـم ،مـا ذهـب إليـه السـؤال بشـأنالسـيّابي ،في بداياتي الشـعرية ،ال أعتراض عليه،
ومنـذ تلـك البدايات حتى اآلن ،كنـت أ َّول وأكثر َم ْن
ِّ
المؤثر ،حتـى أن أحد الن ّقاد اعترض
أشـار إلى هذا
ً
َ
ِّ
علـى القول بهـذا المؤثـر ،وعـدّه مبالغـا فيه.ولو
عـدت إلى مجموعتي الشـعرية األولى «شـواطئ لم
تعـرف الـدفء» التي صـدرت طبعتهـا األولى في
ِّ
المؤثر
العـام  ،1968لوجدتنـي تحـ َّررت من هـذا
الجميل سـريعاً ،إلى أن ظهرت مجموعتي الشعرية
الثانية «لغة األبـراج الطينية» ( ،)1970وكنت فيها
قريبا ً من مالمح شـخصية شـعرية متميِّزة ،لكنني،
حتى اآلن ،أشـعر بحنين جارف إلى قراءة السيّاب،
بيـن وقـت وآخـر .أنت تعلم أنني نشـأت فـي بيئة
اجتماعيـة وأدبية محافظة ،وفـي النصف األ َّول من
خمسـينيّات القرن الماضي كان يتـاح لي أن َّ
أطلع
علـى قصيدة هنا ،وأخرى هنـاك ،م ّما كان يصطلح
عجب ببعض
على تسـميته بـ(الشـعر الح ّر) ،وقد أ ُ َ
وبخاصـة قصائد نازك المالئكـةّ ،إل أنني
مـا أقرأ،
ّ
ّ
ّ
لـم أصـادف لحظة التلقـي التي تهـز قناعاتي بما
ألَّفت من شـعر ،بل إن قصائد بعض الرومانسيين،
وفـي مقدّمتهـم علـي محمـود طـه ،والمهجريِّين،
وبخاصـة جبران خليـل جبران وميخائيـل نعيمة،
ّ
كانت تضعني ،وقتذاك ،في صميم اله ّزة الشـعرية،
أكثـر ممـا تضعنـي النمـاذج التـي َّ
اطلعـت عليها
مـن الشـعر الحـ ّر ،ث َّم اكتشـفت السـيّاب من دون
ّ
مؤثـرات نقدية ،مـن خالل قصيدة نشـ َر ْتها إحدى
ّ
المجلت األسـبوعية ،فأدخلتني فـي فضاء مملكته
الشـعرية ،وصـرت أتابعـه ،وأبحث عنـه ،وأحفظ
لـه ،وأتعلَّم منـه؛ لـذا كان من الطبيعـي أن تحمل
بداياتـي صدى تأثيراته الشـعرية .يومهـا ،لم أكن
قـادرا ً علـى تب ُيـن ما ميَّزه عن سـواه من الشـعراء
الـر ّواد ،بقـدر مـا كان شـعره يأخذني بعيـدا ً عن
قناعـات ،نشـأت عليها ،وكانـت لـدى كثيرين ،بل
ظلَّـت لديهـم أقرب إلى مـا هو ثابـت ومقدَّس.

نصوصـك الشـعرية ،تحتفـي بالحيـاة اليومية أكثر
مـن األسـطورة والتاريـخ .إلـى أيّ مدى يمكـن لوقائع
الحيـاة اليومية ،برتابتها وانكسـاراتها ،أن تكون خيارا ً
لمخيَّلتك الشـعرية؟
 ّكل َمـ ْن تابـع تجربتـي الشـعرية ،منذ بداياتهـا حتى اآلن،
البـدَّ أنـه أدرك بأنها ا َّتسـمت باالنفتـاح وتواصـل التح ُّوالت،
َّ
ظـل يتكـ َّرر ،كما هو
فلـم أتو َّقـف عند خيـار جمالـي واحد
الحال في تجارب شـعراء آخرين ،حتـى كأنها قصيدة واحدة
تتكـ َّرر ،ولـم أحاول ،يومـاً ،أن أفتعـل فضـا ًء لقصيدتي ،بل
كان فضاؤهـا مـن قبيـل التجربـة التـي أكتـب مـن خاللها
قصيدتـي ،لـذا كانت األسـطورة بعض هـذا الفضـاء ،وكان
التاريـخ بعـض فضائهـا ،أيضـاً؛ فـي ُّ
تمثـل أحداثـه حيناً،
ّ
فـكل المعـارف والتجـارب الحياتية
وأشـخاصه حينـا ً آخر،
تنفتـح علـى القصيـدة كما تنفتـح القصيدة عليهـا ،وهذا ما
يمنحهـا حيو َّيتها ،ويحول بينها وبيـن التكرار والجمود ،غير
النص
أن وقائـع الحيـاة مصـدر مه ّم جـدّا ً من مصادر ثـراء
ّ
الشـعري ،مثلما هي المصادر األخرى ،وقد يكون له حضوره
المتميِّـز ،لكنـه ليس الحضـور الوحيد والثابـت .وفي خض ّم
مـا وصفتـه باالنفتـاح وتواصل التحـ ُّوالت ،ج َّربـت أن أجعل
الروايـة العالميـة فضـا ًء لقصيدتـي ،إذ تمثَّلـت مجموعة من
الروايـات العالميـة ،أحداثـا ً أو أبطاالً ،في عدد مـن القصائد
ظهـرت فـي مجموعتـي الشـعرية «أولئـك أصحابـي» وهذا
ُّ
التمثـل يعـدد الفضـاءات الحياتيـة في القصيـدة ،مثلما هي
فـي ّ
كل رواية من الروايات التي تمثَّلتها شـعرياً ،ومنها -على
سـبيل المثال« -مدام بوفـاري» لـ«فلوبير» ،و«آنـا كارنينا»
لـ«تولسـتوي» ،و«الدكتور زيفاغو» لـ«بوريس باسـترناك»،
و«صمـت البحـر» لـ «فيركور» ،وشـخصية «سـي السـيد»
فـي ثالثيـة نجيب محفـوظ ،وغيرها ،وأظ ّن أن هـذه التجربة
جديدة في شـعرنا العربـي ،ور َّبما كانت جديـدة على صعيد
الشـعر العالمي.
بخصـوص «جماعـة كركوك» الشـعرية ،هـل ت َّتفق
َّ
اليتوفـرون على مقوِّمات
مع الـرأي القائل« :إنهم أفراد
جماعة ،وال يمتلكـون رؤية واضحة»؟
 البـدّ مـن القول إنني ال أمتلك ِّاالطالع الـذي يؤهِّلني لإلجابة
عـن هذا السـؤال ،فبعـض األسـماء التي ترد ضمـن فرضية
جماعـة كركوك ،لـم أقرأ لها ّإل بمصادفـات عابرة ،و«جماعة
كركوك» ليسـت سـوى فرضيـة ،من دون أسـس موضوعية،
ِّ
اليشـكل جماعـة ،فكونهـم ولدوا أو نشـأوا
والمـكان وحـده
فـي مدينـة كركـوك ،وكانوا فـي أعمـار متقاربـة ،ويلتقون
فـي مـكان ما أو عـدد مـن األمكنـة ،ال يجعل منهـم جماعة
شـعرية؛ لذا فإن حضور الموهوبين منهم كان خارج فرضية

الجماعة ،و(تحديداً) فاضل العزاوي ،وسـركون بولص ،فهما
شـاعران مه ّمان ،كان لهما حضورهما وتأثيرهما( ،وما زال)،
وكان للأب يوسـف سـعيد حضـوره أيضـاً ،وإن كان بعض
الدارسـين يخرجونـه مـن فرضيـة الجماعـة ،وقـد أتيح لي
أن أتابـع إنجـازه الشـعري ،وربطـت بيننـا عالقـة شـعرية
أكثـر م ّمـا هـي عالقة شـخصية ،وكتب عـن شـعري كتا َبيْن
صـدر األ َّول فـي بيـروت ،والثانـي في بغداد ،مـن خالل نقد
انطباعـي تميَّز به .وأخيرا ً أقـول :ليس من مميزات جمالية أو
رؤيـة فكرية تجمع بينهـم ،وفرضية الجماعة لم تكن سـوى
َّ
تتحكـم بهم (ثقافة اإلشـاعة)،
مقولـة شـاعت ،وردَّدهـا َم ْن
فلا يحاكمهـا أو يراجعهـا ،ويدخلها مدخل النقـد والتدقيق.
فـي واقعنا الحالـي ،هل تغيَّرت نظرتك إلى الشـعر؟
ومـا الـذي يمكـن أن تفعلـه القصيدة في قلـب موازين
الحيـاة ،ورتابتها ،وجراحها؟
 لـك الشـكر على هـذا السـؤال ،الـذي يتيح لـي ،و -ر َّبما-أتاح لغيري ،موقفا ً يتَّسـم بالمراجعـة( ،إنْ لم ْ
أقل بالتراجع)
عـن مقوالت ،بالغنا فيها -ونحن في ذرى حماسـتنا وحسـن
نيّاتنا -في دور القصيدة وقدرتها السـحرية في قلب موازين
الحياة ،حسـب وصف السـؤال ،وسنكتشـف أن تلك المقوالت
التي يتداخل فيها االدّعاء بالبراءة ،ليسـت سـوى قبض ريح؛
إذ واصل الشـعراء كتابـة قصائدهم ،من امـرئ القيس حتى
يومنـا هـذا ،ومن ملحمـة غلغامش حتى آخر قصيـدة كتبها،
فـي هـذا الصباح ،شـاعر طيّب القلـب ،ومـا زال العالم على
مـا هو عليـه .إن القصيـدة ،في أحسـن حاالتهـا ،تعبير عن
وعـي ،وهـذا الوعـي قد يكـون فكريـاً ،وقـد يكـون جمالياً،
فـإذا أتيح لهـا أن تتفاعل مـع وعـي المتل ّقي ،فر َّبمـا َفتَحت
ّ
يطـل منها اإلنسـان على شـيء من
نافـذة علـى المسـتقبل،
ّ
األمـل والتفاؤل ،وهـي -في ذلك -مثل كل مـا يختزن طاقات
جمالية ،كالرسم ،والموسـيقى ،والغناء.
ان ُتخِ بـت ،سـابقاً ،رئيسـا ً ال ِّتحـاد األدباء فـي العراق،
وأمينـا ً عامّ ا ً ال ِّتحـاد ُ
الك ّتاب العرب ،لدور َتيْـن متوالي َتيْن.
مـا رأيك في اال ِّتحاد العا ّم لألدبـاء والك ّتاب العرب ،اليوم؟
 إنـه  -مثلمـا يقال -البقية الباقية مـن مرحلة العمل العربيالوحـدوي ،أ ّيـام األمل والعمـل ،وكأنـه ،اآلن ،أشـبه بالنخلة
التـي رآهـا عبـد الرحمـن الداخل فـي قرطبة ،وهـو يعاني،
مثـل معاناة المث ّقفيـن العرب ،من مشـكالت حقيقية ،فكيف
لـه أن ينجـح في مواجهة مشـكالت كبيـرة ،يعيشـها غالبية
المث ّقفيـن العـرب؟ لكـن ،دعنـي أ ُق ْ
ـل ،بـل لقد سـبق لي أن
قلـتَ :
ليبق هـذا اال ِّتحاد ،ولندعمه بالقدر الذي نسـتطيع ،من
منطلـق األمـل بالتغييـر ،وليكن شـمعة ،مـن دون أن نتخلىّ
عـن مواصلة لعـن الظالم…
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تجاعيـد محفـورة ،حـركات ثقيلـة وخطـوات بطيئـة ،علـى غيـر المعتـاد ،لكـن النظـرة لـم تفقـد شـيئًا مـن
إصرارهـا .بمـرور شـهر واحـد بعـد حادثـة تسـ ُّلق الجبـال ،التـي كان ضح َّيتهـا في أعالي غايطا ،يقـف «إي ّري دي
لـوكا» ،مـن جديـد ،علـى قدميـه ،للحديـث عن كتابه الجديد «حكاية إيريـن» ،وهو مجموع مختصر من ثالث
قصـص ،مثـل العديـد مـن حكايـات الص ّياديـن المسـتخرجة من أعمـاق الذاكرة والنسـيان.
ّ
فـي الحكايـة األولـى ،الـراوي كاتـب هـرم ،يرتبـط بعالقـة مـع مراهقـة يونانيـة ،تقضـي لياليهـا فـي العـوم
مـع الدالفيـن .أ ّمـا الحكايـة الثانيـة فتكشـف جـزءًا أساسـيًا مـن حيـاة «دي لـوكا» األب ،الـذي كان جنديّـا خالل
يهودي نجا
الحـرب العالميـة الثانيـة ،حيـث سـيف ّر ،سـنة  ،1943إلـى جزيـرة «كابـري» ،علـى متن قارب ،صحبـ َة
ّ
ّ
وتتعقب الحكاية األخيرة خطوات عجوز ،نب َذه أه ُله ،وسيجد ،في خليج نابولي ،أصدقاء قدامى
بأعجوبة.
غابـوا عـن نظـره ،منـذ زمـن بعيـد ...ثلاث حكايـات مترابطـة بعناية ،تنقلهـا كتابة نثرية مبهرة .ثالثة أشـكال
مـن السـعي الروحاني ،ومـن االنعتاق..
«أجمع حكايات ،وال أبتكرها» هكذا ،يهمس بطل «إيرّي دي لوكا» .األهل ،بالنسبة إليه ،هم حصى صغيرة
سـن الخامسـة والسـ ّتين ،ال يبـدو أن هـذا
انسـحقت علـى مسـالك الحنيـن ،بحثـا عـن أشـباح الماضـي .فـي
ّ
العامـل -سـابقًا -فـي مصانـع شـركة «فيـات» ينـوي اعتـزال الكتابـة ،رغـم أن الكتابـة تقـوده ،فـي بعـض
األحايين ،إلى مسـالك ال عالقة لها باألدب .فهو يوجد ،منذ بضعة شـهور ،تحت رحمة عدالة بلده .جريمته
ّ
لخط القطار السريع ،المتو َّقع أن يربط مدينة
هي أنه ع ّبر عن تم ُّرده بالدعوة إلى تخريب المشروع الضخم
«ليـون» الفرنسـية ،بـ«تورينـو» اإليطاليـة .هـذه المبـادرة يشـرحها فـي ُك َت ِّيـب مختصـر ،لكنـه ممتـع ،بعنـوان
«الكلمـة المضـا ّدة» ،الـذي ِّ
يذكرنـا بقـدرة الكتابـة على تعرية جميع أنواع السـ َلط.
ِّ
بكل سالسة.
هنا ،مقابلة مع هذا األش َيب ،الذي تتالقى عنده الروحانيات والشعر،

حوار :جوليان بيسون
ترجمة :عبداللطيف القريش

إيرّي دي لوكا:

من ُح ِرموا منها
أكتب ألعطي الكلمة ِل َ

قبل ّ
كل شيء ،كيف حالكم اليوم ،بعد الحادثة؟
 لسـت أدري! يصعب التعبيـر عن األمر ،فقد تع َّرضت لوعكةلـدي أ ّية أعـراض ،لذلك
فـي الجهـاز العصبي ،ولكن ليسـت
َّ
ِّ
أفضـل مواصلة الطريق.
مـا الـذي يدفعكـم ،وأنتم في الخامسـة والسـ ّتين،
إلـى مواصلـة تسـلُّق الجبال؟
 متعة القيام بذلك؛ فما زال جسـمي يتجاوب ،بكيفية جيِّدة،مـع الصخـر ،لذلك أح ِّقـق متعة التسـلَّق ،وفي الوقت نفسـه
أعتني بجسـدي؛ للغرض ذاته.
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لكننـا ،فـي مجموعتكم القصصية األخيـرة «حكاية
إيريـن» ،نجـد أن البحـر هـو الـذي يختـرق الحكايـات
الثالث!
ً
 لقد كان البحر ،دائما ،بالنسـبة إلينا «نحن اإليطاليون» قناةضخمة للتواصل ،فـإذا كانت الجبال مرادفا ً للتباعد والتفرقة،
يوحـد ويجمع ،علـى الرغم من أن هـذا االرتباط ،في
فالبحـر ِّ
المتوسـط ،يجـب ّأل يتح َّول ،أبـداً ،إلى
حالتنـا ،حـول البحر
ِّ
قضيـة سياسـيّة ،ألنه يجمـع تاريخنا الذي هو شـديد التعلُّق
بالبحـر .لقـد انتقـل إلينا الخبز وفنـون العمـارة وعلم الفلك

إي ّري دي لوكا▲

كل هذا أصبح مشـاعا ً
والدِّين… عن طريق البحرّ .
ومتقاسماً،
َ
المتوسـط ذات الطبيعة،
وأنـا أالحظ ذلك في دول في حوض
ِّ
وذات التاريـخ البشـري .أ ّما الجبـال فهـي -بالمقابل -تمثلّ
اكتشـافا ً حديثاً؛ فعندما انتهت الكشوفات الجغرافية ،وبعدما
َتـ ّم التعرف إلى ّ
كل أنحاء العالم ،آنذاك ،بدأ الناس يتسـلَّقون
ً
ثـم بدافع الرياضة،
الجبـال؛
رغبة في االكتشـاف ،أ َّول األمرَّ ،
اليـوم ،إلـى َحـ ّد أننا ننسـى أن الشـعوب التي كانـت تعيش
في سـفوح الجبـال لم تكن تتجـاوز حدود المجـال النباتي.
فـوق ذلك ،لـم يكن هنـاك سـوى القنّاصيـن الخارجين عن
القانـون ،الذين يرتادون هـذه المناطق بحثا ً عـن الحيوانات
الجبليـة ،وأغلبهم كانوا مـن المجازفين ،وإليهم يعود الفضل
فـي نشـأة رياضـة تسـلُّق الجبـال ،وتط ُّورهـا ،فأبنـاء هذه
المناطـق المتعـ ِّودون علـى المرتفعات ،وعلى المسـالك التي
ّ
تمكـن مـن تفـادي الح ّراس ،هـم الذيـن أصبحوا مـن أوائل
مرشـدي أعالي الجبال.
هل والدكم هو الذي نقل إليكم الشغف بالكتب؟
 نعـم ،وبـدون قصد .لم يكـن ذلك نقالً ثقافياً ،فحسـب ،بلً
نقلا ما ِّد ّياً؛ فقـد ترعرعت فـي الغرفة التـي كان ير ِّتب فيها
ّ
كل كتبـه ،وهي غرفـة صغيرة تفيض بالكتب .وقد ناسـبتني
هـذه الحفـرة المك َّونـة من مـادّة عازلـة جيِّدة ،كانـت هناك
كتـب تمت ّد إلى السـقف ،وكان ذلـك أكثر األماكن هـدوءا ً في

البيـت ،وفي الحـارة ،بل في نابولي كلِّها ،فالمدينة مشـهورة
بضجيجهـا .هكذا -إذن -ربطتنيِّ ،
مبكراً ،عالقة ثقة بالكتاب،
وكان لهـذه الكتب -بدورها -حكايـة ،ألنها نجت من القصف
األميركـي لبيت والدي ،الذي اسـتطاع إنقـاذ بعض األغراض،
وبالخصـوص الكتـب ،بـل إن هذه الكتـب قد أفلتـت ،كذلك،
من الحريق! كانت حواشـيها سـوداء ومحروقـة ،لكن داخلها
َّ
ظـل سـليماً .كان لهـذه الكتب -إذن -نـوع من قـ ّوة المادّة؛
فلـو أننـي ترعرعت محاطـا ً بكتـب إلكترونية لمـا كانت لي
وخاصيَّتها العازلة.
هـذه التجربة حول الق ّوة المادِّية للكتـب،
ِّ
ماذا كنتم تقرؤون ،إذن؟
الموجهـة إلى الكبـار ،ألن أبـي لم يكن
 كنـت أقـرأ الكتـبَّ
يشـتري الكتب إال لنفسـه ،كالروايات وكتب التاريخ القريب،
ألنـه -مثـل الكثير من الشـهود على األحداث -لـم يكن يفهم
شـيئا ً م ّما يجري حوله .فالشـاهد هو شـخص موجود وسط
إعصار حـدث ،أو حادثة ،ويحاول أن يسـتوعب المعنى .كان
يرغـب فـي فهم مـا وقع فـي أثناء انشـغاله بمجهـود البقاء
قيـد الحيـاة؛ فتاريخـه هـو تاريخ هـذه التواريـخ الصغيرة
للتخريـب واالضطهـاد ،تاريـخ الحيـاة المدنية التـي د ّمرها
التاريـخ الكبير .مع الحرب الحديثة ،اخترع القرن العشـرون
تدميـر الحيـاة المدنية ،وقـد وصل ذلك أعلى مـداه مع فكرة
قصـف المـدن الكبرى ...من جهـة أ ّمي ،كانت هنـاك تواريخ
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القصف نفسـها ،لكـن الناس كانوا يتحدَّثـون ،فيما بينهم،
باعتـزاز َمـ ْن صمد في وجـه ّ
كل ذلك .لكن أ ّمـي عانت ،مع
ذلك ،مـن أعراض جانبيـة؛ فقد التصقت صافـرات اإلنذار
الج ّوي بذاكرتها ،طيلة حياتها .كانت تسـتيقظ ،في غسـق
الليـل ،على هذا الصوت في رأسـها؛ ليـس صوت القصف،
بـل صوت الصافرات ،وكأنه جرح غائر .سـنوات بعد ذلك.
خالل القصف األممي ليوغوسلافيا ،ذهبت إلى بلغراد .كان
ذلـك في أحد مسـاءات أبريـل ،وصلت -لت ِّوي -بالسـيّارة،
من هنغاريا ،فسـمعت صـوت الصافرات ،هـذه الصافرات
التـي طالمـا حدَّتثني عنهـا أ ّمي  ....لقـد وجدتني أتصالح
مع ذاتـي ،و-ر َّبما -كنـت هناك لهذا الغـرض ،في الواقع؛
ألسـمع صوت صافـرات اإلنـذار ،لكني لـم أفهـم األمر ّإل
بعد ذلـك ،بمدّة.
مـن أمِّ كـم ،حافظتـم -كذلك -علـى التم ُّتع بلهجة
نابولـي .مـا قيمة ذلك فـي عالقتكم مـع الكلمات؟
 اللهجـات هـي لغـات صغيـرة قائمـة بذاتهـا .يصعـبتصـ ُّور ذلـك في فرنسـا التـي تتو َّفـر على لغة مشـتركة.
لكـن ،فـي إيطاليـا ،كانـت هناك حاجـة ،إلى حـدود فترة
ليسـت بالبعيدة ،إلـى مترجميـن بين أشـخاص يتكلَّمون
ً
مثلا -كان هناك مترجمونلهجـات مختلفة .في الجيش
لنقـل األوامـر ،ومن دون ذلـك ،لم يكن في مقـدور الجنود
التفاهـم فيمـا بينهم ،تمامـاً ،كما لـو كان بعضهم أجانب
وغربـاء عن بعضهـم اآلخـر .والنابوليتانية كانـت من بين
هـذه اللهجـات ،لغة شـعبية لها آدابهـا .شـخصياً ،أعتقد
أن أروع جـزء مـن األدب اإليطالـي ،علـى غـرار الكوميديا
اإللهيـة ،ت َّمـت صياغته بلهجـات عا ِّميّـة .ولهجـة نابولي
مناسـبة جدّا ً لسـرد الحكايـات ،ألنها لغـة مقتضبة ،وذات
إيقـاع يجعلهـا تحمل موسـيقى عجيبة .وقـد كان بمقدور
النسـاء ،عبر موسـيقى اللّغة ،ومن خلال أصواته ّن ،توليد
الحكايـات التـي هـ ّن بصدد سـردها ،وإيجاد خيـال ينتج
لـدي ،ردّة فعـل جسـدية حقيقية ،في حيـن لم تكن
عنـه،
َّ
اللّغـة اإليطاليـة تترك عندي هـذا األثر.
لمـاذا تكتـب -إذن -باللّغـة اإليطاليـة ،ال بلهجـة
نا بولي ؟
َّ
ً
ّ
فعلا ،أنا أكتب باللغة اإليطاليـة ،وأتكلم بها .لقد اخترت
ّ
ّ
أصـب كل هذه الحكايات في هـذه اللغة الثانية الهادئة،
أن
ّ
َّ
وهـي لغـة البعـد .النابوليتانيـة التـي كنت أتكلـم بها مع
أ ّمـي ،إلى النهايـة ،وكانـت تنفعني في سـماع الحكايات.
إنهـا أداة تصلـح في مكان محـدَّد ،أ ّما خارجـه فال تصلح
ألي شـيء؛ مثـل القيثـارة التي أحملها معـي؛ فقط ألدندن
ّ
ّ
بعـض األغاني ،ال أقـل وال أكثر.
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فكرة القدرة على
إبداع شيء جديد
اختفت من أفقي
ِّ
مبكرًا .الحكاية،
دائمًا ،أكبر من
الكاتب ،فنحن ال
نقوم ّإل بإضافة
أشياء بسيطة أو
توضيح بسيط على
هامش حكايات
مكتوبة ،سلفًا

فـي روايـة «ثالثـة خيـول»،
كتبتـم« :إذ كنـت أنـا -أيضـاً-
آخر؛ فلأن الكتـب تغيّـر الناس
أكثـر ممّا تقـوم بذلك السـنوات
واألسـفار» .مـا الكتـب التـي
أحدثـت فيكـم تغييـراً؟
 أه! أتعـرف؟ أجـد أن ج َملـي فيوضع جيِّـد داخل صفحـات كتبي،
وإذا كان لهـا معنـى فـإن الظروف
هـي التـي أعطتها إ ّياه .هي ليسـت
حكمـا ً
َ
َ
لتؤخـذ بحرفيَّتهـا خـارج
الكتـاب .أعتقـد أن الكِتـاب يمكـن
أن يكـون مؤنسـا ً رائعـاً ،وتكـون
لديـه -أيضـاً -القدرة علـى تحفيز
المشـاعر .أنـا متَّهـم بالتحريـض
علـى الجريمـة .أ ّما بوصفـي قارئا ً
فقـد ح َّرضني بعـض ُ
الكتّاب الذين
كشـفوا لي بعض طبقات مشاعري
التي كانت تحتـاج إلى تعبير غيري
حتى تنكشـف لي شـخصياً؛ فعلى
سـبيل المثـال ،اكتشـفت شـعورا ً
بالتماهـي مـع الثوار اإلسـبان ،من
خالل كتاب «تحيّة إكبار لكاتالونيا»
لـ«جـورج أورويـل» .لقـد أتاح لي
هـذا الكتاب اكتشـاف شـيء مني،
كان موجـوداً ،ولكنه كان يحتاج إلى
مـن ُيح ِّرضـه .إنه إحسـاس مفرط
وشـخصي ،وال يمكن تعميمه ،فمن
َّ
المؤكد أن التجربـة يمكنها أن
غيـر
تتكـ َّرر عنـد شـخص آخر؛ لـذا أنا
لسـت م َّمـن يحبّـون اقتـراح كتب
للقـراءة « .الـذي ينصـح بكتـاب
ينتزعـه من بيـن يدي» ،كمـا يقول
المثـل .الكتـاب هو لقـاء ،وال يمكن
اقتـراح وصفـة للقاءات.
كيف بدأتم الكتابة؟
 فـي سـ ّن الحادية عشـرة ،كتبتحكايـة عـن سـمكة ...فـي ذلـك
الوقـت ،كنـت قد قـرأت كثيـرا ً في
غرفة والـدي .كنت ،منذ ذلك الوقت،
مولعـا ً بفـ ّن الحكـي ،وحصل معي

مـا يشـبه التح ُّول ،إنه نـوع مـن التفكير المتعـارض .بدأت
بتعلُّـم اإلغريقيـة والالتينية ،واكتشـفت حكايات «إيسـوب»،
وكنـت حانقا ً عليه إلى َح ّد ما ،ألنـه ِّ
يوظف الحيوانات ليبرهن
إلـي -اختزال
علـى أمـور بشـرية .كان في ذلـك -بالنسـبة ّ
للحيـوان كخـادم لبرهـان؛ لذلـك كتبـت حكاية عن سـمكة،
ألننـي لم أكـن أعرف حيوانـات أخرى؛ ففي نابولـي ،لم يكن
هنـاك سـوى الحمـام والفئـران ،وهذا لـم يكن ليـروق لي.
غيـر أنـي كنت أقضي ثالثة أشـهر ،من ّ
كل سـنة ،في جزيرة
إيشـيا ،وهنـاك عرفت أشـياء كثيـرة عن األسـماء ،من خالل
الصيـد والمالحظة ،ومن خالل الحكايات التي كنت أسـمعها.
قصتي عن سـمكة أنهت حياتهـا دون أن تلتقي
لذلـك ،كتبت َّ
بأحـد ،أبـداً .وهذا على خلاف ما كان يفعله «إيسـوب» .لعلَّ
ذلك مـن األعـراض الجانبية لقـراءة الكتب.
هـل تقصـدون أننـا نكتـب كـر َّدة فعل علـى الكتب
التـي قرأناها؟
 تماماً ،وهـذا أحـد األعراض الجانبية التي تقترن بالشـعوربإضافـة بعـض األشـياء ،أكثـر من الشـعور بابتكار شـيء
جديـد .فكـرة القـدرة علـى إبـداع شـيء جديـد اختفت من
أفقـي ِّ
مبكراً .الحكاية ،دائماً ،أكبـر من الكاتب ،فنحن ال نقوم
ّإل بإضافـة أشـياء بسـيطة أو توضيح بسـيط علـى هامش
حكايـات مكتوبـة ،سـلفاً .الكاتـب هـو -باألحـرى -محـ ِّرر
تنويعـات أكثـر منـه مؤلّفـاً .وفعل َ
«خلَـق» ينتمي -بشـكل
حصـري -إلى عالـم الالهوت.
إحدى شـخصيّات كتابكـم «الصيّاد بانتيلي» تتح َّدث
لص!
عـن الكاتب ،وتقول عنـه إنه ّ
ً
 ر َّبمـا ،هـو علـى صواب؛ فأن تكسـب ماال ،من خالل سـردّ
الغـش والتوهيم؛ فالكاتب
حكايات ،هو نشـاط فيه نـوع من
يقـوم بتجليـة بعض األشـياء ،مثلمـا يقوم الحـاوي بإخراج
أرنـب من داخـل قبَّعة.
لمـاذا لـم تجعلوا من الكتابة مهنـة لكم ،في مرحلة
ِّ
مبكرة؟
 قبـل ّكل شـيء ،أنا ال أعتقد بأننا يمكـن أن نقول إن الكتابة
مهنـة .الكتابـة نشـاط أؤنـس نفسـي مـن خاللـه  ،بل هي
إلي -النقيض الفعلـي للعمل.
بالنسـبة ّمارسـتم عملكـم ،لم ّدة طويلة ،داخـل حركة «لوطا
كنتينـوا» (النضـال المتواصل) ،ث َّم بعد ذلـك في معامل
تركيب السـيارات لشـركة «فيـات» .هـل أبعدتكم هذه
السـنوات عن الكتابة؟
 ّكل ،بالعكـس؛ فهـذه السـنوات هـي التي أعطـت للكتابة
قيمـة ،ألنهـا كانت تجعـل ،من هـذه اللحظـات القصيرة من

اليـوم ،شـيئا ً ثمينـاً ،بفضله أشـعر بأننـي لم أبـ ّذر ،ولم أبع
ّ
كل وقتـي .الكتابـة ،طيلة هذه السـنوات ،تعني أنني حافظت
على شـيء لنفسي.
إذن،لماذا لم تنشروا قبل بلوغكم ّ
سن األربعين؟
 ألننـي كنـت أكتـب حكايـات تتحـدَّث عـن حياتـي ،وكنتأعتقـد أنها حكايات تعنينا نحن ،فقـط؛ الـ«نحن» التي كانت
موجـودة في هـذه الكتب .بمناسـبة احتفاالت أعيـاد الميالد،
ّ
بخـط اليد،
لوالـدي وألهلي ،صفحـات مكتوبة
كنـت أهـدي،
ّ
فكانـت لها قيمـة تبادلية بيننا .والنشـر جاء صدفـة ،عندما
أخـذت صديقـة لي ،وكانت بدأت تشـتغل سـكرتيرة في دار
نشـر «فيلترينيللي» ،أحد دفاتري ،واستنسـخته ،ث َّم اقترحته
أي شـيء
على الناشـر .الفضول جعلها ترغب في معرفة في ّ
أصـرف وقتـي ،والمعنـى الـذي يمكـن أن يكـون لكتاباتي.
وهكـذا ،وجدت نفسـي ،في نهاية  ،1989أمام عرض بنشـر
كتـاب تعرفونـه ،بعنوان «ليس هنـا ،وليس اآلن».
ما الذي غيَّره هذا ،بالنسبة إليكم؟
أي شـي م ّمـا كنت أقوم
 علـى غيـر المتو َّقع ،لـم يغيِّر ذلك ّبه .واصلت عملي مسـتخدَماً ،لمدّة سـبع سنوات أخرى .غير
أن نشـر هذا الكتاب سـمح لي بمنح والدي صورة أخرى عن
حيـاة ابنه؛ فقبل وفاته (تو ِّف َي في السـنة الالحقة) ،اسـتطاع
أن يحمـل بيـن يديه نسـخة مـن كتابـي ،وكان أ َّول تص ُّرف
توصل بـه ،هو َفتْحـه ْ
ووض ُع أنفه
عفـوي صدر عنـه ،حينما َّ
إلي ،هـذا الكتـاب األ َّول كان مرادفا ً
بيـن صفحاته .بالنسـبة َّ
للفـراق مـع والدي .لم يكـن البداية ،بل كان نهاية شـيء ما.
السـاردون ،فـي كتاباتكم ،يشـبهونكم ،في الغالب،
حتـى وإن لـم يكـن السـرد عبارة عن سـيرة ذاتيـة .لِ َم
هـذا األمر؟
ً
َّ
 أنـا أكتـب ،دائمـا ،حكايـات لنفسـي .عندما أكتـب ،أتوفقفي معاشـرة أشـخاص من الماضي ،م ّرة ثانيـة؛ وبهذا أمنح
لنفسـي رفقة طيِّبة .فقد كان «برودسـكي» يقول« :في الزمن
تحب» .هكذا ،بواسـطة
الماضـي ،ال يموت األشـخاص الذين ّ
الكتابـة ،نسـتطيع أن نأخـذ الغائبيـن ،ونجمـع بينهـم لكي
يسـتم ّروا في الوجود .ذلك أن حكاياتي تتك َّون من أشـخاص
ال من شـخصيّات .بالنسبة إلى القارئ ،هم شخصيّات ،لكنهم
ً
فعلا .لقد قـرأت ذات
إلـي -أشـخاص ،عرفتهـم
بالنسـبة ّّ
َمـ ّرة ،جملـة لكاتب مـن البلطيق يتحـدَّث فيها عـن مؤلفاته
باعتبارهـا «سـيرة ذاتيـة ُمدعَّمة» .لسـت متي ِّقنا ً مـن فهم ما
يرغـب في قوله ،عندما يسـتعمل كلمة «مدعَّمـة» ،لكني أقول
إن مؤلَّفاتـي هي سـيرة مقنَّعـة ،نوعا ً ما ،ألسـباب قانونية أو
ألسـباب شـخصية ،ال تعني أحدا ً سواي.
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َ
العامل القديم الذي كنتموه؟
هل َغ َّي َر النجاح
 ال .هـذه الثـروة ال تغيِّـر شـيئاً .أعتقد أن االنتكاسـات هيالتـي تغيِّـر النـاس .أ ّما الثـروات فهـي -باألحـرى -تدغدغ
مشاعرهم.
ما العنصر الذي يوجِّ ه قلمكم؟
 ال أدري .التعبيـر ليس شـيئا ً يمكن تو ُّقعـه ،الكلمات تختارنعوتهـا ،وأفعالهـا ،بكيفيـة شـخصية ،وبحسـب الظروف،
والمكان .ترتيب الجملة يختلف بحسـب من ينطقها .الشـيء
َّ
المؤكـد هـو أننـي ال أسـتطيع كتابـة هـذه الجمـل بطريقة
أحسـن م ّما فعلـت ،بل األكثر من ذلك أننـي ال أعيد صياغتها.
فـي حكايتـك «جريـرة الجنـدي» ،تصـ ّرح إحـدى
الشـخصيات بهذه الجملـة« :الكتابة مثـل احتذاء كعب
ّ
أتمشـى ببـطء ،أتمايل ،ثـ َّم أضجر بسـرعة» .هل
عال:
هـذا اعتراف شـخصي؟
 آه ..ال .بالتأكيـد ،ال .هـذا شـعور إحدى شـخصيّاتي .فيمايخصنـي ،الكتابـة لحظـة احتفالية .لـو كان األمـر صعبا ً ما
ّ
ً
كتبـت ،إطالقا .إن إضافة تعب الكتابة إلى يوم عمل ،سـيكون
أمـرا ً مسـتحيالً .حتى اليوم ،مـا زلت أجد متعة فـي الكتابة،
وال عالقـة لهـذا بقيمـة ما أكتـب .إنها متعـة في َحـ ّد ذاتها،
مثـل التسـلُّقُ .يمتِعني التسـلُّق ال ُ
بلوغ الق ّمة ،فالق ّمة ليسـت
شـيئا ً فـي َحـ ّد ذاتها ،فهي ال تعـدو أن تكـون نهاية يوم.
هل تؤمنون بعبقرية األدب؟
 هنـاك عبقريـة في األدب ،لكـن هذه العبقرية قـد تتع َّرضلالختنـاق والتجاهـل والدهس مـن ِقبَل ادِّعاء آخـر .إذا كانت
العبقريـة مسـألة وراثية ،فاإلنتـاج األدبي ينتمـي إلى ما هو
فـوق وراثي ،أي توظيف الشـخص السـتعداداته الفطرية.
هـل تشـعرون بـأن صوتكـم (األدبي) قـد تغيَّر ،مع
السنوات؟
لدي هذا االنطباع .وهذا مثلما ال أعرف -شـخصياً-
 ال ،ليس ًَّ
ّ
إن كنـت قـد صرت ،مـع الزمن ،كاتبـا أفضل .بـكل صراحة،
أنا ال أطرح على نفسـي هذه األسـئلة.
أليّ شيء يصلح األدب ،في نظركم؟
 قـد يكـون لـه نفع ،في بعـض األحيـان .مثالً ،فـي حاالتاالضطهـاد ،يكـون لألدب قيمـة مضافـة .الكِتاب بيـن يد َْي
سـجينُ ،يسـمح له بالخروج من سجنه ،ولو لوهلة؛ فالسجين
ال يكـون مسـجونا ً عندما يقرأ ،وال عندما ينـام .في اللحظات
الصعبةُ ،ي ّ
شـكل الكتاب دعمـا ً خارقاً.
هل تق ِّدرون أن ُ
للك ّتاب نوعا ً من المسـؤولية ،عليهم
90
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هناك عبقرية في
األدب ،لكن هذه
العبقرية قد تتع َّرض
لالختناق والتجاهل
والدهس من قِ َبل
ا ِّدعاء آخر

تحمُّ لها؟
 نعم ،هي مسـؤولية سـرد حكايات ،بشكل جيِّد ،مثلما يجبعلى اإلسـكافي إصلاح األحذية جيِّـداً ،وبعد ذلـك يمكنه أن
ً
مثلا -يمكنه أن يجتهديعمل شـيئا ً إضافيا ً  ...فاإلسـكافي
من أجل أن يمشـي جميـع الناس ،في يوم مـا ،وهم ينتعلون
أحذيـة ،واألمـر ذاته مـع ُ
الكتّاب ،الذيـن يمكنهـم أن يعملوا
ّ
الحـق في الكالم.
مـن أجل أن يكـون ،للجميع،
هـذا يعني أنكـم تهبون كلماتكم لمـن حرموا منها،
مثـل المهاجريـن الذيـن تسـلِّطون عليهم الضـوء ،في
«رحلة ذهـاب ،فقط»؟
يهـب كاتب كلماته ل َم ْن ال يملكونها؛
 إنها مسـألة طبيعية أنَ
أ ُ ِّميّيـن كانـوا أم سـجناء أم غربـاء ...أنا ال أقصـد أنني أكتب
مـن أجلهـم ،فقط؛ فأنا أكتـب للجميع .وإذا كنـت أقوم بذلك،
فهذا ألعطـي الكلمة ل َمـ ْن ُح ِرموا منها.
هل هذا يعني أنك كاتب ملتزم؟
 ال .لسـت كاتبـا ً ملتزمـاً ،بل أنـا -بوصفي كاتبـا ً ومواطناً-م ّمن أخذوا على أنفسـهم التزامات؛ التزامـات لها من البداهة
علي .أنـا أنخرط في
والقـ ّوة ما يجعل تحاشـيها مسـتعصيا ً ّ
َّ
المؤكد أن هنـاك الكثير
قضايـا لهـا طبيعة آنيّـة .لكن ،مـن
مـن القضايـا النبيلة التـي الأنتبه إليها.
المصدر
مجلّة « ،»Lireعدد مايو.2018 ،

كتب | قراءات

يقوم الطبيب النفسي «تييري دوالكور  »Thierry Delcourtفي ُمؤ َّلفه الموسوم بـ« :جنون َ
الف َّنان ،إبداع
المضطربة لما يقرب من عشـرة أسـماء خالدة في تاريخ َ
ن،
الف ّ
على حافة الهاوية» باستكشـاف النفسـية ُ
السمو باختاللها العقلي« :فانسون فان جوج « ،»Vincent Van Goghفرانسيس بيكون Francis
استطاعت
ّ
« ،»Baconنيكي دو سان فال« ،»Niki de Saint Phalleأوريلي نيمور ….»Aurélie Nemours

لماذا يتوافق ال َ
ن مع الجنون؟
ف ّ
جان ماري دوران
ترجمة :عزيز الصاميدي

أحيـان كثيـرة
إن ال َفـ ّن يتوافـق فـي
ٍ
مـع الجنـون .ولكثرة ما سـاد االعتقاد
صلـة متينـة بيـن الممارسـة
بوجـود ِ
ال َفنّيّة واالضطرابات النفسـية واسـتق ّر
في األذهـان ،تح َّول األمر إلـى قناعة ال
تقبـل النقاش ،وكأن مـن الطبيعي جدّا ً
أن ينتهـي األمر بالمريض النفسـي إلى
أن يبدع في شـك ٍل من أشـكال الفنون.
وقـد كثرت الكتابات في هذا الموضوع،
لدرجـة أصبـح مـن الصعـب فصلهـا
عـن تاريخ ال َفـ ّن نفسـه ،إذ اختلط في
هـذه ال ُمؤلَّفـات ما يتعلَّـق بتاريخ ال َف ّن
بمـا يرتبـط بتاريـخ النفـس .ويحاول
الطبيـب النفسـي تييـري دوالكور في
مؤلَّفه المذكور أن يمسـك بطرفي هذه
الثنائيـة ،وذلك من خالل تشـخيص ما
يربـو على عشـر حاالت مشـهورة عبر
قـراءة تسـتند إلى معرفة طبيـة ،وإلى
تحليـل جمالـي في الوقت نفسـه.
يتو َّقـف المؤلّـف عنـد أعمـال فنَّانيـن
كب�ار أمثال «فانس�ون فان جو خ �Vin
 »cent Van Goghو«كاميـل كلوديـل
 »Camille Claudelو«فرانسـيس
بيكـون  »Francis Baconو«أنطونان
أرتـو  »Antonin Artaudو«نيكي دو

سـان فـال »Niki de Saint Phalle
و«أوريلي نيمور »Aurélie Nemours
و«سـالفادور دالـي »Salvador Dali
و«ألبرت�و جياكوميت�ي �Alberto Gi
 ...»acomettiمحـاوال ً إتمـام مـا بدأه
آخـرون من بحث فـي الجانب الملعون
مـن هذه األعمال ،دون أن يختزلها -مع
ذلـك -في مج َّرد اختلاالت عقلية .وهو
يقـ ّر ،منـذ البدء ،بـأن مـا يطرحه في
هـذا الكتـاب ليـس ّإل امتـدادا ً لفكـرة
نمطيـة قديمـة قدم ال َف ّن نفسـه (و ِقدَم
الجنـون أيضـاً) ،مفادهـا أن اإلبـداع
ُيولـد مـن رحـم المعانـاة ،معانـاة ت ّم

التفنـن فـي تصويرهـا بشـتى الطرق
فـي الروايات وعلى خشـبة المسـرح.
ِّ
ويؤكـد تييـري دوالكـور أن «الصورة
النمطيـة لمعانـاة المبدع ال تـزال -مع
ذلك -راسـخة في أذهاننا ألن ما نعرفه
عـن ظروف اإلبداع فـي الوقت الحاضر
يتعايـش مع مـا نحتفظ بـه من صور
حـول الرومانسـية والتعبير عـن األلم
والمسـرحيات الدينية وتلك التي تص ِّور
بدايـة الخلق وشـيطنة ال َفنَّان المجنون
الذي يرفـض االمتثال لقواعـد التفكير
التقليـدي والمألوف».
وإذا «كنّـا نطمئـ ّن للصـورة النمطيـة
التي يظهـر ال َفنَّان مـن خاللها منعزال ً
ومجنونـا ً ومنفصالً عـن الواقع» ،فألن
شـيئا ً من هذا التصـ ُّور يأبى أن ينمحي
مـن أذهاننـا ،علـى الرغم مـن أن ال َف ّن
عاصـر ،كمـا يبـدو ،قـد تحـ َّرر من
ال ُم ِ
َ
هذه اإلشـكالية القديمة .وإذا كان الف ّن
حاليا ً قـد بذل ما في وسـعه لينأى عن
هذه الكليشـيهات المضلّلة وعن الصور
المسـتهلكة للرومانسية المتألمة «فهذه
الكليشـيهات الرومانسـية واألسـاطير
التراجيدية مازالت تأسـرنا بسـحرها؛
سـحر ال يشـهد علـى صمـوده سـوى
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حاجتنا الدائمـة لربط اإلبداع بال ُمقدَّس،
وربط ال َفنَّـان بإله».
يحـاول المؤلَّف -إذن -أن يسـائل هذه
الفكـرة النمطيـة التـي يثَبِّتهـا تاريـخ
ال َفـ ّن ،ولذلك قام الكاتب بتقسـيمه إلى
ثالثـة أجـزاء يضـ ّم كل منها عـددا ً من
القصـص المجنونـة ،جـاءت عناوينها
كالتالـي :ق ّمة اإلبـداع ال َفنّـي ،االنهيار،
زوال األلـم .ويظهـر علـى امتـداد
صفحات الكتاب قاسـ ٌم مشـترك وحيد
بيـن ّ
كل هـؤالء ال َفنَّانين علـى اختالف
مـا عاشـه ّ
كل واحـد منهم ،هـو «خطر
الشـغف الحـارق الـذي يدفـع صاحبه
إلى المجازفة بالتعـ ُّرض لجنون اإلبداع
هازئـا ً بما تسـتوجبه الحيـاة المنتظمة
المسـتق ّرة مـن رويـة واحتراز».
يجمـع «تييـري دوالكور» بيـن معرفة
رصينـة باضطـراب النفـوس وشـغف
كبيـر باألعمـال ال َفنّيّـة .وهـو لذلـك
يستكشـف كيـف تتجـاذب االختالالت
العقليـة واإلشـراقات الجماليـة ،وكيف
تتشابك وينصهر بعضها ببعض لـتأتي
بعـد ذلـك لحظة ينفصـل فيهـا ما هو
عادي ع ّمـا هو َم َرضي ،ويتجـاوز ال َف ّن
نفسـه ليتح َّول إلى شـيء مجهول .فمن
نصوص
خالل مـا يكتبـه ال ُمؤلِّف مـن
ٍ
َّ
وموثقـة حـول هـؤالء ال َفنَّانين،
دقيقـة
يتولَّـد لدينـا الشـعور بأننا نشـاهدهم
وهـم يرجعون إلـى الماضـي ليتمدَّدوا
علـى أريكة الطبيـب النفسـي ،كما أننا
َّ
شـكل وسـيلة التعبير
ندرك أن ال َف ّن قد
ّ
الوحيـدة ألفراد ظل الخطـر يحدق بهم
منـذ الصدمـات النفسـية التـي ترتبط
بالطفولـة األولـى ،مثل الهجـر والموت
والتعسـف ،التي تمثِّل
وصنوف التحقير
ُّ
آثـارا ً لحياة ،تـ ّم كبحها.
فمـن لوحات «فرانسـيس بيكـون» التي
تشـبه مرايـا تعكـس تد ُّفـق ذاكرتـه
الحساسـة إلى لوحـات «أوريلي نيمور»
التي أرادت أن تمأل عبرها فراغا ً مزدوجا ً
ومحدّدا ً فـي تكوين رؤيتها ال َفنّيّة (موت
األب ،اكتئـاب األم) .ومـن خيـال «دالي»
92

الـذي يسـحر العالـم مثل تعويـذة إلى
رهـان «جاكوميتـي» المسـتبصر الذي
يسـير فوق األسلاك وينطلـق ،بملء ما
فيه ،نحو اإلمسـاك بأشـياء تسـتعصي
علـى اإلدراك : ...لطالمـا كانـت قـوة
ال َفـ ّن تكمـن فـي قدرتـه علـى إنقـاذ
فنّانيـن مضطربيـن مـن جـ َّراء تقلبات
الحيـاة .ولطالما َّ
شـكل الفعـل اإلبداعي
بالنسـبة إلى الكثيرين الوسيلة الوحيدة
للتخفيف من آالم ال يمكن اإلفصاح عنها
كتلـك التي عانى منها «ميشـيل نيدجار
 »Michel Nedjarأو نيكي دو سان فال
التي سـكنها «سعار الوجود» .فقد َّ
تمكن
هؤالء جميعا ً من رسـم مسـار لهم نحو
العالج النفسي من خالل البناء والتعبير
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تييري دوالكور▲

يبدو أن اإلنسان أو َ
الف َّنان
كم ْن يمشي فوق
هو َ
حبل ،على جانبه األول
يُوجد اإلبداع والقدرة على
السمو بعلل النفس،
فيما يُوجد على جانبه
اآلخر الفتك بهذه النفس
وتدميرها

الخيالي « ُتعرف هـذه العملية بالترميز،
أي تحويـل شـك ٍل َم َرضـي خـام إلـى
وسـيلة للتعبير تسـتعمل لغـة الصورة،
ً
لغـة منطوقـة أو مكتوبة».
أو
ّ
وقد سـقط آخرون في فـخ الجنون إلى
أن كانـت فيـه نهايتهم ،من «فالسـاف
نيجينسـكي »Vaslav Nijinski-إلـى
«أنطونـان أرتـو» ،الـذي ُيعَـ ّد مثـاال ً
نموذجيا ً للعبقري المجنون ،ومن «فان
جـوخ» ،أكثر فنَّـان طاردتـه اللّعنات،
إلـى كاميـل كلوديل ،التي فتـك بها داء
البارانويـا ،يمكننـا أن نـرى بوضوح،
خاصـة مـع «فـان جـوخ» ،كيـف أن
ّ
ً
ال َفنَّـان ُمعـ َّرض دائما لخطـر التح ُّول
مبدع إلـى مجنـون« .إذ يبـدو أن
مـن
ٍ
اإلنسـان أو ال َفنَّان هو ك َم ْن يمشي فوق
حبـل ،على جانبـه األول ُيوجـد اإلبداع
والقدرة على السـمو بعلل النفس ،فيما
ُيوجـد علـى جانبـه اآلخر الفتـك بهذه
النفـس وتدميرها واسـتحالة العيش».
هل يمكن أن يشـعر بالسـعادة َم ْن كان
صريعا ً لأللـم؟ وكيف يمكـن للمرء أن
يح ِّول احتضاره النفسـي إلى موضوع
وحدة
لالرتقاء ال َفنّ ّي؟ ال توجد إجابات ُم َّ
عـن ّ
كل هذه األسـئلة ،ال فـي كتب علم
الخاصة بتاريخ
النفس وال في المراجع
ّ
ال َفـ ّن ،علـى الرغم مـن أن الكثيرين لم
يتـردّدوا في طـرح فرضيات بشـأنها.
وإذا كان «تييـري دوالكـور» ال يدَّعـي
القـدرة علـى فتـح ّ
كل ما اُسـتغلق في
العالقـة بيـن ال َفـ ّن ،والجنـون ،فإنـه
مـع ذلـك -يقتـرب كثيـرا ً مـن آثـارلقائهمـا الغامض أو الراقـي .فالحدود
غيـر الواضحـة بين العبقريـة والكآبة،
والميـل غيـر ال ُم ّ
تحكـم به إلـى تدمير
الـذات يمألان هـذا الكتاب عـن تاريخ
ال َفـ ّن الـذي تح ُّفه األعماق السـحيقة.
مصدر الترجمة:
https://www.lesinrocks.com
العنوان األصلي للمقال:
Pourquoi l’art et la folie font souvent bon
ménage

ِّ
متعـددة
تطـورت عبـر الزمـان لتأخـذ أشـكا ًال
المذكـرات ،واالعترافـات ،والسـ َير الذاتيـة ،كتابـات حميمـة
ـد
ِّ
تُ َع ّ
َّ
ومختلفـة .لـم يكـن هـذا الجنـس األدبـي موضـع ترحيـب قبـل نهايـة القـرن الثامـن عشـر ،حيـث لـم يكسـب
الخـاص» وانتشـار علـم النفـس.
شـرع َّيته األدبيـة ّإل مـع ظهـور [مفهـوم] «المجـال
ّ

ِّ
والمذكرات
بين السيرة

صراع حول جنس أدبي
إميانويل هيشت
ترجمة :خديجة حلفاوي
خالل ثمانينيات القرن التاسـع عشـر ،حينمـا كان األناركيون
يهـ ّزون قلـب أوروبـا (اغتيـال ألكسـندر الثانـي ،ومحاوالت
فاشـلة ضـ ّد غامبيتـا والقيصـر ويليـام األ َّولَّ ،)...
تحطمـت
ِّ
«المذكـرة اليومية».
شـرائع األدب بظهـور جنس جديـد ،وهو
مـا أثار االهتمـام ،آنذاك ،هو احتـواء هذا الجنس جـزءا ً كبيرا ً
ِّ
المذكـرات الحميمـة؛ يتعلَّق األمر بعمل أسـتاذ الفلسـفة
مـن
السويسرية« ،هنري فريديريك آميل( (Hen� - )1821-1881
 .»ri-Frédéric Amielفضمـن أزيـد مـن  17ألـف صفحة،
كتبهـا طوال ثالثين سـنة مـن حياتهُ ،يظهـر المؤلّف مختلف
أشـكال األلـم التـي خبرها كائن مطـ َّوق بين التأ ُّمـل والنزوح
نحـو التأجيل ،ومم َّزق بين المسـيحية والهندوسـية« :سـبات
اإلرادة ،فـراغ وكمـون الطاقة ،الالمباالة بالوجـود ،كما أعرفك!
أحـب ،أن أحلم ،أن أشـعر ،أن أتعلم ،أن أفهم ،أسـتطيع أن
أن
ّ
أي شـيء ،شـرط أن أسـتغني عن اإلرادة».
أفعل ّ
صـدر ،كذلـك ،كتاب أخـر «مسـيء لألخالق» [حسـب تعبير
ِّ
«مذكرات ماري باشكرتسـيف ()1858-1884
الكاتـب] ،هو
  ،»le Journal de Marie Bashkirtseffتـروي فيـه هـذهقصـة حياتها،
الفنّانـة الروسـية البالغـة من العمر  25سـنةّ ،
بطريقـة محايـدة ،فـي المـدن األوروبيـة الكبـرى :شـغفها
بنبيل فلورنسـي ،واجتماعاتها مع زوال ،وموباسـان ،واألخوين
غونكور ،وقد فضح هذان األخيران (إدموند ،وجولز) -بشـكل
م ّر -دهاليز العالم السياسـي ،والعالم المالـي ،والعالم الفني.
ِّ
عـادة ما ُت َ
المذكـرات بعد وفـاة صاحبهـا ،وتثير غضب
نشـر
الن ّقـاد ،واسـتنكارهم ،ومـن أكثر خصوم هـذا الجنس األدبي،
«فيرنانـد برونتيـر ،»Ferdinand Brunetière-وهو أسـتاذ

جامعة فـي «السـوربون» ورئيس تحريـر «مجلّـة العالمين-
 .»Revue des deux mondesبالنسـبة إليـه ،يعـد «األدب
الشـخصي» جنسـا ً عاديـاً ،أنثو ّيـاً ،طفوليّاً ،بل هو أسـوء من
ذلـك؛ إنـه عالمة علـى االنحطـاط [اإلبداعي].
أ ّمـا على المسـتوى األدبي ،فهو عبثي :أال يجـب على األدب أن
يتجـاوز الفـردي من أجـل معانقـة العالمية والكونيـة؟ يقدِّم
«ألبـرت ثيبوديـه »Albert Thibaudet-دعمه لهذا النقد« :إن
السـيرة الذاتيـة ،التي تبـدو -للوهلـة األولى -أكثـر األجناس
األدبيـة صراحـة ،ر َّبما تكون أكثرها خطأً .إنـه ف ّن أولئك الذين
ليسـوا فنّانيـن ،ورواية أولئك الذين ليسـوا روائيِّيـن» .ويظهر
النداء الشـهير لـ«أناثول فرانس »Anatole France-معزوالً،
إلـى َحـ ّد مـا« :إننا نلـوم النـاس عنـد الحديث عن أنفسـهم،
لكـن هذا هـو الموضوع الـذي يجيدونه».
لفتـرة طويلة ،كانت اليوميات عبارة عـن تدوين يومي للوقائع
الخارجيـة ،دون نية أو رغبة في نشـرها .في القرن السـادس
عشر ،أدرج الجنتلمان النورماندي «جيل دي غوبيرفيلGilles -
 »de Goubervilleضمـن مؤلّفـه «كتـاب العقـل livre de -
 »raisonنفقاتـه ووصفاته ،إضافة إلى بعض الوقائع المحلِّية.
بمـا أن فسـح المجال للذاتيـة أمر غير مقبـول ،اتخذت «كتابة
الذات /عن الذات» أشـكاال ً مختلفة« :المحاوالت »les Essais -
لـ«مونتين  »Montaigne -و«االعترافات »les Confessions -
لـ«جـون جاك روسـو» (كتب سـيرة الحيـاة ،التصوير الذاتي
شـجع
وليـس اليوميـات)ُ .بعيـد نهايـة القرن الثامن عشـر،
َّ
الخاصـة على تط ُّور
ظهـور التنوير والبرجوازية والشـخصية
ّ
ِّ
[الخاصة]
المذكـرات الحميمـة .عـزز تزايد ضوابـط الحيـاة
ّ
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وانتشـارها ،فـي إطار اسـتعادي ،مـن إمكانات «فك تشـفير
الـذات» ،ألغراض دينية باألسـاس ،وعلمنة اليوميـات الحميمة
والمخـاوف وثقافـة االعتراف بالذنـب ،وجعلها أكثـر راهنية.
ِّ
المذكرات شـرعيَّتها األدبية (تح َّولت
مع ذلك ،لم تكسـب هـذه
«المسـ َّودات» إلـى «مؤلّفات») مع الحـرب العالمية الثانية بعد
افتتـاح المكتبة الجديدة فـي « ،»Pléiadeعبر يوميّات «أندري
جيـد ،»André Gide-خالل فترة حيـاة الكاتب« .نعم ،يمكن
لـكل شـيء أن يختفي .هذا الجهـد الثقافي الذي بـدا لنا مثيرا ً
ّ
لإلعجـاب (وأنـا ال أتحدَّث ،فقـط ،عن الفرنسـيين)»؛ نقرأ في
السـطر األ َّول ،بتاريـخ  10سـبتمبر ،1939 ،بعد تسـعة أ ّيام
ِّ
للمذكرات
مـن غزو بولنـدا من ِقبَـل األلمان .يبـدو أنه يمكـن
أي امتعاض؛ ألم تكن
اليوميـة أن تكـون حميمة دون أن تثيـر ّ
«يوميّات المصنع» ( )journal d’usine) - (1935للفيلسوف
«سيمون ويل- »Simone Weil-بالفعلِّ -
مذكرة شخصية عن
حالـة الطبقة العاملة ،حيـث «األنا» غائية؟ ،ومـاذا عن «فرانز
كافـكا» الذي اشـتغل[ بها] ،من عام  1910إلـى عام 1923؟
شـكلت الرغبة فـي «االعتراف علنا ً
علـى النقيض من ّ
َّ
كل ذلك،
ببعـض أوجه القصـور أو الوهـن التي يخجل منها اإلنسـان»
الركيزة األساس لمشروع «عصر اإلنسان»L’Âge d’homme-
لـ«ميشـيل ليريس ،»Michel Leiris-الذي ُنشر سنة .1939
قبـل أربع سـنوات ،كان «بول ليوتـود »Paul Léautaud-قد
عـرض ،فـي ِّ
الخاصة ،بعض الشـذرات عـن «ماري
مذكراتـه
ّ
دورمـوي» ،سـكرتيرته ،وعن آلتـه الكاتبة ،وطبّاخـه ،ومدبِّرة
منزله ...وخليلته .في سـتينيات القرن الماضي ،أسـهم تحرير
الخطـاب الشـخصي علـى الراديـو والتلفزيـون ،وتشـجيع
تعميمهـا مـن ِقبَـل علـم النفـس ،فـي تحريـر نمـط «كتابة
الذات /عـن الذات».
بعد عشر سـنواتَ ،ت َّم قبول السيرة الذاتية (المخالفة لليوميّات؛
لكونهـا ُتكتب من خالل أثر رجعي) على نطاق واسـع؛ بوصفها
جنسـا ً أدبيـا ً [إبداعياً] إلى جانب الرواية ،والمسـرح والشـعر،
بفضل أعمال الفيلس�وف «جورج غوسدور-فGeorges Gus�-
ِّ
ومنظر األدب «جيـرارد جنيت .»Gérard Genette-لم
،»dorf
َ
ُتكتسـب هذه الشـرعية الجديـدة دون صعوبـات ُتذكر؛ احتفت
البنيويـة بـ«موت المؤلّفّ »la mort de l’auteur-
نص له
(كل ّ
الخاصـة) إلى درجة «استسـهال الكتابة إلى درجة
اسـتقالليَّته
ّ
اإلسـهال»؛ كما يكتب «روالن بـارث» .وكان لهذا الهجوم المضا ّد
وقـع إيجابي على تط ُّور كتابة السـيرة الذاتية .منذ الثمانينيات،
ح َّقق جنس السـيرة الذاتية انتصـارات [نقدية وإبداعية] كبرى
مـن «بيير غولدمـان »Pierre Goldman-إلـى «فيليب فيالن-
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 ،»Philippe Vilainومن غيوم دوستان»Guillaume Dustan-
إلـى «كاميـل لورينـز ،»Camille Laurens-ومـن «فيليـب
فورسـت »Philippe Forest-إلى «كاثرين ميليتCatherine-
 ،»Milletوأصبـح موضوعـا ً للدراسـة فـي مركز السـيميائيات
النصية في مدينة «نانتير» الفرنسية (Centre de sémiotique
ِّ
ّ
 .)textuelle de Nanterreمـع كل هـذه التطـ ُّورات ،لـم تم ّر
األمـور دون ضحيـة جانبية ،ونقصد «اليوميّـات األدبية» .اليوم،
ال يمكـن العزف على أوتـار اليوميّـات (ّ )Les diaristesإل من
خلال أصابع يد واحدة« :بيي�ر بيرجوني-وPierre Bergouni�-
 ،»ouxو«غابرييل ماتزنيف( »Gabriel Matzneff-منذ ،)1953
و«شارلز جولييت  ،»Charles Juliet-و«رينو كاموRenaud-
 ،»Camusو «مـارك إدوارد نبـي..»Marc-Édouard Nabe-
وغيرهم.
ِّ
بالنسـبة إلـى المذكـرات اليوميـة ،دون ميل أدبـي واضح ،لم
يعـرف كتّابها ق ّوة حقيقية منذ أن كانوا ينشـطون عبر المواقع
اإللكترونيـة ،منـذ سـنة  .1995في ّ
ظل مفارقـة غريبة ،يمكن
للجميـع قـراءة هذه النصوص ،حينما يلجـأ ُ
الكتّاب إلى النكتة،
واعتبارهـا األفضـل .هـل نريد أن نعـرف َمن َكتَـب ،في أواخر
شـهر أغسـطس الماضـي« :أنـا ال أحبِّـذ الحرارة التي أشـعر
بهـا ،أشـعر بالغثيـان طـوال الوقت[ .هكـذا] ،أحـاول البحث
عـن قصبتي»؟
المصدر:
«مجلّـة ليـر» ( )Magazine Lireالفرنسـية ،العـدد  ،469أكتوبـر،2018 ،
ص.36-37 :

َّ
يتمثل األ َّول فـي الحاجة المل ِّحة إلى
يمكـن ال َّتمييـز بيـن ثالثـة أسـباب تدعـو لكتابـة حياة الفالسـفة ،حاليًا؛
فهـم أعمـق ألعمـال الفيلسـوف ،مـرورًا بمشـوار حياتـه ،ويكـون الثانـي للحكم ج ِّيدًا علـى أعماله ،من خالل
ّ
الشـك والريبـة ،وتبحـث عـن ال َّنشـاز وال َّتنافـر بيـن مـا أعلـن والواقـع المعيـش .أ ّما السـبب
قـراءة تنبنـي علـى
َّ
َّ
للمختصيـن ،إنَّمـا للعاديِّيـن؛ لمسـاعدتهم
بالضـرورة-موجهـة
الثالـث فلأن سـيرة الفالسـفة ال تكـون
َّ
ِّ
ً
بديلا عـن أعمالهـم الكاملة.
السـيرة
علـى فهـم ج ِّيـد ألفكارهـم ،و-مـن هنـا -تُصبـح ِّ

جنون الفالسفة

ِّ
يفكر بشكل عظيم قد يُخطئ
ن
َم ْ
بشكل عظيم ،أيض ًا
خالد طحطح
َّ
أكد «هنري بيرغسون  Henri Berg� -
السـيرة،
 »sonأن إقحـام العائلـة فـي ِّ
أمـر غير مجـدٍ ،ونصح مـن أراد كتابة
سـيرته بـ«عـدم االكتـراث بحياتـه،
والتركيـز -فقـط -علـى أعمالـه» .كان
صـ ّرا ً على وجهة النَّظـر التي تقول إن
ُم ِ
ِّ
أي ضوء على
حياة الفيلسـوف ال ُتسـلط َّ
وتوجهاتـه ،فمـا العالقـة -في
مذهبـه
ُّ
ً
نظره -التي تربـط -مثال -بين المذهب
ال ِّرواقي لـ«زينـون» وحبِّه الكبير للتِّين
الطـري أو ال ُمج َّفـف؟ إنـه ،هنـا ،يعلِّق
ّ
علـى «الييـرس ديوجين» الـذي انطلق،
فـي سـيرته عـن «زينـون» ،يجمـع
المـادّة البيوغرافيـة ،بجانـب المحتوى
الفلسـفي لمذهبـه .ونجد الرأي نفسـه
عند «روالن بارت»َّ ،
فالظاهر أنه مستع ّد
ألن يفعـل المسـتحيل حتـى ال يحتويه
َّ
تتشـكل له
تعريـف ،إنـه ال يحتمـل أن
صـورة ،ويتعـ َّذب لـدى ذكـر اسـمه،
هـذا مـا يقوله عن نفسـه ،رغـم ضمير
الغائـب الـذي اسـتعمله فـي سـيرته
ال َّذاتية غير المألوفة ،التي نشـرها تحت
عنـوان «روالن بارت بقلـم روالن بارت»
( ،)1975فمـا يكافـح بـارت ضدّه هو

أن ُيصبـح شـيئا ً ُيـ َد َّرس ،وقـد اعتبـر
السـيرة نوعا ً أدبيا ً كريهاً ،وكان يسـخر
مـن تقاليد السـيرة األدبيـة ،ألنها -في
نظره -تمثِّل وحـدة مز َّيفة لموضوعها.
إنهـا نصب تـذكاري مز َّيـف ،وال تمثِّل
ً
تمثيلا صادقـاً .ونجـد ،فـي
الحيـاة
الحـوار الذي أجـراه الفيلسـوف المثير
للجدل السـلوفيني «سيالفوي جيجيك»
عـادي بخصـوص األمور
حجاجـا ً غير
ّ
المتعلِّقـة بالحيـاة َّ
الشـخصية ،فهي ال
ُت ِّ
أي اهتمام حقيقي بالنِّسـبة إليه،
غذي ّ
بـل اعتبـر أنـه مـن الخطـأ أن يتحدَّث
اآلخـرون عـن شـخصه ،ألن المهـ ّم هو
النَّظريـة ،أ ّمـا (األنـا) فليـس موجوداً.
و ُنشـير الى َّ
أن الفيلسـوف جيجيك في
هذا الحـوار أقصـى تأثيـر والديه على
الخاصـة ،وعبَّـر عـن شـعوره
حياتـه
َّ
السـلبي نحوهمـا بقولـه« :ال أريـد أن
ِّ
يكـون لـي شـأن بهمـا» ،وصـ َّرح أن
والديـه ماتا بفارق زمني ُيقدَّر بسـنتين
في المستشـفى ،وأنه ترك مه ّمة التك ُّفل
بعمليـة الدَّفن إلدارتهـا ،وألن األمر كان
يحـدث ،في ّ
كل مـرة ،حوالي العاشـرة
صباحـاً ،فقد ا َّتجـه ،بعدها ،مباشـر ًة،

إلـى العمل ،إذ لم يكن يقبل أن يشـ ِّوش
ذلـك علـى عملـه ،ولـو لدقيقتيـن .أ ّما
الفيلسـوف األلمانـي «غاداميـر» فقـد
ّ
مسـتهل سـيرته الفكريـة
وضـع ،فـي
َ
ال َّذاتية ،القبسـة اآلتية« :من األ ْولى عدم
الحديـث عـن الـ َّذات»؛ ولذا هـو ُينبِّهنا
بدءاً -إلى َّأن مـن األفضل «اللجوء إلى
الصمـت إزاء الـذات» ،ويتَّخذ هذا القول
عنـده المبدأ الذي سـعى إلـى تطبيقه،
غالباً ،فـي الكتاب ،حيث األولوية للفكر.
فـي اال ِّتجـاه اآلخـر ال ُمناقـض ،تماماً،
نجـد «بيير ريفارد،»Pierre Riffard-
الـذي سـلك مسـارا ً ُمختلفـا ً تمامـاً؛ إذ
َّ
الخاصة للفالسـفة،
ركز علـى الحيـاة
َّ
ولـم يهت ّم بأعمالهم .وإذا أخذنا بالفكرة
التي تقـول َّ
إن الفالسـفة عقل خالص،
فـ«ريفارد» حـاول -بنهجه ال ُمناقض-
أن ُيبَيِّـن لنـا أن هذه العقـول الخالصة
هي ،كذلـك ،كائنات من لحـم ودم .لقد
ً
مثلا -أن «كارلذكر «بييـر ريفارد»
ً
ماركـس» كان فقيـرا ،وأن صديقـه
«إنجلـز» كان يأتيـه بالبيـرة والفطور.
ووصـف قائمـة األطعمـة واألشـربة،
ِّ
للمفكريـن ،فذكـر
واألذواق الغذائيـة
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أن َ
َّ
«كا ْنـط» كان يـأكل مـ ّر ًة واحـدة
فـي اليـوم ،ولـم يتـز َّوج ،ولـم ينجب
أطفـاالً ،ولـم يو َّفـق في إنشـاء أسـرة،
وكان صارمـا ً فـي تنظيـم وقتـه ،كمـا
ذكـر أن «ماركس» كان عاشـق األكالت
ال ُمتبَّلـة ،و«باسـكال» كان نباتيـا ً مثل
«فيثاغورس» وهكـذا ،لـم يبـق شـيء
خفيّـا ً مـن حياتهـم اليوميّة.
الخاصة تقتضي إعادة
إن تناول الحياة
َّ
ً
الصلة للقطيعة التي سـادت طويال بين
ِّ
الفكـر والوجود .فالفهـم العميق ألفكار
الفالسفة ينطلق -أ َّوالً -من تت ُّبع مسيرة
حياتهم ،والتَّقييـم النَّقدي ألعمالهم الب َّد
أن يمـ َّر مـن العالقـة ال ُمع َّقـدة بين ما
ّ
المفكـر وبيـن
هـو مـن صميـم عمـل
اليومـي؛ مـن هنـا تأتـي أه ِّمية
واقعـه
ّ
حيـاة الفالسـفة ،إذ البـ َّد مـن ُمقارنـة
الفكر والتصـ ُّور بالواقـع المعيشَّ ،
ألن
القـارئ ُيطالـب بنـوع من االنسـجام
بيـن العمـل ،والفعـل ،والفكـر .فحياة
َّ
تتدخل في أعماله ،بطريقة
الفيلسـوف
أو بأخـرى ،وهنـاك أشـياء ال تظهر في
الكتابـات ،لكنها ِّ
مؤثـرة و ُم ِه َّمة ،ويجب
الخاصة.
أن نسـتحضرها كالحياة
َّ
هـل الحيـاة َّ
الشـخصية للفالسـفة
صلـة إلـى فلسـفتهم؟ هـل
ال ّ
تمـت ِب ِ
الخاصة ُمنفصلـة عن تفكيرهم
األمـور
َّ
َّ
الصلـة بيـن التفكير
وسـلوكاتهم؟ مـا ِّ
العقالنـي للفالسـفة ،ومـا يعيشـونه
خـارج قاعـة ال ُمحاضـرة؟ ذلـك مـا
ُيناقشـه مؤلِّفا كتاب «جنون الفالسفة»
السـيرة
( ،)2015اللـذان بحثـا فـي ِّ
ال َّذاتيـة لثمانية مـن عمالقة الفلسـفة،
الذيـن تـزداد كلماتهـم أه ِّميّـة فـي
حياتنـا ،اليوم .لم يكن هـدف المؤلِّفان
ال ُمحاكمـة أو ا ِّتخـاذ قـرار بشـأن هذا
الفيلسـوف أو ذاك ،بل ال ُمهـ ُّم هو إزالة
ال ُقدسِ ـيَّة ،والتَّأكيـد علـى َّ
أن األفـكار
والقيـم واألخالقيـات الثَّابتـة ليسـت
سـوى ُمسـتنقعات آسـنة؛ إذ إن َمـ ْن
ِّ
يفكـر بشـكل عظيم قد ُيخطئ بشـكل
عظيـم ،أيضاً.
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▲ نايجل رودجرز

▲ ميل ثومبسون

«إن الحيـاة غيـر ال ُمختبرة ال تسـتحِ ُّق
أن ُتعـاش» ،بهـذه العبـارة الخالـدة
المنسـوبة إلـى «سـقراط» يفتتـح
«نايجـل رودجرز» ،و«ميل ثومبسـون»
السـابق ِّ
الذكر ،والـذي حاوال
مؤلَّفهمـا َّ
فيـه اإلجابة عـن تسـاؤل ،لطالما تك َّرر
فـي العقـود الماضيَّـة ،هـل مـن صلة
بيـن حيـاة الفالسـفة وأفكارهـم؟ وما
نسـبة التَّطابق بيـن أفكار الفيلسـوف
المبثوثـة في أعمالـه ،وبين ُممارسـته
لحياته َّ
الشـخصية؟
ينطلـق مترجم العمل مـن واقعة تتعلَّق
بسـيرة ال ُمعالج النَّفسـي «كارل يونغ»،
الـذي أقام عالقـة عاطفية مـع مريضة
الحـب ،ثـ َّم تخلَّى
لـه ،ومـارس معهـا
ّ
عنها حفاظـا ً على مكانتـه االجتماعية؛
كونـه متز ِّوجـاً ،ولديـه أطفـال ،ثـ َّم
مـا لبـث أن أقـام عالقـة أخـرى مـع
مريضـة ثانيـة ،قبـل أن يتخلَّـى عنها
لألسـباب ذاتهـا ،ليتسـاءل بعدها :هل
ّ
حـق الفيلسـوف أن يخطـئ؟ وهل
من
أخالقـي؟ وهل خطؤه
أم
مهني
خطـؤه
ّ
ّ
يجعـل مؤلّفاتـه غير صالحـة للقراءة؟
بالمقابـل ،يتسـاءل مؤلّفـا الكتاب :هل
باإلمكان أن يتص َّرف الفنّانون والشعراء
والرسـامون العظام بشكل
والفالسـفة
ّ
سـيِّئ وشـنيع ،ويحافظوا -فـي الوقت
نفسـه -علـى مكانتهـم؟ والواقـع أنـه
غالبـا ً مـا عـ َّززت التص ُّرفـات السـيِّئة
سـمعة عـدد منهـم ،بعـد الوفـاة .لـو
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أن «بيكاسـو» أخلـص لزوجتـه األولى
لكان سيسيء إلى سـمعته وفنِّه ،واألمر
ذاته بالنسـبة إلـى «فاغنر» ،الذي أغوى
زوجـات أصدقائـه ،و َم ْن أحسـنوا إليه،
و-مـع ذلـك -ألَّـف موسـيقى ،تجعله
«مـن أعظم العباقـرة الذين عاشـوا».
َّ
بالضرورة-إن حيـاة العقـل ال تقـود
إلى حياة عقالنيـة ،ومـن ي َْسـ َع إلـى
إرشـاد يخرجـه مـن التَّيهـان ،عبـر
الفلسـفة ،يجب تحذيره .فكما تستطيع
الفلسـفة أن ُتنير عقل اإلنسان تستطيع
أيضـاً -أن تضلِّلـه وتخدعه.كان «ميشـيل فوكو» يستخدم الجهتين
معاً ،بطريقة سـاد ّية ومازوشـيّة ،وكان
السـطح،
لـه مِنظـار
ـس به ،من َّ
َّ
يتجس ُ
َّ
علـى بيـوت النـاس ،كمـا أن وفاتـه
بسـبب مـرض اإليـدز كانـت صادمة،
و ُتثـار ُّ
الظنون بشـأن معرفته بمرضه،
وتعريضه حياة آخريـن للخطـر عمداً.
أ ّما «سـيمون دوبفـوار» فكانـت ُتقدِّم
تلميذاتها وصديقاتها لـ«سارتر» هدايا
أو عطايـا ،بعد أن تقضـي مِنه َّن وطراً.
أ ّمـا «جـون جاك روسـو» فعـاش على
معونـات األغنيـاء ،وتخلّى عن خمسـة
مـن أبنائـه فـي الميتـم ،ولـم يـرد أن
يعرف عنهم شـيئاً« .هايدجر» ،بدوره،
خـان أسـتاذه «هوسـرل» ،وتخلَّى عن
تلميذتـه وعن عشـيقته «حنّـا آرندت»،
خلال مرحلة صعود النازية« .نيتشـه»
تحـوم حوله شـكوك حقيقيـة بأنه كان

علـى عالقـة سـفاحية مـع أختـه ،كما
أنـه التقـط مـرض السـفلس مـن دور
الدعـارة ،والحقته -على الـدوام -تهمة
«عـ ّراب الفاشـيّة» .أ ّما «لوي ألتوسـير»
فقـد خنق زوجتـه «هيلين» فـي لحظة
هذيـان« .جيل دولوز» رمى بنفسـه من
َّ
السـابع للتخلُّـص مـن ضيـق
الطابـق َّ
التَّنفـس الذي قهره« .أرثر شـوبنهاور»
عـاش معزوال ً بـدون أسـرة ،وحتى من
دون زوجـة أو عشـيقة ،وكانت عالقته
خاص ،لدرجة
سـيّئة مع والدته ،بشكل
ّ
أنـه لم ي َرها خالل السـنوات العشـرين
األخيـرة مـن حياتهـا .بدوره ،اشـتهر
«بيرتراند راسـل» بقسوته ا ِّتجاه زوجته
«أليـس» ،فقد كان يتركها تئ ّن من وطأة
ألـم ورم الثدي في غرفة النوم ،وينزوي
فـي مكتبه في الغرفة المجـاورة ،بينما
اشـتهر «لودفيغ تغنشتاين»بالغطرسة
وتقلُّـب المـزاج ،وقـد لجأ إلـى العنف
القاسـي حيـن كان معلِّمـا ً فـي إحدى
المناطق النائية بالنَّمسـا؛ حيث سـحب
فتـا ًة مـن شـعرها إلـى درجـة اقتالع
خِ صالت رأسها لفشـلها في فهم قاعدة
رياضيَّـة ،وضـرب أخـرى ِب ُقـ َّوة إلـى
ِ
َّ
درجـة أنها نزفـت من أذنيهـا ،وانتهت
أ َّيامـه (مد ِّرسـاً) بشـكل مخـ ٍز ،حيـث
صـرخ فـي وجـه طفـل مريـض ،إلى
درجة اسـتوجبت نقله إلى المستشفى،
كذب بشـأن
وفي جلسـة التَّحقيق معه َ
درجـة العنف التي اسـتخدمها.
ليس هناك من شـخص معصوم ،وليس
الفالسـفة ُحكماء وال قدِّيسين يعيشون
حياة الفضيلة التي ال تشـوبها شـائبة،
وهـم لم يدَّعـوا ذلك ،لكننـا نتو َّقع منهم
ً
نبلا وحكمـة .لكـن ،هل
سـلوكا ً أكثـر
عيوبهـم الفرديـة ُتبطل اسـتنتاجاتهم
ّ
سـيظل مثار جدل،
الفكرية؟ إنه سـؤال
على الـدوام ،إذ مـن المسـتحيل القول
بالفصـل التَّام ما بيـن حياتهم وعملهم.

جيفارا قارئًا..

الوجه اآلخر من الحكاية
ريكاردو بيجليا*
ترجمة :أحمد عبد اللطيف
ثمـة توتُّـر أيديولوجـي فـي البحـث عـن المعنـى عنـد «جيفـارا»،
ّ
لكننـا- ،فـي الوقـت نفسه-نسـتطيع أن نقـول إنـه وصـل إلـى
هنـاك ألنـه َح َّ
ـل المعضلـة .بالفعـل ،لقد وصل إلـى هناك ،أيضًا،
ألنـه عـاش حياتـه انطالقـا مـن أنمـوذج تجربـة مع َّيـن ،كان قد قرأه،
ويبحـث ،عـن تكـراره وتحقيقـه.
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ث ّمـة تو ُّتـر بيـن فعـل القـراءة وفعـل
السياسـة .ث ّمـة تعـارض ضمنـي بيـن
القـراءة والقـرار ،بيـن القـراءة والحياة
العمليـة .هـذا التو ُّتـر بيـن القـراءة
والتجربـة ،بين القـراءة والحيـاة ،نجده
شـديد الحضـور فـي الحكايـة ،التـي
نحاول تشـييدها .و-أحيانا ً كثيرة -يكون
مـا قرأنـاه هـو (الفلتـر) الـذي يسـمح
بمنـح معنـى للتجربة .القـراءة هي مرآة
التجربـة ،هي التـي تع ّرفهـا ،وتصوغها.
ث ّمة مشـهد في حياة «إرنيسـتو جيفارا»،
ل َفـتَ النظـر إليـه «خوليـو كورتاثـر»:
«مجموعـة التنزيـل الصغيـرة بمركـب
«جرانمـا» كانـت مدهوشـة ،فيمـا كان
«جيفـارا» ،الجريـح ،والـذي ِّ
يفكـر أنـه
سـيموتَّ ،
قص ًة ،كان قـد قرأها».
يتذكـر ّ
يكتـب «جيفارا» في مشـاهد من «الحرب
الثورية»« :سـرعان ما ّ
فكـرتُ في أفضل
طريقـة أموت بها ،في تلـك اللحظة ،وقد
بـدا أن ّ
كل شـيء قد ضـاعَّ .
قصة
تذكرتُ ّ
قديمـة لــ «جـاك لنـدن» ،حيـث البطل
المتَّكـئ إلى جذع شـجرة يسـتع ّد إلنهاء
حياتـه بكرامة ،عندما عـرف أنه محكوم
عليـه باإلعـدام مج ّمـداً ،فـي المناطـق
المثلَّجة في «أالسـكا» .هـذه هي الصورة
الوحيـدة التـي ِّ
تذكرتها».
َّ
قصـة «صنـع حريـق» لــ
يفكـر فـي ّ
القصـة ،يظهر
«جـاك لنـدن» .في هـذه ّ
عالـم المغامرة ،عالم التطلُّـب المتط ِّرف،
والتفاصيـل الصغيـرة التـي تنتـج
التراجيديـا ،وعزلـة المـوت .ويبـدو أن
«جيفـارا» قـد ت َّذكـر واحدة مـن عبارات
«لنـدن» النهائية« :عندما اسـتعاد روحه،
والسـيطرة على نفسـه ،جلـس ،وتج َّول
فـي عقلـه مفهـوم مواجهـة المـوت،
بكرامـة».
يعثـر «جيفـارا» ،في شـخصية «لندن»
علـى (الموديل) المناسـب للكيفية ،التي
ينبغـي عليه أن يمـوت وفقها .إنها لحظة
تكثيـف كبيرة .لسـنا بعيديـن عن «دون
كيخوتيه» الذي يبحـث في الروايات التي
قرأهـا عن (موديل) الحيـاة التي يريد أن
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يعيشـها .بالفعـل« ،جيفـارا» يشـير إلى
الموجهة
«ثيربانتس» في رسـالة الـوداع
َّ
إلـى أبويـه« :مـ ّرة أخـرى ،أشـعر تحت
كعبـي بضلـوع روثينانتـي ،أعـود إلـى
َّ
الطريق بدرعـي على ذراعي» .المسـألة،
هنـا ،ال تقتصـر علـى الكيخوتيسـتية،
بمعناها الكالسـيكي المثالي الذي يواجه
الواقع ،إنما الكيخوتيستية كطريقة لربط
القـراءة بالحيـاة .الحياة تكتمـل بمعنى،
َتـ َّم اسـتخالصه من قـراءة الروايات.
فـي هـذه الصـورة التـي يسـتدعيها
«جيفـارا» ،فـي لحظـة يتخيَّل فيهـا أنه
سـيموت ،يتكثَّـف مـا يبحث عنـه قارئ
السـرد .إنه هـذا الشـخص الـذي يعثر،
فـي المشـهد المقـروء ،علـى األنمـوذج
األخالقـي ،أنمـوذج السـلوك ،الشـكل
الصافـي للتجربـة .إنه شـخص يسـعى
إلـى بناء المعنـى م ّما ال ينتقل شـفاهياً،
نصه «الراوي».
كما يقول «بنياميـن» في ّ
إنه ليس شـخصا ً واقعياً؛ يعيش ،ويحكي
تجربته آلخر ،مباشـر ًة .إنهـا الثّقافة التي
ُت َق ْولِـب التجربـة ،وتنقلهـا ،فيما يحتفظ
بعزلتـه .فـإذا كان الراوي هـو من ينقل
المعنـى الذي يعيشـه ،فالقـارئ هو من
يبحث عـن معنى في التجربة الخاسـرة.
ث ّمـة تو ُّتـر أيديولوجـي فـي البحـث عن
المعنى عنـد «جيفارا» ،لكننا- ،في الوقت
نفسه-نسـتطيع أن نقول إنـه وصل إلى
هنـاك ألنـه َح َّ
ـل المعضلة .بالفعـل ،لقد
ً
وصـل إلى هناك ،أيضـا ،ألنه عاش حياته
انطالقـا ً من أنمـوذج تجربـة معيَّن ،كان
قد قـرأه ،ويبحث ،عن تكـراره وتحقيقه.
بمعنـى أكثـر عموميـة :أشـار «ليونيـل
جروسـمان» إلى المسـألة نفسـها ،حين
أشـار إلـى أن القـراءة األدبيّـة حلَّـت
ّ
محـل التعليـم الديني في تشـييد أخالق
سـجل
شـخصية ،وكـون «جيفـارا» قـد
ّ
تأثيـرات القـراءة ،وذكراها ،ليقـا ِوم أمام
اقتـراب المـوت ،فهذا يحيلنا إلى سلسـلة
مـن مواقـف القـراءة ،ليسـت المتخيَّلـة
فـي النصوص ،فحسـب ،إنمـا الحاضرة
-أيضـاً -فـي الحكايـة التـي حكيناهـا،
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خـاص .إن الذين شـاهدوا ،آلخر
بشـكل
ّ
مـ ّرة« ،أوسـيب ماندلشـتام» ،الشـاعر
الروسـي الذي سيودِّع الحياة في المعتقل
فـي عهـد سـتالينَّ ،
يتذكرونه أمـام نار،
في سـيبيريا ،في وسـط العزلـة ،محاطا ً
بمجموعة من السـجناء يتحدَّث معهم عن
فيرجيـل .إنه يت َّذكر قراءته لـ «فيرجيل»،
وهـذه آخر صـورة للشـاعر .إنـه يص ّر،
هنـاك ،علـى فكـرة أن ث ّمة شـيئاً ،يجب
أن يحافـظ عليـه ،شـيئا ً راكمتـه القراءة
مثـل تجربـة اجتماعيـة .ليـس فـي ذلك
اسـتعراض للثقافـة ،بل -علـى العكس-
الثقافـة بوصفهـا مخلَّفـاً ،أو أطلاالً ،أو
مثـاال ً راديكاليـا ً للتخلّي عـن التملُّك.
قـد يمكننـا أن نتحـدَّث عن القـراءة ،في
أوقـات الخطـر .إنهـا -دومـاً -أوقـات
القـراءة المتط ِّرفـة ،خـارج المـكان ،في
ظروف الخسـارة ،ظروف المـوت ،أو أ ّيا ً
كان التهديـد بالتدمير .القـراءة تعارض
عالمـا ً كريهاً ،مثل مخلَّفـات حياة أخرى،
وذكرياتها.
قـد تكـون مشـاهد القـراءة تلـك ،أثـرا ً
لممارسـة اجتماعيـة .إنهـا عبـارة عـن
بصمـة ممحـ ّوة قليالً ،السـتخدام معنى،
يحيـل إلى العالقات بيـن الكتب والحياة،
بيـن األسـلحة والحـروف ،بيـن القراءة
والواقع.
ث ّمـة صورة فريدة لـ«جيفـارا» ،وهو في
«بوليفيـا»« :كان فوق شـجرة ،يقرأ ،في
وسـط العزلة ،وتجربة الفرقـة المحاربة
المطاردة .يصعد شـجرة لينعـزل قليالً،
ويبقى هنـاك ،ليقرأ».
مبدئيـاً ،كانـت القراءة مثل ملجأ ،شـيء
عاشـه «جيفـارا» ،بشـكل متناقض .في
جريـدة «الفرقة المحاربـة» في الكونغو،
عند تحليـل الهزيمة .يكتب« :كوني أهرب
ألقـرأ ،متجنِّبـاً ،بذلـكّ ،
كل المشـكالت
اليوميـة ،فهـذا يبعدني عـن التواصل مع
الرجـال ،دون أن أحكـي أن ث ّمـة صفات
فـي شـخصيَّتي ،تجعـل مـن الصعـب
التواصـل معي».
إن ال ُبعـد والعزلـة واالنقطـاع مجـ َّرد

اسـتعارات لمـا يجب أن يجـذب للقراءة؛
وهـذا ما يبـدو مثل تعارض مـع التجربة
السياسـية ،ونـوع مـن الثقـل يأتـي من
الماضـي ،مرتبطا ً بالشـخصية؛ بكينونة
الفـرد .فـي مناسـبات مختلفـة ،يشـير
«جيفـارا» إلـى قـدرة «فيديل كاسـترو»
علـى االقتـراب من النـاس ،وإقامة عالقة
سـائلة علـى الفـور ،في مقابـل ميله هو
ذاته إلـى االنعزال واالنفصـال وبناء ذاته
فـي مـكان نـاءٍ .ث ّمـة تو ُّتـر بيـن الحياة
خـاص وشـخصي،
االجتماعيـة ،وشـيء
ّ
تو ُّتـر بيـن الحيـاة السياسـية والحيـاة
الشـخصية .والقـراءة هـي مجـاز لهـذا
االختالف.
هـذا مـا ُيمكـن أن ُيالحـظ في فتـرة «ال
سـيي ّرا مايسـترا»؛ ففي إحدى شـهاداته
حـول تجربـة حـرب التحرير فـي كوبا،
ّ
يـكل ،عندما
ُيقال عن «تشـي»« :قارئ ال
ً
كنّـا نسـتريح ،وبينمـا كنّا جميعـا موتى
من التعـب ،ونغمض عيوننـا في محاولة
للنـوم ،كان هو يفتـح كتاباً».
ألس َ
ـط َرته ،ث ّمة شـيء
وبعيـدا ً عـن الميل ْ
مميَّز هنا؛ االسـتمرار في القراءة بوصفها
أثرا ً من آثار الماضي ،في وسـط التجربة
(األكشـن) الصافية ،والتخلّـي عن التملُّك
والعنف مع الفرقـة المحاربة ،في الجبل.
«جيفـارا» يقـرأ فـي داخـل التجربـة،
يتو َّقـف عنهـا .يبدو ذلـك كبقايـا يومية
من حياته السـابقة ،حتى أن (األكشن) لم
يوقفها ،كان كمن يسـتيقظ من النوم :في
المـ ّرة األولـى ،التـي دخلوا فيهـا معركة
في «بوليفيـا» ،كان «جيفارا» ممدَّدا ً على
سـريره ،ويقـرأ .إنهـا المعركـة األولـى،
كميـن ّ
ينظمـه ليبـدأ العمليـات ،بطريقة
ً
مبهرة ،ألن الجيش يسير ِّ
ممشطا المكان،
وبينما الجميع ينتظـرون ،كان هو ممدَّدا ً
على سـريره ،يقرأ.
هـذه المعارضـة ال تـزال مرئيـة ،إن
ّ
فكرنا فـي صورة القـارئ الجالس ،على
عكس صـورة المحارب السـائر .الحركة
المسـتم ّرة فـي مواجهة القـراءة كنقطة
ثابتـة لـدى «جيفارا».

«جيفارا» يقرأ في داخل
التجربة ،يتو َّقف عنها.
يبدو ذلك كبقايا يومية
من حياته السابقة،
حتى أن (األكشن) لم
يوقفها ،كان كمن
يستيقظ من النوم:
في الم ّرة األولى ،التي
دخلوا فيها معركة
في «بوليفيا» ،كان
«جيفارا» مم َّددًا على
سريره ،ويقرأ .إنها
المعركة األولى ،كمين
ّ
ينظمه ليبدأ العمليات،
بطريقة مبهرة ،ألن
ِّ
ممشطًا
الجيش يسير
المكان ،وبينما الجميع
ينتظرون ،كان هو
مم َّددًا على سريره ،يقرأ

يكتـب «جيفـارا» فـي عـام  ،1961فـي
«الخاصيّة
«حـرب حـروب العصابـات»:
ِّ
الرئيسـية فـي حـرب العصابـات ،هـي
الحركـة؛ ما يسـمح لـك بأن تكـون ،في
دقائـق قليلة ،بعيـدا ً عن مسـرح الحدث
المعيَّـن ،وفـي سـاعات قليلة بعيـدا ً عن
المنطقة نفسـها ،إن كان ذلـك ضرورياً؛
إنهـا تسـمح لـك بـأن تغيّـر جبهتـك،
أي نـوع مـن
باسـتمرار ،وأن تتجنَّـب ّ
الحصار» .إن الحصـار في أرض محدَّدة
يعني فكـرة النقطـة الثابتة ،التـي غالبا ً
مـا تكـون مرصـودة .لكن (علـى عكس
التجربـة السياسـية الكالسـيكية) تراكم
الشـيء وامتالكه يفترض خطرا ً سـريعاً.
يحكـي «ريجيـس ديبريـه» سـقوط أ َّول
نقطة في المرسـى ،في بوليفيا ،المنطقة
الخاصـة« :قبل ذلـك ،كان قد
الصغيـرة
ّ
ً
شـيَّد مكتبـة ،مختبئـة في قبـو ،بجانب
مخـزون الغذاء ،وكشـك اإلرسـال».
إن السـير يفتـرض -أيضـاً -العبـث،
والخ ّفـة ،والسـرعة .يجـب أن يتخلّوا عن
ّ
كل شـيء ،وأن يخ ّفـوا ،ويسـيروا .لكـن
«جيفـارا» يحتفظ بثقل ما .فـي بوليفيا،
كان خائر الق ّوة ،ألنه كان يحمل كتبا ً على
كاهله .وحيـن يعتقلونه في «نيانكوازو»،
عندمـا يضبطونـه بعـد األوديسـة التـي
نعرفهـا ،أوديسـة تفتـرض أن يتحـ َّرك
بلا تو ُّقف ،وأن يهرب مـن الحصار ،كان
الشـيء الوحيـد الـذي يحتفـظ بـه (ألنه
قـد فقد ّ
كل شـيء ،ولـم يب َق معـه حتى
حـذاؤه) هـو حافظـة أوراق جلدية ،كان
يربطها علـى خصره ،في جانبـه األيمن،
حيث احتفظ بيوميّـات المعركة ،وبكتبه.
الجميـع يتخلّون عن ّ
كل ما يع ِّوق السـير
والهـروب ،لكـن «جيفـارا» يصـ ّر علـى
االحتفـاظ بالكتب الثقيلـة ،والتي تناقض
فكـرة الخ ّفـة التي يتطلَّبها السـير.
*ريـكاردو بيجليـا :روائـي ،وناقـد ،وأكاديمـي أرجنتيني
شـهير ،لـه العديد من األعمـال المه ّمة مثـل« :أبيض ليلي»،
و«تنفـس صناعـي» ،و«الغزو» ،وكتـاب «القـارئ األخير»
الـذي يض ّم هـذا المقال.
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َّ
المؤكـد أن الفـوز بجائـزة «مـان بوكـر» ،بالنسـبة إلـى أي كاتـب ،يُعتبـر حدثًا فارقًا في حياتـه .الكاتبة «آن
مـن
بيرنـز» ،البالغـة مـن العمـر  56عامـا ،فـازت بالجائـزة عـن روايتهـا الثالثـة «بائـع الحليـب» ،وهـي أ َّول كاتبـة مـن
قـدر قيمتهـا الماليـة بخمسـين ألف جنيه اسـترليني.
أيرلنـدا الشـمالية ،تنـال هـذه الجائـزة ،التـي تُ َّ

آنا بيرنز..

بمحض الصدفة «مان بوكر» لـ«بائع الحليب»
لنا عبد الرحمن
تعـود الكاتبـة بذاكرتها أربع سـنوات
إلى الوراء ،عام  ،2014لتتسـاءل« :هل
ح َّقـا ً سـوف َّ
أتمكـن مـن إنهـاء رواية
«بائع الحليـب»؟» ،ثم تذكـر معاناتها
فـي الكتابـة بسـبب آالم مب ِّرحـة فـي
الظهـر ،إلـى َحـ ّد أنهـا كانـت تتح َّرك
بصعوبـة ،وتسـتند ،عنـد الكتابة ،إلى
طاولـة صغيـرة ،مـن المفتـرض أن
ُتسـتخدم لوضـع الطعام .بعـد إكمال
كتابة مسـ َّودة الرواية ،قامت بإرسالها
إلى عدّة ناشـرين ،لكنها تل َّقت الرفض!
اآلن ،بعـد فوزها بجائـزة «مان بوكر»،
تطـرح الكاتبة سـؤاال ً آخر:
«هـل حـدث هـذا ،بالفعـل؟ لـم أكـن
أتخيَّـل ،أبـداً ،أننـي سـأكتب حتـى،
ناهيـك عـن الفـوز بـ«مـان البوكر».
مازالت «بيرنز» تعاني من آالم ظهرها،
بسـبب القيـام بعملية جراحيـة ،لكنها
ترفـض الخـوض في الحديـث عن هذا
األمـر ،في خضـ ّم ح ّمى نشـوة الفوز،
رغـم إدراكها أنها عاجزة عـن الكتابة،
في اآلونـة القريبة.
«بائـع الحليـب» ،روايـة عـن معانـاة
النشـأة ،خلال األحـداث المضطربـة
َّ
وملخص
في «بلفاسـت» ،عـام ،1970
هـذه األحداث هـو صـراع داخلي بين
القوميّيـن المطالبيـن بتوحيـد أيرلندا
ً
كاملـة ،واسـتقاللها ،وبيـن
الشـمالية
100

الوحدوييـن المؤيِّديـن لبقـاء أيرلنـدا
جـزءا ً مـن المملكـة المتَّحدة.
«بيرنـز» اختـارت أن يكـون أبطـال
روايتهـا من دون أسـماء ،معتبـر ًة أن
تغييـب األسـماء مقصود فـي عمل ،ال
يهـ ّم فيه ذكر اسـم البطـل أو البطلة،
كمـا تعتبـر أن روايتهـا هـي محاولة
إلظهـار كيف أن الوضـع غير الطبيعي
يصير هـو المعتاد بين النـاس ،قائلة:
«الروايـة هـي تجربـة سـردية عـن
مجتمـع ،بأكمله ،يعيـش تحت ضغط
شـديد ،مع اعتبـار العنـف الممت ّد هو
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القاعـدة فـي التعامالت اإلنسـانية».
كتبـت «آن بيرنـز» روايتيـن ،قبـل
الروايـة الفائزة ،همـا« :مقاوالت» و«ال
يوجـد عظـم» ،وقـد وصلـت األخيـرة
إلـى القائمـة القصيـرة فـي جائـزة
«األورانـج» ،عـام  ،2002وتتنـاول-
أيضـاً -الصـراع والعنف فـي أيرلندا،
لكنهـا تـرى أنهـا تطـرح ،مـن خالل
«بائع الحليـب» ،الج َّو السياسـي أكثر
م ّمـا تفعـل فـي روايتها السـابقة.
تبـدأ الروايـة مـع فتـاة مراهقـة فـي
الثامنة عشـرة مـن عمرها ،هي «األخت

الوسـطى» ،وهـذا هـو اسـمها فـي
الرواية ،لديها عـادة غريبة هي أن تقرأ
وهي تمشـي .هنا ،اليبـدو فعل القراءة
ً
منفصلا عـن ذات الكاتبـة ،بـل إنهـا
أخذته مـن داخلها ،لتلصقـه ببطلتها،
تقـول« :لقد اعتدت ،فـي صغري ،عند
الذهـاب إلـى المتجـر أو المقهـى ،أن
ألتقـي بأشـخاص يقولون لـي« :أوه..
أنت هي الفتاة التي تسـير وهي تقرأ»،
لـذا أردت الكتابة عن ذلك ،والتسـاؤل:
يواجه هـذا التصـ ُّرف بتعليقات
لمـاذا َ
من اآلخريـن؟ البطلة في الرواية (وهي
األخت الوسـطى) تسأل صديقة كبرى:
شـاب،
هل مـن المقبول الخروج للقاء
ّ
وليـس مقبوال ً السـير وأنا أقـرأ؟ فتر ّد
الصديقـة :إن المواعـدة أمـر طبيعي،
لكـن القراءة في أثناء المشـي أمر غير
طبيعي».
تتابـع «بيرنـز»« :إن الرواية تقدِّم ،في
عمقها ،وبشـك ٍل مطلق ،مفهـو َم الق ّوة،
وكيفيـة اسـتخدامه ،علـى المسـتوى
الشـخصي ،وكيفيـة التعامـل مـع
الظلـم والوحشـية والهو ّيـة والمراقبة
والمقاومـة .صحيـح أن الرواية تتناول
أحداثـا ً وقعـت قبـل أربعين عامـاًّ ،إل
أنه ث ّمة شـيء في مضمونها ،استوقف
لجنـة تحكيـم «مـان بوكـر»! ،وعلـى
الرغم من كتابتها قبل أربع سـنوات ّإل
أنهـا تمضي بشـك ٍل غير محـدَّد لتعبِّر
عن حركـة «. »Me-too
ومـن خلال البطـل ،بائـع الحليـب
(كان مـن الممكن ترجمتـه إلى (رجل
الحليـب) ،ألنـه ُيمثِّـل تشـبيها ً رمزياً،
قصة فتاة في
أيضـاً) ،تتناول الكاتبـة ّ
الثامنـة عشـر مـن عمرهـا ،مـع رجل
يتسـلَّل إلـى حياتهـا ،ولـه مـن العمر
واحـد وأربعـون عاماً ،يمـارس ضدّها
نوعـا ً من العنـف كي ّ
تظل فـي حاجة
ّ
ويظـل مسـيطرا ً علـى حياتها.
إليـه،
«وفي هذا السـلوك نوع مـن التح ُّرش»
تقـول بيرنـز ،ثـ ّم تتابع« :حيـن بدأت
الكتابـة ،لـم يكن فـي نيَّتـي الخوض

ُّ
تشـكل
فـي هذه التفاصيل ،لكني -مع
القصـة -قلت :نعم ،إنه ابتزاز».
مالمح
ّ
 فـي السـنة التـي ص َّوتـت فيهـاجمهوريـة أيرلنـدا إلصلاح قوانيـن
اإلجهـاض ،اليـزال اإلجهـاض وزواج
المثليِّيـن ،فـي أيرلندا الشـمالية ،غير
قانونـي .هـل الروايـة هـي تعليـق
المتأصلة ،فـي بلدها
علـى المحافظـة
ِّ
األصلـي؟
ّ
نشـأت «بيرنز» بين سـبعة أشقاء ،في
أسـرة كاثوليكية من الطبقـة العاملة،
وكما هو مألوف بيـن العائالت الكبيرة
التي تعيش في منازل صغيرة ُتسـ َّمى
«بيـوت المطابخ» ،ثم انتقلـت لإلقامة
مـع خالتهـا غيـر المتز ِّوجـة ..تقول:
لـدي صعوبـات لإلقامة في بيت
«كان
ّ
أسـرتي ،ث ّم اسـتطعت االنسـحاب إلى
بيـت خالتي الهـادئ .لقـد أحببت هذا
المزيـج من الفوضى والهـدوء .عائلتي
تحـب الكتب ،لكن مـن دون أن
كانـت
ّ
يجـرؤ أحـد علـى سـؤال اآلخـر :ماذا
تقـرأ؟ ودائماً ،هنـاك تنافس للحصول
علـى بطاقـات المكتبـة التـي تسـمح
باسـتعارة ُكتب إضافية.
وكما فعلت بطلتها «األخت الوسـطى»،
دفنـت «بيرنـز» رأسـها فـي الكتـب،
لتنفصـل عـن الوضـع السياسـي من
حولهـا .تقـول« :أظـن أنهـا كانـت
وسـيلتي للعزلة .كنـت أتجنَّب المعرفة
أو -باألحـرى -لم أكـن أريد أن أعرف.
لسـت وحـدي في هذا؛ كثيـرون غيري
لـم يرغبـوا فـي معرفـة مـا يـدور
حولهـم .لكـن المعرفـة طرقـت بابي
بعـد مغادرتي إلى لندن لدراسـة اللّغة
الروسـية ،التـي لـم أكمـل دراسـتها؛
ألسـباب شـخصية ،ثـ ّم أحسسـت أنه
علـي التعامـل مـع كثيـر من
ينبغـي
َّ
األحـداث التـي مـ ّرت ،واسـتيعاب ما
حصـل .هكذا ،بـدأت في قـراءة ّ
كل ما
أسـتطيع قراءته عن أيرلندا الشـمالية،
وتاريخهـا .أ ّمـا وصولهـا إلـى لحظة
الكتابـة فقد جـاء بالصدفـة ،أو -كما

تقـول هـي« -الكتابـة بعـد لحظـة
النضـج» ،فقـد دعتهـا صديقـة لهـا
لشـراء بعض األشـياء مـن منطقة في
شـمال لندن« :هناك ،وقـع نظري على
دفتـر صغير ،على غالفـه لوحة جميلة
جدّاً ،فقلت في سـ ّري :لـم ال أحضره؟
إن سـعره (باوند) واحد.وذات صباح،
سـجلت عليه أحد أحالمـي التي رغبت
َّ
سـجلتُ حلما ً
ُّ
بتذكرها ،وفي م ّرة أخرى َّ
آخـر ،ثـ ّم تفاصيـل واقعيـة كثيـرة..
وهكـذا ،حتـى امتأل الدفتـر ،واحتجت
إلـى شـراء واحـد جديـد ،كـي أكتـب
عليه » .
فيمـا بعـد ،كان لقاؤهـا مـع «جوليـا
كاميـرون» ،و«ناتالـي غولدبيـرغ»،
ِّ
مؤثـرا ً جـدّا ً فـي حياتهـا؛ فقـد تركت
ً
مالحظاتهمـا أثرا في كتابتهـا .تقول:
«لطالما سـمعت عبـارات ،مثل :اكتبي
بح ّر ّيـة ،وانسـياب ،وال تعطي مب ِّررات
النص ينسـاب
كثيـرة .فقـط ،اتركـي
ّ
بيـن يديـك» ،لكنهـا تـرى أن طريقها
نحـو الكتابة ا َّتضح أكثـر ،حين طلبت
منهـا صديقـة مرافقتهـا إلـى فصـل
للكتابـة اإلبداعيـة ،ألنهـا خائفـة مـن
الذهـاب بمفردهـا ،وهذا مـا كان.
بعد الفـوز ،تبدو «آن بيرنز» منشـغلة
الصحيـة،
بالتركيـز علـى حالتهـا
ّ
ويه ّمهـا ،أيضاً ،مواصلـة تأليف كتاب
آخـر ،بـدأت بـه من قبـل ،هـو «بائع
الحليـب» الـذي تصفـه بقولهـا« :إنه
كتابـي الثالـث ،ح َّقـاً ،وأنا فـي حاجة
لمواصلـة العمـل عليه».
«بيرنـز» ،التـي غـادرت أيرلنـدا ،منذ
عـام  ،2004يسـاورها شـعور بأنهـا
قـد تعـود ،قريبـاً ،إلـى هناك.
 لكـن ،مـاذا لـو التقيـت باألخـتالوسـطى ذات الثمانية عشـرة عاماً؟،
ومـا الـذي سـتقولينه لهـا؟
تجيـب «بيرنـز»« :سـأنبّهها إلى عدم
السـير فـي بعـض الطرقـات ،لكنـي
سـأقول لها إن هناك شـيئا ً رائعا ً قادما ً
فـي الطريـق إليك».
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محمد عزّ الدين التازي إلى النصوص الروائية التي تكتفي بتسـجيل الواقع ،ونسـخه ،بل
ال تنتمي روايات
َّ
تنتمي إلى األدب السـردي الذي يعمد إلى كتابة ما في ذواتنا ووجودنا وعوالمنا النفسـية ،واالجتماعية،
من غرابة مقلقة ،وذلك باستخدام الفانتاستيك ،واالنفتاح على الالواقعي والمتخ َّيل واألحالم ،وتوظيف
وتعـدد األصـوات ،وتوالـد المنظـورات السـردية...
االسـتعارة والترميـز ،ولعبـة المرايـا ،والمحـاكاة السـاخرة،
ُّ
ّ
وكل ذلـك مـن دون أن تبقينـا سـجناء الواقـع العائلـي المعيـش ،بـل هـي تفتـح أعيننـا علـى عوالـم عائلية
بديلـة ،علـى غـرار روايتـه األخيرة «قالـت لي فاس».

محمد عزّ الدين التازي..
َّ

قالت لي فاس
حسن املودن

بـدأ الروائـي المغربـي مح َّمـد عـ ّز
الديـن التـازي الكتابـة منـذ عقـو ٍد
غيـر قليلة ،فقد أصـدر روايته األولى
أواخـر السـبعينيات ،ونشـر ،إلـى
ً
عملا روائياً.
اآلن ،أكثر من عشـرين
ُ
ونفترض أن روايتـه الجديدة« :قالت
لـي فـاس» ،الصـادرة سـنة ،2017
عـن منشـورات «باب الحكمـة» ،كما
هـو األمـر بالنسـبة إلـى عـد ٍد مه ٍّم
تؤسـس ،داخـل األدب
مـن رواياتـهِّ ،
ً
العربـي ،محكيّا يعود بالذات
الروائي
ِّ
ِّ
الكاتبـة  /القارئـة إلى تلـك العوالم
العائلية األصلية ،إلـى تلك الفضاءات
التاريخيـة العريقـة .وإذا كان هـذا
ُ
يكشـف النقاب عن التح ُّوالت
المحكي
ُّ
والمسـ ِّوغات التي أصابت تلك العوالم
َحـرص على أن
والفضـاءات ،فإنـه ي
ُ
تسـتعي َد الـذاتُ تلك العالقـة األخرى
بهـذه الفضـاءات األصيلـة والعوالم
األصليـة ،وأن تسـترج َع تلـك العالقة
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الصوفيـة الروحيـة بتلـك الـ«فاس»
التـي تبـدو كأنها فـي طريقهـا إلى
َ
االندثـار ،باعتبـار َّ
أصل له
أن َمـ ْن ال
ال حكايـة لـه .وهو ما يسـمح لنا بأن
نزعـم بـأن هـذه الروايـة ،و-ر َّبما-
أخريـات ،للكاتـب ،تنتمـي الـى هذا
الشـكل السـردي الجديد فـي األدب
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الروائـي العربـي ،والـذي سـ َّميناه،
في محـاوالت نقدية سـابقة (محكي
االنتسـاب العائلي).
وهكـذا ،إن روايـة «قالت لـي فاس»
محكـي بضميـر المخاطب ،يكشـف
ٌّ
اطبـة (متمثِّ ً
المخ َ
َ
لـة فـي
للـذات
عبدالسلام المرينـي :الشـخصية
المحوريـة) أن هُ و َّيتهـا األصيلـة
واألصليـة ال يمكـن أن ُتسـتَعاد ّإل
بالتخلُّص مـن هذه العوالم الفاسـيّة
العائليـة الجديدة ،والذهـاب إلى لقاء
تلـك الـ«فاس» األخرى ،مدينة المدن،
األ ّم التاريخيـة األصـل ،تلـك الـروح
التـي مـن دونهـا لـن تكـون فـاس
هي فـاس؛ فهو ّية الـذات ال يمكن أن
تتأسـس من دون اعتبـا ٍر لفضاءاتها
َّ
األصليـة العريقـة ،لكنهـا ال يمكـن
أن تكـون مـن دون اعتبـار للتاريـخ
(تاريخ الـذات ،وتاريخ فاس ،وتاريخ
اآلخريـن ،)..فحكاية الـذات لن تكون

من دون أخذ الفضـاء وتاريخه بعين
االعتبـار ،فهما ما ُيحـدِّد هُ و ّي َة الذات،
وحكايتَهـا ،وتاريخها.
ومـن أجـل ذلك ،البـ ّد مـن االنفصال
عن هـذه الـ«فـاس» الجديـدة ،وعن
أناسـها المهووسـين بالما ِّد ّيـات،
الذيـن يبيعـون ّ
كل شـي ٍء مـن أجل
المـال ،وذلـك مـن أجـل أن يتو َّفـر
اال ِّتصـال بتلـك الـ«فـاس» األخرى:
يغـادر عبدالسلام المرينـي أهلـه
وأناسـه ،ويطلـب خلـوة ،فـي ذلـك
المسـاء ،بقبور المرينييـن؛ ومن ذلك
الفضاء العلـوي ،الواقع بين السـماء
واألرض ،بيـن الحياة والموت ،يحصل
لـه اللقـاء بفـاس التـي سـتقول له
أشـياء كثيـرة ،وسـتجعله يـرى ،في
مرآتها األعجوبة ،أشـياء كثيرة تتعلَّق
بتاريخهـا وأناسـها كمـا تتعلَّـق بـه
ّ
يسـتحق
وبحياته وأهله ..وهو وحده
هـذه المـرآة  /الرؤيـا ،هـذه الرحلة
الصوفية ،العجيبة المدهشة والغريبة
المقلقة ،في الوقت نفسـه :وحده هذا
الغريـب الذي يرفـض بيع بسـتانه،
وحـده بقي متعلِّقا ً بأصوله وأنسـابه
فـي زم ٍن ،لـم يعد فيـه األحفاد يرون
فـي فـاس القديمـة العريقـة ّإل تلك
األرض التـي تسـاوي المالييـر ،وال
يهـ ُّم أن تجرف الج ّرافـات قبو َر اآلباء
واألجـداد وبسـاتين فـاس العريقـة،
وأضرحتهـا ،وأبراجهـا القديمة.
نسـج ُل أن الكتابة
وباختزا ٍل شـديدٍ،
ِّ
عنـد مح َّمد عـ ّز الدين التـازي تتق َّد َم
كأنهـا نوعٌ من االنفصـال عن العوالم
العائلية المعيشـة التي أصابها الكثير
مـن التحـ ُّول والمسـخ ،أي أنهـا
تتقـدَّم كأنهـا نـوعٌ مـن «التغريـب
 ،»Défamiliarisationنـوع مـن
العبـور
النقـدي لهـذه الخطابـاتِ
ِّ
الما ِّد ّية السـائدة فـي العصر الراهن،

وذلـك من أجـل اإلنصـات إلـى ذلك
الشـي ِء غيـ ِر المسـموع (فـاس
القديمـة) ،والنظـر بعيـن أخرى إلى
تلك القطع ِة المفقود ِة أو الم َغيَّبةِ(مرآة
فـاس) ،والشـروع في بناء انتسـاب
عائلـي جديـد؛ هـو االنتسـاب الـى
العوالـم الصوفيـة الروحية بـدال ً عن
تلـك العوالـم العائليـة الما ِّد ّيـة التى
أصابهـا االنحطـاط واإلفلاس ،ولـم
تعـد الذات راغبة في االنتسـاب اليها.
ال يمكـن أن نتحـدَّث عـن التحـ ُّوالت
النوعية التي عرفتهـا الكتابة الروائية
العربيّـة ،منـذ النصـف الثانـي مـن
القـرن الماضي ،دون أن نسـتحضر
نصـوص مح َّمـد عـ ّز الديـن التازي.
وقـد تكـون حركـة التجريـب قـد
ِّ
متأخرة في المغـربّ ،إل أن
انطلقـت
مـا قدّمته مـن نصوص ،منـذ أواخر
السـبعينيات وبدايـة الثمانينيات إلى

اليـوم ،يبـدو أنـه أغنـى( ،ومايـزال
يغنـي) األدب السـردي الجديـد فـي
العالـم العربـي .ويمكـن أن نذهـب
بعيـداً ،فنقـول إن النقـد العربـي لم
ينصـف ،بعـد ،حركـة التجريـب في
األدب السردي في المغرب المعاصر.
ومح َّمـد ع ّز الدين التـازي من الكتّاب
الذين ّ
دشـنوا هـذه المرحلة الجديدة،
ويواصـل -كأغلـب أبنـاء «جيلـه»-
الكتابـة ،إلى اليوم .والب ّد من االعتراف
بالـدور الـذي أدَّتـه نصـوص هؤالء
الكتّـاب (عبـد اللـه العـروي -مح َّمد
عـ ّز الديـن التازي -أحمـد المديني -
مح َّمـد بـرادة  -الميلودي شـغموم -
محمد الهـرادي )...في التح ُّوالت التي
عرفها مفهومـا الكتابة ،والرواية ،في
األدب السـردي العربـي المعاصـر،
باألخص.
والمغربي منـه،
ّ
أصـدر مح َّمـد عـ ّز الديـن التازي،
مـن أواسـط السـبعينيات إلـى
اليـوم ،أكثـر مـن عشـرين رواية،
وعشـر مجموعـات قصصيـة.
ً
ومقارنة بوتيـرة اإلنتاج األدبي في
المغـرب ،فاألمـر مه ٌّم جـدّاً ،وإلى
هـذا «الجيـل» ،الـذي ينتمـي إليه
الكاتـب ،يعـود الفضل فـي ازدياد
ً
ومقارنة
اإلنتاج السـردي ،وغزارته.
بالروايات «التقليدية» السابقة ،في
المغـرب كما فـي العالـم العربي،
نسجل أن روايات التازي،
يمكن أن
ِّ
وقصصـه ،كما أعمال كتّاب مغاربة
آخرين ،قـد لفتت األنظار بنوعيَّتها،
وبنزعتهـا التجريبية ،وبمغامراتها؛
بحثـا ً عن فضاءات جديدة للتخييل،
ولغـات مغايرة للقـول والكتابة.
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فـي روايـة «عشـبة ضـارّة فـي الفـردوس»! الصـادرة -حديثـا -عـن «دار مسـكلياني» فـي تونـس ،و«دار م ّيـارة»
النـص ،مـن خلال مجموعـة خيـوط سـردية،
فـي القيـروان ،للكاتـب السـوري الكـردي هيثـم حسـين ،يعالِـج
ّ
واقـع المجتمـع الكـردي فـي سـوريا .يفتـح هذا العمـل أبوابًا كثيرة للغوص خلف مصائر الشـخصيات التي
قدمهـا الكاتب،
َّ
يتحدث الكاتب عن ظروف كتابة هذه الرواية.
في هذا الحوار،
َّ

هيثم حسين..

عيش مشترك في أوراق مسرَّبة
حوار :عبدالله مكسور
صـدرت روايـة «عشـبة ضا ّرة
فـي الفـردوس» فـي وقت ،يشـهد
فيه الفضـاء الجغرافي الذي وقعت
فيه أحداث الروايـة ،تفجُّ را ً حقيقيا ً
للهويّـات الضيِّقـة المتنوِّعـة .مـا
الدوافع التي قادتك لالشـتغال على
هـذا العمل؟
ً
الروائـي ليس مطالبا بتبرير أسـباب
ّ
كتابتـه لروايته ،فهـو مطالب بالكتابة،
ال بتبريرهـا ،كما أن النبش في الدوافع
يقود ،في جانب منـه ،إلى التذكير ّ
بأن
الهو ّيات التي توصف بـ(الضيّقة) هي
بح ّد ذاتها -جمر الحروب المسـتعرةفـي هـذه المنطقـة ،منذ عقـود ،إن لم
نقـل منذ قـرون .وهـي ،إذ تهـدأ بين
ّ
فـإن ذلـك يكـون
الفتـرة واألخـرى،
تحـت ضغـط قـوى أكبر منهـا ،تعمل
علـى تجميدهـا ،أو توقيفهـا بشـكل
مؤ ّقت ،لتعيد تسـعيرها عنـد الحاجة.
لـم يجـ ِر العمـل علـى نـزع األلغـام
للتفجر ،كمـا ّ
أن الهو ّيات ظلّت
المهيّأة
ّ
مضغوطة ،تبحث عن سبل للتعبير عن
نفسـها ،وغالبا ً مـا كان البحث عن تلك
السـبل يفضي إلى معارك دمو ّية ،نظرا ً
الفتقـاد الحوار وتق ُّبل اآلخـر ،وال يزال
104

ّ
كل طرف مهووسـا ً بهو ّيته ،ويظ ّن أ ّنه
األفضـل ألن يكون سـ ّيدا ً وقائداً ،وعلى
ّ
يظـل تابعا ً له .حيـن ينطلق
غيـره أن
المرء من وهم أ ّنـه األفضل ،فإ ّنه يبقي
ّ
مسـتلً إليذاء باآلخـر ،ونكون،
سـيفه
عندهـا ،فـي الصـورة التـي يصفهـا
المثـل الكـردي« :ينظـر بعضهـم إلى
بعـض ،من ف ّوهـات البنادق».
مـا مـدى معرفـة المحيـط
االجتماعي في الشـرق ،بالمجتمع
الكردي ،وخفايـاه التي ق َّدمتها في
روايتك؟
 أعتقـد ّالكـردي مايزال
أن المجتمـع
ّ
بعيـدا ً عـن المحيطين به ،مـن العرب
والتـرك والفـرسّ ،
ألن الكـرد ظلّـوا
ضعفاء في مناطقهم ،وتحت سـيطرة
القـوى األخـرى التي ظلّـت تنطلق من
مفهوم السـيادة والقيادة ،لذلك وجدوا
يتوجـب على األكـراد االندماج في
أ ّنـه
ّ
المجتمعـات التـي ألحقوا بهـا؛ نتيجة
سياسـات ومصالـح دوليّـة عابـرة
صنّفوا
للزمـان والمـكان ،باعتبارهـم ُ
بوصفهـم أقلِّيّـات ،فـي حيـن ّ
أن هذا
التصنيـف مضلّـل ،ويفـرض نوعـا ً
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مـن الوصايـة ،ويتسـبّب فـي جنايات
متسلسـلة مب ّررة سـلفاً .هنـاك ماليين
مـن األكراد يتكلّمـون لغات الدول التي
أصبحـوا مواطنيهـا ،لكـ ّن شـركاءهم
المفترضيـن فـي بالدهـم ،لـم يجدوا
أي سـبب يدفعهـم للتعـ ّرف إلـى لغة
ّ
ْ
افترض
الكـردي ومجتمعه ،عـن كثب.
ّ
ّ
الكـردي مطالب باالندمـاج ،وإلغاء
أن
ّ
هو ّيته وخصوصيّته ،و-ر ّبما -تغييرها
وتبديلها بصيغة ترسـمها له السلطات
الحاكمة ،لنتسـاءل ،هنا :بالمقارنة مع
مالييـن األكرد الذيـن يتكلّمـون لغات
جوارهـم ،كـم مـن العـرب أو الفرس
ّ
لعـل في
أو التـرك تعلّمـوا الكرد ّيـة؟
يفسـر الجهـل باآلخر
هـذا جانبـا ً م ّما ّ
القريـب ،الشـريك ،والجهـل يقـود
غالبـاً -إلى االسـتعداء.تقـ ِّدم روايُتـك الجميـعَ علـى
أنهـم ضحايـا ،وحتـى المنتمـون
إلـى السـلطة هـم ضحايـا هـذه
السـلطة .أليس ،في هـذه الصورة،
إلغاء لحالـة البطل المنقـذ ،واألمل
الممكـن؟
ً
 -ال أومـن كثيـرا بفكـرة البطولـة

الفرد ّيـة المطلقـة .ر ّبمـا ،هـي إرث
يكـ ّرس السـتبداد متجـدّد ،إذ ال يمكن
ألي فـرد أن يـؤدّي أعمـاال ً خارقـة من
ّ
دون معاونـة من المحيطين به ،كما أن
المـرء ال يولـد بطالً ،بل تتـ ّم صناعته،
وكما تت ّم صناعـة األبطال وتصديرهم،
علـى حسـاب ضحايـا مفترضيـن،
تكـون هناك حـاالت مرعبة مـن القهر
والتهميش.
ابتعدت عن االنشقاق السياسي
الكـردي ،واكتفيـت بالتشـريح
االجتماعـي للحالـة العامّ ـة ،هـل
تعمَّـدت هـذا النأي؟
ً
والشرقي (عموما)،
للكردي،
 ال يمكنّ
ّ
تاريخي
أي تفصيـل
أن يتحـدّث فـي ّ
ّ
اجتماعـي ،مـن دون أن يقـوده
أو
ّ
ذاك التفصيـل إلـى ّ
فـخ السياسـة ،أو
مسـتنقعهاّ ،
ألن الظـروف فرضتهـا
السياسـات المتّبعـة المتراكمـة ،ولـم
أرد الخـوض فـي نقاشـات سياسـيّة
مباشـرة؛ كي ال أو ّرط الرواية في لعبة
السياسة المتشابكة ،التي تكون متاهة
مغلقـة على نفسـها .نحـن نعرف أن
الكرد منقسـمون ،بشـكل فظيع ،فيما
بينهـم :يختلف الساسـة فيمـا بينهم،
يبحثون عـن مصالحهم ،وقد ّ
يفضلون
تح ّزباتهـم وامتيازاتهـم علـى أحلام
الشـعوب ،لذلـك فهـم يغرقـون فـي
أوحال الواقـع والتحالفات الممكنة…؛
لذلـك فاقتفـاء االنتمـاءات السياسـيّة
مضلّـل أل ّنـه ،فـي الحالـة الكرد ّيـة،
متشـابك إلـى درجـة التعقيـد ،لكـ ّن
ٌ
ممكن
التقـاط تأثيراتهـا االجتماعيّـة
في بعـض الجوانـب ،و-ر ّبمـا -يعبّر
عـن الحالة ،نسـبيّاً.
علـى الرغـم مـن تشـابك
الشـخصيات ،فـي روايتـك ،بيـن
عرب وكـرد… يالحَ ـظ أن الطرفين
يعيشـان حالة من الفصل اإلرادي،
فلا تـزاوج أو صداقـات…!
 -فـي الواقع ،هناك جـزء من االغتراب

هيثم حسين ▲

ما كان يجري ،في مدينة
عامودا ،كان يجري في
ع ّدة مدن كرديّة أخرى،
وكذلك ما كان يعانيه
النازحون ،في دمشق،
يشابه ما يعانيه آخرون
مثلهم في حلب أو
الهم
غيرها من المدن.
ّ
مشترك ،وعدم تحديد
اسم المدينة اليعني
الته ّرب من مواجهة
تاريخها ،أو تعويم
جغراف َّيتها ،بقدر ما هو
رغبة في التعبير عن
حاالت مدن ع ّدة شبيهة
بها

الكـردي بجواره
والتغريـب فـي حالة
ّ
العربـي ،حيث تكون هناك مشـتركات
ّ
كثيـرة ،لكـن األوضـاع ،دومـاً ،كانت
ّ
للتفجـر ،وكان يتـ ّم التأكيـد
مرشـحة
ّ
األخـوة والتاريـخ والمصير ،لك ّن
على
ّ
ذاك التأكيد الدائم كان يثير الشـكوك،
ّ
ألن المـرء ال يحتاج -عـاد ًة -إلى تأكيد
أمـر ،يقـال إ ّنـه ّ
ّ
شـك فيه،
مؤكـد وال
ً
لكـن األمـر كان مختلفـا فـي الخفاء،
وفـي قرارات النفوس ،فقـد كان البعد
النفسـي عـن اآلخـر عامالً فـي إبقاء
ّ
التو ّتـر متف ّع ً
لا .كانـت هنـاك حاالت
زواج ،وما تـزال ،لكنّها ظلّت في إطار
وبخاصة من
التقبّـل ،علـى مضـض،
ّ
قبـل الكـرد فـي مناطقهـم ،أ ّمـا عن
الصداقـات فهـي مك ّرسـة وراسـخة
فـي الواقـع ،وال تحتـاج إلـى براهين
ّ
لتـدل أو
أو إشـارات ،فـي الروايـات،
ّ
تؤكـد عليها.
اختــرت أن تكــون الجغرافيــا
النــص ،غيــر واضحــة
فــي
ّ
المعالــم ،والقريــة التــي تجــري
فيهــا األحــداث وهميــة ،مختلطــة
المالمــح والهو ّيــة .مــا مسـوِّغات
عــدم تحديــد أمكنــة معيَّنــة ،كما
هــي فــي الواقــع المعيــش؟
 األمكنـة ،فـي تصـ ُّوري ،هـي مـرآة،سـواء أكانـت هـي البلـدة التـي تدور
ّ
وتشـكل خـ ّزان الذكريات
فيها األحداث
للشـخصيّات ،أم كانـت تلـك المتخيَّلة
التـي نزحـت إليهـا الشـخصيّات ،ثـ ّم
نزحـت عنهـا ،تاليـاً .مـا كان يجـري،
فـي مدينـة عامـودا ،كان يجـري في
عدّة مدن كرد ّيـة أخرى ،وكذلك ما كان
يعانيـه النازحون ،في دمشـق ،يشـابه
مـا يعانيه آخـرون مثلهم فـي حلب أو
غيرهـا من المدن .اله ّم مشـترك ،وعدم
تحديد اسـم المدينة اليعني الته ّرب من
مواجهة تاريخها ،أو تعويم جغرافيَّتها،
بقـدر مـا هو رغبـة فـي التعبيـر عن
حـاالت مدن عـدّة شـبيهة بها.
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َ
األديـب والمخـرج الفرنسـي
انطلـق
بـأي شـيءٍ  ،فأنـت مركـز العالـم» .بهـذه العبـارة
«فـي الصحـراء ،ال
ّ
ُ
تهتـم ّ
فتحـت عينيه
«إيريـك إيمانويـل شـميت» فـي رحلـة اسـتطالعية إلـى صحـراء الطـوارق ،جنـوب الجزائـر؛ رحلـ ٍة
ْ
ً
دت أمـام حقيقـة مريـرة؛
س
وأيقظـت فـي داخلـه
مدهـش بجمالـه وقسـوته،
عالـم
علـى
تبـد ْ
ْ
ـرعان مـا ّ
َ
ٍ
أسـئلةُ ،
ٍ
أن العلـم الـذي ّ
تلقـاه فـي فرنسـا ال ينفـع فـي الصحـراء.
وهـي ّ

«ليلة النار»

كانت الصحرا ُء تدلُّني على عيوبي
عبد الكريم بدرخان

تتسـارع األسـئلة فـي رحلـة «إيريك
شـميت» الوجوديـة ،وتـزداد حـدّة:
«عندمـا أقـول إنـي موجـود ،فهـذا
يعنـي أنـي لـن أكـون موجـودا ً بعد
ُ
(حـي) ليسـت سـوى
وكلمـة
ذلـك،
ّ
(فـان)»،
المـرادف الحقيقـي لكلمـة
ٍ
ّ
المحطـة األهـ ّم في هذه
وصـوال ً إلـى
الرحلـة الصحراوية ،وهـي رحل ُته إلى
َ
وسـبَرها
أعمـاق ذا ِت ِه التي
اكتشـ َفها َ
مـرةٍ -فـي «ليلـة النـار» ،ومن
أل ّول ُّ
ُ
يومهـا تغيّرت حياتـه وأعماله األدبية،
والسـينمائية.
تنطلـق هـذه الرواية الفلسـفية «ليلة
النـار»(*) التـي صـدرت -حديثاً -عن
«دار مسـكيلياني» في تونس ،بترجمة
لينـا بـدر ،مـن مدينـة «تمنراسـت»
القـس
الجزائريـة ،حيـث عـاش
ُّ
والمستكشـف الفرنسـي «شـارل دو
قـرن
فوكـو» ( )1858-1916قبـل
ٍ
مـن الزمـن .في هـذه المدينـة ،يحطّ
«إيريـك» (كاتب الراويـة) مع صديقه
المخرج «جيرار» قا ِد َميْن من فرنسـا،
وعا ِز َميْـن علـى تع ُّقـب آثـار ذلـك
القسـيس الـذي عاش بيـن الطوارق،
ّ
س حياته لنق ِل لغتهـم وثقافتهم
وكـ َّر َ
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إلـى الفرنسـية؛ وذلـك بهـدف كتابة
فيلـم سـينمائي عنه.
سـيناريو
ٍ
لـم يكـن السيناريسـت «إيريـك»،
والمخـرج «جيـرار» وحي َد ْيـن فـي
رحلتهما ،إذ راف َقهما عال ُم الجيولوجيا
«تومـاس» ،وعال ُم الفلـك «جان بيير»،
والسـيِّدة «سـيغولين» ،والدليـل
السـياحي األميركي «دونالـد» ،وقائد
الطارقي «أبايغور» ،وآخرون.
الرحلـة
ّ
ُ
انطلقـت البعثـة فـي قلـب الصحراء
الجزائريـة مـن مدينـة «تمنراسـت»
فـي ا ِّتجـاه جبـال اله ّقـار وأعلـى
قممهـا «طاهـات» ،ثـ َّم إلـى منطقـة
القـس «فوكو»
«أسـكريم» حيث بنى
ُّ
ً
صومعته التـي َ
عاش فيهـا راهبا بين
الطـوارق ،ومـن ثـ َّم العـود ُة -سـيرا ً
وسـط الصحـراء -إلى «تمنراسـت».
بالنسـبة إلى الكاتب «إيريك إيمانويل
شـميت» ،كانـت الرحلـة الصحراوية
ظاهـرا ً ُيخفـي فـي باطنـه رحلاتٍ
َّ
ومركبـة ،فهو يرى
معرفيّـة متعـدّدة
الرحلـة على هـذه الصـورة« :تعتم ُد
ُ
الرحلـة الحقيقيّ ُة ،دائمـاً ،على المزج
بيـن المتخيَّـل والواقـع ،وهـي تقـع
بيـن هذيـن العالَــمين» ،ثـ َّم يضيف
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فـي آخـر الرحلـة« :ليـس الرحيـل
سـوى استسلام للمجهـول ،لغيـر
المتو َّقـع ،لالحتمـاالت الالمتناهية ،ال..
بـل للمسـتحيل .أنْ ترحـل يعنـي أنْ
َ
تتـرك ،جانباً ،الوه َم بأنـك تعرف.»...
وقـد كانـت رحلاتُ «شـميت» األبرز
فـي داخـل هـذه الرحلة :مـن المركز
األوروبي إلـى الهامش اإلفريقي ،ومن
الحقيقـة العلميّة الواحدة إلى الحقائق
المتعـدِّدة ،ومن التجربـة الما ِّد ّية إلى
الكشـف العرفاني ،ومن الفلسـفة إلى
التصـ ّوف ،مـن القلـق الوجـودي إلى
راحـة اإليمـان ،ومـن المصادفـة إلى
القـدر ،ومـن «ميشـيل فوكـو» إلـى
«شـارل دو فوكو».
نقض المركزية األوروبية
كان «شـميت» في الثامنة والعشـرين
مـن عمره ،فـي تلـك الرحلـة ،حامالً
درجـة الدكتـوراه فـي الفلسـفة مـن
جامعـة «السـوربون» ،ومتي ّقنـا ً ّ
بـأن
العلـم الـذي تل ّقـاه فـي باريـس هو
«العلـم» ،وأنـه -بالتجربـة العلميـة،
وحدهـا -يمكـن البرهان علـى وجود
شـي ٍء مـن الموجـودات ،وبالفلسـفة

وحدَهـا يمكن إثباتُ أو إنكا ُر المفاهيم
الميتافيزيقية .لكـ ّن الصحراء نقضتْ
َّ
كل األُ ُسـس التـي لطالمـا اعتبرهـا
راسـخة ،وزعزعت المركزية األوروبية
فـي غرورها الحضاري ،وبدَّدت أوهام
«الحقيقة الواحدة» واحتكار المعرفة،
ً
َ
قائلا« :كانـت الصحـرا ُء
فاعتـرف
ً
تدلُّني على عيوبـي ،واحدا تلو اآلخر».
(الطارقي
لقـد كان قائـد المجموعـة
ّ
«أبايغـور») الـذي وص ُفـو ُه -فـي
«البـدوي» ،و«المؤمن»،
البدايـة -بــ
ّ
َ
و«المتوحـش البدائـي» ،هـو العالـم
ِّ
وسـطَ
الوحيـد فـي هـذه الصحـراءْ ،
مجموعـ ٍة مـن عُلَمـاء الشـهادات
األجانـب؛ فهو الوحيد الذي يسـتطيع
ُ
ويعـرف األماكـن
االهتـدا َء بالنجـوم،
اآلمنـة للسـير والنـوم ،وهـو الوحيد
الـذي يسـتطيع إيجـاد الحطـب فـي
الصحراء ،ويخب ُز الخبـ َز على الرمال،
ويـداوي المرضى باألعشـاب ،كما ّ
أن
لباسـه ،الذي كان موضع االسـتغراب
والسـخرية ،أثبـتَ أنـه األفضـل لهذه
الرحلة ،ما دفـ َع الراوي إلى االعتراف،
ً
حكمـة منـي».
بمـرارة« :إنـه أكثـ ُر
يفسـ ُر قدرتـه علـى التح ّمل،
ثـ َّم راح ّ
بتفسـيراتٍ عرقيّـة ،أو ُق ْ
ـل إنهـا
«عنصرية معكوسـة» ،إذ قـال« :يبدو
ٌ
مختلـف
لحـم
مصـوغ مـن
لـي أنـه
ٍ
ٍ
ً
لحم أكثـر تف ّوقـا» ،وفي
عـن لحمنـا؛ ٍ
النهايـة َت َّو َج ُه بلقب« :سـيّد الصحراء
الرهيب».
ّ
ُ
بدأ «شـميت» يشـكك بما كان يعتبره
علما ً راسـخاً ،فصـار يـرى ّ
أن العقل
ُ
يخـاف مـن المجهـول ،لذلـك هـو
يقتـرح تفسـيراتٍ مـا ،ومهمـا بَـ َدتْ
َ
مخلخلَـة ،فإنهـا
هـذه التفسـيراتُ
ُّ
تظـل أفضـل مـن الجهل ،ثـم أضاف
ٌ
ّ
حاجـة
أن الحاجـة إلـى الفهـم هـي
إلـى الطمأنينـة فـي األسـاس ،و-من
هنـا -اعتبـ َر «شـميت» ّ
أن األوروبـي
يتبنّـى «آخـ َر صيحات العلـم» ،لكنها
ليسـت سـوى «حقائـق مؤ َّقتـة» أو

يص ُ
ف ذلك
«محـاوالت حقيقيـة» ،ثـ َّم ِ
ُ
ُ
العصرية فـي اإلقامة
«الطريقـة
بأنه
داخـل الجهل».
من اإلنكار إلى اإليمان
كان ،مـن بيـن المجموعـة المسـافرة
فـي الصحـراء ،شـخصان مؤمنـان،
الطارقـي المسـلم «أبايغـور»،
همـا:
ّ
والفرنسـية الكاثوليكية «سـيغولين».
إيمـان األ ّول مقبـوال ً
ُ
وبينمـا كان
مـن المجموعـة ،باعتبـاره بدو ّيـا ً
وإفريقيّـا ً و«متخلّفـاً» و«همجيّاً» ،أي
باعتبـاره «اآلخر» النقيـض لألوروبي
ّ
ُ
إيمان الفرنسـية
«المتحضر»؛ لم يكن
ً
مقبوال ً أبدا ،إذ َّ
ِــما الجيولوجيا
ظل عال َ
والفلـك« :تومـاس» و«جـان بييـر»
يجادالنهـا مـن أجـل زعزعـة هـذا
ّ
ويوضـح «شـميت» ذلـك:
اإليمـان.
َ
إفريقـي،
مـن
اإليمـان
يقبلـون
«هـم
ّ
ً
ً
ويعدّونـه أمرا طبيعيّا ،لكـ ْن أنْ يفعل
ٌ
أوروبي فهـذا أم ٌر مزعج،
إنسـان
ذلك
ّ
ً
ألنهم يعتبرون األوروبـي متف ّوقا على
اإلفريقـي» .ولـم يكن «شـميت» ،قبل
بمختلف عنهـم ،إذ كان
هذه الرحلـة،
ٍ
السـائ ُد بين المث َّقفين األوروبيين -كما
قـال -أن الديـن « ُيعتبَــ ُر عـود ًة إلى
ظهـور الماضي ،أ ّمـا اإلنـكا ُر فيعني
أن تصبـح عصر ّيـاً».
وفـي «ليلـة النـار» ،وهي الليلـة التي

ضاع فيها «شـميت» في جبال اله ّقار،
وكان على وشـك أن يفقـد حياته لوال
أنهـم عثـروا عليـه فـي مسـاء اليوم
أحس الكاتـب الضائع بضآلة
التالـي؛
َّ
المخلوق أمـام عظمة الكون ،وبنقصه
وتناهيـه أمـام الكامـل والالمتناهي،
ً
ً
َ
حارقـة أنقذ ْته
تجربة صوفيّة
فعـاش
مـن الموت بـرداً ،وأعطتْـ ُه الثقة التي
ّ
مكنتْـ ُه مـن تح ُّمل الجـوع والعطش.
َ
عرف اللـ َه ،أل ّول م ّرةٍ ،عند سـفح
لقـد
جبـل «طاهـات» ،فمنحتْه هـذه الليلةُ
فرحـا ً وح ّر ّي ًة وسلاما ً داخليّـاً ،وقو ًة
خفيّـة سـترافقه طـوال حياتـه .لقد
َ
ُ
نقطـة
ليلـة «شـميت» هـذه
كانـت
التحـ ّول األهـ ّم في مسـيرته الفكرية،
إذ نقلتْـه مـن «الفلسـفة الوجوديـة-
 »Existentialismإلـى «الغنوصيّة -
ً
شبيهة بليلة
 .»Gnosticismلقد كانت
َسلَف ِه «بليز باسكال» ()1623-1662
ً
قائلا« :يختلـف
التـي خـرج منهـا
ُ
اإليمـان عن البرهان ،فالبرهان شـي ٌء
ٌ
ُ
والقلب
واإليمان هبة من الله.
بشـري،
ّ
ُ
هـو الـذي يـدرك ال العقـل .هـذا هو
اإليمـان ،الل ُه مد َر ٌك بالقلب ال بالعقل».
تبقـى الموضوعـات الفلسـفية التـي
ُ
أوسـ َع مـن أن
الروايـة
طرحتْهـا
َ
ختصـر فـي هـذي القـراءة ،لكنّهـا
ُت َ
خي ُر مدخ ٍل إلـى أدب «إيريك إيمانويل
شـميت» ( )1960البالغ إحدى عشرة
رواية ،من أشـهرها« :يـرى من خالل
وخمس
الوجـوه» ،و«انتقام الغفران»،
َ
ُ
ً
مجموعاتٍ قصصية ،وسـتّا وعشـرين
مسـرحيّة ،وعمليـن أوبراليَّيْـن .هـذا
باإلضافـة إلى كونه مخرجا ً سـينمائيّا ً
وكاتـب سـيناريو ،فـي رصيـده أكث ُر
َ
من سـبعة أفالم ،من أشـهرها« :السيّد
ابراهيـم وزهـور القرآن» ،وهـو فيلم
فرنسـي مـن إنتـاج  ،2003وبطولـة
النجـم العربي الراحل عمر الشـريف.
(*) شـميت ،إيريك إيمانويل« :ليلة النار» ،ترجمة
لينا بدر ،دار مسكيلياني-تونس.2018 ،
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التخصصات العلمية دلي ً
ال على المكانة االجتماعية العليا للفرد ،ومعيارًا للنجاح الدراسـي،
أضحى اختيار
ُّ
والمهني ،واالجتماعي (بحكم ارتباطها بسوق الشغل والعالم المهني) ،في حين أن اإلنسانيات والعلوم
التفوق في المجال العلمي (بحكم إكراهات اجتماعية وطبقية
االجتماعية اختيار ثانوي لمن لم يستطع
ُّ
باألساس)؛ األمر الذي أسهم في الرفع من المكانة االجتماعية للعلماء (المهندسين ،واألطباء ،)...وتهميش
والمهتمين باإلنسانيات واالجتماعيات.
األدباء
ّ

«الثقافتان»..

نصف قرن من القطيعة
محمد االدرييس
سـنة  ،1959ألقـى الكيميائي والروائي
اإلنجليزي «تشـارلس بيرسـي سـنو-
 »Charles Percy Snowمحاضرتـه
الشـهيرة «الثقافتـان» ،فـي جامعـة
«كامبريـدج» ،معلنا ً عـن وجود صن َفيْن
أو نوعيـن مـن الثقافـات المعرفيـة،
تتصارعـان فيمـا بينهمـا؛ فـي سـبيل
إدراك الحقيقـة والفـوز باالمتيـازات
االجتماعيـة ،والسياسـية ،واالقتصادية،
التـي يو ِّفرهـا عصـر الثـورة التقنيـة
والصناعيـة الحالـي :الثقافـة العلميـة
(العلوم) ،والثقافة األدبية (اإلنسانيات).
يعترف «سـنو» بأن العلوم اسـتطاعت
الفـوز بهـذا «الصـراع» (فـي الماضي
كما الحاضر) ،وفرضت نفسـها وسـط
عالـم االقتصاد ،والسياسـة ،واالجتماع،
باسـم النتائـج العمليـة التـي تقدِّمها،
ومسـاهمتها في صوغ شروط الثورات
التقنيـة والصناعيـة التـي عايشـتها
البشـرية ،خالل القرون الثالثة األخيرة.
فحكِـم عليها بالتهميش
أ ّما اإلنسـانيات ُ
واالشتغال في الظالل ،ومعايشة العديد
مـن األزمـات المنهجيـة؛ المفهوميـة
والنظريـة ،وضعف المسـاعدة والدعم
الما ِّد َّييْن.
َّ
شـكلت محاضرة «سـنو» صدمة كبيرة
للدوائر والجماعـات العلمية اإلنجليزية،
واألوروبيـة؛ ليس لحساسـية الموضوع
108

المتنـا َول ،بل للفوارق ،وغياب تجسـير
الهـ ّوة بيـن العلـوم واآلداب ،خلال
القـرن الماضـي ،وكان لهـا أثـر بالـغ
في تغييـر نظرة «الغرب» لإلنسـانيات
واالجتماعيـات ،فيما بعـد .كان واضحا ً
التح ُّيـز الكبيـر لـ(سـنو) ،إلـى جانب
العلـوم؛ مـن منطلـق النتائـج العملية
التي تقدِّمها ،وتط ّور الممارسـة العلمية
والتقنيـة ،والتراكم النظري الحاصل؛ ما
مـن شـأنه أن يقـود العالـم نحو عصر
سلام منقطـع النظيـر ،ونقـده لوهـم
الموسـوعية ،وضعف الثقافـة العلمية،
ولعـب دور المث َّقـف لـدى األدبيِّين .مع
ذلك ،بعد حوالي سـتّين سـنة ،ال نشهد
ُّ
تضخـم كبيـر فـي الهـ ّوة بيـن
سـوى
العلوم واإلنسـانيات ،مع توالي السنين.
ال ينبغـي إنكار إسـهام التبجيـل الذي
يحظى به العلماء (فـي المجتمع ،وبين
الدوائـر السياسـية ،واالقتصاديـة) في
تضخيـم «مركزيـة األنـا» (المعرفيـة)
لـدى المشـتغلين بالطبيعيـات .لم تعد
الممارسـة العلميـة خاضعـة لشـروط
أخالقيـة ،أو متابعـة ،ونقـد فلسـفي
(وهـل يمكـن لفيلسـوف ذي مرجعيـة
أدبيـة أن يـدرك ويفهـم مـا يجري في
حقـل الفيزيـاء الما ِّد ّيـة أو البيولوجيـا
الجينيـة أو الرياضيـات المعلوماتيـة
والح ْوسـبية؟) ،وسـرعان مـا انفصـل
َ
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العلـم عـن «الجامعـة» ،واحتضنتـه
المراكـز البحثيـة والشـركات الربحية
تحـت ثقـل الهبـات والمكافـآت التـي
تتحصل
تقدِّمها ،والنتائـج العملية التي
َّ
عليهـا؛ نتج عن هـذا األمـر تراكم كبير
فـي النظريـات والتجـارب العلميـة،
بشـكل لم يحصل طوال تاريـخ العلوم
نفسـها ،وكذلـك تفجير ثـورة صناعية
وتقنيـة جديـدة (بعـد ّ
أقل مـن ثالثين
سـنة عـن الثـورة السـابقة) قوامهـا
األنفوسـفير ،والـذكاء االصطناعـي.
لكـ ّن الهـ ّوة ا َّتسـعت بيـن الطبيعيـات
واإلنسـانيات ،إلـى مسـتويات ،ال يمكن
تقليصهـا على مـدى العقـود القادمة.
مـن النقـط التـي ُتحتَسـب لتحليـل
«سـنو» ،مـا يتعلَّـق بضعـف وتيـرة
تطـ ُّور اآلداب ،وانحصارهـا في سـؤال
األصول المعرفية؛ والمنهجية والنظرية،
واقتران وتيـرة تط ُّور العلوم السـريعة
بالوعـي بشـرط مـا بعـد الحداثـة
(المؤسـس فلسـفياً!) ،ورسـم معالـم
ّ
مسـتقبالت ،تكون «الحقيقـة العلمية»
فيهـا أسـاس معيـش األفـراد ،ونسـق
المؤسسـات .علـى سـبيل
اشـتغال
َّ
المثـالُ ،يفـرض علـى أسـاتذة العلوم،
في أثناء توظيفهم أو مناقشـتهم لدرجة
التأهيـل الجامعـي ،تضميـن مل ّفاتهـم
العلميـة مقـاالتٍ ودراسـاتٍ (صـادرة

ّ
مجلات ذات معامـل تأثير عا ٍل
ضمـن
بطبيعـة الحـال) معتمدة علـى مراجع
واقتباسـات منشـورة ،خالل السـنوات
الثلاث األخيـرة ،علـى أقصـى تقديـر
(الرياضيات ،الفيزياء ،التكنولوجيا)...؛
من غيـر المقبول ،في الفيزيـاء الما ِّد ّية
المعاصـرة ،االقتبـاس مـن دراسـات
منشـورة خلال القـرن العشـرين،
بوصفهـا مرجعيات المنطلـق .تختلف
الصـورة كثيـرا ً فـي حقل اإلنسـانيات،
واالجتماعيـات :أ َّوالً ،ليـس هناك توافق
وانسـجام فـي شـروط إنتـاج المتـن
العلمـي (الكتابة فعل اختلاف ،طبعاً)
وضوابـط الممارسـة االبسـتيمولوجية،
التخصصـات .ثانيـاً ،قـد
ضمـن هـذه
ُّ
تصادف ضمن لجنة التوظيف نفسـها،
أو التأهيـل الجامعـي ،فريقـا ً ِّ
يفضـل
تفسـير ظواهـر العنـف المدرسـي،
والتمايـزات المجاليـة بيـن المـدارس،
والنجاح أو الفشل الدراسـيَّيْن ،انطالقا ً
مـن نظريـات «إميـل دوركايـم» فـي
التربيـة (فـي تمجيـد لألصـول ،علـى
حسـاب المحدثيـن والمعاصريـن مـن
أجيـال علماء االجتماع الشـباب) ،وآخر
يشـتغل وفقـا ً لضوابـط «براديغـم»
التجربة المدرسية أو الهشاشة الدراسية
(السوسيولوجيات الجديدة) ،ويقطع مع
األصول اإلبسـتيمولوجية «الكالسيكية.
يتوجب
ثالثـاً ،بيـن هذيـن الفريقيـن،
َّ
علـى األسـتاذ أو الباحث ا ِّتخـاذ موقف
َّ
يتحكـم فـي الفوائـد ،واالمتيازات،
مـا،
والمنَـح ،واالعتـراف (أو حتـى توظيفه
مـن عدمـه) التـي يو ِّفرهـا االنخـراط
فـي «األيديولوجيا العلميـة» ،للجماعات
والشـبكات المهيمنـة.
إن «الهـ َوس» بنشـر نتائـج الدراسـات
والبحـوث اإلنسـانية ،واالجتماعيـة في
ّ
المجلات العالميـة (ذات معامل
كبرى
التأثيـر العالـي) فكـرة مسـتعارة من
«عالـم العلـوم» ،حيـث «التحكيـم،
واالقتبـاس ومعامـل التأثيـر» معاييـر
جوهريـة لبنـاء وتصنيـف العلمـاء
والجماعـات العلميـة.

إلى حدود تسـعينيات القـرن الماضي،
سـواء فـي عالمنا العربـي أو في الدول
ِّ
المفكريـن،
الغربيـة ،لـم تكـن مكانـة
وعلمـاء االجتمـاع ،واألنثروبولوجييـن،
واللسـانيين ،وعلمـاء النفـس ...تقاس
بحجـم منشـوراتهم ونوعيـة المجالّت
التـي ينشـرون فيهـا ،بـل كان كافيـا ً
إنتـاج كتابـات رصينـة ،مـن أجـل
الحصـول علـى اعتـراف الجماعـات
العلميـة المحلّيـة ،والعالميـة؛ نتيجـة
لذلـك ،ظلَّـت «الثقافـة العلميـة»،
علـى مـدى العقـود الماضيـة ،تحظى
ُّ
التمثل الفلسـفي كما
بمكانـة عليا فـي
االقتصادي ،واالجتماعـي لـ«المعرفة»؛
كونهـا اسـتطاعت أن تجبـر «الثقافـة
األدبيـة» علـى االقتـداء بهـا أنموذجـا ً
للعلميـة( ،المنهج -المقاربات -النشـر
العلمـي ،)...ومعيـارا ً إبسـتيمولوجيا ً
لقدرة خطاب معرفـي (فريد من نوعه)
علـى مقاومـة التاريـخ آلالف السـنين،
وتفجيـر أربع ثورات تقنيـة وصناعية،
وتحقيق حلم اإلنسـان بالسـيطرة على
الطبيعـة (بـل حتـى السـيطرة علـى
الحياة :االستنسـاخ ،زراعـة الرأس،)...
وتنظيـم نسـق اقتصـاد المعرفة.
مـع مطلع القـرن الحادي والعشـرين،
تـ ّم التعويـل على الفلسـفة (فلسـفات
مـا بعـد الحداثة) مـن أجل َم ّد جسـور
التواصل بين «الثقافتين» ،لكن فلسـفة
العلـوم نفسـها لـم تسـتطع ،اليـوم،

مواكبـة التحـ ُّوالت العميقـة والكثيفـة
التي يعرفهـا المجال العلمـي ،واكتفت
ّ
بحـث المجتمـع العلمي علـى ضرورة
إعـادة التفكيـر «األخالقي» فـي قضايا
ومواضيـع (االستنسـاخ -الـذكاء
االصطناعـي -األكـوان المتعـدِّدة)...
غيـر المفهومـة بالنسـبة إلى فالسـفة
كلّيّـات اآلداب (الزال العلمـاء الشـباب،
كمـا تحـدَّث عنهم «تشـارلس بيرسـي
سـنو» ،الذين يسـخرون من «الفالسفة
األدبيِّيـن» الذيـن اليسـتطيعون وصف
القانـون الثاني للديناميـكا الحرارية!)
الذيـن فقدوا القدرة علـى مواكبة تط ُّور
التخصص:
العلـوم ،مـع تنامي منطـق
ّ
لكي تكـون فيلسـوف علـوم ،وجب أن
تكـون عالمـا ً
متخصصاً ،باألسـاس.
ِّ
رغـم تطـ ُّور حقـل االجتماعيـات ،منـذ
(خاصـة
ثمانينيـات القـرن الماضـي
ّ
السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا) ،وكسبها
العتـراف كونـي ،بعـد تزايـد الطلـب
االجتماعـي ،والسياسـي علـى نتائجها،
وبحثها المسـتم ّر عـن مواكبـة تح ُّوالت
العالـم االجتماعـي في سـياق االقتصاد
النيوليبرالـي ،لم تسـتطع ،هـي األخرى،
مواكبـة الطفرة النوعيـة والك ِّميّة للثقافة
العلمية ُب َعيْـد الثورة الصناعيـة الرابعة،
أكثـر مـن ذلـك أن المشـتغلين بهـذه
التخصصـات انقسـموا إلـى صن َفيْـن:
ُّ
واحـد يتماهـى مـع العلـوم ،ويجعـل
مـن الرقم والتفسـير أسـاس النظر إلى
الظواهر االجتماعية ،وآخر الزال متشـبِّثا ً
بخصوصيات الظاهرة االجتماعية ،والعلم
االجتماعي نفسـه (إحياء سـؤال العلمية
والخصوصيـة).
نجـح علـم النفـس (األميركـي) فـي
االلتحـاق بكلّيّـات العلـوم واسـتثمار
نتائـج تطـ ُّور البيولوجيـا والعلـوم
العصبيـة ،والحديـث بصـوت «الثقافة
العلميـة» ،فـي حيـن أن علـم االجتماع
الزال يبحـث عن مجـاوزة األزمات التي
يتخبَّـط فيهـا (السياسـية ،والمنهجية،
والنظرية) وكسـب عطف المهت ِّمين كما
الطلبـة الجدد.
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ِّ
تشـكل هـذه المفارقـة أسـاس العمـل الفلسـفي
معانـي كثيـرة.
«ال» ،كلمـة صغيـرة تحمـل ،فـي ط ّياتهـا،
َ
الـذي طرحـه المؤ ّلـف «فنسـن ديليكـروا »Vincent Delecroix-فـي كتابـه الموسـوم بــ«ال! مـن روح الثـورة-
 »Non ! De l›esprit de révolteالصادر عن دار النشر « »Autrementسنة  .2018فماذا يعني -إذن -قول «ال»؟،
قوتها ؟
ومـا أنـواع الرفـض المع َّبـر عنـه بهـذه الكلمـة؟ ،وأيـن تكمـن َّ
يحـاول المؤ ِّلـف اإلجابـة عـن هـذه األسـئلة فـي هذا العمل ،مستكشـفًا معاني «ال» فـي أبعادها المختلفة،
مصححًا بعضًا من المفاهيم السلبية المرتبطة
متو ِّقفًا عند ما تكشف عنه هذه الكلمة من ح ِّرية بهيجة،
ِّ
بقول «ال».

فينسن ديليكروا

*

«ال» من روح الثورة!
عبد الرحامن إكيدر
ّ
يسـتهل «فينسـن ديليكـروا» كتابـه
بالتسـاؤل اآلتي :هـل نـدرك -ح ّقاً-
األه ِّميّـة الحيويـة لهـذه الكلمـة
الصغيـرة؟ .ولإلجابـة عـن هـذا
التسـاؤل ،قام الكاتب بإعـادة تأهيل
القـ ّوة الحيوية للرفضّ ،
مؤكدا ً أن قول
«ال» ،فـي وجـه المجتمع ،والسـلطة،
والمعايير ،والعمل ،ومختلف أشـكال
القمـع ،وحتـى الحياة نفسـها ،يبدو
انعكاسا ً مشتركا ً ومتزايداً .كما تدعونا
مجـاالت علـم النفـس -بطريقتهـا
ً
مقتنعة بأن
الخاصـة -إلى قـول «ال»؛
ّ
هذه السـلبية تبني الشـخصية ،فقبل
أن يقـول المرء «نعـم» ،يجب عليه أن
يعـرف كيـف يقـول «ال» ،إذ إن قول
كلمـة «نعـم» ،عـاد ًة ما تكون أسـهل
مـن قـول كلمـة «ال» .إن مـا يسـعى
الكاتـب إلـى تحديـده مـن الناحيـة
النظريـة ،يشـبه نوعـا ً مـن حيويـة
السـلبية .يقـول « :نحـن ننكـر كلَّما
110

اقتضت الضرورة ،ما دام هناك شـيء
ِّ
ويؤكد نفسـه».
فينا يريـد أن يعيش،
إنـه يعتبـر هـذه الكلمـة تحمـل ق ّوة
اسـتثنائية تعبِّر عـن القـ ّوة الدفاعية
التـي تتحـدّى الضعف.
وباعتبـاره أبـاً ،يصـف لنـا الكاتـب
تص ُّرفـات ابنتـه الصغـرى« :هي فتاة
ّ
التكف
صغيرة في الثالثة مـن عمرها،
عـن ترديد (ال) ،م ّرات تلـو م ّرات ،إنها
تضـع قلادة معدنيـة تحمـل كلمـة
(ال) .لقـد ورثـت ذلك عـن أبيها ،الذي
كان -بـدوره -يؤمـن بالقـ ّوة الحيوية
لهـذه الكلمـة الصغيـرة» .لقـد ص َّرح
«ديليكـروا» نفسـه بأنه كان مشـدودا ً
(وال يـزال) إلـى هـذه الكلمة ،بشـكل
َمرضـي وسـلبي ومتَّسـم بالغضـب،
أحيانـاً .لقـد ّ
فضـل ،دائماً ،قـول «ال»
على قـول «نعم» التـي رأى فيها نوعا ً
من الخضوع واالستسالم الذي يكشف
ضعف الشـخصية ،وعدم قدرتها على
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إثبـات نفسـها ،والخروج مـن قوقعة
االنصيـاع .في المقابـل ،يعتبر الكاتب
أن «ال» تـروي -بتفصيـل -حياتنـا
ومجتمعنـا ،إنها إنـكار ّ
كل من األنانية
العنيـدة وعدم التسـاهل اللاذع ،وهي
ً
فضلا عـن ذلك -حركة بنّـاءة يخلقالمـرء ،مـن خاللهـا نفسـه ،و ُيبـ ِرز
ح ِّر َّيتـه وكينونته.
وبـدال ً مـن الرفـض العدمـي للعالم،
يدافـع الفيلسـوف «ديليكـروا» عـن
ميتافيزيقيـا «ال»؛ إذ إنـه ،في مختلف
آرائـه ،ينتقـد الجدليـة الهيغليـة،
وإيمانهـا العقالنـي الـذي من شـأنه
أن ّ
يحل قطبيـة األطروحة ،ونقيضها،
وأن الرفـض ليـس إال مظهـرا ً مؤ َّقتاً،
في حيـن أنه يجـب أن يكـون رفضا
ِّ
ومشـككاً ،تـار ًة أخرى؛
بنّـاءً ،تـار ًة،
ذلـك أن قـول «ال» ،فـي السـؤال ،هو
جـزء من إطار فكـري أكبر من الثورة
االجتماعيـة .ليعـود الكاتب ،بعد ذلك،

إلـى طـرح تسـاؤل آخـر  :مـا الذي
يمكـن أن تبدو عليه فلسـفة التجارب
السـلبية؟ إنها فلسـفة «من شأنها أن
تو ِّفر الشـروط لالسـتعمال المسـتق ّر
للنفـي ،وتـؤدّي إلـى سياسـة «ال»،
وال يكـون جوهرهـا -ببسـاطة -هو
التحـدّي أو المعارضة أو االنسـحاب،
التـي يعتبرهـا الكاتـب مظاهـر
عقيمـة ،إن لـم يكـن ذلـك تقلُّصا ً في
قـ ّوة الشـخص ،أو فـي مـا يسـ ِّميه
الكاتـب بــ «عطلة السـلطة»؛ وعليه،
يجـب أن تعكـس فلسـفة «ال» نمطـا ً
تفكيريـا ً ال يشـبه مجـ َّرد «الطعـن»،
بـل ممارسـة سـحب ،أو نـزوح ،أو
انفصـال .وتلتقـي هـذه الفكـرة مع
ِّ
المفكرين والفالسـفة،
آراء عـدد مـن
مثـل :دريـدا ،Derrida-وأغامبيـن-
 ،Agambenوأدورنـو،Adorno-
وبلوش ،Bloch-وسقراط،Socrate-
ونيتشـه ،Nietzsche-و-بالطبـع-
كيركيغـارد  . Kierkegaardهنـا،
نصـل إلـى «قلـب السـلبية» ،التي لم
تعد نفياً ،بل هي «السـلبية النشطة»،
التـي تبطـل الوصاية.
يميِّز «ديليكـروا» بيـن مختلف أنواع
الرفـض المعبَّـر عنه بــ «ال»؛ فمنها
مـا يكشـف عـن الثـورة والمقاومة،
وهنـا تكـون ممارسـة ال غنـى عنها،
ومنهـا مـا يكشـف عـن المحافظـة
والحنيـن والمواقـف البطوليـة (مثل
قـول «ال» للحـرب والقهـر والظلم)،
ومنهـا -أيضاً -ما ينـدرج ضمن «ال»
ا لسلبية .
يتتبَّـع المؤلِّـف ،فـي هـذا العمـل،
مسـارات «ال» وفـق ثالثـة أقسـام:
(تجربـة اللّغة ،والح ّر ّية ،والسياسـة)،
متو ِّقفـا ً عنـد بعـض األفعـال ،مـن
قبيـل (الرفـض ،واإلنكار ،والسـخط،
واالحتجـاج ،والمقاومـة ،والنقـد .)...

يقول المؤلِّـف« :يمكن أن يعكس قول
(نعم) سـلوكا ً جبانـا ً ومرهقاً ،كما هو
َّ
موضح في هـذا المقطع المقتطف من
رسـالة «أندريه جيـد»André Gide-
التـي افتتحت بهـا الكاتبـة «فريدريك
توديـر سـورالبيرFrédérique -
 »Toudoire Surlapierreمقالتهـا
الم َعنْ َونة بـ(نعم  /ال  )Oui / nonالتي
ُنشِ ـرت سـنة  .2013يقول «أندريه»:
«صديقـي العزيـز ،أنـا غاضـب ،أنـا
أسـأل الكثير ،وأسـأل عن أشياء كثيرة
فـي وقت واحـد ،وفي نهايـة المطاف
أقول (نعم) ،بشـكل عشـوائي تقريباً،
لكـي يَدعَوني وشـأني )...( .لقد مللت
ذلك ،أنـا في نهاية المطـاف ِّ
أفكر في
ّ
كل شـيء؛ فلماذا ال أقول (ال) ؟» ُيب ِرز
هـذا المقطع فشـل «أندريـه» وعجزه
عن قـول «ال» ،واستسلامه للتغاضي
الخارجي.
ً
يخصـص «ديليكـروا» فصـوال لتت ُّبع
ِّ
هذه الكلمة في الرواية ،والموسـيقى،
وغيرهمـا مـن المجـاالت .فباعتبـاره
روائيـاً ،يعـرف الكاتـب كيـف يجـد
كلمـات المناسـبة ليتحدَّث عـن «ال»،
وذلـك مجال فسـيح وخصـب تتيحه
لنـا الرواية؛ ذلك أن «مسـاحة الرواية
تعتمـد -كلِّيّـاً -علـى القـ ّوة الرائعـة

لقـول (ال) تجـاه الواقع» .ثـم ينتقل،
بعـد ذلـك ،محل ِّ ً
لا األوبـرا االفتتاحية
لـ«موزار »Mozart-المسـ ّماة «دون
جيوفانـي ،»Don Giovanni-حيـث
تعلـو «ال» بقـ ّوة ،في جدليـة العالقة:
سـيِّد/خادم .كمـا يكشـف ،كذلـك،
فـي فصـل آخر ،عـن «ال» السـاخرة،
خصوصـا ً عندما تقترن بالشـكر في
بعـض عباراتنـا المتداولة.
إن «ديليكـروا» ،فـي هـذا العمـل،
ِّ
ويفكك
يستكشـف فضائل الرفـض،
أسـاطيره ،ويقتـرح -أخيـراً -رقمـا ً
آخـر« :ال» ليـس نفيـا ً بسـيطاً،
بـل اسـتخداما ً معيَّنـا ً للسـلبية ،أو
االنسـحاب ،أو الفظاظة أو السخرية؛
فمن «ال» المتعلِّقة بالسـلوك الطبيعي
للطفـل إلـى «ال» المقترنـة بالثـورة
فـي السياسـة ،يدافـع المؤلِّـف عـن
الضـرورات الصارمـة للرفـض
والمقاومـة والسـخط فـي الحيـاة
الخاصـة كما في الحياة العا ّمة ،مبرزا ً
ّ
درجـات ق ّوة هذه الكلمـة ،ووجوهها؛
مـن االسـتخفاف إلـى التصعيـد.
إن «ال» هي محاولة غاضبة وسـاخرة،
فـي اآلن نفسـه ،وهذا هو رهـان هذا
ّ
يسـتحق
الكتـاب .إنـه عمل فلسـفي
القـراءة والتحليـل ،ويقودنـا للبحث
عـن «طريـق سـلبي للفكـر ،ينقذنـا
مـن العبوديـة والغبـاء واليأس».
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
متخصص في فكر
* فينسـن ديليكروا :فيلسوف
ِّ
الفيلسوف الدانمركي «كيركغارد،»Kierkegaard-
كمـا يشـغل منصـب مدير الدراسـات في فلسـفة
الدين ،فـي المدرسـة التطبيقية للدراسـات العليا
( .)EPHEأنتـج العديـد مـن الكتـب الفلسـفية،
والروائيـة ،بما فـي ذلك «قبر أخيـلTombeau -
 ،»d›Achilleالذي نال عنه ،سـنة  ،2009الجائزة
األدبيـة الكبـرى لألكاديمية الفرنسـية ،و«الحداد:
بيـن الحـزن والعـدم» ،سـنة  ،2015إضافـة إلى
عملـه األخيـر ،الذي يحاول فيه سـبر أغـوار كلمة
ومعان..
«ال» ،ومـا تحملـه من أسـرار
ٍ
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ورشة الكتابة

ُّ
التذكر .إنه
إن فعل الكتابة ال يخدم ،فقط ،غرض التعبير أو
نتحدث بها،
يفرض وضع مسافة بعيدة عن ال ّلغة التي
َّ
والجرأة في مواجهة حكم اآلخرين.

لماذا تصعب الكتابة؟
نيكوال جورنيت
ترجمة :محمد اإلدرييس

 ( Akseli Gallen-Kallelaفنلندا)▼
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«أن تسـبِّبه ،أن يتسـبب لك ،هذا ّ
كل ما يمكنك القيام به.»...
هكـذا ،وبال كلل ،يـردِّد الببغاء ،صديـق زازي ،في المقهى
الصغيـر ،كتشـجيع منـه لمالكه كـي يقوم بشـيء أفضل؛
ً
مثلا .لكن
القيـام بشـيء أفضـل مـن الحديـث ،كالكتابة
روائياً ،في مكانة «ريمـون كينو»Raymond Queneau -
لديـه بعـض األشـياء ليقولهـا في هـذا الصدد :إنه شـيء
متعـب ،بشـكل كبيـر .إن ذلك الروائي نفسـه لـم يعبّر عن
مخاوفـه فـي هـذا الجانب ،في حيـن أن كثيرا ً مـن زمالئه،
بمـا في ذلك «فيكتور هيغو  ،»Victor Hugo -و«سـتندال
  ،»Stendhalو«جوستاف فلوبير ،»Gustave Flaubert -اعترفـوا بأنهم عانوا من صعوبات كبيرة فـي الكتابة ،وندَّد
آخـرون بأسـطورة «الشـاعر الملهم» -من خلال التكرار-
الـذي يكتـب باسـتمرار .أ ّما بالنسـبة إلـى «نيكـوال رينيه
غوسـيني  ،»Nicolas de René Goscinny -فقـد وجـد-
ببسـاطة -أن «اال ّتصـال الهاتفي ،شـيء مضحـك» ،وكتب
أنـه «مزعج».
الكتابة ،لمَ هي شاقّة؟
ً
بدايـة ،مـن الواضـح أن التعلُّـم ضـرورة أساسـية إلتقان
الحـروف والكلمـات ،أو غيرهـا مـن الوسـائل الرسـومية
ّ
األقـل ،من
لنقـل المعنـى .نحتاج إلـى ثالث سـنوات ،على
ّ
الشـاق ،قبل أن نرسل رسـالتنا األولى إلى
العمل المدرسـي
«بابـا نويـل» .في هـذه المرحلة ،تبـدأ المشـاكل الحقيقية
فـي الظهـور ،فيأتـي إتقـان اإلملاء ،وتركيـب النصوص
المفهومية ،واألشـياء التي اليكون مضمـون تعلُّمها من قبل
الجميـع .حتى بالنسـبة إلـى المراهقين المد َّربيـن ،وكذلك
المحترفيـنُ ،ينظـر ،دائماً ،إلـى الكتابة بتخـ ُّوف كبير ،في
حيـن ينظر إلى الحديث مـع األصدقاء بنوع مـن األريحية.
التحويل المرهق
تـرك الكاتب «جول رونار  ،»Jules Renard -في ّ
مذكراته،
قولـة مشـهورة« :الكتابة هي وسـيلة للـكالم دون تو ُّقف -
Écrire, c’est une façon de parler sans être inter .»rompuال يمكننـا أن نقـول ،بشـكل بديهـي ،إن الجميع
ّ
يفضلـون التو ُّقف .يتعلَّق األمر ،هنـا ،بخصوصيات الكتابة،
فقـط .لكـن ،عندمـا نتحدَّث بخصـوص اإلجابة عن أسـئلة
متعدّدة االختيـارات ،أو الكتابة تحت إمالء اآلخرين ،نجد أن
الكتابـة هي غوص في الفـراغ .يجب أن يكون لدينا شـيء
لنقولـه ،ونل ِّمـح إلى المنحى الذي ننشـده وننطلق منه ،كما
أشـار إلى ذلـك «ميشـيل فايـول  ،»Michel Fayol -وإن
الكتابـة ذات طابـع منولوجـي :بال ا ّتصـال وال انقطاع ،بال

▲ فيكتور هيغو

▲ ريمون كينو

▲ ستندال

▲ جوستاف فلوبير

▲ رينيه غوسيني

▲ جول رونار

أسـئلة وال أجوبـة؛ لذلك يجب أن يكون ّ
كل شـيء من تلقاء
نفسـه ،دون ُّ
التأكـد مـن النتيجـة .هل األمر صائـب ومثير
لالهتمـام؟ فـي محاولة لمعرفة ذلـك ،نقرأ المقولـة اآلتية:
أي كاتـب هـو قـارئ أ َّول .هل هـذا األمر يتماشـى -فعالً-
ّ
ً
مـع مـا نريـد أن نقـول؟ هـل -نحن فعلا -نسـعى لكي
يفهمه اآلخرون؟ شـفو ّياً ،يمكننا ،دائماً ،االسـتدراك وإعادة
الصياغـة بشـكل مختلف .كتابياً ،الب ّد مـن التقويض والبدء
مـن جديـد ،وهو ما نجده فـي المقولة القويـة لـ«بوفون -
« :»Buffonأولئـك الذيـن يكتبـون كما يتحدَّثـون ،غالبا ً ما
يتحدَّثون بشـكل جيّد ،ويكتبون بشـكل سـيِّئ».
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تكمـن الصعوبـة الثانيـة للكتابـة ،فـي كون هـذا «الفعل»
يتطلَّـب التركيـز ،وهناك عـدّة أسـباب لذلـك :أ ّوالً ،ترتبط
الكتابـة بالجانب التقني  -سـواء أكان يدويـا ً أم ميكانيكيا ً
و َر ْقنيـاً -الـذي يتطلَّـب الكثير مـن االهتمـام ،لكنها -قبل
ّ
كل شـيء -تفـرض عائقا قو ّيـا ً أمام التفكيـر ،حيث يمكن
ألفكارنـا أن تأتي في حـزم ،كما يمكن أن تأتي دفعة واحدة
أو فـي تيّار واحـد متد ِّفق ،دون انقطاع .كـم من م ّرة مررنا
بتجربـة أن مـا ِّ
نفكـر فيـه ال نسـتطيع كتابتـه! إن الكتابة
ّ
الخطـي ،وتتخلَّلها انقطاعـات بين الكلمات
تتَّسـم بالطابع
والجمـل؛ لذلك نجدهـا تقوم على تحويل مرهـق .باإلضافة
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▲ ميشيل فايول

▲ بوفون

▲ فيليب ميرو

▲ جان لويس شيس

▲ جاك غودي

▲ ديفيد أولسون
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إلـى ذلـك ،ماعـدا الحـاالت االسـتثنائية ،نحن نكتـب أبطأ
بكثيـر م ّمـا نتكلَّـم ،و -مـن َثـ َّم -أكثر م ّمـا ِّ
نفكـرُ .يظهر
المتخصصون ،أننـا نرتكب الكثير من األخطاء في منتصف
ِّ
الكلمـة ،ونهايتهـا ،كمـا في بدايتهـا .وهذا هو السـبب في
هـذا الفـارق :إننا ّ
نفكـر -بالفعل -في الكلمـة الالحقة ،في
حيـن أننا لم ننتـهِ ،بعد ،من كتابة سـابقتها ،وهذا -وحده-
كاف إلرهاق الذاكـرة ،ويتطلَّب اهتمامـا ً مضاعفاً.
سـبب ٍ
يأتـي تعقيـد آخـر للكتابـة ،مـن كونهـا وسـيطا ً أحادياً،
فـي حيـن أن التفاعـل اللفظـي يعتمـد ،فـي األصـل ،على
وسـائط متعـدِّدة .يتعلَّق األمر -إذن -بالدخـول ضمن قناة
أحاديـة ،وإغالق كا ّفة منافـذ المعلومات المنقولة شـفوياً،
عبـر الترنيم ،واإليمـاء ،والنظر ،وتعبيـرات الوجه ،والوضع
المشـترك نفسـه بين المتحاورين .يقـال إن الحديث يدعم
السـياق ،ويعتمد عليه ،لكـن الكتابة تميل نحـو فقدان هذا
الخاصـة .على سـبيل
السـياق ،وال تعتمـد إال علـى ق َّوتهـا
ّ
المثـال :إذا أردت كتابـة رسـالة اعتـذار عن عـدم إرجاعي
علي أن أشـير إلى التاريخ،
للكتـب إلى المكتبـة ،فإنه يجب ّ
وأذكـر اسـمي ،وأطـ ّور بعض الصيغ الرسـمية ،مـن قبيل
«سيِّدي أو سـيِّدتي ،أطلب من سيادتكم أن تتقبَّلوا اعتذاري
ُّ
التأخـر في إرجـاع هـذا العدد مـن رواية «الفرسـان
عـن
الثالثة ..إلخ» ،وسـرد بعـض االدِّعاءات الكاذبـة .أ ّما حينما
ألتقـي القيِّـم علـى المكتبـة ،وجها ً لوجـه ،فإنني سـألقي
تأخـرت قليالً
نظـرة اعتـذار عابـرة ،وأبـادر القـول« :لقد َّ
في إرجـاع الكتاب».
النظم اللوغوغرافية
المتخصصـون جيّـدا ً الكيفيـة التـي بموجبهـا َت َّم
يعـرف
ِّ
ً
ّ
حـل هـذه المشـكلة ،تدريجيـا ،على مـدار التاريـخ :عاد ًة
ما تسـبق اإليقونات ،والزخارف ،والرموز الفكرية الحروف
اللوغوغرافية [تسـبق اللّغة]؛ أي تلك التي تعيد إنتاج الكالم.
ال تـزال قـدرة هـذا األخيـر علـى ترميـز الخطـاب جزئية،
وتقتصـر على أنواع محدَّدة من المدخلات .احتاجت النظم
اللوغوغرافيـة ،بدورهـا ،إلى قرون طويلة مـن أجل الكمال
وابتـكار الفصل بين الكلمـات وعالمات الترقيـم ،وعالمات
االقتبـاس ،والحـروف الكبيـرة ،واألقواس ..إلـخ .تعمل ّ
كل
هـذه العناصـر علـى تقويـض النقـص الكبيـر المرتبـط
ً
مقارنـة بالحديث والكالم الشـفهي :حلَّت النقطة
بالكتابـة
ّ
محل نبرة الصوت المسـقطة ،وعملـت الفواصل على تمييز
ّ
يظـل غير مكتمل،
الصمـت القصير ،لكن األمـر -مع ذلك-
ِّ
رغـم كون المواقـف والمشـاعر ،التي تؤثر فـي المعنى ،ال
يمكـن التعبيـر عنها سـوى بطريقة معجميـة« :لقد ذهبت

( Rembrandt1918فرنسا) ▲

منذ سـاعة !» ،نصـ ِّرح بذلك في حالـة الغضب ،حيث توجد
التعجب ال عالمة االسـتفهام؛ نتيجـة لذلك ،يجب أن
عالمـة
ُّ
نكتـب أكثر م ّمـا نتحدَّث لكي نقول الشـيء نفسـه.
أثر ملموس ونهائي
يشـير «فيليب ميـرو  ،»Philippe Meirieu -مؤلّف كتاب
صغيـر مكـ َّرس لموضوع هـذا المقـال ،إلى بعـد آخر من
أبعـاد صعوبـة الكتابـة ،فيستشـهد باثنيـن مـن الكتّاب:
«جان-لويـس شـيس  »Jean-Louis Chiss -و«جـاك
ديفيـد  ،»Jacques David -اللذيـن ِّ
يلخصـان الوضع كما
يأتـي« :إن المعانـاة مـن الصفحـة البيضـاء ،والخوف من
كتابـة الحـرف األ َّول ،والتـردُّد (الظاهـر أو الخفـي) م ّمـا
يتقـدَّم عمـل الكتابـة ،هـي أعـراض لصعوبة قبـول كون
أخـذ المالحظات مرتبطـا ً بالتاريخ الشـخصي للفرد» .كما
ألي
يقـول المثـل« :ما يكتـب يظل قائمـاً ،دائمـاً» ،ويمكن ّ
أحـد آخر– حتـى بالنسـبة إلى العمـوم -أن يقـرأه ،وذلك
ألن الكاتـب حتـى إن لـم يكـن محـاوراً ،فـإن لديـه واحدا ً
أو مجموعـة مـن المتل ِّقين ،سـواء أكانوا معروفيـن أم غير
معروفيـن .باسـتثناء الكتابـات ذات الطبيعـة الذاكراتيـة
ِّ
واع،
البحتـة –السـيَر أو المذكـرات -فإننـا نقلـق ،بشـكل ٍ
مـن كون شـخص ما سـيفهمنا أو لـن يفهمنا ،سـيحبّنا أو
لـن يحبَّنـا ،وسـيحاكم إنتاجنـا ،إذا لم يسـتمتع بـه .لهذا
السـبب ،نجـد أن الكتابة هـي االلتزام ،وإنتـاج بيانات عند

نقطـة ال يمكـن معها التغ ُّير ،والتي سـتبدو ظاهرة بشـكل
جيِّـد .وفقا ً لـ«فيليب ميريـو ُ ،»Philippe Meirieu -ي َع ّد
هـذا الجانب النهائي مصدرا ً رئيسـا ً للصعوبـات المرتبطة
بكتابـة النصـوص ذات الطبيعة الشـخصية.
مـع ذلكَ ،تـ َّم النظر إلـى هذا التخلُّـف في الكتابة ،بشـكل
المتخصصين في «محـو األ ِّمية» ،والذين
إيجابـي ،من ِقبَـل
ِّ
رأوا فـي اختراع الكتابـة «ثورة حقيقية للـذكاء» ،وكان لها
تأثيـر عميـق علـى تاريخ الفكـر اإلنسـاني .بالنسـبة إلى
«جاك غودي  ،»Jack Goody -و«ديفيد أولسـون David -
 »Olsonوآخرين ،ال ُتع ّد الكتابة سـوى نسـخ للرسـالة :من
خلال وضع الحروف ،يت ّم تسـليط الضـوء على المغالطات
والتناقضـات التـي يمكـن أن تحتويها ،و -من َثـ َّم -تجعل
االنتقـادات والتصريحات المعلـن عنها ،سـابقاً ،غير قابلة
للمقارنـة .فـي المقابـل ،تدفع الكتابـة اإلنسـان إلى مزيد
مـن اال ِّتسـاق ،والعقلنـة ،والد ّقة .ففـي الوقت الـذي تعمل
الح ّد مـن الذاكرة ،تسـتحضر الكتابـة متطلَّبات
فيـه علـى َ
نص مكتوب
صياغة
مـن
تجعل
التي
تلك
للصرامة،
جديـدة
ّ
ً
تكلفة مـن التفكير في إنتاجه ،شـفهيّاً.
أكثـر
بصـرف النظر عـن هذه الصعوبة ،تتَّسـم الكتابـة بالعديد
تتوحد في إتاحة نـوع من الحركية
مـن الصفات والمزايـا،
َّ
الخاصيّة
المسـتقلّة ،بالنسـبة إلـى الكاتـب .تتكامل هـذه
ِّ
المثيـرة لالهتمـام ،اليوم ،مـع العديد مـن التقنيات األخرى
(سـواء أكانـت رقميـة أم لم تكن) التي تسـمح لنا بالسـفر
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عبـر الصـوت والصورة؛ لذلـك يمكننا اإلعالن عـن التراجع
المبرمج للكتابة ،بشـكل ال تشوبه شائبة :ال يمكننا ممارسة
الكتابة ّإل من خالل اإلنترنت ،والبريد اإللكتروني والرسـائل
القصيـرة .فـي مواجهة هـذه الظاهـرة ،نجد أنفسـنا أمام
تفسـيرين مختلفين :األ َّول ،تشـوبه العديد مـن االنتقادات،
ِّ
ويؤكـد على كون هذه الكتابة ليسـت كمـا تظهر عليه :على
سـبيل المثال ،يمكن للرسـائل ،من خالل القـدرة الحوارية
فـي الزمن الحقيقي الذي تمتلكـه ،أن تنتج نوعا ً من الثرثرة
المكتوبـة .فـي حين ينظر الطرح الثاني إلى كون الرسـائل
القصيرة تدمـر اللّغة واإلمالء.
لكـن ّ
كل هـذا ،ال يب ّرر هـذه التفضيالت ،حيث تتَّسـم اللّغة
بخاصية كونها تسـمح لنا بنسـيان النظر إليها؛ أي الحفاظ
ِّ
على نوع من المسـافة بين الكاتب والقارئ ،بشـكل يسمح
بالتفكيـر ،وبنـاء التفاعلات البطيئـة .يستشـهد «فيليـب
ميريـو» بمثال مدهش؛ يتعلَّق األمـر بمراهق يترك مالحظة
لوالديـه قائالً« :هذا المسـاء ،سـأخرج ..ال تنتظروني» ،بدال ً
مـن اال ِّتصـال بهم أو االنتظـار إلى حين عودتهـم .في هذه
الحالة ،نجد أن االمتياز بسـيط؛ هـو تجنب النقاش .أضحى
التباعـد بين المكتـوب ومختلف التطبيقات كبيراً ،وأوسـع،
بشـكل أكبـر .فـي  22أغسـطس/آب الماضـي (،)2013
نشـرت جريـدة «لومونـد» الفرنسـية مقـاال ً مهمـا ً حـول
الطفـرة الحاصلـة في مجال الرسـائل القصيـرة ومختلف
أنمـاط التراسـل الحديثـة األخرى :يتـ ّم تـداول  10ماليير
رسـالة على موقع «فيسـبوك» ،يومياً ،فـي ّ
كل أنحاء العالم،
ويت ّم إرسـال  280رسـالة قصيرة ّ
لكل شخص ،في الشهر،
في فرنسـا .يرسـل الشـباب  83رسـالة ،يوميـاً ،و،2500
فـي الشـهر .حيـن استفسـرنا منهم ،صـ َّرح الشـباب بأن
اللجـوء إلـى الرسـائل غير مرتبـط بأبعـاد اقتصادية ،بل-
ببسـاطة -بكونهم ّ
يفضلون هذا النمط من التراسل؛ لكونها
غيـر مكلفـة ،وأكثـر أريحية مـن المكالمـات الهاتفية ،وأن
الرسـائل القصيـرة أكثر تهذيبـاً ،و -تقريبا ً  -أكثر سـرعة
مـن الحديـث .تحدِّد إحـدى األ ّمهـات الصفـات النموذجية
للكتابة ،قائلة« :حينمـا أتحدَّث ،أتأتئ ،وأبحث عن الكلمات.
لكنـي ،في الكتابة ،آخـذ الوقت الكافي لالسـتيعاب» .بعيدا ً
عـن ّ
كل هـذا ،ليس مـن الصعـب أن نكتب .ر َّبما ،سـنفعل
ذلك فـي يوم مـن األ ّيام.
العنوان األصلي والمصدر:
Nicolas Journet, Pourquoi est-il si difficile d’écrire ?, Mensuel
N° 253 - novembre 2013 Écrire, du roman au SMS
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( Albert Ankerسويسرا)▼

ارتبط مصطلح «عائق الكتابة Writing -
 »blockبالطبيب النفسي األميركي «إدمون
المتعسرة
بيرغلر»؛ ويقصد به تلك الحاالت
ِّ
التي تصيب عددًا من ُ
الك ّتاب -على اختالف
مستوياتهم االحترافية -بعجز مؤ َّقت يبطئ
تد ُّفق إبداعاتهم وأفكارهم األصيلة ،أو
ِّ
يعطلها ،تمامًا ،ويحول دون إنجازهم على
المستوى الذي يتم ّنونه ،أو يمنعهم من
اإلقبال على الكتابة أو االستمرار فيها.

عائق الكتابة

في مواجهة
الورقة البيضاء

أمينة التيتون
ُّ
التعطـل عنها،
تتـراوح فترة البـطء في الكتابـة ،أو
مـا بين سـاعات تمضي صعبـة وبطيئة فـي معاناة
مواجهة الورقـة البيضاء (التي وصفهـا «همنغواي»
بأنهـا أصعب مـا يمكن أن يواجه الكاتب) ،وسـنوات
مـن الهـروب والتبريـر وافتعـال االنشـغال بمهـا ّم
أخـرى سـوى الكتابة ،كمـا حدث للروائـي األميركي
«هنـري روث» ،الـذي تو َّقف لثالثة عقـود هي الفترة
الفاصلة مـا بين روايتَيْـه :األولى ،والثانيـة .ويعاني
هـؤالء ُ
الكتّاب؛ ألنهم ال يكتبون رغم قدراتهم اإلبداعية
وتد ُّفق األفكار في رؤوسـهم ،عندما يقومون بشـيء
آخـر ،ورغـم محاوالتهـم المسـتميتة ،وجلوسـهم
لسـاعات طويلـة انتظـارا ً للفـرج ،ال يكتبـون فـي
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( gustave caillebotteفرنسا) ▲

النهايـة -إن كتبـوا -سـوى بضعة سـطور قابلة للمسـح؛
لعـدم صالحيَّتهـا ،من وجهـة نظرهم ،ليبقى لهـم اإلجهاد
وخيبة األمـل المنهكة.
وبينمـا تختلـف مع ِّوقات الكتابة ،وتتعدَّد أسـبابها ،تجتمع
جميعهـا على مهاجمـة الكاتب (غير المحظـوظ) والتأثير
سـلباً -على شـعوره بالرضا والسـعادة .ونظرا ً لشـيوعمعاناة ُ
الكتّاب ،من هذه العوائق ،اهت ّم باحثون بدراسـتها،
وتصنيفهـا تحـت عناوين مختلفـة ،ينـدرج بعضها تحت
وتخصصـت مواقع إلكترونية
علم نفس الكتابـة اإلبداعية.
َّ
ّ
ُ
ّ
مختلفـة فـي دعـم هـؤالء الكتـاب قليلـي الحـظ ،بتقديم
نصائـح وخبـرات ُ
لكتّـاب نجحوا فـي التعامل مـع حاالت
شـبيهه ،وتجاوزوها.
مـن الدراسـات التـي أجريت ،في هـذا الصـدد ،بحث قام
بـه فريـق من جامعـة  ،Yaleأسـفر عن توصيـف ُ
للكتّاب
المتعسـرين ،وتصنيـف أنـواع المع ِّوقات؛ وذلـك بنا ًء على
ِّ
مقابلات واختبارات نفسـية ُطبِّقت علـى ُكتّاب في أوضاع
مهنيـة عالقـة ،والنتيجة أنواع وأسـباب متعدِّدة.
وشك
ّ
إفالس
يشـتكي بعـض العازفيـن عـن الكتابـة أو العالقيـن فـي
مشـروعات غيـر مكتملـة ،مـن جفـاف منابـع اإللهـام،
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ويعتبـرون أنفسـهم مفلسـين فكريـاً ،وليـس لديهـم مـا
ّ
يسـتحق الكتابـة؛ ولهـذا هـم يخافـون من عدم نشـر ما
كتبـوه ،وال يتو َّقعون النجـاح .ويرون الكتابـة عملية مملّة
وبلا جدوى .وعـاد ًة ما يفرط هؤالء ،تحـت وطئة االكتئاب
والقلـق ،فـي نقـد ذواتهم نقـدا ً سـلبياً ،ويرمون أنفسـهم
با ِّتهامات قد ال تكون حقيقية ،ويسـتم ّرون في استغراقهم
فـي األفكار والمشـاعر السـلبية ،وفقدان القـدرة على بناء
مـا يمكـن أن يكتبـوه ،والنتيجـة أنهـم يتَّخذون قـرارات
باالمتنـاع عـن الكتابة ،وعدم التـو ُّرط في فوضـى تجلبها
بدايـات كثيرة لموضوعـات متن ِّوعة ،بدون نهايات سـعيدة
ّ
أقـل تقدير.
أو مقنعـة ،على
أسباب شخصية
بعـض ُ
الكتّـاب يقاومـون الكتابـة أو يرفضونها؛ ألسـباب
شـخصية وقضايـا خفيّـة ،كأن يتجنَّبـوا الكتابـة فـي
حساسـة ،يمكـن أن تلفـت االنتباه
موضوعـات
ّ
خاصـة أو ّ
إليهـم ،وتجـ ّر عليهم مشـكالت تو ِّرطهم فـي هجوم نقدي
يؤجلون
عائلـي أو مجتمعي مؤلم .وفي أحيان أخرى ،ر ّبماِّ ،
الكتابـة؛ خوفـا ً مـن النجـاح الذي قـد يضعهم فـي دائرة
مـن الضـوء تجـذب ،بدورهـا ،حسـد اآلخريـن وحقدهم،
أو تبعـات أخرى مـن تبعات النجـاح المحتمل؛ كأسـتاذة

الجامعـة التي تسـ ِّوف في إنهـاء كتابها الـذي بدأته؛ خوفا ً
مـن ر ّد فعـل زوجهـا الذي سـبق له أن فشـل فـي تأليف
الخـاص؛ فهي تخشـى أن تثير غيرتـه ،فينتهي بها
كتابـه
ّ
األمـر وحيـدة .وهـذا التص ُّرف طبيعـي ،بالنسـبة إلى هذا
النـوع مـن ُ
الكتّـاب المتردِّديـن فـي تحقيـق طموحاتهم،
الشـخصية ،والذيـن ِّ
يفضلون التأقلم مـع تو ُّقعات اآلخرين
لحماية أنفسـهم.
زهد مريح
نتيجـة لصرامـة معاييـر الكتابـة المفروضـة ،أحياناً ،أو
ضيـق الوقـت المتاح الختمـار األفكار واسترسـالها ،يزهد
كل ما يمكـن أن تجلبه الكتابـة ،وفقا ً
الكتّـاب فـي ّ
بعـض ُ
لتلـك المعاييـر المرتفعة مـن مميِّزات ،ويؤثـرون االنعزال
وتوفيـر الطاقة ،واالسـتمرار بالكتابة على طريقتهم ،وقتما
ألي ضغوط.
يشـاؤون ،أو يمتنعـون عـن الكتابـة تج ُّنبـا ً ّ
وغالبـا ً ما يـ ّؤدي هذا إلى أن يتص َّرفوا بالمبـاالة مع ق ّرائهم
وزمالئهـم ،ومع عملية الكتابة نفسـها ،فيتركـون انطباعا ً
لـدى اآلخريـن يشـي بانفصالهـم الوجدانـي ،وخيالهـم
المحـدود ،ولغتهم الرتيبـة .ور َّبما يـردِّدون الحديث حول
ِّ
ويؤكدون
اضطرارهـم للكتابـة مـن أجـل لقمـة العيـش،
علـى عـدم اهتمامهـم بما يمكـن أن يقـال عنهـم .وكثيرا ً
مـا ينكـر هـؤالء ُ
الكتّـاب إصابتهـم بالقلـق أو الغضب أو
بقصور االسـتعداد للكتابـة اإلبداعية؛ ويخفـون معاناتهم
مع مشـروعاتهم الكتابيـة المتعثِّـرة أو المتو ِّقفة ،السـيّما
تلـك المتطلِّبـة لنوع مـن األصالة.
خيبة أمل
ُ
تحاصـر فئـة أخرى من الكتّاب بمشـاعر مـن خيبة األمل،
َ
لقصـور التشـجيع والتأكيـد الخارجـي الـذي يتمنّونـه؛
و-بـدال ً من االنشـغال بالكتابة -يسـتغرقون فـي التفكير
فـي قضايـا تقديـر الـذات ،وتعزيزهـا ،وإطـراء اآلخرين
المفقـود ،وسـرعان مـا تنتابهـم نوبـة مـن نفـاد الصبر،
يتو َّقفـون -علـى أثرهـا -عـن الكتابة ،ويلتزمـون الصمت
لفتـرات قد تطـول ،يبقون ،خاللها ،عالقين بين أسـئلة بال
ِّ
وأعذبها فـي التأليف
إجابـات ،مثـل« :لماذا أرهق نفسـي،
ّ
والكتابـة ،وال أحد يقـرأ؟» أو« :مقابل مـاذا كل هذا العناء،
وبـرودة العزلة؟»
حلول مقترحة
يتنـاول علـم النفـس المعرفي المعنـي بدراسـة العمليات
ُّ
والتذكر ،الحالة الذهنية التي
العقلية ،كالتعلُّم واالسـتيعاب
يمـ ّر بها الكاتب ،وتفيد في فهم سـلوكه ،فـي حالة مروره
بتعسـر الكتابـة أو تع ُّذرهـا .وكثيـرا ً مـا ّ
يركز هـذا العلم
ُّ

علـى المهـارات الواعيـة ،مثل تحديـد المشـكلة على وجه
الد ّقـة ،والقرارات التي ينبغي ا ِّتخاذها ،وسـوى ذلك .ويرى
أن عائـق الكتابـة قـد يتك َّون بسـبب إسـتراتيجيات كتابة
صارمـة ،أو محاولـة التصويـب وإصـدار أحـكام ِّ
مبكرة،
قبـل اكتمـال مراحـل عملية الكتابـة ،أو مقارنـة كتاباتهم
ُ
بكتّـاب عمالقـة ،أمضوا سـنوات فـي تعلُّم الكتابـة .وأكثر
من يتضـ َّرر من هذا ،هـم ُ
الكتّاب الجدد ،محـدودو الخبرة
والمهـارات م َّمـن يلقـون صعوبـة فـي ترتيـب أفكارهم،
وتنظيـم بنائهـا حول مـا يكتبون.
أ ّمـا الحلـول المقترحـة لمواجهـة مع ِّوقـات الكتابة فهي
َّ
تتلخـص فـي تكوين عادة (أو روتين) يسـاعد على الكتابة
اليوميـة المنتظمة ،في بيئة مناسـبة ،وفـي أوقات مالئمة،
وعنـد مسـتوى جيّـد مـن الطاقـة ،ومقاومـة التو ّقف عن
الكتابة واالسـتمرار فيها عند ظهور بداية ِّ
مؤشـرات األزمة،
هـذا إلى جانب تغ ُّيـر اإلدراك -على نحـو إيجابي -بتغذية
تقديـر الـذات ،والتذكير الدائـم باإلنجازات السـابقة التي
تكلَّلـت بالنجـاح .كما يفيـد التقليل من مسـتوى المثالية،
وإسـكات صوت الناقـد الباطني ،إذا تطـ َّر َ
ف وأخذ يهمس
مقترحـا ً أن عـدم الكتابـة أفضل من الكتابة السـيِّئة.
ِّ
المنشـطة لألفكار (العصف الذهني) الذي
ومن التمرينات
ويشـجع على التفكيـر بح ِّر ّيـة وإبداع،
يكسـر الحواجـز،
ِّ
ومثلـه القـراءة في موضوعـات مختلفة ،والتـي يمكنها أن
تفتـح بـاب الكتابة ،كمـا أن لالسـترخاء والتن ُّفـس الجيِّد،
والمشـي ،دورا ً في تهدئـة التو ُّتر.
لقـد نجح «جيرولـد مونديـز» ،مؤلّف كتاب «اكسـر عائق
ّ
تخطـي عوائق
الكتابـة ،اآلن» -علـى سـبيل المثـال -فـي
ّ
بغـض النظر
الكتابـة منـذ عقـود ،وراح يواصـل الكتابة،
ع ّمـا يشـعر بـه ،وع ّمـا يحدث لـه فـي الحياة .كما سـاعد
عـددا ً مـن ُ
الكتّـاب ،في مجـاالت متن ِّوعة ،علـى العودة إلى
الكتابـة ،مـن بينهـم كاتـب مصنَّف ضمـن قائمـة مؤلِّفي
الكتـب األكثر مبيعـاً ،حيـث كان عالقا ً في روايـة ،لثمانية
أعوام ،وأسـتاذة جامعة تو َّقفت بعـد كتابة ثالثمئة صفحة،
تمثِّل نصف مشـروع ُ
الكتّاب .كما يرى أن تمرينات تحريك
أي شـيء ،وتماريـن التن ُّفس،
القلـم علـى الورقـة ،بكتابة ّ
لبضـع دقائق ،أمـور ضروريـة لتهدئة العقل مـن الثرثرة
واألفـكار العشـوائية ،وتخليـص الجسـد مـن الشـ ّد غيـر
ّ
ويؤكد أن الكتابة فعل (فعـل وضع الحروف على
الواعـي.
الـورق) مثـل رمي الكرة أو مسـح النافـذة ،وأن المع ِّوقات
ليسـت ،في الحقيقة ،سـوى أفكار في العقـل أو معتقدات
فـي الالوعي يت ّم تجاوزهـا بقرار الكتابـة ،أو عدم الكتابة.
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ترجمات

ُول ِدت الكاتبة «ماريس كونده» ،الحاصلة على
جائزة «نوبل» البديلة لآلداب ،لعام  ،2018في
المستعمرة الفرنسية «جوادلوب» الواقعة في جزر
الكاريبي .اشتهرت برواياتها التاريخية الملحمية
التي تدور أغلب أحداثها في إفريقيا .بدأت الكتابة
سن ِّ
مبكرة تزامنت مع اضطرابات سياسية،
في ّ
كانت تشهدها «جوادلوب» في الفترة ما بين
ي  1960و .1968عملت مدرِّسة في غينيا
عا َم ْ
ثم حصلت ،عام  ،1975على الدكتوراه
والسنغالَّ ،
من «السوربون» في باريس .لها عشرون رواية ،وعن
تتويجها بجائزة «نوبل» البديلة لآلداب ،قالت عنها
رئيسة لجنة التحكيم «آن بلسون»« :إنها روائية
عظيمة في عالم األدب ،تصف الدمار الذي يخ ِّلفه
االستعمار ،والفوضى التي تعقب فترة ما بعد
االستعمار ،بلغة دقيقة تفيض بالعواطف الج ّياشة،
وإن الموتى واألحياء -في رواياتها -يعيشون ،جنبًا
إلى جنب ،في كوكبة واحدة ،في عالم تنقلب فيه
األجناس واألعراق والطبقات».
«بورتريه عائلي» ،هو الفصل األ َّول من كتابها
«حكايات من القلب» ،تسرد فيه قصصًا من
َّ
ً
مستدعية العالقات واألحداث التي أثرت
طفولتها
في طفولتها..
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بورتريه عائلي
ماريس كونده
ترجمة :روال عبيد
لـو َّ
والدي عـن رأيهما فـي الحـرب العالمية
أن أحـدا ً سـأل
َّ
ّ
شـك -أنها كانـت أحلك مرحلة
الثانيـة ،ألجابـا -بدون أدنى
فـي حياتهمـا .وال يرجـع السـبب إلى انقسـام فرنسـا إلى
جزئين ،وال إلى معسـكرات االعتقال في «دارسـي» (شـمال
شـرق باريس) والنمسـا ،أو إلـى إبادة سـتّة ماليين يهودي،
ّ
وكل تلـك الجرائـم التي ارتكبت ض ّد اإلنسـانية ،والتي مازلنا
ندفع ثمنها حتى اآلن ،فحسـب ،بل أل ّنهما حرما ،طيلة سـبع
أحب بلد إلى قلبيهما .وألن
سـنوات ،من السـفر إلى فرنسـا؛ ّ
والـدي كان َّ
موظفا ً سـابقا ً في سـلك الدولـة ،ووالدتي كانت
ماتـزال تعمل مد ِّرسـة ،فقد كان من ح ِّقهمـا أنْ يحصال على
إجازة مدفوعة األجر ،للسـفر ،بصحبـة أطفالهما ،من بلدهم
«جوادلـوب» ،في جـزر الكاريبي الفرنسـية ،إلـى العاصمة
باريـس .فلـم تكـن فرنسـا ،بالنسـبة إليهمـا ،مقـ ّر الحكم
االسـتعماري ،بـل كانت -فـي الحقيقة -الوطـن األ ّم ،وكانت
باريـس مدينة النـور التي أضـاءت حياتهما .كانـت والدتي
تحشـو رؤوسـنا ،وهـي تصـف لنـا عجائـب «كارو تمبل»،
وسـوق «سـان بيير» ،باإلضافة إلى كنيسة «سـانت شابل»،
وقصر «الفرسـاي» .أ ّما والدي فـكان ِّ
يفضل ُمتحف «اللوفر»
وقاعـة «السـيجال» للرقص ،التـي كان يزورهـا عندما كان
أعـزب .وهكذا ،كنّا قـد أصبحنا في منتصف عام  ،1946قبل
أن يبحـروا -مـ ّرة أخرى ،وهم في سـعادة غامرة -على ظهر
السـفينة البخاريـة التي سـتقلّهم إلى مينـاء «لوهافر» ،أ َّول
ّ
محطـة في طريـق عودتهم إلـى موطنهم المختار ،فرنسـا.
كنـت أصغرهم ،وإحدى قصـص العائلة األسـطورية ،كانت
بصحة قو ّيـة ،وهو في
ظـروف مولـدي .كان والدي يتمتَّـع
ّ
الثالثـة والسـتِّين مـن عمـره .وكانـت والدتـي قـد احتفلت
للتـ ّو -بعيـد ميالدهـا الثالـث واألربعين ،وعندمـا الحظتِّ
المؤشـر
انقطاعـا ً في دورتها الشـهرية ،اعتقدت أن هذا هو
األ َّول علـى دخولها في مرحلة ّ
سـن اليأس ،فأسـرعت -على

الفـور -إلـى عيـادة طبيبهـا النسـائي «د .ميال» الـذي كان
قد قـام بتوليدها سـبع م ّرات .وبعد الكشـف عليهـا ،انفجر
ضا حكا ً .
كانت والدتي تقول لصديقاتها « :لقد شـعرت بخجل شـديد
إلـى درجة أننـي كنت في األشـهر األولى من حملي ،أمشـي
مثـل الفتيات العزباوات ،وأنا أحاول أن أخفي جسـدي».
علي بال ُقبل ،وهي تقـول َّ
إن القادم الجديد،
كانـت أ ّمي تغدق َّ
ّ
ِّ
متأخـراً ،قد أصبـح عكازهـا عندمـا تقدَّمت في
الـذي جـاء
القصـة يراودنـي شـعور بأن
السـ ّن .وكلّمـا سـمعت هـذه
ّ
مجيئـي إلى هـذا العالـم ،لم يكن أمـرا ً مرغوبـا ً فيه.
وأسـتطيع ،اليـوم ،أن أتخيَّـل منظرنـا غيـر العـادي ،إلـى
َحـ ّد مـا ،الذي كنـا نبدو عليـه ونحـن نجلس فـي المقاهي
ـي الالتينـي ،فـي أجواء
المنتشـرة علـى األرصفـة فـي َ
الح ّ
«باريـس» الحزينـة ،بعد انتهـاء الحرب :والـدي ،الذي كان
زيـر نسـاء سـابق ،ما يـزال يتمتّـع بمظهـر جيِّد بالنسـبة
إلـى عمـره ،ووالدتـي المز َّينة بمجوهـرات كاريبيـة باذخة
الثمـن ،وأطفالهمـا الثمانيـة ،أخواتي ،بعيونهـ ّن المنخفضة
وأجفانهـ ّن التي تل ّفهـا مثل األضرحة ،وإخوتـي المراهقون،
الطـب ،وأنا،
وقـد أصبح أحدهم في السـنة األولـى في كلِّيّة
ّ
الطفلـة الصغيرة المدلَّلة التـي نضجت قبل األوان .كان ال ُندل
يحومـون حولنا ،مثـل النحل ،بإعجـاب ،وصوانيهـم متَّزنة
علـى أوراكهـم ،وال يمكن ،أبداً ،أن يخيبوا ظنَّنـا ،في ّ
كل م ّرة
يضعـون فيها شـراب الصـودا والنعناع علـى الطاولة ،إذ ال
بـ َّد أن يعلِّقوا« :تتحدَّثون الفرنسـية بطالقـة ،أليس كذلك!».
يسـتقبل والـداي التعليـق ،دون أن تتح َّرك فيهما شـعرة ،أو
تصدر عنهما ابتسـامة ،فيكتفيان به ّزة بسيطة من رأسيهما.
ذات مـ ّرة ،بعـد أن ذهب النـادل ،نظرا إلينا على أننا شـهود،
وقـال والـدي ،وهـو يتنهَّـد« :مـع أننـا فرنسـيون مثلهم»،
وردَّت والدتـي ،بنبـرة عنيفة« :بل أكثر منهـم» ،ثم أضافت،
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للتوضيـح« :نحـن متعلِّمـون أكثـر منهـم .وسـلوكنا أفضل
منهـم .نقـرأ أكثر منهـم .وبعضهم لـم يغـادر باريس ،على
اإلطلاق ،بينمـا زرنـا ،نحن ،جبل سـان ميشـيل ،والريفيرا،
وسـاحل الباسك».
كان هنـاك شـيء يدعـو لألسـف ،فـي هـذا الحـوار؛ فعلى
الرغـم من أننـي كنت ما أزال صغيرة جـدّاً ،كان ذلك محبطا ً
إلي .كانـا يتذ َّمران من ظلم خطير ،ولسـبب مبهم.
بالنسـبة ّ
ُ
كانـت األدوار معكوسـة؛ فالنـدل الذيـن يتزاحمـون ببدلهم
السـوداء ومراييلهـم البيضـاء ،مـن أجـل الحصـول علـى
البقشـيش ،كانـوا يعتبـرون أنفسـهم في منزلة أسـمى من
زبائنهم الكرام .كانوا ينعمون بالهو ّية الفرنسـية التي أنكرت
والـدي ،ورفضتهمـا ،علـى الرغم مـن مظهرهما الجيِّـد .أ ّما
َّ
إلـي فلـم أفهم لمـاذا يتنافـس شـخصان مثلهما،
بالنسـبة َّ
ً
ّ
يفتخـران ويعتـزان بأنفسـهما ،و ُيعتبران جزءا مـن النخبة
فـي موطنهـا األ ّم ،أمـام بعـض ال ُنـدل الذين يقومـون ،في
المقهـى ،علـى خدمتهما.
وذات يـوم ،ق َّررت أنْ أضع األمور في نصابها الصحيح .كنت
كلَّمـا انتابتنـي الحيـرة ،ألتفت إلـى أخي «ألكسـندر» الذي
أطلق على نفسـه اسم «سـاندرينو» كي يوحي بأنه أميركي.
كان متف ِّوقـا ً في دراسـته ،وكانت جيوبه مكدَّسـة بالرسـائل
الغرامية التي تصله من صديقاته ،وكان «سـاندرينو» شمس
حياتـي .كان أخـا ً محبّـاً ،قادرا ً علـى حمايتـي ،لكنني كنت
أحـب أنْ أعنـي لـه أكثـر من كونـي أختـه الصغـرى ،التي
ّ
ّ
ينسـاها مـا إن يلمـح تنـورة ،أو تبـدأ مبـاراة لكـرة القدم،
والدي؟ لمـاذا كانا
فهل يسـتطيع أن يشـرح لـي تص ُّرفـات
َّ
ً
يشـعران بالغيـرة مـن أشـخاص « ليسـوا أهلا ألن يحملوا
شـمعة لهما»؟  ،كمـا يقوالن.
كنا نعيش في شـ ّقة ،في الدور األرضي من إحدى العمارات،
الحي السـابع من «باريـس» .لم يكن
فـي شـارع هادئ ،في
ّ
الحـي الـذي نعيـش فيه فـي مدينـة «البونتيـه» ،في
مثـل
ّ
«جوادلـوب» ،حيـث كان والـداي يمنعاننا مـن الخروج من
المنـزل ،ويقفلان علينـا البـاب .لقد سـمح لنـا والدانا ،في
باريـس ،بالخـروج واللعـب كما نشـاء ،مع باقـي األطفال.
آنـذاك ،كنـت مأخـوذة بتص ُّرفهمـا ،لكني ،بعد ذلـك ،فهمت
أي سـبب يسـتدعي خوفهمـا علينا من
أ َّنـه لـم يكن لوالدينا ّ
التحـدُّث بلغة الكريول (لغة هجينة يتحـدَّث بها األطفال) أو
من تـذ ُّوق إيقاعات طبول الجوكا ،مثـل صعاليك «البونتيه».
وأسـتطيع أن أت َّذكر يوم كنّا نلعب (االسـتغماية) مع األطفال
الشـقر ،فـي الـدور الثاني مـن العمـارة ،ونحتسـي معهم
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الشـاي الممـزوج بقطـع الفواكـه المج َّففة ،فـي وقت كانت
شـحا ً في الغذاء .بـدأ الظالم
فيـه «باريس» ما تـزال تعاني
ّ
يحـ ِّول السـماء إلـى مصفـاة ،تتألأل ثقوبهـا كالنجـوم .كنّا
نجهِّـز أنفسـنا للعـودة إلـى المنزل ،قبـل أن ُتخـرج أختي
رأسـها مـن النافـذة ،وتصـرخ« :أ ّيها األطفـال! أ ّمـي وأبي
يقـوالن إن وقـت العودة قـد حان».
وقبل أن يجيبني ،اسـتند «سـاندرينو» إلى باب مدخل كراج،
وسـقط ٌّ
ظل أسود على وجهه البشـوش ،الذي ماتزال وجنتاه
الممتلئتـان تحملان مالمحه ،منـذ الطفولة .وبصـوت ا َّتخذ
طابعـا ً ج ِّد ّياً ،قال ،فجأ ًة« :ال تشـغلي بالك بهـذا ،فأ ّمي وأبي
شخصان منسلخان».
منسـلخان؟ مـا معنـى ذلك؟ لم أجـرؤ على سـؤاله .لم تكن
هذه هي الم ّرة األولى التي أسـمع فيها «سـاندرينو» يسـخر
والـدي .كانـت والدتي قـد علَّقت صورة فوق سـريرها،
مـن
َّ
ّ
اقتطعتهـا من مجلـة «إيبوني» ،تظهـر فيها عائلـة أميركية
مـن أصـول إفريقية ،مع أطفالهـا الثمانية الذين يشـبهوننا،
الطب
ويثيـرون اإلعجاب ألنهـم حاصلون على شـهادات في
ّ
والمحاماة والهندسـة وف ّن العمـارة .باختصار ،كانوا مصدر
فخـر لوالديهم .هذه الصورة أثارت عند «سـاندرينو» نوبات
من االسـتهزاء؛ ألنه كان مقتنعا ً بأنه سـيصبح كاتبا ً مشهوراً،
ومـا كان يـدري أن يـد المنون لـن تمهله كثيـراً .لم يعرض
علـي ،فـي حياتـه ،الصفحـات األولـى مـن روايتـه ،وكانت
َّ
قصائـده تتركني في حيـرة ،ما إن يفرغ مـن تالوتها ،وكان
يـرى أن هـذا مـا ينبغي أن يكـون عليه الشـعر .لقد قضيت
اليـوم التالـي أتقلَّـب في سـريري ،وأنا خائفة مـن أن أوقظ
أختـي «تريـزا» التـي كانـت تنـام في السـرير الـذي يعلو
سريري.
أبجـل أبي وأ ّمـي» ،قلت في نفسـي ،رغم أننـي لم أكن
«أنـا ِّ
ً
سـعيدة جدّا بشـعرهما الشـائب وتجاعيـد وجهيهما ،وكنت
ِّ
أفضـل أن يكونـا أصغـر سـنّاً ،وأن تبـدو والدتـي كأنهـا
أختـي الكبـرى مثلمـا كانـت تبـدو والـدة أفضـل صديقة
لـي «ييفيليـس» ،عندمـا كانت تأخذهـا إلـى درس التعاليم
المسـيحية .ورغـم أننـي ،في الحقيقة ،قاسـيت مـن إدخال
تعابيـر التينيـة في حديث والـدي ،والتي اكتشـفت -الحقاً-
أنهـا موجـودة فـي «لـو بوتـي الروس» (معجـم فرنسـي
موسـوعي) ،مثل :فيربا فوالنت ،وسكريبتا مانينت ( الكلمات
المنطوقـة تطيـر ،والكلمـة المكتوبـة تبقـى) ،وكاربيه ديم
فاميليـاز(رب العائلة عند الرومان)،
(انتهـز الفرصة) ،وباتر
ّ
وديـوس إكـس ماكينـا (المـدد الغيبـي ،وهو ما يطـرأ على

القصة ،فتنقلـب به أحوالها من ض ّراء إلى سـ ّراء) ،كما
سـير
ّ
خاص -مـن الجـوارب الثقيلة التـي كانت
عانيـت -بشـكل
ّ
ً
ترتديهـا أ ّمـي ،ولونهـا الفاتـح جـدّا بالنسـبة إلى بشـرتها
السـوداء ،فـي جـ ّو شـديد الحرارة .كنـت أعـرف أنهما ،في
أعمـاق قلبيهمـا ،كانا يسـعيان لتحضيرنا إلى حيـاة جميلة،
حسـبما كانـا يعتقدان.
لـدي ،فـي الوقـت ذاته ،ثقـة كبيرة بأخـي ،إلى درجة
وكان
َّ
ّ
أننـي لـم أشـك في حكمـه علـى األمـور ،وقد شـعرت ،في
تعبيـره وفي نبـرة صوته ،بـأن الكلمة الغامضة (منسـلخ)
تشـير إلـى مرض ،من نـوع يثير الخجل ،مثل داء السـيالن،
أو -ر َّبمـا -أكثـر فتـكا ً مثـل ح ّمـى التيفوئيد التـي أزهقت،
فـي العـام الماضي ،حيـاة الكثيرين فـي «البونتيه».
فـي منتصـف الليل ،بعـد التدقيق الثاقـب فـي ّ
كل الوقائع،
وصلـت إلى نتيجة مبهمة؛ مفادها أن اإلنسـان المنسـلخ هو
شـخص يحاول أن يكون ما ال يسـتطيع أن يكـون عليه ألنه
يحـب مـا هو عليـه؛ وفـي السـاعة الثانية صباحـاً ،بينما
ال ّ

( Charles Alstonأمريكا)▼

كنـت ذاهبـة إلى النوم ،أقسـمت بطريقـة ،فيها ارتبـاكّ ،أل
أضع نفسـي فـي حالة (انسلاخ) ،طـوال حياتي.
ونتيجـة لذلـك ،اسـتيقظت فتـاة صغيـرة مختلفـة ،تماماً،
وتح َّولـت من طفلـة مثالية إلى طفلة تسـأل وتجادل .وألنني
لـم أكن أعـرف ،بعد ،ما كنت أهدف إليه ،كنـت أناقش ّ
كل ما
علي والداي ،مثل قضاء أمسـية في األوبرا لالسـتماع
يقترحه َّ
إلـى آالت النفخ في «أوبرا عايدة» ،أو إلى األجراس في «أوبرا
الكمـي» ،أو إلـى زيارة ُمتحـف «أورانجيـري» للتم ُّتع برؤية
«لوحة إيمفياث» لـ«كلود مونيه» ،أو -ببسـاطة -بسبب شراء
فسـتان أو حـذاء أو شـرائط لشـعري .وأ ّمي ،التـي لم يكن
علـي بمعاقبتـي بعدد من
الصبـر أحـد خصالها ،لـم تبخل
َّ
الكفـوف ،وكانـت تصرخ عشـرين م ّرة في اليـوم« :يا إلهي!
ماذا حصل لهـذه الطفلة؟».
وفـي صورة ،ال ُتقطت -بالتحديـد -في نهاية تلك الزيارة إلى
فرنسـا ،نظهر فيهـا ونحن في حدائق لوكسـمبورغ :إخوتي
وأخواتـي يقفـون ،جميعـاً ،في صـف واحد .والـدي بلحيته
ومعطفـه ذي الياقـة الفـرو .والدتـي بضحكتهـا العريضة
التي تكشـف أسـنانها البيضاء اللؤلؤية ،وعينيهـا اللوزيتين
المغمضتيـن ،جزئيـاً ،تحـت قبَّعـة المعـة من فـرو األرنب.
وأنـا ،تلـك الفتـاة النحيلـة التي تقف أمـام سـاقيها ،بوجه
تعلوه مالمح شـديدة العبوس ،سـتالزمني إلـى نهاية مرحلة
البلـوغ ،حتـى تطالني يد القـدر التي تهوي -بقسـوة -على
األطفـال غيـر الممتنّيـن ،وتجعلنـي يتيمـة ،وأنا فـي بداية
العشـرينيات من عمري.
لـدي وقت طويـل كي أفهـم كلمة
ومنـذ ذلـك الحيـن ،كان
َّ
خاص -إن كان «ساندرينو»
(منسـلخ) ،وأتسـاءل -بشـكل
ّ
َ
ّ
حـق .هـل كان والـداي -بالفعـل -منسـلخيْن؟ أعلـم
علـى
ً
تماًمـا -أنهمـا لـم يكونا فخو َر ْيـن بأسلافهما األفارقة ،لمأي شـيء عنهـم .هـذه حقيقـة؛ ففـي أثناء
يكونـا يعرفـان ّ
ً
ِّ
زياراتهمـا إلى فرنسـا ،لم يفكـر والدي ،أبـدا ،أن تطأ قدمه
شـارع «دي إيكول» ،حيث توجد مجلّة «بريزينس أفريكانا»،
أسسـها الصحافي السنغالي «أليون ديوب» .كان مقتنعا ً
التي َّ
مثـل أ ّمي -بأن الثّقافـة الغربية هي ،فقط ،الجديرة بالبقاء،وكانـا ،دوماً ،يشـعران باالمتنان نحو فرنسـا ،ألنها سـمحت
أي منهما
لهمـا باكتسـابها .وفي الوقت ذاتـه ،لم يكن لـدى ٍّ
أدنـى شـعور بالدونية ،بسـبب لونهمـا؛ فقد كانـا يعتقدان
أنهمـا أكثر النـاس تف ُّوقا ً وذكاءً ،على وجه البسـيطة ،وأنهما
دليـل إيجابي علـى التقدُّم الـذي أحرزه العرق األسـود.
ماذا كانت تعني كلمة (منسلخ)؟
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معناها ومبناها

يـرى عالِـم ال ّلسـان ّيات «نعـوم تشومسـكي  »Noam Chomskyأن اإلنسـان مهيـأ لتع ُّلـم أيّـة لغة تسـتند إلى
شـكل :النحـو ُ
مجموعـة مبـادئ تُ ِّ
أن
الك ِّلـي ( .)la grammaire universelleويُفتـرض إذن حسـب هـذا الطـرح ْ
َّ
يتحكـم فـي نظـام دورتنـا الدمويـة.
تكـون ال ُّلغـة عنصـرًا وراثيـا ال يختلـف عـن العنصـر الوراثـي الـذي

نعوم تشومسكي..

ما فائدة اللُّغة؟
حوار :نيكوال شوفاسو أو ْلوِي  -ترجمة :د .فيصل أبو الطُّ َفيْل
لقـد أحدثتـم ثورة في اللّسـانيّات ،وذلـك بإثباتكم
أن اللُّغـة مَ لَ َك ٌة فطريّة .ما األدلة اللُّغويّة التي اسـتن ْد ُتم
إليها؟
السـمات النحو ّية لِلُغـ ٍة ما ،وهي
 توجـد أ ْبرز األدلـة داخل ِّسـمات من الوضوح والبداهـة لدينا جميعاً ،بحيث ال ُتشـير
إليها األنحاء التقليديـة ّإل نادراً.
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هـل تقصـدون أن األنحاء المدرسـية َت ُسـ ُّد الثغرات
التي خلَّ َف ْتهـا الوراثة؟
يشـكل جزءا ً
ِّ
 بالضبـط .فما يبدو طبيعيـا ً هو بالتحديد ماً
مثلا حـاالت شـاذة تتعلَّق
مـن الحمولـة الوراثيـة .هنـاك
ُ
بوظيفـة الضمير في اللُّغة الفرنسـية ُتبْـ ِر ُز بوضوح ما أريد
ً
مثلا الجملة اآلتيةُ :
«يظ ُّ
ـن جون أنه ذكي».
أن أقولـه .لنأخذ

فنحـن نعلـم جميعا ً أن ضميـر «الهاء» قد يحيـل على جون
أو علـى شـخص آخـر .والنتيجـة إذن هـي ّ
أن هـذه الجملة
غامضـة .فقـد ُتفيـد معنييْـن :إ ّمـا أن «جـون» يعتقـد أنه
هـو نفسـه (أي جـون) «ذكـي» ،وإ ّمـا أن جـون يعتقد أن
شـخصا ً آخر غي َره ذكـي .واآلن ،إذا قلتم« :جون يظ ُّن ُه ذكياً».
فهنـا ،ال يمكـن أن تعـود «الهاء» على جـون؛ ولك ْن يمكن أن
شـخص آخر .فهل يوجد فرنسـي سـبق أن
تعـود فقط على
ٍ
ِّ
علَّمنـاه في طفولتـه هذه الخاصيـة ال ُمتعلقـة بالضمير في
الفرنسـية؟ ّ
إن مج َّرد تخ ُّيـل قاعدة للتعلُّم من
ً
شـأنها أن تـز ِّود شـخصا ما بهـذه المعلومة
سـيكون أمرا ً عسـيراً .ومـع ذلـك ،فالجميع
يـدرك هذا األمـر ويعرفـه بصـرف النظـر
عـن أ ّيـة تجربة ،وبمعـزل عـن أي تعلُّم ،بل
يعرفه في سـ ٍن مبكرة .وتوجـد أمثلة أخرى
كثيرة ُتبيِّـن أننا ،نحن البشـر ،نملك معرفة
لغو ّية صريحة ،واضحة ومحدَّدة جدّاً ،وهي
معرفـة ال أصل لها فـي التجربـة اللُّغو ّية.
كيـف يمكـن أن نتعلَّـم بمـا فيـه
الكفاية لكـي نمتلك المعرفـة النحويّة
التـي يبـدو أننـا جميعا ً نمتلكهـا فـي
سـن الخامسـة أو السادسـة؟
 هنـاك جـواب واضـح .فهـذه المعرفـةمغروسـة فينـا .وإذا كنّـا نسـتطيع ،أنـا
ً
لغـة مـا بثرائهـا وغِناها،
وأنـت ،أن نتعلَّـم
فألننـا مهيّـأون لِتَعَلُّـم ِّ
كل لغة تسـتند إلى
ِ
مجموعـة من المبادئ يمكن أن نسـميّها بـ:
النحـو ُ
الكلّي.
ما هو النحو ُ
الكلّي؟
 هـو المجمـوع الشـامل للمبـادئ الثابتةالتـي تغرسـها الوراثـة فـي عضـو اللُّغة.
وهـذه المبـادئ تشـمل النحـو ،وأصوات
الكالم ،والدالالت .وبعبـار ٍة أخرى ،فالنحو
تمكننـا مـن أن نتكلمَّ
هبـة جينيـة موروثـة ّ
جميـع اللُّغـات وأن نتعلَّمها.
هـل بإمكانكـم تزويدنـا بأمثلـة
ملموسـة عـن التغيُّـرات الممكنة داخل
النحـو ُ
الكلّـي؟
 في الفرنسـية ،كما فـي اإلنجليزية ،يأتيالعنصـر األهم داخـل ّ
باب نحوي رئيس
كل ٍ
فـي صدر الجملـة .ففي الجمل البسـيطة،

«ض َر َب جون بيل» وليس« :جـون بيل َ
مثالً ،نقـولَ :
ض َر َب».
ومـع الصفـات نقـول« :فخـور بجـون» وليـس «جـون ِب
فخـور» .ومع األسـماء« :عادة شـرب الخمر» وليس «شـرب
الخمر عـادة»؛ ومع حروف الجر ،سـنقول« :من أجل جون»
وليـس «جون مـن أجل» .وبمـا أن العنصر الرئيـس في ّ
كل
بـاب نحـوي يأتـي دائمـا ً في صـدر الجملـة ،فـإن اللغتيْن
ٍ
ُ
اإلنجليزية والفرنسـية تسـ َّميان :لغاتٍ نابذة (des langues
 ،)centrifugesأما اليابانية ،فهي لغة جاذبة (une langue
 .)centripèteففي اليابانية نقول« :جون
بيـل َ
ضـ َر َب» .وبدل حـروف الجـر ،هناك
َّ
ألفاظ تتأخر بعد االسـم« :جـون من أجل»
طى
وليـس «من أجـل جون» .هـا هنـا ُم ْع ً
يكتسـبه الطفـل عـن طريق التجربـة :لغة
إن نحـو ّ
نابـذة أم لغـة جاذبة؟ ّ
كل لغة هو
ً
ً
مثلا تلك النابذة بدال من
مجموع خيارات-
الجاذبة -تحدّد أحد االختيارات التي تتيحها
وراثيا ً
ُ
قائمة االختيـارات النحو ّية .وبالطبع،
ّ
فـكل ما
هنـاك أيضـا ً الظواهـر المعجميـة:
تحتاجونـه فقط هـو تعلُّم مفـردات لغتكم.
ولك ْن بمجـرد تعلُّم ّ
كل عناصـر المفردات
وترسـخ المعايير النحوية فـي اإلنجليزية
ُّ
فـإن النظـام يبـدأ فـي العمـل .وتشـرع
المبـادئ العا ّمـة المبرمجة وراثيـا ً في آلية
اللُّغة فـي إنتاج ّ
كل الوقائع الخاصة بالنحو
اإلنجليزي.
يُميِّـز علمـاء النفـس بيـن مراحـل
مختلفـة فـي اكتسـاب اللُّغـة ،فهنـاك
مرحلة بكلمة واحدة ،ومرحلة بكلمتيْن،
مـا رأيكم فـي ذلك؟
 هنـاك تغييـرات وامتـدادات في اكتسـاباللُّغـة علـى َحـ ٍّد سـواء ،من خلال أنظمة
جديـدة تبرز مع النضـج وتأثير المعطيات
الخارجيـة .وتسـعى أعمال مه ّمـة جدّا ً إلى
الكلّـي ّ
إثبـات أن مبـادئ النحـو ُ
تظل -في
حالـة مـا إذا كانـت قابلـة للتطبيـق -على
حالهـا في مختلـف مراحل اكتسـاب اللغة.
أس�تحضر مثالً أعمال «كينت وكسل ر �Ken
 »neth Wexlerمـن معهد ماساتشوسـتس
للتكنولوجيـا ( )MITببوسـطن ،وأعمـال
«حاجـي بـورر  ،»Hagit Borerمن جامعة
مـاري بلنـدن ،حـول نضـج التركيـب .فإذا
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كانـت نتائج أبحاثهـم صائبة ،فيمكننـا أن نخلص إلى أنه ال
أي انفصال في اكتسـاب اللُّغة.
يوجد بهـذا المعنى الخاصُّ ،
ّ
مسـتقل تماما ً عن
تفتـرض نظريتكـم أن التركيـب
ِّ
لملفـوظ ما)،
الصواتـة (خصائـص األصـوات المُ كوِّنة
ٍ
َّ
وكـذا عـن الداللـة .ما مدى صحـة هذه المُ سـلمة؟
 غالبـا ً مـا ُيسـاء فهم هذه المسـألة .هنالك أسـباب وجيهةبـأن ّ
تدعونـا لالعتقـاد ّ
كل لغة تسـتند إلى «إجـراء توليدي»
َ
َ
 ،Gج ،قـاد ٍر علـى إنتاج عـد ٍد ال ُمتنا ٍه من العبـارات المبنية
تراتبيـا ً و ْف َ
ـق تركيـب ُمعيَّـن .و ُتـ َؤ َّو ُل هـذه العبـارات عبر
واجهتيْـن :فهناك واجهة النظام الحسـي الحركي المسـؤول
عـن إخراجهـا ،ومن جهـ ٍة أخرى هنـاك النظـام المفاهيمي
للتفكيـر ،والتخطيـط ،والتأويـل ،باإلضافـة إلـى وظائـف
الصواتة،
إدراكيـة أخـرى .فالواجهـة األولى تدخـل ضمـن ِّ
فيمـا تدخـل الثانية ضمن الداللـة .ويكمن التحـدِّي إذن في
معرفـة ما إذا كانـت خصائص الواجهتيْن ِّ
تؤثر في اشـتغال
 ،Gج .والفرضية األبسـط واألكثر بداهـة هـي أن ذلك غيـر
صحيح .
تع َّرضـت مقاربتكـم هـذه لالنتقاد بسـبب طابعها
الصـوري التجريـدي المفرط ،مـا رأيكم فـي ذلك؟
 ّكل مقاربـة للُّغة تكـون تجريدية ،أو صورية ،وذلك بمج َّرد
أن تسـعى إلى أن تصف بدقة كيفية اشـتغال اللُّغة .فالجانب
الصـوري مفيـد في مجـال علوم الطبيعـة ،ألنـه ُيعين على
َح ّل المشـاكل أو تصنيفها ،أو على اسـتخالص االستنتاجات،
كمـا أنـه يتطلَّـب اإلجابـة عـن ّ
كل األسـئلة ،بمـا فيهـا تلك
التـي ال نملـك لهـا جواباً ،مثلمـا يحدث عندمـا نكتب برامج
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معلوماتيـة .إن معرفـة ما إذا كان من الواجب أن نباشـر هذا
الجانـب الصـوري أم ال إنمـا تتو َّقـف على أحكامكـم وعلى
جواب شـامل عن هذا
حدسـكم في مجـال البحـث .ال يوجد
ٌ
السؤال.
ذكرتـم قبـل قليـل المعلوميـات .بالنسـبة لكم ،ما
الفـرق بين اللُّغـات الصوريـة واللُّغـات الطبيعية؟
 لقد اشـتغلت باللُّغـات الصورية ،والتي يوجـد فيها بعضأوجـه التشـابه مع اللُّغـات الطبيعية ،ولكنها مـع ذلكّ ،
تظل
مختلفـة باألسـاس ،ألنهـا عبـارة عن اكتشـافات ،وليسـت
معطيـاتٍ بيولوجية محددة.
َّ
تتوقـف علـى آلية وراثيـة مماثلة
كتبتـم أن «اللُّغـة
لتلـك التـي تحـ ِّدد جهازنا البصـري ،أو تلك التـي تح ِّدد
نظـام دورتنـا الدمويـة» .إلى أي حَ ـ ٍّد يمكـن أن نطوِّر
هـذه التماثالت؟
 يمكننـا أيضـا ً أن نتسـاءل عـن حـدود تطويـر التماثالتبيـن جهازنـا البصري ونظـام دورتنـا الدمويـة .يوجد في
الحالتيْـن معـا ُمك ِّو ٌن وراثي ،ولكنـه ذو طبيعة مختلفة .وقد
يكـون األمـر صحيحا ً بالنسـبة للُّغة ،التي تشـمل عـددا ً من
الخصائـص ال ُمحـدَّدة تميِّزها عن الجهـاز البصري أو نظام
الـدورة الدمويـة ،ولكنها تتض َّمن ُمك ِّونـا ً وراثياً .وإن لم تك ْن
َّ
يتمكن
تتض َّمن هـذا ال ُمك ِّون ،فسـتكون معجز ًة حقيقيـة أن
الطفـل الصغيـر مـن أن يختـار في بيئتـه المعطيـات التي
تنـدرج ضمن لغتـه ،ث ّم أن يكتسـب مجموع النظـام ،بينما
صغار األنواع األخرى (الشـمبانزيات ،الطيـور) ،والخاضعة
للمعطيات نفسـها عاجزة عن إنجاز هـذه ال ُمه ّمة ،ناهيك عن

المهـام األخرى .وهنـا تبرز ،بطبيعة الحـال ،خالفات عندما
نتصدَّى للمشـاكل المثيرة لالهتمـام ح ّقاً :ما هو هذا العنصر
الوراثـي؟ وكيـف يتفاعـل مع العناصـر الوراثيـة األخرى؟
وبشـك ٍل أعم مـع المبـادئ البيولوجية الكبـرى ،وذلك خالل
فتـرات نمو اللُّغـة وتط ُّورها؟ لهـذا تبقى االختالفات بشـأن
هذه األسـئلة مشروعة.
ِّ
يؤكـد تيار اللّسـانيّات الوظيفية الـذي يمثله «كلود
ً
ُّ
هاجـج  »Claude Hagègeمثلا بفرنسـا ،أن اللغـة قد
ُخلِقـت فـي المقـام األول للتواصل .ما رأيكـم في ذلك؟
 طبعاً ،يمكن للُّغة أن ُتسـتخدَم في التواصل شـأنها شـأناإلشـارات أو طريقة اللباس .غير أنه من الناحية اإلحصائية-
وهـذا هو ال ُمه ّمُ -تسـتخدَم اللُّغة ،فـي األغلب ،للتفكير ضمن
إطـار حوارنا الداخلـي .وإذا ما أخذنا مفهـوم التواصل على
محمـل الجد ،فالبد من التسـليم بأن جزءا ً صغيـرا ً فقط مما
يتـم إخراجه ُيسـتخدَم واقعيـا ً في التواصـل .ودون الدخول
فـي التفاصيـل ،أعتقد أن هنـاك حججا ً جـادّة لدعم الطرح
ص َّم َم ٌ
ـة» للتفكيـر ،وأن إخراجهـا عند
القائـل بـأن اللُّغـة « ُم َ
ِّ
والمؤكد أن هـذا هو ما نتو َّقعه
التفكيـر ليس ّإل أمـرا ً ثانوياً.
علـى المسـتوى التطـ ُّوري ،كما اقتـرح ذلك عد ٌد مـن علماء
األحيـاء البارزين ،ومن بينهم «فرانسـوا جاكـوب François
 ،»Jacobتمثيالً ال حصراً.
هل تمثل اللغة باراديغما لدراسـة القدرات اإلدراكية
اإلنسانية؟
ً
مثلا عند عالم
 اُسـ ُتخدِمت اللُّغـة كمصـدر إلهـام ،وذلكالبيولوجيـا العصبية البريطانـي «ديفيد مار »David Marr
فـي أبحاثه حول الرؤية ،أو عند الفيلسـوف األميركي «جون
رولـز  »John Rawlsفـي نظريتـه عـن العدالـة .أ ّمـا عالم
النفس «شارل غاليسـتيل  ،»Charles Gallistelمن جامعة
كاليفورنيا ،فقد اسـتوحى أيضا ً من بعض األبحاث اللّسـانيّة
ليخلـص إلى وجـود «غرائـز للتعلُّم» على وجـ ٍه خاص .غير
أننـي ال أظـن بأن هنـاك كيفية ِّ
تمكننـا من القيـاس الدقيق
تحدثه اللّسـانيّات.
للتأثيـر الذي ْ
خلال السـتينيات مـن القـرن الماضـي ،كنتـم قد
أبديتم شـكوكا ً متزايدة بخصوص إمكانية إنجاز برامج
للترجمـة اآلليـة .ما رأيكـم اآلن في ذلك؟
 َّأتذكـر جـداال ً دار بينـي وبيـن صديقي «يوهوشـويا بار-
هيليـل  ،»Yehoshua Bar-Hillelالـذي كان باألحـرى
ً
متفائلا بخصوص التطبيقات الممكنة للّسـانيّات ولألبحاث
المنطقيـة التـي كان يضطلع بها في معهد ماساتشوسـتس
للتكنولوجيـا ( .)MITومـن وجهـة نظـري ،كنـت أعتقد أن

أفضـل طريقـة للوصول إلـى النتائج هي أن ألجـأ إلى القوة
المفرطـة ،أي إلـى نظـام يسـتند إلـى سلسـلة متوالية من
المحـاوالت واألخطـاء التـي من شـأنها أن تنشـئ ترابطات
ترجمة .وهـذا ما حدث
فـي قاعدة كبيرة مـن النصـوص ال ُم َ
ً
فعلا .وأعتقـد أن بار  -هيليل كان قد وافقنـي الرأي .وليس
هـذا باألمـر المسـتغرب .فـإذا ما نظرنـا إلى تاريـخ العلوم
والتكنولوجيـات ،أو إلـى تاريخ الطب ،فسـنالحظ أن العلوم
لـم تكـ ْن لتصل فـي الحقيقة إلـى نتائـج عمليـة ّإل بعد أن
ّ
أشـك في أننا نفهم
قطعـت مراحـل متقدِّمة جدّا ً من التط ُّور.
اللُّغـة بمـا فيـه الكفاية ،وكـذا العمليـات اإلدراكيـة األخرى
لكـي نسـتفيد منها فـي التطبيقـات العمليـة ال ُمه ّمـة ،مثل
الترجمـات اآللية ذات الجـودة العالية.
* فـي تقديركم الخاص ،ما أبرز التطوُّرات المُ سـتج َدة
في اللّسـانيّات خالل العقود األخيرة؟
انصب
 لقـد أ ُ ْحـ ِر َز تقـ ّد ٌم كبير في جميـع المجاالت .وقـدّ
اهتمامي باألسـاس على مواصلة مشروع طويل األمد ،شرعت
فيـه منذ خمسـين سـنة ،ويسـتهدف إظهـار أن الفرضيات
ال ُمع َّقـدة حـول األُسـس الوراثية للُّغـة؛ أي «النحـو ُ
الكلّي»،
بسـط إذا اسـتندنا إلى مبادئ أعـ ّم ،وبخاصة تلك
يمكن أن ُت َّ
ال ُمس�تنِدة إلى «الكف�اءة الحاس�وبية  l’efficacité com� -
 .»putationnelleمـا نفهمـه جيّـدا ً اليـوم بشـك ٍل منطقي
ُكنّـا بالـكاد نسـتطيع التعبير عنه فـي الماضـي .أعتقد أنه
بإمكاننـا أن َنبْ ُس َ
ـط األمل في توضيح أن جوهر السـيرورات
التوليديـة للُّغة يسـتند إلى «تصميـم أمثل».
التخصصـات التـي ُتعَـ ّد اللّسـانيّات أقـرب إليها
* مـا
ُّ
ً
حا ليا ؟
ّ
 يغطـي حقـل اللسـانيّات العديـد مـن المجـاالت .ويبقىالقاسـم المشـترك بيـن جميع هـذه المجاالت هو اسـتنادها
ضمنياً ،علـى األ َ ّ
قل ،إلـى فرضيـات حول القـدرات اللُّغو ّيـة
الداخليـة لل ُمتكلِّمين ،وهذا ما نطلق عليـه أحيانا ً اللُّغة-د (la
 .)langue-Iوتستند هذه «اللُّغة-د» إلى البيولوجيا البشر ّية،
تخصصـات
ولكنهـا تسـتدعي بالضـرورة االسـتفادة مـن
ُّ
خاصـة الرياضيـات والمعلوميات .أضـف إلى ذلك
أخـرى،
ّ
ً
ُّ
س -تقريبـا -جميع مناحـي الحياة،
أن اسـتخدام اللغـة ي َم ّ
ممـا يجعـل لِلِّسـانيّات ،بالمعنى الواسـع ،تشـ ُّعبات أوسـع
نطاقـا ً بكثيـر ،تمتـد آثارها إلى جميـع العلوم.
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مقال

بنسالم حميش

في التحرير الذاتي

فـي سـياق اهتمامي المديد بأعمـال ابن خلدون ،صـرت و َّقافا ً
عنـد مجمـل أفـكاره العميقة الشـيِّقة ،ومن ضمنها هـذا الثبت
الصائـبّ :
«إن المغلوب ُمولع أبدا ً باالقتداء بالغالب في شـعاره
وز ّيـه ونحلتـه وسـائر أحوالـه وعوائده .والسـبب فـي ذلك أن
النفـس أبـدا ً تعتقد الكمـال في َم ْن غلبهـا وانقـادت إليه []...
لمـا ُتغالـط بـه مـن أن انقيادهـا ليس لغلـب طبيعـي ،وإنما
هـو لكمـال الغالب» .فالبـد إذن من تبديد هـذه ال ُمغالطة حتى
وينجلي سـبيل
تبـدو الغلبـة في عـراء مسـبِّباتها الملموسـة
َ
مقاومتهـا وتحييدها.
َّ
َ
ّ
إن إدوارد سـعيد في ُمؤلفه القيِّم «الثقافة واإلمبريالية» يعرض
ً
مـا ُيسـ ِّميه القـراءة الطباقيـة ال ُمهت َّمـة وظيفيـا باسـتنطاق
النصـوص وسـبر أغـوار خلفياتهـا وخفاياهـا بقصـد إدراك
واسـتعادة ما تعمل على تسـريبه وتقنيعه في إواليات السيطرة
ُّ
والتحكـم .هـذا وإنها تعطي للصنـف الروائي مكانـا ً ُمه َّما ً في
برهنتهـا ،فيظهر أن «األوطان هي نفسـها عبارة عن سـرديات.
وكمثـا ٍل واحـد علـى ما تكشـفه تلكـم القـراءة ،كمـا تح َّققتُ
منـه ،هـو ال ُمتعلِّـق بالكاتب ألبير كامـو ،الذي أعلـن في غمرة
الحرب الفرنسـية-الجزائرية ،أنه ُي ْؤثِـر أ ُ َّمه على جبهة التحرير
وسـجل بصريح العبـارةّ :
«إن فرنسـيي الجزائر هم
الوطنـي،
َّ
َّ
أيضـاً ،وبالمعنـى القـوي ،سـكان أصليون .ويلـزم أن نضيف
أن الجزائـر عربيّ ً
ـة خالصـة ال يمكنها أن ترقى إلى االسـتقالل
االقتصـادي الذي بدونه ال يكون االسـتقالل السياسـي سـوى
َوهْـم» [كذا!].
128

السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

علاوة علـى ذلـك كلّه يريـد فاعلـو ذلـك العنـف الهيمني من
ُمتل ِّقيـه أن ينسـوا معاناتهـم الممضـة تمامـاً ،كمـا هو مطلب
برنـارد لويـس .ومن مظاهـر الهيجمونيـا المقنّعـة المخاتلة،
أيضـاً ،أذكـر -على سـبيل المثـال فقـط : -النمـو الالمتكافئ
واختلال عالقات القوى وعبـاراتِ التبادل اقتصاديـا ً وتجارياً،
كمـا بيـن الهو ّيـات والثقافـات واللُّغـات؛ ازدواجيـة المواقف
والمعاييـر التـي ترفعهـا البلـدان القو ّية ،سـرا ً أو جهـراً ،إلى
ُسـدَّة السياسـة ال ُمتَّبعة أمـام قضايا ومعضلات مجمل بلدان
الجنـوب ،وعلى رأسـها القضيـة الفلسـطينية ...ومـن الحري
بالتسـجيل أن أميـن معلـوف فـي كتابـه الهو ّيـات القاتلة قد
تمثِّـل البعد التراجيـدي لهذه المظاهر ،وغيرها كثير ،فتسـاءل
فـي لحظـة صحو نيـرة« :كيـف ال ينشـأ لدينـا شـعو ٌر بأننا
نعيش فـي عالم يتملَّكه اآلخرون ونخضـع لقواعده الممالة من
طـرف هؤالء ،عالم حيث ال نكـون ّإل كاأليتام والغرباء والدخالء
والمنبوذيـن؟» .ولَ ّ
عـل مـا يغني عن الخوض فـي ضرب األمثلة
هـو خطـاب نجيب محفـوظ إلـى األكاديمية السـويدية ولجنة
نوبـل بمناسـبة فـوزه بهـذه الجائـزة سـنة 1988؛ فم ّما جاء
فيـه« :سـادتي ...أخبرني منـدوب جريدة أجنبية فـي القاهرة
بأنـه فـي لحظة إعالن اسـمي مقرونـا ً بالجائزة سـاد الصمت
وتسـاءل الكثيـرون ع َّمـن أكون ،فاسـمحوا لـي أن أُقـدِّم لكم
نفسـي بالموضوعيـة التي تتيحهـا الطبيعة البشـر ّية» ،إلخ.
ومـن تبعـات ذلـك الوضـع السـلبية مغاربيـاً ،أن فئـات مـن
ال ُمث َّقفيـن طبَّعـوا االتباعيـة ،وبها حتـى الثمالة سـكِروا .وهم

إجمـاال ً مـن ُ
الكتَّـاب الفرنكوفـون الذيـن يركبـون الكتابـة مـن سـيادتنا ،وسـعينا بالتالـي إلـى انتحـال ثقافـة الغير
المسـتقيمة الطيِّعـة فرنسـياً ،والقذفيـة التشـهيرية وطنيـا ً باالقتباسـات والتق ُّمصات .وحتـى لو اعتبرنا هذا الصنف من
(بوقـف ثيماتهم على الفسـاد والمخـدرات والبغـاء والتط ُّرف الوجـود ممكناً ،أفال يبقى سـريانه رهينا ً بعالمات االصطناع
يحـق لل ُم ِّ
ّ
فكـر عبـد اللـه العـروي ،مـن باب والكوميديـا الحزينة ،ويكـون ممثِّلوه مكتفيـن بحياة النقب
ـاب
الدينـي)؛ ُكتَّ ٌ
الصنافـة الموضوعيـة (تيبولوجيا أو طاكسـينوميا) ،أن يدرج فـي مقـدرات اآلخـر ،محرومين مـن حقوقهم فـي إعمال أو
أدبهـم ضمن األدب الفرنسـي ،ولـو أن أصحابه ُولِدُوا ونشـأوا تطويـر نوابضهـم الذاتيـة والعقليـة ،ف ُيمسـي مثلهم كمثل
في بلـدان المغـرب ،مثلهم كمثل األدبـاء الفرنسـيين ال ُمل َّقبين المدجنيـن  Mudejaresأيـام افتقاد األندلس؟!
اإلنسـوي
باسـم «األرجـل السـود» ،كناية عـن والدتهم في هـذه البلدان .بعيـدا ً عن الجلد الذاتـي والمديح الذاتيُ ،يعلِّم الفكر
ّ
وأولئـك ُ
الكتَّـاب ،وحتـى جموع مـن ال ُمث َّقفيـن يظلّون غير للبلـدان ال ُمهيْ َمـن عليهـا أن هنـاك مجـاال ً للوعـي واليقظـة،
عارفيـن بمـا نبَّـه إليـه مـن بـاب المعانـاة والتجربـة والي والكتسـاب إرادة الوجـود ال ُمقـا ِوم المبـدع ،كمـا يعلِّمها أيضا ً
أن مغلوبيتهـا مـن طـرف عالقـات القوى
بوعي
مصـر (محمـد علـي) ،وعبَّـر عنـه
ٍ
القائمـة ال تحـول دون أن ُتعبِّـر عن وجهة
مريـ ٍر مكلوم في مراسلاته مع قنصليات
أجنبيـة معنيّـة تأثرتُ لها أيمـا ُّ
نظرهـا وسـردها واإلدالء بروايتهـا لنشـأة
تأثر؛ وفي
«إن العنف
إحداهـا ،بعـد أن َّ
ال ُعقد والمعضالت ،وال دون ح ّقها في إعادة
ذكـر بسـعيه التمديني
االستعماري ال
تقويمهـا البنيـوي وتح ُّررهـا الفكري .ذلك
والتحديثـي ،وحرصه علـى رعاية مصالح
يريد إخضاع هؤالء
ّ
ألن الهيْ َمنـة الجائـرة إذ يمكنها االسـتمرار
األوروبييـن ،قال بالحرف« :إني لسـت من
المستع َبدين
البشر ُ
فـي اإلفسـاد واسـتغالل بلـدان الجنـوب
دينهـم ،ولكني إنسـان مثلهـم ،ويلزم أن
فحسب ،وإنما يحاول
وتسـخيرها ،فإنـه ليـس لها مـا يكفي من
أُعا َمـل إنسـانياً» .وقـال بهذا وسـواه بعد
أيضًا تجريدهم من
أن َّ
األيـدي ومـن الوقـت والديمومـة الحتـواء
نظمـت ضـده إنجلتـرا مـع حلفائهـا
لن
إنه
إنسانيتهم.
ً
الشـعوب وخنـق إرادتهـا ال ُم ِّ
تعطشـة إلى
حملة عسـكرية لكبح جموحه
األوروبييـن
أجل
من
ًا
د
جه
خر
يد
َّ
االنعتـاق والحياة.
اإلصالحـي ومنعـه مـن ترقية مصـر إلى
أن يقضي على
ً
طمـوح حقيقي إلـى بلوغ
وفعلا ،هنـاك
مصـاف بالد ناميـة حديثة وقـوة إقليمية
ٌ
َّ
ل
يح
وأن
تقاليدهم،
ً
َ
طـور الرشـد وسـيادة هـذه البلـدان على
وازنـة .وكان تدخـل تلـك القـوى ُمتذ ِّرعا
ّ
لغتهم،
ل
مح
لغتنا
َ
طمـوح ُيعبِّر
قدرهـا وامتلاك مقدراتهـا،
بنزوع الوالي إلى االسـتقالل واالسـتقواء
ٌ
يهدم
أن
أجل
ومن
ُ
عنـه َحملتـه اليـوم سـاعين إلـى إنجـازه
تجاهها وتجاه البـاب العالي التركي اآلخذ
ثقافتهم دون أن
فـي أميـركا الالتينية وآسـيا وجنوب البحر
في التصـدُّع واإلذعان لهيمنـة األوروبيين
يعطيهم ثقافتنا،
المتوسـطي وإفريقيـا السـمراء ،كأنمـا
وحمايتهـم .فاضطـر محمـد علـي إلـى
لالسـتجابة للفيلسـوف األلمانـي إيمانويل
التراجع عن مشـاريعه تلـك وقبول تح ُّول
وبالتالي فإننا
كانـط -أحـد كبار فالسـفة األنـوار -الذي
حكمـه علـى مصر وحدهـا إلـى خديوية
نرهقهم تعبًا»
أجـاب عن سـؤال «مـا األنوار؟» مسـجالً:
وراثيـة ...فكيـف ال ينتهي ومعه شـرائح
(جان بول سارتر)
«إنهـا خـروج اإلنسـان من قصـوره ،وهو
واسـعة من العرب إلى االقتناع بأن الغرب
أي العجز
ال يريد منهم أن يتشـبهوا بـه ويقتدوا ،بل
نفسـه المسـؤول عنه؛ قصـورهّ ،
عن تسـخير عقله من دون قيـادة الغير ،إذ
فقـط بعبـارة محمـد علـي «أن يخضعوا
إن سـبب ذلـك ليـس في نقـص العقل ،بـل في انعـدام القرار
لـه ويطيعوه»؟!
في المحصلة ،إن الغلبة الهيجيمونية بترسـانتها العسكرية -والجرأة السـتخدامه من دون تلك القيادة .فلتك ْن لك الشـجاعة
االقتصاديـة والرمزيـة ال يمكنهـا أن تعمـل وتسـتديم ّإل فـي فعل ذلـك  :!Sapere Audeهذا هو شـعار األنـوار» ،وهو
وأوطـان كثيـرة .إنهـا تخلق في الـذي ألزمت به نفسـي مـا اسـتطعت .وقبل كانـط ،كان البن
بإخصـاع وإضعـاف دو ٍل
ٍ
عالمنـا الحديـث ظاهـرة التبعية السـالبة ال ُمتعـدِّدة الصيغ رشـد وابن خلدون أن عبَّرا عن هذه الفكرة نفسـها تحت مقولة
البشـري» ،ليس بصيغة األمر ،بـل بالرصد ،كما
واألشـكال؛ ظاهرة هي منبع اسـتعباد وتبخيـس الذوات ،أو «وحـدة العقل
ّ
تدهـور المرجعيـة الذاتية كما ُيسـ ِّميها الفيلسـوف األلماني سـيأتي مـن بعد فـي ُمفتتَـح خطاب فـي المنهج للفيلسـوف
ـوي هو الشـيء األحسن
الس ّ
فريدريـك نيتشـه ( .)selbslosigkeitوهكـذا ،فالتبعية إذن الفرنسـي روني ديكارت« :العقل َّ
ً
قسـمة بيـن الناس».
هـي كالمديونية ،كلمـا راكمناها ُإل ورهنَّا ح ّر ّيتنا وانسـلخنا
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معارض

مدينة الفرح ( 2018 -سلمان المالك)▲

مؤخـرًا ،جاليـري المرخيـة (المطافـئ  -مقـر َ
َّ
الف َّنانيـن) بالدوحة ،موسـمه ال ّثقافي التشـكيلي – 2018
افتتـح
َّ
َ
متدة ما بين  2أكتوبر/تشـرين األول
الم َّ
 2019بمعـرض للفنـان القطـري سـلمان المالـك ،وذلـك فـي الفتـرة ُ
ً
َّ
َ
إلـى غايـة  23نوفمبر/تشـرين الثانـي  .2018المعـرض يُ ِّ
نقلـة نوعية طال انتظارها فـي تجربة الفنان.
شـكل

في معرضه «اتجاه»

ً
هل َّ
نقلة نوعية؟
حقق سلمان المالك

محسن العتيقي
«اتجـاه» ..عنـوان معـرض دال علـى
تفاصيله ،فعبر أكثر من سـبيل ،يمكن
الوصـول إلـى عوالـم لوحـات جمعت
بيـن العـودة إلـى محتـرف ال َفنَّـان
وتثبيـت مـا يمكـن اعتبـاره مؤشـرآ
130

على اكتمال مرحلة تشـكيلية سـابقة،
وبيـن انطالقة أخرى ،يعتبرهـا ال َفنَّان
ً
«مرحلـة ُمه َّمة في حياته التشـكيلية».
تجربة جديـدة إذن حملـت عنوانا ً داال ً
علـى االنتقـال ومواصلـة البحث داخل
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العالقـات اللّونية الممكنـة والمفترضة
في آن.
وباإلمـكان معاينـة هـذا االتجـاه فـي
صراحته التشكيلية عبر عملين بارزين
فـي واجهـة المعـرض ،همـا« :مدينة

الفـرح» و«رجـل فـي فضـا ٍء أبيض»،
األولـى عبارة عن موزاييك فسيفسـائي
ُمكـ َّون مـن  21قطعة ُت ِّ
شـكل ملتحمة
قياس  210/90سـم ،والثانية بقياس
أكبـر  200/175سـم .عملان إذن،
حـدَّد بهمـا ال َفنَّـان ،مالمـح التحـ ُّول
أسـلوب آخـر ُي ِّ
شـكل مـا يصفه
نحـو
ٍ
بـ«االتجـاه القـادم ،والنقلـة النوعيـة
فـي تنـاول المـادة التشـكيلية تقنيـا ً
وموضوعيا ً».
للحديـث عن هـذا المنعطـف الجزئي،
الـذي سـلكه سـلمان المالـك ،البـأس
مـن التذكير بـأن مرجعيته األساسـية
تعـود إلـى تخلِّيـه ،منـذ الثمانينيات،
عن االنطباعيـة والوصفـات التكوينية
التقليديـة ،ليتبنَّـى ،بقـرا ٍر ال رجعـة
فيـه ،التعبيريـة مذهبـا ً فنِّيَّا ً في رسـم
ما يشـعر بـه ،ال ما يـراه .وعليه ،فلكي

نفهـم التجربـة التـي أمامنا ،ومـن َث َّم
اإلجابـة عن السـؤال :هل التـزم ال َفنَّان
بالمضمـون التراثـي دائمـاً؟ علينـا
قـراءة جديده في ضوء تطـ ُّور لوحته،
وتحديـد درجات االتصـال واالنفصال
عن المضامين الفطريـة بحكم انتمائه
ومكان نشـأته .فالذي بذاكرته مخزون
المـوروث الشـعبي ،وصـور أحيـاء
الدوحـة القديمة ،وأصـوات الغ َّواصين
علـى اللؤلـؤ ،سـيترك الحنيـن إلـى
الماضـي واسـتعادته علـى طريقـة
لوحتـه ال ُمسـتوحاة من مدينـة الخور
السـاحلية «الصياد والبحـر» ،ليتطلَّع
إلـى المسـتقبل عبـر تأ ُّمـل واقعـه
عاصر ،وهكذا سيرسم في انطالقته
ال ُم ِ
مجموعـة «التقاليد إلى متـى؟» ،وكان
مجدا ً لمشـاركة المرأة في تنمية
فيها ُم ِ
المجتمـع ،وفي الوقت الذي كان يتطلعَّ

تمسـكا ً
فيـه إلى هـذا الـدور ،نجده ُم ِّ
بمفردات الهو ّيـة والتفاصيل الزخرفية
المحيّة ،وسـيطول حـال اللوحة عنده
ِّّ
ً
علـى هـذا المنـوال ،متراوحـا ،مـن
جهـة ،بين تدويـن المفـردات المحلّيّة
(ثيـاب ،أنسـجة مزركشـة ،زخـرف)
الدالـة علـى الهو ّيـة الثقافيّـة ،تذكرنا
بلوحته «اسـترخاء» ،ومن جه ٍة أخرى،
النأي بالمـكان إلى المنطقـة الهالمية
لفضـاء سـرد القصص ،حيـث ال نجد
سـلطة ُمطلَقـة للمكان بقـدر األولوية
التي يعطيها لشـحنات عاطفية تحيلنا
تأويليـا ً علـى :الحلم ،الواقـع ،الغياب،
اللقـاء ،االنتظـار ،االكتظـاظ ،األمـل،
التردُّد ،والقلق ال َفنِّي… وهي الشحنات
ال ُمتد ِّفقـة فـي محتـرف ال َفنَّـان ،إلى
يومنـا ،برؤيـة جديـدة وحـرارة لونية
صريحـة ،بـدأت معالمهمـا تظهر منذ
معرضه الشـخصي «تحـ ُّوالت اللون...
وانتبـاه الكائـن» عـام  ،2004الـذي
حمـل بـوادر التحـ ُّول إلـى مرحلـة
مفصليـة أبطالهـا عناصـر هالميـة،
بلا مالمح ،لكنهـا ،في الوقت نفسـه،
والتجسـد والميل إلى
طاغيـة الحضور
ُّ
الصراحـة والتعبيـر العاطفـي ،وهـي
المقاصـد ال َفنّيّـة التـي سـتنضج في
ذروة مرحلتـه ال َفنّيّـة ال ُمتألِّقـة ضمن
معرضـه الحديث «اتجـاه» .2018
سـياق تط ُّور المراحل التشـكيلية عند
سـلمان المالـك ،لـه مبـ ِّررات فكريـة
ومواقـف حاسـمة أيضـاً ،تجعلنـا،
إذا أمكـن للمقارنـة أن تثبـت فـرادة
التجربـة التـي أمامنـا ،نطرح سـؤاال ً
آخـر :سـلمان المالك ومعـه جيله من
ال َفنَّانيـن القطرييـن؛ هـل وقفـوا على
أرضية فنّيّة مشـتركة؟ تجدر اإلشـارة
هنا ،إلى أن سـلمان المالك ال يتردَّد في
االعتـراف بكونـه يقف بيـن؛ التط ُّرف
في الحداثـة ،وبين الواقعيـة المفرطة
أحس
السـاذجة .وهو يصـ ِّرح قائالً :ال ّ
حاليـا ً أني ملـزم بالقفز إلـى األمام أو
التراجـع .أشـعر أني ال أملـك ُمق ِّومات
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رجل في فضاء أبيض ▲ 2017 -

القفـز ،وهـذه أعمالي تعبِّر ع َّما أشـعر
بـه .فكأنه بذلك ال يرغب في مسـتقبل
يفصلـه عـن الماضي ،حتـى وإن كان
هـذا األخيـر ماضيـا ً ُمعبَّر عنـه بهو ّية
اللـون والعاطفـة ال بالمـادة وطرائـق
تشـكيلها أو تركيبها الجريء وال ُمساير
132

لألنماط ال َفنّيّة ال ُمتم ِّردة باسـم مقوالت
الحداثة ال َفنّيّـة ومذهبها الرائج ..فعلى
عكـس هـذا المنحـى ينطلـق سـلمان
المالـك مقتفيـا ً مسـلك قلبـه ال عقله،
سـاعيا ً إلـى مـا وراء قنـاع المظاهـر
من منطلـق قناعته بالخديعـة الكبرى
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التـي يقترحهـا الشـكل الخارجـي
الزاهـي .وفـي هذا السـياق تسـتبطن
لوحات معرض «اتجـاه» موقفه ال َفنّ ّي
ً
ممسـكة
من مقـوالت الحداثـة ال َفنّيّة،
بالعصـا من الوسـط؛ فسـلمان المالك
يقتطـع مشـاهد مـن الحيـاة اليومية

«اتجاه» معرض جديد
حمل عنوانًا دا ًال على
االنتقال ومواصلة
البحث داخل العالقات
ال ّلونية الممكنة
والمفترضة في آن.
وباإلمكان معاينة هذا
االتجاه في صراحته
التشكيلية عبر عملين
بارزين في واجهة
المعرض ،هما« :مدينة
الفرح» و«رجل في
فضاءٍ أبيض»
سلمان المالك ▲

ويلقـي بهـا على سـطح اللوحـة وفق
ثنائيات متضـادة خاضعة لنظام لوني
تناغمـي ،بما يجعل معدَّالت االنسـجام
والمجاورة والطبقـات قريبة من إنتاج
حالة شـعرية غنائية ذاتيـة وانطباعية
قابلـة لالسـتيعاب ،منهـا إلـى الوقوع
فـي منزلق اإلبهام ،أو علـى أ َ ّ
قل تقدير،
لـزوم اإلفـراط فـي التأويـل وتفكيـك
العناصـر وبنائهـا من جديـد .ووضع
مجهـد مـن هـذا القبيـل هو أبعـد ما
يـدور فـي ذهـن ال ُمتل ِّقي وهـو بصدد
معاينة لوحـات من معـرض «اتجاه»،
وتحديداً( :النسـاء حائرات ،ثالث بنات،
نسـاء فـي حديقة ،لقـاء ،ليلـة الحنة،
معاريس ،كحل أسـود وسيدة تراقب)،
لكن وبدرجـاتٍ متفاوتة ،لوحات أخرى
ضمـن المعـرض نفسـه ،ال تكفـي
ُّ
للتمكن من
القـراءة االنطباعية وحدهـا

خاص ًة مـع القصدية
ولـوج عوالمهـا،
ّ
التـي يوليهـا سـلمان المالـك ل ُمه َّمـة
تناغـم األلـوان األصلية ،وثبـات الخط
الزمنـي ،وخفـوت الضـوء فـي خلـق
أجـواء مناسـبة للتأ ُّمل وإطالـة النظر
باعتبارهما المفتاح السـحري لمحاورة
بنصيـب معقول من
اللوحـة والظفـر
ٍ
الحالـة العاطفيـة المقترحـة فـي
تعـدُّد مسـبِّباتها وأوضاعهـا الواقعية
والحلميـة ،علـى شـاكلة لوحـات مـن
المعـرض نفسـه( :مشـوار ،انتظـار،
تسـاؤل ،هو والمكعب ،هو والكرسـي،
زحمـة ،القفـز فـي الهـواء ،عالقـة،
حوار).
ِّ
لكن ،سـواء فـي حالة التلقـي العفوي
االنطباعي ،أو الذهنـي التأويلي ،هناك
رؤية شـعرية حالمة يتشبَّث ال َفنَّان بها
بقناعـة راسـخة تدعم القـول بأن قوة

ال َفـ ّن ال تزال في عواطفنا وأحاسيسـنا
وليـس فيما ِّ
نفكـر فيه كـ َر ّد فع ٍل على
مـا يحـدث .فهـذه الغنائية الشـعرية
ً
صراحة وبوحـاً ،هدفها،
الملتزم بهـا،
كمـا يص ِّرح سـلمان المالـك( :محاولة
صنـع لوحـة تنتمي لـي ،تكـون جزءا ً
مـن عاطفتـي ،فأنـا أعيش وأسـتمتع
بالتجربـة ال َفنّيّـة ،وأرسـم ال َفـ ّن ألجل
ال َف ّن…) .
وإذ تبـدو المتعـة الجماليـة هـي
األهـم واألسـمى ،فـإن السـعي إلـى
عمـل مجـ َّرد من أي موضـوع مزعج،
مريـح كاألريكـة فـي لوحتـه (ذات
الـرداء األبيـض)ُ ،يثيـر سـؤال حدود
الوظيفة والرسـالة ال َفنّيّـة؛ فبابتعاده
الجلي عن التسـجيل الخشن والشرس
للجانـب المظلـم ،من خـراب وأزمات
ّ
بـكل
إنسـانية فـي البلاد العربيّـة،
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أهوالها وفظائعها ،ال يعني أن القسـوة
اإلنسـانية ال تنطبع فـي لوحاته .ففي
«مدينـة الفـرح» تتـداول األلـوان في
تحـ ٍّد مضطـرب وصالبة لونيـة تدفع
بالعناصـر قدمـا ً إلى خـارج اللوحة،
حيث ّ
وتتوحد
كل قطعة تعانق أخرى،
َّ
بهـا مـن األعلـى إلـى األسـفل ،ومن
الخلـف إلـى األمـام بدرجـاتٍ تح ِّقق
التناغـم المنشـود ،لفكـرة المدينـة
المأمولـة ،وليسـت المرسـومة .إنهـا
مدينـة األمـل بلغـت البسـاطة فيهـا
أ َ ْو َجها ،بسـاطة الفرح نفسـه ،واألمل
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بالفـرح يـوازي الفـرح ذاته.
بهـذا تفاجـئ «مدينة الفـرح» الواقع
العربـي البائـس بمقتـرح الحلـم
ّ
واألمل ،بلوحة فسيفسـائية يتسـاوى
فيهـا الفـرح مـع الحـزن ،الخيبة مع
الخفـي ،الواقع
الرجـاء ،الظاهر مـع
ّ
مـع الخيـال ،بـل واألشـكال ،بدورها
تعمـل علـى إمـداد هـذه الثنائيـات
الضدِّيـة بتوفيـر شـروط المحـاورة
والمجـاورة واالتحـاد ،إنـه التحـدِّي
الـذي يرفعه سـلمان المالـك في وجه
ألوانـه ُمجـ ِّردا ً إياهـا من أ ّيـة وظيفة

ثالث بنات ▲ 2017 -

مبا شرة .
«مدينـة الفـرح» عمـل يقع فـي صلب
تفكير سـلمان المالك ،يعكس انشغاله
بالمدينـة العربيّـة الحزينـة ،وبحالـة
االنتظـار واالرتبـاك السـرمدية .إنهـا
مدينـة يوتوبيـة ُمفت َرضـة ،مسـتعارة
ً
قطعـة قطعـة ،مدينـة
مـن أحالمـه
غيـر مكتملـة ( 21قطعـة مـن أصـل
بألـوان محلِّيّـة
 60قطعـة) ،شـيَّدها
ٍ
متقدة وناصعة ،وأقـام العالقات بينها
بانسـجام ،تار ًة ،وبمزاجية ُحـ ّرة تار ًة
أخـرى ،مسـتغرقا ً فـي تدبيـر التنافر
والمجهول واالشـتباكات بين اإلنسـان
ومكا نه .
بـ«مدينة الفرح» مدينة األمل واالنتظار
الجماعـي ،و«رجل فـي فضاء أبيض»،
منصة،
رجـل ما ُيلقي خطابا ً مـن على َّ
جـدَّد سـلمان المالـك انخراطـه فـي
عاصر ،اإلنسـان
صلـب قضايا ال َف ّن ال ُم ِ

والمـكان ،وتحـ ُّول سـيرورة العالئـق
ؤثـرة وال ُم ِّ
البنيويـة ال ُم ِّ
تأثـرة؛ التوتر،
َّ
الشـك ،االنتظار ،الغيـاب ،المواجهة…
موضوعـات خيطهـا الرابـط صراحـة
اللّون ،وشـاعرية التكوينات .لكن األمر
العفوي ،ففي
ال ُمتخيَّـل يفوق المشـهد
ّ
الوقـت الذي تنشـد فيه هـذه العناصر
البسـاطة ،فإنها تقع فـي تعقيد ُمؤ َّقت
يـو ِّرط المتل ِّقـي في لعبـة التخمينات،
فالدخـول في لوحـة موضوعها الحلم،
هـو دخـول فـي التفسـير والحيرة ال
محالـة ،وإن كانت بغايـة نبيلة تعكس
ميـل ال َفنَّـان إلى لوحة تحـاور الناظِ ر
ويحاورها.
مـن الواضح ،كما سـبقت اإلشـارة ،أن
تؤسسـان
«مدينـة الفـرح» ،لوحتـان ِّ
التجاه آخر في مسـيرة سـلمان المالك
التشـكيلية ،مسلك يتسـتَّر على مالمح
الشخوص ،أو يسـتعيض عنها بأخرى

غائبـة ،في مقابل اسـتنطاق سـكونها
الروتينـي داخـل الفضـاء العـام أو
الحميمـي ،وهـي معادلـة تحيـل على
ذكر الذي ُي ِّ
فعـل التَّ ُّ
شـكل النواة األولى
لعمل ال َفنَّان( :أسـتدعي الشخوص من
الذاكـرة ،وهنـاك مشـاهد أشـعر أني
رأيتها من قبل) .لكن الذي يأسـر وردة
في سـجن ،ويحرسـها في لوحة« :هو
ثان
والمكعـب» يضعنـا فـي احتجـاز ٍ
هـو للمعنى وتوتراته ،وقد كان بإمكان
الزمن والذاكرة أن يسـتوليا على أحقية
القصيـدة بتصوير هـذا االعتقال ،لكن
سـلمان المالك يقترح تشـكيليا ً نتيجة
الشـعر نفسـه :الزمن والذاكرة فنَّانان
حقيقيان ،فهما يصوغـان الحقيقة بما
يريـده القلـب ..ولَ ّ
عل هذا هـو اتجاهه
القديـم والجديد..
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سينما

ـم العنـف الموجـود فـي أفالمـه (يتجـاوز بكثيـر
المتابِـع لسـينما تارنتينـو يصطـدم بصريّـا وشـعوريًّا مـن َك ِّ
ُ
بـدم بـارد ،الدمـاء الغزيـرة الواضحـة ،روح االنتقـام
الفـج
القتـل
أعمالـه).
فـي
سكورسـيزي
مارتـن
مـه
قد
مـا
َّ
ٍ
التـي تتغ َّلـب علـى كافـة المشـاعر األخـرى ...هـذا العنـف ال تبـ ِّرره ضـرورات سـردية داخـل أفلام تارنتينـو ،بـل
المشـاهِد .لمـاذا القتـل بهـذه الفجاجـة؟
هـو مقصـود فـي ذاتـه ،لهـذا دائمـا مـا يكـون مدعـاة إلثـارة تسـاؤل ُ
لمـاذا ّ
كل هـذه الدمـاء؟!

تقمصًا نيتشه..
تارنتينو ُم ِّ

الميول العدوانية في حدودها القصوى
بدر الدين مصطفى
«أتيــت مــن عالم العنــف ،إنه يســري
فــي دمــي ،كان والــدي كذلــك ،ووالده
مــن قبلــه ،كان ذلــك قــدري .مــن
هــو البــريء؟ هــل أنــت بــريء؟ إنــه
مجــ َّرد قتــلّ ،
كل الكائنــات تفعــل
ذلــك ،بشــك ٍل أو بآخــر» .الــكالم على
لســان الممثِّــل األميركــي ليونــاردو
دي كابريــو فــي الــدور ال ُمهــم الــذي
قــام بــه فــي فيلــم ال ُمخــرج األميركي
«كوانتيـ�ن تارنتينـ�و �Quentin Tar
« )1963( »antinoجانجــو الطليــق
 .)2012( »Django Unchainedهذه
الجملــة ربمــا تكــون المدخــل األه ـ ّم
لســينما هــذا ال ُمخــرج ،الــذي اختلف
المشــاهدون حــول قبــول أعمالــه بين
ـس لهــا بقــوة يراها نقلـ ً
ـة مه َّمة
متح ِّمـ ٍ
فــي تاريــخ فـ ّن الســينما ،وكار ٍه لهــا
بش ـدّة بدعــوى أنهــا ُت ِّ
حطــم قوالــب
الســرد التقليديــة وبهــا مــن لمحــات
الجنــون والعبثيــة مــا ال يخفــى علــى
أحــد .هــذا االســتقبال الــذي يتــراوح
بين القبــول والرفض كان ُمــد َركا ً منذ
البدايــة لــدى تارنتينــو ،ففــي أثنــاء
تســلُّمه لجائــزة الســعفة الذهبيــة عن
فيلمــه العجيــب «خيــال رخيــص -
 )1994( »Pulp Fictionقــال إنــه لم
136

يتو َّقــع حصولــه علــى الجائــزة نظرا ً
لهــذا االنقســام الــذي أحدثــه الفيلــم
بيــن جمهــور الســينما ون َّقادهــا.
التحضر!
ُّ
خلف قناع
إنسـان العصـر الحديـث ومـا بعـده،
يمـل وال ّ
ذلك اإلنسـان الذي ال ّ
يكل عن
ُّ
تحضره فـي كافة السـياقات،
إظهـار
ُّ
التحضـر يوجد
لكـن خلـف قناع هـذا
ذلـك القاتـل بشـك ٍل أو بآخـر؛ توجـد
تلـك القـوى الهمجيـة التـي حدَّثنـا
عنهـا نيتشـه ،والتـي صـ َّرح بهـا من
قبلـه الفيلسـوف اإلنجليـزي تومـاس
هوبـز فـي عبارتـه الخالدة «اإلنسـان
ذئـب ألخيـه اإلنسـان» .وتبـدو هـذه
الفكـرة قريبـة مـن عالـم تارنتينو أو
أحـد ُمح ِّفزات عالم العنـف والالمنطق
لديـه .فـي فيلـم «أوغـاد مجهولـون
)2009( »Inglourious Basterds
يضـع تارنتينـو ال ُمشـاهِد فـي تجربة
نفسـيه ال يقـدر علي صناعتها سـواه،
حيـث ُتقتَـل فـي أول الفيلـم ،إبـان
فتـرة الحـرب العالمية الثانية ،أسـرة
يهوديـة فقيـرة بطريقة بشـعة ،وفي
الوقـت ذاتـه يشـعر ال ُمشـاهِد بمتعة
تصـل َحـ ّد االنتشـاء مـن أداء الممثِّل
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العبقري «كريس�توف فالت�ز �Chris
 ،»topher Waltzمتعـة تجعـل المرء
يتقبَّل بسالسـة مشـهد القتل المرعب،
هـذا الشـعور المزدوج سـببه الرئيس
وجـود ِّ
مؤثـر شـعوري آخـر بجـوار
يجسـده المشهد.
الحدث الرئيس الذي
ِّ
أفلام تارنتينـو بهـا هـذا التالعـب
النفسـي بيـن الفكرة ونقيضهـا .وبها
التصـ ُّور القائـل إن اإلنسـان لديـه
ذلـك االسـتعداد الفطري فـي طبيعته
لإلجرام والعنف ،فقط باسـم الحضارة
يخفـي كميـة العنـف التـي بداخلـه.
والتاريـخ الغربي ملـيء بالوقائع التي
تثبـت مثل هـذا االدعـاء ،ويكفي قراءة
تاريـخ أوروبـا وأميـركا فـي القرنين
التاسـع عشـر والعشـرين ،لمعرفـة
الوجـه اآلخر لهـا الـذي يتخ َّفى خلف
قنـاع العلـم والعقالنية .ومـا االنقالب
الـذي حـدث فـي النمـوذج المعرفـي
الغربـي مـن الحداثة إلى مـا بعدها ّإل
لهذا التناقـض بين الشـعارات الب َّراقة
التـي ترفـع رايـة العلـم والعقالنيـة
والقيم اإلنسـانية الرفيعـة وبين الواقع
الدمـوي العنيـف الـذي خلَّـف وراءه
مالييـن الضحايا.
العنـف إذن في أفالم تارنتينو يكشـف

فسـاد الطبيعة اإلنسـانية عبـر ميولها
الدمويـة .وعـاد ًة مـا يأتي هـذا العنف
بدافـع االنتقـام ومـن أجلـه .والحـال
أن معظـم أفلام تارنتينـو وقودهـا
االنتقـام .لكن االنتقـام ال يأخذ صورة
واحدة ،بل عِـدّة صور؛ صورة إجرامية
واضحـة كما فـي «كالب المسـتودع -
 ،)1992( »Reservior Dogsصورة
شـخصية بحتة كمـا في «اقتـل بيل -
 ،)2003( »Kill Billصورة سياسـية
كمـا فـي فيلمـي «جانجـو الطليـق»
و«أوغاد مجهولون» ،وصورة اجتماعية
كما في «جاكي براون »Jacki Brown
( .)1997وبرغم وجود مالمح مشتركة
في بعض شـخصيات أفالمـه ،ووجود
اختالفـات فـي بعضهـا اآلخـرّ ،إل أن
تارنتينـو بـرع بالفعـل فـي أن يجعل
االنتقـام تيمة حاضرة ومح ِّركا ً رئيسـا ً
لشـخصياته وكأنهـا جـزء رئيـس من
طبيعة التكوين اإلنسـاني.
احتفالية االنتقام!
أراد تارنتينـو ،بعد فتـرة تو ُّقف دامت
عِـدّة سـنوات ،أن يجعـل لالنتقـام
الخاصة فعـاد بفيلمه «اقتل
احتفاليته
ّ

بيـل» بجزأيه االثنين .الفيلـم احتفالية
باالنتقـام ،شـخصياته عبارة عـن
منتقمين لحدث سابق ،وأثناء انتقامهم
يتولَّـد انتقـام جديد مـن داخلهم .يبدأ
الفيلـم ببطلـة العمـل التـي تريـد أن
تنتقم بقتل أمـام ابنتها وتنظر للطفلة
الصغيـرة وتقـول لها إنها سـتنتظرها
حيـن تأتـي لتنتقـم منها مثلمـا فعلت
هـي مـع أمها .عندهـا يبـدأ الفيلم في
سـرد حكايـة األشـخاص الذيـن تريد
البطلة االنتقام منهـم ،وكيف بدأت ّ
كل
الخاصة
شـخصية منهم دائرة االنتقام
ّ
بها .
الفيلـم ،الـذي يحتفـي باالنتقـام،
يسـتدعي فـي صورتـه ومحتـواه
المجتمـع اليابانـي بتقاليده الراسـخة
وتاريخه الثري؛ تاريـخ ال َف ّن الياباني،
أجواء السـاموراي ،األزياء ،األسـاطير،
الطعام ...وكعادة تارنتينو في استدعاء
ص ِّممت بعض
تاريخ ال َف ّن فـي أفالمه؛ ُ
المشـاهد ال ُمع َّقـدة بطريقـة أفلام
جسـد الفيلم
التحريـك اليابانية ،كذلك َّ
ً
معارك السـاموراي العنيفة جـدّا ذات
الحـركات بالغة السـرعة.

روح
مع مـا
ِّ
يجسـده «اقتل بيل» مـن ٍ
انتقامية تكشـف الميول العدوانية في
الطبيعة اإلنسـانية فـي حدّها األقصى،
يجسـد الفيلم حالة عجيبـة من العبثية
ِّ
تجعـل ال ُمشـاهِد يتقبَّـل هـذا العنـف
كنوع من االسـتعراض
ويتعامـل معه
ٍ
خاصـة أن تارنتينـو يعمـد
الطريـفّ ،
بطريقـة سـاحرة غيـر مرئية لكسـر
اإليهـام فـي الفيلـم ،فهـو يغلِّـف
فيلمـه ،منـذ البدايـة وحتـى النهايـة،
بتلـك الـروح التـي تجعـل المشـاهد
بنـوع مـن الخِ ّفة
يتعامـل مـع الفيلم
ٍ
أو عدم الجدية في اسـتقباله ل َمشـاهِد
الحركة والقتل المفرطة ،ولَ ّ
عل اإلفراط
الكبيـر في العنف والقتـل ينقل الفيلم
مـن المسـتوى الواقعي إلى المسـتوى
الخيالي ،ويجعل من الصعوبة التعامل
معـه وفـق منطـق األحـداث الطبيعية
وقوانينهـاّ .
كل شـيء يقدِّمـه تارنتينو
بنـوع مـن العبثيـة التـي ال تخضـع
ٍ
لقانـون .طريقـة التصويـر وزوايـاه،
االنتقـال من مشـهد منطقي جـدّا ً إلى
َمشـاهِد قتل عبثية ،ث ّم مشـهد رسـوم
متح ِّركـة يابانـي ومنه إلى موسـيقى
يابانية مجنونـة مصحوبـة برقصـات
عبثيـة وأقـدام حافيـةّ ،
كل شـيء في
الفيلـم غيـر ُمتَّـزن ويفتقـد للمعيـار
وهـذا ينقلنـا خاصيـة أخرى تشـترك
فيها أفالم تارنتينو مع فلسـفة نيتشه.
ففـي القـرن التاسـع عشـر ،سـادت
النزعـات الماديـة بقـوة وصاحب ذلك
غيـاب التفكيـر الميتافيزيقي .كان من
نتائـج ذلـك سـيادة النزعـة النسـبية
الالمعياريـة في كافـة المجاالت ،حيث
لـم يعد هنـاك مركـز يمكن االسـتناد
إليـه أو االحتـكام لمعاييـره ،بـل ث ّمة
فوضـى معيارية إن جـاز التعبير وقد
َّ
أكد نيتشـه ،على هذه النتيجة بسقوط
العالـم في فضـاء العدميـة .والعدمية
مصطلح يصف غيـاب المعنى والقيمة
عـن حيـاة األفراد…
فيلم تارنتينـو «خيال رخيص Pulp -
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جسـد لمشاهديه
ُ )1994( »Fictionي ِّ
هـذه المعانـي بوضـوح .فهـو عبارة
قسـمة إلى حكايا
عن سـردية طويلة ُم َّ
وسـرديات قصيـرة أُعيـد ترتيبهـا
فـي فيلـم عصابـات ،ال وجـود فيـه
لشـرطي واحـد! .شـريط سـينمائي
مـن الشـخصيات الغريبـة" ففي حين
يقرر ق َّرر لصان غير ُمتم ِّرسـين القيام
بعمليـة سـرقة داخـل مطعـم ،يخرج
تارنتينـو ال ُمشـاهِد خـارج الدائرة في
قصـة موت
مشـه ٍد بديـع يحكـي فيه ّ
فيجـا (جـون ترافولتا) التـي ال تعتبر
ضمـن أحداث الفيلم أساسـاً ،وليسـت
في زمـن حدوثـه! لكنها لمحـة عبثية
شـديدة الـ َّذكاء ،تتماشـى مـع العبثية
ّ
كل األبطـال
المحيطـة بقصـص
واألحـداث غيـر المنطقيـة التي تحدث
لهـم .التالعـب األشـهر لتارنتينـو في
هـذا الفيلم هـو الحقيبة التـي يفتحها
ّ
كل أبطـال الفيلـم تقريبـاً ،ال يـرى
ال ُمشـاهِد مـا بداخل الحقيبـة ،ولكنهم
فسـر
ينبهرون بما هو داخلها .البعض َّ
ما بداخـل الحقيبـة تفسـيرات دينية،
فسـرها تفسـيرات
والبعـض اآلخـر َّ
موسـيقية ،وآخرون تفسيرات تقليدية.
يتناول الفيلم تح ُّوالت شخصيتين هما؛
جولـز (صمويـل جاكسـون) وبوتش
(بـروس ويلـس) .فـي مطلـع الفيلم،
يعـود فينسـنت (جـون ترافولتـا) من
مـكان إقامتـه فـي أمسـتردام ،ويدور
بينـه وبيـن جولـز حديث حول اسـم
البيـغ مـاك والكوارتـر باونـدر (أنواع
مـن البرجـر) فـي أوروبـا ،و«فونزي
 »Fonzieمـن مسلسـل «هابـي دايـز
 ،»Happy Daysوأرنولد من مسلسـل
«جرين آكرز  ،»Green Acres -وفرقة
موسـيقى البـوب «فلوك أوف سـيجلز
  ،»Flock of Seagullsوكايـن مـنفيلـم «كونـغ فـو ،»Kung Fu -إلـخ.
هـذه اإلحاالت السـخيفة تبـدو للوهلة
األولـى نوعا ً من الحكـي الثقافي الناقد
أو ال ُمؤيِّـد لتلك الرموز .لكـن الحقيقة
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أن هنـاك بعد أعمق من ذلـك ،فالفكرة
َّ
تتلخـص فـي الطريقـة التـي
هنـا
ترتبـط بها هذه الشـخصيات بحياتنا؛
أيقونات ورموز ال َف ّن الشعبي والبرامج
التليفزيونيـة الذيـن حلُّـوا فـي زماننا
ّ
محـل الديـن ،والذين يو ِّفـرون المعنى
وتحديـد قيمـة األمور مـن حولنا.
نقـاط اإلحالـة هـذه هي مـا نفهم من
خاللها أنفسنا واآلخرين ،نحن فارغون
وفانـون مثلهم بالضبـط .أ ْيقنَ ُ
ـة ال َف ّن
الشـعبي هـذه تتجلَّى أكثر مـا تتجلَّى
حينمـا يـزور فينسـنت وميـا (أومـا
ثورمان) جـاك رابيت سـيم (مطعم)،
حيـث يتق َّمص المضيف شـخصية إيد
سـوليفن (مذيـع) ،والمغنـي يتق َّمص
شخصية ريكي نيلسـن (مغ ٍن شهير)،
والنادل يتق َّمص شـخصية بادي هولي
(مغـ ٍن) ،ومـن ضمن النـادالت مارلين
مونـرو (ممثِّلـة) ،وجايـن منسـفيلد
(ممثِّلـة) .رمـوز ال َفـ ّن الشـعبي هذه
تقف بشـك ٍل صارخ فـي مواجهة فقرة
مـن العهد القديم ،إيزاكيل ( 25:17في
الواقـع يبدو أن تارنتينـو هو من ألَّفها
بنفسه).
نوع من األسـاس ُيسـتندَ
إن غيـاب أي ٍ
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إليـه فـي األحـكام القيميـة ،واالفتقار
إلـى معنـى أكبر فـي حياتهـم ،يخلق
ّ
ظـل غياب
للسـلطة .في
لديهـم نهمـا ً ُّ
أي معيـار آخر ينظم حياتهم ،يسـقط
السـلطة ،حيـث
األفـراد فـي هرميـة ُّ
مارسـيلس واالس في أعلى الهرم ،وهم
فـي أدنـاه كأتبـاع .وتبدأ األشـياء في
اكتسـاب المعنى فـي حياتهـم حينما
يعلن واالس عن ذلـك .ما يريد إنجازه،
عليهـم القيـام به .وتكتسـب األشـياء
قيمتها بالنسـبة لهم مما يريده واالس،
وجهـا ً لتص ُّرفاتهم
ويصبـح بالتالـي ُم ِّ
فـي الحـال ،إلـى أن تكتمـل ال ُمه ّمـة
أسـلوب كان .وهـذا متمثِّل بذكاء
بـأي
ٍ
فـي الحقيبـة الغامضـة التـي يطلـب
مـن جولـز وفينسـنت إعادتهـا إلـى
مارسـيلس .هـي غامضة ألننـا ال نرى
فعليـا ً ما فيها على اإلطالق ،كما سـبق
وأشـرنا ،غيـر أننـا نـرى ردود أفعال
أشـخاص حيالها بوصفها غرضا ً بالغ
القيمـة واأله ِّمية .يبزغ السـؤال دائماً:
مـاذا يوجـد فـي الحقيبـة الجلديـة؟
ومـع ذلـك ،فهـذا السـؤال خدعـة.
اإلجابـة فـي الحقيقة :ال يهـم .وعندما
ُسـئل تارنتينـو عن محتـوى الحقيبة،

فـي حـوا ٍر معـه ،ر َّد قائالً :مـا بداخل
الحقيبـة هـو مـا تخيَّلـه ال ُمشـاهِد.
فمـا ُيوجـد فـي الحقيبـة الجلديـة لن
ُي ِّ
شـكل أي اختلافّ .
كل مـا يهـم هو
أن مارسـيلس يريدهـا ،وبالتالـي لهذا
الغـرض أه ِّمية .لو كان لدى فينسـنت
وجولـز قاعـدة للقيمـة والمعنـى في
حياتهمـا ،لـكان بوسـعهما تحديـد ما
إذا كانـت الحقيبـة الجلديـة ذات قيمة
نهائية ،وألمكنهما تحديد ما إذا كان ّ
كل
ما بذاله في سـبيل اسـترجاعها مبرراً.
ّ
ظـل غيـاب كهـذا ،فـإن الحقيبة
فـي
الجلديـة تصبح قيمـة نهائية في ذاتها
ولذاتهـا ،تحديدا ً ألن مارسـيلس يقول
ذلـك ،وعليـه فـإن أي سـلوك بغرض
حيازتهـا يصبـح مبررا ً (بمـا فيه ،كما
هـو واضـح ،القتل).
باإلضافـة إلى أ ْيقنَة رموز ال َف ّن الشـعبي
في الفيلم ،فـإن الخطاب ال ُمتعلِّق باللّغة
هنا مرتبط بتسـمية األشـياء .ماذا ُيدعَى
البيـج مـاك؟ ومـاذا ُيسـ َّمى الكوارتـر
باونـدر؟ (فينسـنت ال يعـرف فهـو لم
يذهـب إلى مطعم برجر كينـج) .حينما
ينـادي رينجـو (تيم روث) علـى النادلة
«جرسـون» ،تخبـره أن« :جرسـون»

بالفرنسـية تعني «فتى» .وأيضاً ،حينما
تشـير صديقة بوتش إلى وسـيلة تن ُّقله
علـى أنهـا «دراجة ناريـة» ،ويصر على
أن يصحح لها قائالً« :إنها ليسـت دراجة
نارية ،بـل تدعى المروحـة» (نوع آخر
من الدراجات الناريـة) .ومع ذلك -وهنا
يقع التباس -حينما تسـأله سائقة أجرة
لطيفـة عن معنى اسـمه ،يجيب بوتش:
«هـذه أميـركا؛ يـا عزيزتي؛ أسـماؤنا ال
تعني شيئاً» .والفكرة واضحة :إنه غياب
أي قاعـدة دائمة للقيمـة والمعنى ،لغتنا
لم تعد تشـير إلـى أي شـيء عداها .أن
ننعـت أي شـيء بالشـرير أو الخيِّـر ال
يعنـي أنه كذلـك على نحـ ٍو موضوعي،
بالنظر إلى غياب سـلطة عليـا أو معيار
للحكم على األفعال.
السـلطة غائـب
إن هـذا النـوع مـن ُّ
كلّيـا ً عـن حيـاة جولـز وفينسـنت.
وفـي غيابـه ،تغـدو الثقافة الشـعبية
مصـدرا ً للرمـوز ونقاطـا ً لإلحالة التي
يتواصـل من خاللها االثنـان ويفهمان
ً
نوع من
بعضهما بعضـا .إن نقص أي ٍ
السـلطة العليـا ُيص َّور فـي الفيلم من
خلال الغيـاب الصريح لوجـود رجال
الشـرطة .إنـه فيلـم عصابـات ،حيث
يقتل الناس باألعيرة النارية ،ويتعاطى
آخـرون المخدرات ،ويقـودون بتهور،
إلـخ ،ث ّمة حـوادث سـيارات ،ومع ذلك
شـرطي واحد.
ال يوجـد هنالـك
ٌ
إن ّ
كل شـيء فـي أفلام تارنتينـو ال
معنـى لـه في ذاتـه ،فمـا تفعلـه من
الممكـن جـدّا ً أن يؤدِّي إمـا إلى النجاة
أو الهالك ،وما تظنـه ضعيفا ً يمكن أن
يفاجئـك بقوته الكامنة فجأة ويصعقك
ّ
والحـق والحقيقـة كلّها
بهـا ،فالقـوة
أمـور نسـبية ،والواقـع بالمعنـى
الكالسـيكي ال وجود له ،بل لدينا واق ٌع
آخر نخلقـه نحن من خياالتنا وأوهامنا
ورغباتنـا ،والصدام الـذي ينتج ما هو
سـوى نتاج لرغبتنا فـي تطويع الواقع
لما نريده ونسـعى إلـى تحقيقه؛ المال
والسـلطة.
والجنس ُّ
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ـت قنـاة «آرت» وثائقيـا بعنـوان « »Demain, tous crétinsيضـم َمشـاهِد
فـي شـهر نوفمبر/تشـرين الثانـي  ،2017بَ َّث ْ
مـن فيلـم « »Idiocracyتُظهِـر مواطن ْيـن عادي ْيـن يسـتيقظان بعـد س ٍ
ـبات دام خمسـة قـرون ،الكتشـاف مجتمـع
طائـش مهـووس بالترفيـه واالسـتهالك ،والـذي فـي جميـع االحتمـاالت يـؤ ِّدي إلـى الخـراب .أيضـا فـي عـام ،2017
أنباء عن انخفاض في معدل ذكاء الفرنسيين ما بين عامي 1999
العديد من وسائل اإلعالم في فرنسا ،تتابع
ً
الح ُ
بلدان غربية أخرى .فهل سـيكون ذلك هو نهاية العالم بالنسـبة
ظ هذا االتجاه كذلك في
و .2009وسـوف يُ َ
ٍ
ـن ُهـم المذنبـون؟ هنـاك أيضـا:
لنـا؟ تراجـع قدراتنـا الفكريـة التـي سـتؤ ِّدي حتمـا مجتمعاتنـا إلـى نهايتهـا؟ تُـرى َم ْ
الم ِّ
بكـر للمخدرات ،العوامل الديموغرافية ،بـل حتى التقنيات الجديدة،
اضطرابـات الغـدد الصمـاء ،االسـتهالك ُ
على سـبيل المثال إذا نظرت من حولك ،فمن الرهان اآلمن أن يكون شـخص ما مشـغو ًال بهاتفه َّ
الذكي .هذا
ليـس رهانـا محفوفـا بالمخاطـر ،بـل هنـاك أكثـر مـن فرنسـي واحـد مـن اثنيـن لديه هاتـف ذكي ،وله عالقـة وثيقة
معـه ..هـل أصبحـت «اإلنترنـت» والهواتـف َّ
الذكية امتـدادًا ألدمغتنا؟

ّ
الكل انقلب رأسًا على عقب

دماغ محمول على «غوغل»
نحو
ٍ
رومينا رنالدي  -ترجمة :محمد االزعر -مريم قدار
مـا الذي غيَّرته شـبكة اإلنترنـت في حياتنـا؟ يعتقد بعض
الباحثيـن أن التأثيـرات الرئيسـية لهذه التقنيـة هي إعاقة
جهودنـا فـي الذاكـرة ،فـي الواقـع ،عندمـا تكـون جميع
المعلومـات التـي قـد تحتاجهـا في المتنـاول .مـا الفائدة
التي قد تثير اهتمامه؟ إذن اإلنترنت هو ما نسـمي بالذاكرة
االصطناعية :ذاكرة يتم فيها جمع المعلومات ،اسـترجاعها،
وتخزينهـا خـارج أنفسـنا .وبطبيعـة الحال ،فـإن تخزين
المعلومـات خـارج ذاكرتنـا «الطبيعيـة» ليس جديـدا ً في
َحـ ِّد ذاته :سـجالت ،كتـب أو بطاقـات ...أو حتى شـريكك
ِّ
يذكرك بشـيء مـا ،هي أشـكال مـن الذاكـرة االصطناعية
التـي ال تتوافـق مـع األمـس .ولكن السـهولة التـي ِّ
تمكننا
اآلن العثـور علـى المعلومـات ،فضالً عن مجمـوع المعرفة
المتاحـة مـع اإلنترنت ،هي الثـورات الحقيقيـة .قد يكون
ه�ذا ه�و الفرق في س�ن ة  ،2011ضمن مجلـة العِلم «�sci
 »enceقامت «بيتسـي سـپارو  ،»Betsy Sparrowأستاذة
علـم النفـس فـي جامعـة كولومبيا ،بدراسـة اهتمـت فيها
بالطريقـة التي نبحث بها ،ونخـ ِّزن المعلومات عندما تكون
في المتنـاول .في تجربتها هاته ،طلبت من الشـباب ترميز
 40معلومـة حقيقيـة (على سـبيل المثـال  :عيـن النعامة
أكبـر مـن عقلهـا) .أخبر العلمـاء نصـف المشـاركين أنه
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سـيتم االحتفـاظ بالمعلومـات علـى الكمبيوتـر ،وسـيتم
مسـح النصف اآلخر أيـا ً كان الترتيب ،يجـب عليهم جميعا ً
ُّ
تذكـر المعلومـات دون أن يكونـوا قادريـن علـى الوصول
إليها .تشـير النتائج إلى أن األشـخاص الذيـن يعتقدون أن
الكمبيوتـر سـيحتفظ بالمعلومـات أ َ ّ
قـل ف َّعاليـة بكثير في
تذكرهـا بأنفسـهم ...وبالتالـي فـإن طريقتنـا فـي ترميز
المعلومـات سـتتغيَّر جوهريـا ً بمجـ َّرد ظهـور شـك ٍل من
أشـكال الحرب «السـيبرانية».
وَهْ م المعرفة
للمزيـد مـن دعم هـذه الفكـرة ،ولمعرفـة مدى االعتمـاد على
اإلنترنـت عندمـا يتعلَّـق األمـر باإلجابة عن سـؤال« ،بتسـي
سـپارو »B. Sparrowوفريقهـا قامـوا بتجربـة طرحـوا فيها
أسـئلة حول الثقافـة العا ّمة على المشـاركين .كانت المواضيع
بسـيطة فـي البداية ،ث ّم بـدأت تتع َّقـد .بعـد ّ
كل مجموعة من
األسـئلة ،اقترحـوا مهمـة «سـتروپ  »Stroop -للمشـاركين.
يتكـ َّون هـذا االختبـار مـن تقديـم كلمـات مكتوبـة بألـوان
ُمتعـدِّدة ،ومطالبـة الشـخص بعـدم قـراءة الكلمـة ،بل قول
لـون الحبـر (وهو أمـر بديهي بالنسـبة ألدمغتنا) هـذا النوع
من البروتوكول يسـاعد في معرفة إلـى أي َح ٍّد محتوى الكلمة

يثيـر اهتمامنـا :كلّمـا كان مـن الصعب بالنسـبة لنا تسـمية
اللـون ،هـذا يعنـي أننا ننتبه أكثـر إلى محتـوى الكلمة .خالل
هـذه التجربـة التـي كانت على شـكل سـؤال ،كانـت الكلمات
ال ُمقدَّم�ة ه�ي عبارة ع�ن عالم�ات تجاري�ة( (�Nike، Camp
 )...bellأو أسـماء ذات صلـة بأجهـزة الكمبيوتـر (Google،
ُ ،)..Appleتبيِّـن النتائـج أن األسـئلة األكثـر صعوبة هي التي
تدفعنـا إلـى تحليل الكلمـات ذات الصلة باإلنترنـت ..ليس من
السـهل التو ُّقـف عـن التفكيـر فيها! هذا مـا ُيسـ َّمى باإلدمان
خصـص« :اإلفراغ المعرفي The -
المعرفي ،لديه أيضا ً اسـم ُم َّ
.»cognitive offloading
أخيـراً ،في دراسـة ُنشـرت سـنة  ،2015حيث قـام «ماثييو
 »Mathieuوزملاؤه في جامعة «ييل  »Yaleبطلب مجموعة
مـن األشـخاص تقييـم أنفسـهم حـول القـدرات المعرفية،
عـن طريـق ال َر ّد علـى تصريحات مثـل« :أنا جيّد فـي ُّ
تذكر
األشـياء» ،ت ّم تقديـم هذا التقييم بعـد مطالبتهم باإلجابة عن
أسـئلة ُمتعلِّقة بالثقافة العا ّمة مسـتعينين بغوغل ،أو بدونه.
ُتشـير البيانات التي ت ّم جمعها ،إلى أن األشـخاص المسموح
لهم اسـتخدام غوغل بشـك ٍل عام شـعروا بـذكاء أكثر ،حتى
عندما ،وبشـك ٍل مصطنع ،أعطى الباحثون ردود أفعال سلبية
لـكل ردودهم .بعد ّ
ّ
كل شـيء ،غوغـل ال ُيخطئ أبداً.

زومبي الهواتف الذَّكية
مخيـف ،أليـس كذلك؟ منـذ التسـعينيات ،دخلـت الهواتف
ال َّذكيـة معادلـة الغبـاء ،فـي المحتـوى ،ال ِّ
يؤثـر ذلـك أكثر
مـن اإلنترنـت علـى الكمبيوتر الكالسـيكي ،ولكـن إمكانية
الوصـول إليهـا ،من ناحيـ ٍة أخـرى ،سـتض ّر اهتمامنا.
علـى سـبيل المثال ،فـي عـام  ،2017أصـدر الباحثون في
مدرسـة التجارة (مس كومپس  )Mc Combsفي تكسـاس،
نتائج تشـير إلى أنـه كلّما أصبح الهاتـف ال َّذكي في متناول
اليـد (حتى وهو غير ُم َشـ َّغل) قل َّ َل من قدرتنـا على التركيز.
جـزء مـن مواردنـا س ُي َشـغِل بعدهـا الرغبـة الشـديدة في
تف ُّقـد هاتفنـا .وفقا ً لدراسـة ُنشِ ـرت سـنة  2011في مجلة
« ،»Personal Ubiquitous Computingحيث إن مط ّوري
التطبيقـات يحاولـون الترويج لسـلوك ما عـن طريق زيادة
عـدد اإلشـعارات (إغراء تف ُّقـد محتوى اإلشـعار يصبح غير
قابل للتحكم) :اسـتيالب في بعـض األحيان ،تصبح مهاجمة
صحية عا ّمة تقريباً ،وكالهما سيسـاهم
اإلشـعارات مشـكلة ّ
بشـك ٍل كبير في سـلوك عـدم االنتباه والنشـاط الزائد.
ف�ي عا م  ،2012أجرى باحثون مـن جامعة «فرجينيا �Vir
 »giniaفـي كولومبيـا دراسـة علـى أكثـر مـن  200طالب
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جامعـيُ ،حرمـوا علـى التوالـي مـن الهاتـف ال َّذكـي لمدّة
أسـبوع .خالل األسـبوع الثاني ،طلبوا منهـم إبقاء هواتفهم
فـي متناول اليد مع اإلشـعارات التي يتـم تفعيلها في جميع
الظـروف .فـي نهاية ّ
كل أسـبوع ،يملأ الطالب االسـتمارة
ال ُمسـتخدَمة في تقييم السـلوكيات ال ُمتعلِّقـة باالضطرابات
الناقصـة لالنتبـاه ..بيَّنـت نتائـج هـذه األبحـاث أن الطالب
الذيـن ال يعانون من مشـاكل عاد ًة ما تظهـر عليهم أعراض
( *)TDA/Hأكثـر بكثيـر عندمـا تنشـط اإلشـعارات علـى
هواتفهـم ال َّذكية.
غباء أم ذكاء مختلف؟
ِّ
َّ
يمكـن لإلنترنـت والهواتـف الذكيـة أن تمثـل وسـائط رائعة
لتفكيرنـا .علـى سـبيل المثـال ،عند األشـخاص األكبر سـنّاً،
قـد يؤدِّي إجـراء األبحـاث على اإلنترنـت إلى تنشـيط مناطق
الدمـاغ ال ُمتعلِّقة بالتفكيـر ال ُمع َّقد واتخاذ القـرارات ال ُمع َّقدة،
وهـو ٌ
أصل حقيقي ،ألنهم عرضـة لالنخفاض ،من جه ٍة أخرى،
نفسـر أنه في المجتمعات المتصلـة باإلنترنت مثلنا ،في
كيف ِّ
ً
َّ
الصيـن أو اليابـان مثال ،ال يزال معدَّل الـذكاء في زيادة بدون
ّ
شـك؟ فـي كثير مـن األحيان ،يمكن للمنشـور الـذي نقوم من
خالله بتحليل ظاهرة أن يسـتخلص اسـتنتاجات بالنسـبة لنا
«جاهـزة» ،بالتأكيد ّ
إن اإلنترنت يغيِّـر الطريقة التي نخ ِّزن بها
ونبحـث عـن المعلومات ،ويجعلنـا نبالغ في تقديـر معرفتنا،
يجعلنـا كذلـك أ َ ّ
قـل انتباهـا ً عندمـا ال يمكننا تص ُّفـح الهاتف
ال َّذكـي كمـا يحلـو لنا ،لكن هـل نحن ح َّقـا ً أغبياء؟
ال ننكـر أن ذكاءنـا يتكيَّـف مـع التغ ُّيـرات فـي المجتمـع.
لنكـ ْن منطقييـن إلـى أقصى الحـدود :هل ما زلنـا بحاجة-
فـي مجتمـع الغـد -إلـى االحتفـاظ بأي شـيء؟ هـل يجب
علينـا عدم تكييف األسـئلة التـي يطرحها العالـم العلمي أو
االختبـارات المعرفيـة فـي ضوء هـذه التغ ُّيـرات المجتمعية
العميقـة؟ وبطبيعـة الحـال ،فإن هـذه النظـرة ال ُمتعا ِرضة

بشـك ٍل جـذري لهـذه الظاهرة غيـر مرغوب فيهـا ،لكن لها
ميزة فتـح النقاش.
اإلعجابات واإليموجي
قـام بعـض العلمـاء بنقـض األبحـاث التـي تنتقـد تأثيـر
اإلنترنـت .علـى سـبيل المثـال ،نحـن نعلـم أن قدرتنا على
التركيـز ليسـت متواصلة ،وأنه من أجل الحفـاظ عليها .فإن
أخـذ اسـتراحة ّ
كل  15دقيقة قـد يكون مفيداً ،تسـاءل أحد
الباحثيـن في جامعة «ملبـورن  »Melbourneع َّما إذا كانت
شـبكة اإلنترنت ووسـائل التواصـل االجتماعي لمـ ّرة واحدة
ال تسـاعدنا .اختبـر مدى يقظـة مجموعة مـن موظفي أحد
المكاتـب مـن خلال مطالبتهم بأخـذ فترات راحـة قصيرة
بانتظام .خالل هذه االسـتراحات ،اضطر جزء من المجموعة
إلـى التطلُّـع علـى المعلومـات علـى اإلنترنـت ،اضطر آخر
تص ُّفـح الفيسـبوك ،وثالـث اضطر البقـاء قريبا ً مـن مكتبه
وعـدم القيـام بـأي شـيء .تشـير النتائـج إلـى أن جميـع
المجموعـات كانـت ف َّعالـة فـي عملهـا بالقدر نفسـه ،ومع
ذلـك ،فـي الجزء الثانـي من الدراسـة ،وهذه الم ّرة اسـتنادا ً
إلى دراسـة واسـعة النطـاق ،وجد الباحث أن فقط الشـباب
حوالي  30سـنة شـعروا أن تف ُّقد شـبكة اإلنترنت ووسـائل
التواصـل االجتماعي على فترات منتظمـة كان له أث ٌر إيجابي
علـى عملهم .مـن التفسـيرات ال ُمحت َملة هـو أن التكنولوجيا
يمكـن لهـا أن تجبر على إجـراء فترات راحـة ،للحفاظ على
االنتبـاه وكسـر الروتين م ّما يـؤدِّي إلى تج ُّنب مشـاعر مثل
اإلحبـاط أو الغضب .مـن خالل تفعيل العواطـف اإليجابية،
اإليموجـي تملك القدرة علـى زيادة اهتمامنا بشـك ٍل أفضل!
ويمكـن أن يتـم ّ
كل هـذا مباشـر ًة مـن محطة العمـل لدينا:
الممارسـة ،أليس كذلك؟
إن اإلنترنـت ليـس بالضـرورة للشـيطنة .أنا فخـور ،ممثِّل
الجيـل  ،Yتف َّقـدت علـى األ َ ّ
قـل رسـائل البريـد اإللكتروني
الخاصـة بـي عشـر مـ َّرات ،وطلبـت الشـاي عبـر اإلنترنت
ّ
منـذ بـدأت كتابة هـذا المقـال ،ومع ذلـك أتجرأ علـى األمل
فـي ّأل يكـون لديـك انطباعٌ بأنـك تم ّر بالدليـل النهائي
علـى االنحطـاط الفكـري .هناك شـي ٌء واحـد ُم َّ
ؤكد:
اإلنترنـت والهواتـف ال َّذكيـة تغيِّر حياتنـا ،طريقتنا
فـي التفكيـر ،األداء ،ور َّبمـا علـى المـدى الطويل،
تنظيـم أدمغتنـا .لكـن إذا أصبحنا «أغبيـاء» فهُم
بالتأكيـد ليسـوا المذنبين.
* TDA/H : Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية

المـــــــــرزام

وزارة الثقافة والريا�سة  -قطر
ا
إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
ق�سم الإ�سدارات الثقافية والن�سر

ال ن�سمـو�صــــــــم�سررزام
حية
ب�للهجة المحلية

ن�سو�ص م�سرحية
ب�للهجة المحلية

عبد الرحمن المن�عي

وزارة الثقافة والرياضة  -قطر
إدارة البحوث والدراسات الثقافية
قسم اإلصدارات الثقافية والنرش
2016م

ت�أليف
عبد الرحمن المن�عي
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تاريخ

ّ
سكة حديد بغداد

عندما حلم القيصر بالشرق األوسط
كان الطريق الملكي إلى الشرق ،بالنسبة أللمانيا ،يمرّ
عبر سكة حديد تعبر اإلمبراطورية العثمانية ،الحليف
المق َّرب ،لكن القوى األوروبية األخرى عملت ّ
كل ما في
ُ
وسعها لتعطيل هذا المشروع.

إميييل فورموسو
ترجمة :مروى بن مسعود
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أغسطس/آب  .1914في مكتبه ببغداد ،سمع هاينريش ميسنر للتو خبر إعالن ألمانيا الحرب ر ّدًا على
التعبئة العا ّمة الروسية .أثار البيان قلق كبير المهندسين األلمان ،ألنه سيع ِّرض مشروعه للخطر .منذ
َّ
مخططًا للمدينة لتنفيذ المرحلة األخيرة من مشروع عمالق ،وبناء خط
ما يقرب من ثالث سنوات ،رسم
هدد مشروعه
سكة حديد بطول  3200كيلومتر بين القسطنطينية وبغداد .لكن اندالع الحرب بات يُ ِّ
(«سكة حديد بغداد») ،الذي كان يعتبره مشروع العمر.

ُيعـ َرف هـذا القطـار باسـم «برليـن-
بغـداد» فـي الصحافـة الفرنسـية
والبريطانيـة التـي كانـت تـرى فيـه
توسـعية غير محـدودة لأللمان.
إرادة ُّ
في تلـك الفتـرة ظهرت روايـة وطنية
قصيـرة بعنـوان «إلـى غزو بغـداد»،
وعكسـت صدى هذا الخوف ،المشـوب
بجنـون العظمة .يشـرح فرانك هنري،
ال ُمؤلِّـف ،منـذ البدايـة أن نهايـة هـذا
الخـط الحديدي سـتقدِّم بلاد ما بين
النهريـن والخليـج طبقـا ً «للشـهوات
األلمانيـة» .في الواقـع ،في صيف عام
 ،1914وبعـد ِعدّة أحداث متتالية ،كان
المشـروع بعيدا ً عـن االكتمال ،رغم أن
ّ
كل العوامـل كانـت مواتية ،قبل سـتة
وعشـرين عاماً...
بـدأ ّ
كل شـيء في 18أكتوبر/تشـرين
األول  .1898فـي ذلـك اليـوم ،دخـل
«هوهنزولـرن» مينـاء القسـطنطينية.
وجـد اإلمبراطـور األلمانـي ويليـام
الثانـي الحشـود المبتهجـة فـي
انتظـاره ،ووصـل تحـت الهتافات إلى
قصر السـلطان العثماني عبـد الحميد
الثانـي .مثَّلـت تلـك الزيارة الرسـميّة
نقطـة تحـ ُّول حاسـمة فـي العالقات
بيـن البلدين .كان عبـد الحميد الثاني،
يـرى في تلك الزيارة دعمـا ً غير متو َّقع
ِّ
خاصة
سـيمكنه من اسـتعادة مكانته،
ّ
وأن وليـام الثانـي ال يزال مـن الزعماء
الكبار .ومن خالل دعمه لإلمبراطورية
العثمانيـة ،أنهى ويليام الثاني رسـميّا ً
السياسـة الحـذرة لمرشـده أوتو فون
بسـمارك ،مستشـار الرايـخ حتى عام

 ،1890والذي ُتو ِّفي قبل بضعة أشهر.
وفي مطلع القرن العشرين ،كان وليام
الثاني يحلـم بتحقيق مشـروع واحد:
بنـاء «سياسـة عالمية» أللمانيـا أو ما
ُيع َرف بــ « .Weltpolitikاستراتيجية
بسـمارك الحذرة للحفاظ على التوازن
الدبلوماسـي األوروبي لـم تعد تتوافق
مـع المكانـة الحقيقيـة أللمانيـا فـي
نهايـة القـرن التاسـع عشـر .لقـد
أصبحـت قـوة ديموغرافية وعسـكرية
واقتصاديـة وصناعيـة كبيـرة ،واآلن
تريـد التدارك واللحـاق إلفتكاك مكانة
تليق بعظمتهـا» ،كما ِّ
يوضـح ال ُمؤ ِّرخ
األلماني إيتيين فرانسـوا .وبعد أسبوع
قضـاه في القسـطنطينية ،بـدأ ويليام
الثانـي رحلته إلى األراضي ال ُمقدَّسـة،
أين بـدأ افتنانه بالشـرقِّ ،
مؤكدا دعمه
لإلسلام .وفـي  16نوفمبر/تشـرين
الثانـي ،عـاد القيصر إلـى برلين.

أضفـت زيـارة اإلمبراطـور األلمانـي
الرسـمي علـى التعـاون
الطابـع
ّ
األلماني-التركـي القائم منذ سـنوات.
منـذ عـام  ،1882اسـتفاد الجيـش
العثمانـي من التدريب العسـكري على
يد ضباط رفيعي المسـتوى في الرايخ
أرسـلوا إلى هناك .وقد ُكلِّف المهندس
األلماني ،أوغسـت مايسـنر ،في نهاية
القرن التاسـع عشـر ،ببناء خط السكة
الحديديـة الـذي كان يهـدف إلى ربط
دمشـق بالمدينة ،وصوال ً إلى ّ
مكة ،عبر
الحجاز .وبفضل هـذا الخط الحديدي،
ّ
يشـق قلب الصحـراء على امتداد
الذي
َّ
أكثـر مـن  1300كيلومتـر ،سـيتمكن
المسـلمون مـن زيـارة المدينتيـن
ال ُمقدَّسـتين فـي اإلسلام .حتـى ذلك
ّ
تظـل القوافل البرية الوسـيلة
الحيـن،
الوحيـدة الوصول إلـى هناك...
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بالنسبة للسلطان عبد الحميد الثاني،
القطار هو أيض ًا وسيلة للقمع
قـام عبد الحميـد الثاني بدعم مشـروع
سـكة حديـد آخـر أكثـر عمقـاً :إنشـاء
مفترق طرق يربط عاصمة إمبراطوريته،
القسـطنطينية ،ببغداد .واعتبره وسـيلة
لتدعيـم أُسـس إمبراطوريتـه وإرسـال
القـوات بسـرعة فـي حالـة العصيـان،
خاصـة وأنـه لـم يسـتوعب االنتفاضـة
ّ
القوميـة األرمنيـة األخيرة.
وفـي العـام  ،1898كان المشـروع ال
يـزال في طـور النقاشـات مـع ممثِّلي
القـوى األوروبيـة الرئيسـية ،الذيـن
يأملـون فـي الفـوز بالجائـزة الكبرى.
بـدأت اإلمبراطورية العثمانية ،التي كان
نجمهـا يتراجـع منـذ منتصـف القرن
التاسـع عشـر ،تثير جشـع هـذه األمم.
ّإل أن الزيـارة الرسـميّة لويليـام الثاني
سـوف ُتسـ ِّرع األمـور لصالـح ألمانيا.
يملـك البلدان ّ
كل شـيء يمكـن االتفاق
عليـه .منـذ بدايـة تسـعينيات القـرن
التاسـع عشـر ،أدى التقا ُرب بين فرنسا
وروسـيا ،القوتين المعاديتيـن تقليدياً،
إلـى عـزل اإلمبراطوريتين دبلوماسـياً.
ولذلـك ،جـاءت الشـراكة فـي الوقـت
المناسـب إلعـادة تأكيـد مكانتهما على

146

السـاحة الدوليـة ،وأتاحـت الفرصـة
لإلمبراطوريـة العثمانية للتح ُّرر من نير
الرقابـة المالية الفرنسـية ،التي أثقلتها
منـذ إفلاس الدولـة في عـام .1875
وعلاو ًة علـى ذلـك ،كان عبـد الحميـد
الثاني يخشـى بالخصـوص طموحات
بريطانيا العظمى وفرنسا اللتين كشفتا
حديثـا ً عـن سياسـاتهما االسـتعمارية
ينس
العدوانيـة في إفريقيا وآسـيا .ولم َ
السـلطان أيضا ً أنه قبل عشـر سنوات،
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وضعت بريطانيا العظمى السـلطة في
مصر تحت إدارتهـا .ولم يتجاهل أيضا ً
المطالـب الفرنسـية لسـورية ولبنـان.
لكـن ألمانيـا ،التـي أُزيحت منـذ فترة
طويلـة من هذا السـباق االسـتعماري،
تبـدو أ َ ّ
قل ضـراو ًة من األمـم األخرى.
تـ ّم التوقيـع علـى اتفـاق مبدئـي بين
الدولتيـن فـي  23ديسـمبر/كانون
تحصلـت ألمانيـا بموجبه
األول .1899
َّ
علـى امتيـاز السـكك الحديديـة لمـدّة

ثمـان سـنوات ،شـريطة أن تتك َّفـل
بكامـل المشـروع .لكـن التعويضـات
فـي المقابـل كانـت ثقيلـة :اسـتغالل
المناجـم ،والمحاجـر والحراجـة علـى
مسـافة  20كلـم علـى ّ
كل جانـب مـن
والحـق في االحتفـاظ ّ
ّ
بكل
المسـارين،
االكتشـافات األثر ّية التي تستخرج على
طـول الطريق .ولـم يب َق سـوى البحث
عـن تمويـل للمشـروع ،فالسـلطات
األلمانيـة والعثمانيـة ال يمكنهـا القيام
بذلـك بمفردها .كانـت الدوائـر المالية
األوروبيـة حـذرة ،فالمشـروع يبـدو
محفوفـا ً بالمخاطر للغايـة .لذلك ،فإن
البحـث عـن رأسـمال دولـي سـ ُي ِّ
ؤخر
انطلاق األشـغال لمـدّة ثالث سـنوات.
التوصـل إلـى َح ٍّ
ـل ُيرضي
وأخيـرا ً تـ ّم
ُّ
جميـع األطـراف فـي  5مـارس/آذار
 :1903تأسـيس شـركة «سـكة حديـد
بغـداد» بعـد ترتيبـات ماليـة مضنية،
 ٪ 40مـن رأس المـال مـن دويتشـه
بنـك و ٪ 30من البنك العثماني ...وذلك
تحت إشـراف فرنسي .وقد عكست هذه
الترتيبـات اإلرادة الفرنسـية لمراقبـة
المشـروع ،ضمن هواجس مشتركة مع
البريطانيين« .الفرنسيون والبريطانيون
ينظـرون إلـى اإلمبراطوريـة العثمانية

ُك ِّلف المهندس األلماني،
أوغست مايسنر ،في نهاية
القرن التاسع عشر ،ببناء
خط السكة الحديدية
الذي كان يهدف إلى
ربط دمشق بالمدينة،
وصو ًال إلى ّ
مكة ،عبر
الحجاز .وبفضل هذا الخط
ّ
يشق قلب
الحديدي ،الذي
الصحراء على امتداد
أكثر من  1300كيلومتر،
َّ
سيتمكن المسلمون
من زيارة المدينتين
المق َّدستين في اإلسالم
ُ

كمحافظـة تابعـة لهـم .لـذا قـ َّرروا
التحـ ُّرك بعد تدخل ألمانيا في الشـؤون
العثمانيـة كمالكيـن ال يريـدون أن تتم
إزاحتهـم»ِّ ،
يوضـح إتيان فرنسـوا.
وفـي عـام  ،1903انتهـت التحضيرات
للمشـروع ،تحـت إشـراف هاينريـش
ميسنرُ .ي َع ّد مشروع («خط سكة حديد
بغـداد») دعامـة للصناعـة األلمانيـة:
يتـم تصنيع القضبـان من ِقبَل شـركة
 ،Kruppوالقاطرات بواسطة  Borsigأو
شحن ّ
كل
 Hanomagأو . Henschelو ُي َ
ذلـك في القـوارب إلى القسـطنطينية،
ثـ ّم ُينقـل إلـى الموقـع ،حيـث يعمـل
ال ُع َّمـال يدويـا ً فـي انتظـار آالت حفر
األرض التي ال تصـل ّإل في وقتٍ الحق.
وتـ ّم االنتهاء مـن بناء الجـزء األول في
عـام واحـد ،وكان يمتـد علـى مسـافة
ٍ
 200كيلومتـر ،فـي قلـب األناضـول،
ومـدن قونية (التـي ت ّم ربطهـا بالفعل
بالقسـطنطينية) وبولغورلو.
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وبالتوسـع خـارج تلـك المـدن بـدأت
ُّ
المشـاكل  -ضمـن سلسـلة طويلـة من
العراقيـل  ...فلمواصلـة الحفـر فـي
سـهل أضنـة ،جنـوب شـرق األناضول،
ّ
يشـق الطريق جبـال توروس،
يجـب أن
لكـن التمويـل اللازم لهـذا المعبـر
يجعـل األشـغال تتو َّقـف ل ِعدّة سـنوات،
ثـ ّم اُسـتؤنف العمـل فـي عـام ،1906
لكنـه ّ
تعطـل مجـددا ً بسـبب الخالفـات
واالعتـراض علـى أن يكـون ال ُع َّمـال من
األتـراك ،والمالحظـون مـن األرمـن أو
اليونـان .وبعـد عاميـن ،حدثـت نكسـة
أخـرى :اندلعت ثـورة الشـباب األتراك،
أعقبتها إقالة عبد الحميد الثاني وتسـليم
العـرش ألخيـه محمـد الخامـس في 27
أبريل/نيسان  .1909أعاقت االضطرابات
السياسـية مـ ّر ًة أخـرى تقدُّم األشـغال.
وباسـتئناف العمـل مجـدّدا ً في صيف
عـام  ،1910تـ ّم االنتهـاء مـن بضعـة
أجـزاء فقط بيـن قونية وسـهل أضنة.
ولربـط هذه األجـزاء ال ُمتف ِّرقة ،كان البد
مـن االسـتعانة بعبقريـة المهندسـين
األلمـان  -ولكن أيضا ً بجهـود  16ألف
عامـل! الذيـن انتهوا عشـية الحرب من
حفـر أربعيـن نفقا ً فـي الجبـال وبناء
الجسـور فـوق الوديـان ،ومعظمهـا ال
يـزال فـي طور االسـتخدام إلـى اليوم،
مثـل جسـر جيـاوردري (المعـروف
ِـب على
أيضا ً باسـم جسـر فـاردا)ُ .كت َ
المشـروع أن يتقدَّم بأي ثم ٍن كان ،بين
ردم الفراغـات العميقـة وإبعـاد أطنان
مـن الصخور الناجمة عـن االنفجارات،
الالزمـة لحفـر األنفـاق .لكـن ذلـك لم
يكـ ْن الخطـر الوحيـد الـذي يواجـه
ال ُع َّمـال .فعلى بعـد آالف الكيلومترات،
يسـبِّب تقدُّمهـم الحثيـث قلقـا ً متزايدا ً
فـي العواصـم األوروبية...
يجـب القول إنـه بعيدا ً عن بغـداد ،كان
التنافس على أشـدّه فـي القارة العجوز.
التو ُّترات ِّ
تعكر صفـو العالقات الدولية،
ومشـهد التحالفـات الكبيـرة أصبح اآلن
قائمـا ً بشـك ٍل رسـمي .وفـي مواجهـة
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الكتلـة األلمانيـة والنمسـاوية المجرية
واإليطاليـةَّ ،
شـكلت فرنسـا وبريطانيـا
وروسـيا ما تسـ ِّميه الصحف بـ«الحلف
الثالثي» .والتصريحات ال ُمتخبِّطة لوليام
الثانـي ،الذي كان يسـعى أكثـر من أي
وقتٍ مضى إلى تأسـيس سياسـة عالمية
خاصـة بألمانيـا ،قـد أضـ َّرت بصـورة
ّ
وخاصة فرنسـا،
البلـد لـدى بريطانيـا،
ّ
التـي تحتفظ بذكـرى انتقامية لأللزاس
واللورين ،بعد خسارتها في عام .1871
البريطانيون يخشون المنافسة
األلمانية على نفط الموصل
أصبح اسـم الرايخ يتـردَّد بانتظام في
قلـب األزمـات الدبلوماسـية الكبـرى.
كان آخرهـا األزمـة مع فرنسـا في عام
 ،1911بخليـج أغادير .وكادت الحادثة
العسـكرية أن تتحـ ّول إلى نزاع مسـلح
بيـن الدولتيـن .انعكـس هـذا الوضـع
الدولـي المتضـارب على تقدُّم أشـغال
مشـروع بغداد الذي أصبـح ُينظر إليه،
اسـتنادا ً إلى اتيـان فرانسـوا« ،كتهديد
ألنـه يأتـي ضمـن سـياق اسـتعراض
أشـمل للقـوة األلمانيـة ،التـي بـدأت
بإنشـاء أسـطول عسـكري حقيقـي».

يكن الخطر الوحيد
لم
ْ
الع َّمال
الذي يواجه ُ
ردم الفراغات العميقة
وإبعاد أطنان من الصخور
الناجمة عن االنفجارات،
الالزمة لحفر األنفاق ،فعلى
بعد آالف الكيلومترات،
يس ِّبب تق ُّدمهم الحثيث
قلقًا متزايدًا في العواصم
األوروبية...

وبصرف النظر عـن هذا القلق المتزايد،
يخشى البريطانيون أن يستخدم األلمان
ّ
خط سـكك الحديد المذكور لمنافستهم
على اسـتغالل حقول النفط في منطقة
الموصل .فمشـروع سـكك حديد بغداد
الملعون سـيم ّر حتما ً من هناك .اضطر
اإلنجليز للقيام ّ
بكل شـيء لتأخير تقدُّم
المشـروع من خالل أنشـطة تجسـس
ال تصـدق جنّد لهـا أحـد البريطانيات،
جيرتـرود بيـل ،المستكشـفة وعالمـة
اآلثـار النسـوية ،والتي تعـرف «بملكة

الصحـراء» بفضـل معرفتهـا الدقيقـة
بمنطقة الشـرق األوسط.
التقت جيرترود بيل بكبير المهندسـين
هاينريـش ميسـنر فـي حلـب وبغداد،
فـي عـام  .1912وقـدَّم لهـا ،بشـكل
عفـوي ،الخطـط المتعلِّقـة بمشـروعه
«سـكك حديـد بغـداد»  ...وجنّـدت
أجهـزة االسـتخبارات البريطانية أيضا ً
عالم آثار غير معـروف ،توماس إدوارد
لورنس ،اشـتهر فيما بعد باسم لورنس
العـرب .قدم األخير فـي عام  1911إلى
موق�ع الحفري�ات القدي�م �Karkem
 ،ishووضـع صـورا ً
ّ
وسـجلت لخـط
السـكك الحديديـة القريبة .لـم تقتصر
مخـاوف البريطانييـن علـى الموصل.
كان هنـاك مشـروع آخـر ،علمـوا بـه
الخاصـة» :يقـوم
بفضـل «مصادرهـم
ّ
األلمـان بأعمـال حفـر لرغبتهـم فـي
مواصلـة الخط خـارج بغـداد ،وصوال ً
إلـى مدينـة باسـورا السـاحلية .وذلك
ِّ
سـيمكنهم حتما ً مـن الخليـج العربي.
لقد بـات التهديد التجاري والعسـكري
كبيـراً .فاإلمبراطوريـة االسـتعمارية
لجـزر اإلنديـز أصبحـت قريبـة ،ومـن
غيـر الممكـن تركهـا فـي متنـاول
ضعت
الرايـخ .وقناة السـويس ،التـي ُو ِ
تحـت وصايـة التـاج في عـام ،1882
ّ
تظـل المنفذ الوحيد المباشـر
يجـب أن
إلـى المحيـط الهنـدي ...ولذلـك قامت
بريطانيـا بخطو ٍة جريئـة :في مارس/
آذار  ،1914اقترحـت المسـاهمة ماليا ً
في اتمام مشـروع سكك حديد بغداد...
بشـرط أن يتخلَّـى األلمان عـن التقدُّم
باتجـاه البصـرة .وبعـد مفاوضـات
طويلة ،كان االتفاق على وشـك التوقيع،
لكن بحلول أغسطس/آب  ،1914واجه
مشـروع سـكك حديد بغـداد ،مثل ّ
كل
التاريخ األوروبي ،انحرافا ً شـديداً ،بعد
أن أعلنـت ألمانيا الحرب على روسـيا...
المصدر:
مجلة  ،Geo-Histoireنوفمبر -ديسمبر .2018
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الدوحة زمان

ّ
العقـاد» ،و«رامتـان» ثالثة أسـماء ،تحملها ثالثة بيوت ،عـاش فيها أعظم وأعرق
«كرمـة ابـن هانـئ» ،و«بيـت
تحدثت طوي ً
ّ
ال عن آثارها وتحفها
الشعراء واألدباء في مصر ..تناقلت الجرائد
والمجلت المصريّة أخبارهاَّ ..
ستتحول
شر عنها العديد من المقاالت والتحقيقات الصحافية ..قيل  -أكثر من م ّرة  -أنها
ومقتنياتها ..نُ ِ
َّ
كل الناس ،من ّ
تضم أعمال وكتب ومخلفات الراحلين الخالدين ،ويزورها ّ
كل بالد الدنيا..
إلى متاحف،
ّ

بيوت األدب
سامية عطا الله
(مجلّة الدوحة)1976 :
بيـن أرجاء هـذه البيوت الثالثة ،ووسـط جنباتها ،عاش أمير
الشـعراء أحمد شـوقي ،وعبّاس محمود الع ّقاد ،وعميد األدب
العربـي طه حسـين ..أمضـوا فيها زهـرة شـبابهم ..قضوا
أحلـى سـنوات عمرهـم ..تن َّفسـت جدرانها قصـص حبِّهم..
قـرأوا وكتبـوا وأبدعوا ..شـهدت أركانها اللقـاءات والندوات
والمنتديات السياسـية ،والثّقافيّـة ،وفيها ُولِدت ّ
أرق الكتابات
الشـعرية ،والنثرية ،وأروع األعمال األدبيّة ،لتخرج منها ،بعد
ذلـك ،وتفرض نفسـها على الوجـود العربي كلِّه.
ولكـن ،هـل تصدِّقون أن القصر العتيق الـذي عاش فيه أمير
الشـعراء أحمد شوقي ،طوال سنوات حياته ،خا ٍل -تماماًّ -إل
مـن بعـض المقاعد القديمـة المتناثرة ،هنـا وهناك ،وبعض
الصـور واللوحات الزيتية الفقيرة جـدّاً ،في معالمها؟
وهـل تصدِّقـون أن البيت الذي كتب فيه الع ّقـاد ّ
كل مؤلَّفاته،
وجمـع بين جدرانه ( )35ألف كتـاب ،مطلوب هدمه ،وإزالته
بجـ ّرة قلم؟!وهـل تصدِّقـون أن عميد األدب العربـي ،عندما
فـارق عالمنا ،لـم تكن هناك مقبـرة ُم َعدّة لدفنـه ،وأن فيلَّته
األنيقـة «رامتـان» تع َّرضـت للسـرقة والنهب ،في األسـبوع
األ َّول مـن رحيله؟!

كرمة ابن هانئ

«كرمـة ابـن هانـئ» التـي شـهدت أحداثـا ً أدبيّـة ،وفنّيّـة،
وسياسـية مه ّمة ،والتي خرج منها أروع ما ُكتِب في الشـعر
العربـي «الشـوقيات» ،وأحلـى مـا تغنّى به كبـار المطربين
فـي مصر ،وأولـى المسـرحيات الشـعرية التـي ُمثِّلت على
المسـرح العربـي« :مجنون ليلـى» ،و«مصـرع كليوباترا»!
نحـن ،اآلن ،فـي محافظـة الجيـزة (أقرب محافظـات مصر
إلـى عاصمتهـا القاهرة) ..أمامنا نهر النيـل الخالد ،بال بداية
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أو نهايـة ..وأمامـه ،تطـل عليه وعلينـا «كرمة ابـن هانئ»،
التي تقـوم وزارة الثّقافـة المصر ّية ،بتحويلهـا إلى متحف.
أهـ ّم مـا يلفـت النظر ،عندمـا ندخل مـن باب (الفيلا) ،هو
الناحيـة المعماريـة ،والجـ ّو الشـرقي األصيـل المحيط ّ
بكل
ّ
لـكل زائر ،بـأن هنا ،كان
جوانبهـا ،والـذي البـ ّد أن يوحـي،
يعيـش شـاعر ،حتى ولـو لم يكـن يعرفه!
ّ
فـي الـدور األ َّول ،نفاجأ بأن أثاث البيت ال وجود له ،إل بعض
التحـف الجوبالن المعلّقة علـى الحائط ،وصورا ً متناثرة ،هنا
وهناك ،ألمير العشـراء ،في مراحل حياتـه المختلفة ،وأخرى
مع أوالده ،وصورة تجمعه بالزعيم المصري سـعد زعلول.
ولكـن ،يجب أن نلقي نظـرة -أ َّوالً -على القاعـة الكبرى في
البيـت؛ المكان الذي كان أحمد شـوقي يطلـق عليه (الهيكل
أو المعبـد) :تزيِّـن جدرانـه اآليـات القرآنية المنقوشـة بماء
الذهـب ،ومرآة كبيـرة من القاعة الشـرقية (بعرض الحائط)
مز َّينـة -أيضاً -بماء الذهـب ،وأمامها تمثال ألمير الشـعراء،

من تصميم الفنّان يوسـف الحويج ،وهناك النجف الشـرقي ،أصدقائـه .وكان -وهو يقرأ القصيدة -ينظر إلى الموجودين،
يتدلّـى من السـقف ..يكفي ّ
كل هذا لنشـعر بالج ّو الذي كان نظـرات حـادة ،حتـى يلمس مـدى ُّ
يحب
تأثرهم بهـا .وكان ّ
شـوقي يعيش فيه.
األلحـان واألغاني القديمـة ،لكنه كان ينصحنـي بأن أحاول
والندوات
االحتفـاالت
تقـام
كانت
الكبيرة،
في هـذه القاعـة
التجديد في الموسـيقى ،لمجـاراة التط ُّور.
األدبيّة واألمسـ ّيات الشـعريةّ ،
كل يـوم ،وكان يحضرها كبار وفـي الطابـق األرضـي مـن كرمـة ابـن هانـئ ،والـذي لم
مخصصـة للموسـيقار الكبير،
الشـخصيات ،وأصدقاء الشـاعر ،مثل حافظ إبراهيم ،وأحمد نغـادره ،بعد ،حجـرة كانت
َّ
رامـي ..هنا -أيضـاً -كانت تقام البروفات المسـرحية ،حيث ال يوجـد فيهـا غيـر «كنبـة» طويلـة جـدّاً ،بطـول الحائط!
كان يؤدّي الممثِّلون أدوارهم في مسـرحيَّته «مجنون
الحاج بشـير مح َّمد الذي كان يخـدم في بيت أمير
ويقـول
ّ
ليلى» ،و-هنـا ،أيضاً -غنَّـت الراحلة العظيمة
الشـعراء ،وال يـزال موجـودا ً حتى اآلن:
«كانـت حجـرة عبدالوهّ ـاب ،تضـ ّم سـريرا ً
أ ّم كلثـوم أروع أغنياتهـا وقصائدها التي
كتبهـا لهـا أحمـد شـوقي .وفـي هذه
خشـبياً ،مط َّعمـا ً بالصـدف ،ودوالبـا ً مثله،
القاعة ،سـهر الموسيقار عبدالوهّ اب،
بالضبـط ،وكنبـة كبيـرة ،وكومودينـو،
حتـى الصبـاح ،يغنّي ويطـرب ّ
كل
وكانـت حجرة مكتب «البيـك» بجوارها،
مـن حولـه ،وفـي مقدِّمتهـم أمير
ولـم تكـن  -كما هـي اآلن -فـي الدور
الشعراء.
العلـوي ،وكان عبدالوهّ ـاب -إذا سـهر
ّ
متأخرة مـن الليـل -ينام
إلـى سـاعة
عبدالوهــاب ..له حجرة
ّ
فـي هـذه الحجرة».
خاصة
ّ
وقد بدأ شـوقي ،قبل وفاتـه ،في كتابة
وكلّنـا نعـرف الصداقـة الحميمة
ليلحنها
قصيدة من الـوزن الفارسـيِّ ،
التـي كانت تربـط أمير الشـعراء،
عبدالوهّ ـاب ،لكنـه مـات بعـد أن كتـب
بالموسـيقار مح َّمد عبدالوهّ اب ،إلى
الفقرات األولـى ،فقط:
درجـة أن شـوقياً ،كان يعتبـره ابنـا ً
يا ليل ،لك الويل ما صنعت بسهران..
روحيـا ً لـه :كان تلميذه وصديقـه وابنه
الدمع بعينه مثل نجمك حيران..
وقريبـه ،وقـد وصفـه شـوقي بقوله:
أحمد شوقي ▲
لي منك ليالي ،ومن عذابك ألوان..
ناحل كالكرة الصغرى ،سرى
ونتجـ َّول فـي حجر َت ّي السـفرة والصالـون ،فال نجـد أثاثاً،
صوته في كرة األرض الفضاء
		
ولكـن النقـوش العربيّة في األسـقف ،وعلـى الجدران.
الفن به
يستحي أن يهتف
ّ
ويحكـي الحـاج بشـير عن بيـت شـوقي ،أ ّيام زمـان ،وعن
وجـمال العبـقـريــات الحيــاء
		
مظاهـر الترف فيـه ،فيقول:
ً
ً
وقـد كتب له شـعرا تغنّى بـه ،كما كتب لـه خصوصا -وهو لـم يكن هذا البيت يخلو من العزائـم والوالئم والحفالت التي
الذي لم يكتب شـعرا ً بالعامية ،أبداً -أغاني باللهجة العا ِّمية ،كانـت تقام ّ
كل ليلة ،ويغني فيهـا عبدالوهّ اب ،وكان «البيك»،
وهـو أميـر الشـعراء .وكانـت أ ّول أغنيـة بالعا ِّميـة ،ق َّد َمها يتأخـر في الخـارج ،بالليل ..ثـم يتحدَّث فـي التليفون ،بعد
لعبدالوهّ اب ،هي:
أن يكـون ّ
كل مـن في البيت ،قـد نام ،ويأمر بإعداد العشـاء
توحشني وأنت ويّايا
لـه ولبعـض األصدقـاء ،الذيـن لـم يكـن البيـت يخلـو من
عيني ْه
واشتاق لك وعينيك في
يحب أن يمشـي علـى النيل ..و ،أحيانا ً
َّ
وجودهـم ،أبداً ،وكان ّ
واتذ َّلل والحقّ معايا
كثيـرة ،كنت أسـير بجواره ،وال يشـعر بي ..وأتحـدَّث إليه،
عليـ ْه
واعاتبـك ما تــــــهونـش َّ
فيكون شـارداً ،ثـم ينتبه -فجـأ ًة -ويصيح قائالً:
ثـم نظم لـه ،بعد ذلـك ،األدوار المشـهورة« :بلبـل حيران» ،أنت كنت بتقول إيه؟!.
ونصعـد إلى الطابـق العلوي ..إنه مك َّون من سـبع حجرات،
و«فـي الليـل ل ّما خلـي» ،و«حمامـة بيضة بفـرد جناح»..
وعن أحمد شوقي ،يقول عبدالوهّ اب:
ويض ّم حجرة نوم «أمير الشـعراء» :سـرير مـن نحاس ،من
كان يكتـب القصيـدة ،ثـم يقرؤها علـى المق َّربيـن إليه من الطـراز العربـي القديم ،بأربعـة أعمدة ،ودوالب من خشـب
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الزان ،و«شـيزلونج»( ،مقعد طويل ،يشـبه الكنبة ،وله مسند
في أحد جوانبـه) ،باإلضافة إلى كرسـيَّين «فوتيل».
وقـد كان أحمـد شـوقي يكتـب أشـعاره ،وهو جالـس على
المفضـل ،مـن بيـن ّ
َّ
كل أثاث
«الشـيزلونج» ،إذ كان مقعـده
«كرمـة ابـن هانئ».

شاعر ..أم مجنون؟!

ولكـن ..مـاذا كان يفعـل أميـر الشـعراء ،حينمـا كان يأتيه
اإللهـام ،لكتابـة قصيدة؟!
قـال عنـه الشـاعر الراحل كامـل الشـناوي ،وكان من أقرب
األصدقـاء إليه:
إلي أنه
رأيت (شـوقي) ،وهو
ِّ
يسـجل خواطـره ..كان يخيَّـل َّ
ً
مجنـون ،أصيب -بغتة -بنوبة صـرع ..كان يجلس بيننا ،ثم
يقفـز -فجـأ ًة -إلـى مـكان آخر ،و ُيخـرج من جيب سـترته
علبـة السـجائر ،ويكتـب فيهـا كلمـات ،ثـم يعـود إلينـا أو
نلحق بـه ،والعرق يتصبَّب مـن جبهته ،وعينـاه مغرورقتان
بالدمـوع ،وأنفاسـه الهثـة ،وكانت هذه الحالـة ،تنتابه طيلة
معاناتـه فـي نظم إحـدى قصائده ،فـإذا فرغ من تسـجيل
ً
سـاعة بعد سـاعة ،ويومـا ً بعد يوم ،وضع رأسـه
خواطـره،
ً
كاملـة -على أحـد المق َّربين،بيـن ك َّفيْـه ،وأملـى القصيدة
ثـم عـاد إلـى مراجعـة األوراق والقصاصات ،التي سـبق أن
سـج َل فيها خواطـر القصيدة ،فإذا الذي أملاه ،من ذاكرته،
َّ
ّ
سـجله ،في بضعة أ ّيـام متفرقة ،إل في
ال يـكاد يختلف ع ّما
َّ
كلمـة أو كلمتين ،علـى األكثر.
وكان شـوقي مؤمنـا ً بأنه شـاعر ،لـه أعماق وجـذور ،وكان
يؤمن أنه سـيعيش -بشعره -آالف السـنين ،ولم يكن يخفي
هـذا اإليمـان ،بـل َعبَّر عنه فـي قصائده ..قـال م ّرة:
وأنا الذي أرثي الشموس إذا هوت
فتعود سيرتها إلى الدوران
		
وهنـا ،غرفـة نوم زوجته ،السـيِّدة «خديجة» ،التـي تقول لنا
عنهـا حفيدتهـا «خديجة ريـاض» أنها كانت سـيِّدة فاضلة،
بـل عظيمـة؛ فقـد كانت أحد األسـباب الرئيسـية فـي نجاح
«أمير الشعراء».
أمامنـا صورة مرسـومة كبيـرة ،بالحجم الطبيعـي ،للزوجة
السـيّدة «خديجـة» معلَّقة علـى الحائط ..وحوائـط الحجرة
كلّهـا مز َّينة بالـورق المل َّون ،وتفصل بيـن حجرتي نومهما،
حجرة المعيشـة ،وتضـ ّم كنبة وبعض الكراسـي «الفوتيل»،
صنعـت مـن الطراز العربـي القديـم .أ ّما الصالة الواسـعة،
ُ
متوسـط
فتحـوي بعـض الكتب ،والمكتبـة عبارة عن دوالب
ِّ
الحجم ومكتـب صغير ومقع َد ْيـن صغي َر ْين.
152

السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

نالحـظ أن الكتب مو َّزعـة ومتناثرة ،هنا وهنـاك ..جزء منها
فـي حجرة نومه ومكتبه ،وفي الصالـة والمم ّر المؤدي إليها.
ونعـرف أن غرفـة المكتـب ،كان مكانها في الـدور األرضي،
بجانـب حجـرة عبدالو ّهاب ..يقـول ابنه إنه لـم يكن يجلس
فـي غرفـة مكتبه كثيراً ،بل كان يسـهر ،طـول الليل ،ليكتب
شـعره في غرفة نومه.
والحائـط مز َّيـن بصـورة تذكاريـة كبيـرة ألحمـد شـوقي،
والزعيم سـعد زغلول ،وصورة كبيـرة لقصر «أنس الوجود».
فـي جزيرة فيلـة ،بمحافظة أسـوان ،صورة ألمير الشـعراء
ضعـت فـوق مكتبـه ،وصـور كثيرة لشـوقي ،فـي مراحل
ُو ِ
حياته المختلفة ،وهـو وعائلته ،وصورة «لنابليون بونابرت».
ونالحـظ ،أيضاً ،أن هنـاك فارقا ً كبيرا ً بين فيال طه حسـين،
التـي تتح َّول ،اآلن ،إلـى متحف ،هي األخرى ،وفيال شـوقي:
إن (فيال) شـوقي ،يغلب عليهـا الطابع المعماري الشـرقي.
أ ّمـا فيال طه حسـين ،فهـي تجمع بيـن الذو َقيْن :الشـرقي،
والغربـي ،وقـد ُت ِركـت على مـا كانـت عليه يوم وفـاة عميد
األدب العربي .أ ّما (فيال) شـوقي فهي شـبه خالية من األثاث.
وهـذا يجعلنـا نتسـاءل :كيـف يجـري تحويـل «كرمـة ابن
هانـئ» إلـى متحـف ،اآلن ،فقـط؟ وكيـف يتـ ّم اسـتكمالها
لتكـون صالحـة لهـذا الغـرض؟ ولماذا لـم ِّ
يفكـر أحد في
تحويلهـا إلـى متحـف ،بعـد وفاته فـوراً؟!

الحفيدة

فـي حديقـة «كرمة ابن هانئ» ،جزء من روح أمير الشـعراء،
ودمـه ..فـي حديقـة بيتـه الواسـع الخالـي ،تقـع (فيلا)
مجـاورة ،تقيم فيهـا الفنّانة «خديجة ريـاض» ،وهي حفيدة
شـوقي ،البنتـه «أمينة» .وتحكـي الفنّانة خديجـة عن بعض
عـادات الشـاعر الكبيـر ،بما سـمعته مـن األهـل واألقارب،
فتقـول« :كانت حياتـه روتينيـة ثابتة ..خالية مـن بوهيمية
الفنّـان :يسـتقيظ صباحـاً ،ليسـتعرض الصحف ،ويشـرب
فنجـان قهـوة «مظبـوط» ،ثم يأخـذ طريقه إلـى مكتبه ،ثم
ّ
ّ
محل
محل «سـولت» (وكان مقاما ً على أرض
يخـرج منه إلى
«شـيكوريل» في شـارع  26يوليو ،اآلن) ليلتقـي بأصدقائه
«النقراشـي» ،و«محجوب ثابت» ،وغيرهما ،ثم يذهب ليحضر
يحب المسـرح
بروفـات مسـرحية لـه أو لغيـره؛ فقـد كان ّ
جـدّاً ،ثم يعـود إلى منزلـه وحيـدا ً أو مع أصدقائـه ،لتناول
الغـداء ،ثم يعكـف في بيته ،حتى السادسـة مسـاء ،ليذهب
يحـب السـينما ،بدرجة حبّه للمسـرح
إلـى السـينما ..وكان
ّ
نفسـها ،وكان يجلـس وسـط الشـعب ،فـي مقاعـد الدرجة
الثالثـة ،ويخرج من السـينما ،ليذهب إلى المسـرح ،ثم يلّف
علـى دور الصحـف ،ليلتقي بأصدقائه من رؤسـاء التحرير،

ويعـرف آخـر األنبـاء ،ثم يعـود إلى المنـزل وحيـدا ً أو مع
بعـض األصدقاء».

ال تلقوا الصخور على قبري!

يحـب الحيـاة ،ويكـره المـوت ..وكان يتصـ َّور
كان شـوقي
ّ
ّ
أن المـوت ال يجـئ ،للنـاس ،إل وهـم نائمـون؛ لهـذا حرص
علـى أن تكـون فتـرة يقظتـه أطول مـن فترة نومـه ،وكان
يسـ ّمي النوم «نصـف موت» ،وقد عبَّر عـن ذلك في «مصرع
كليوباتـرة» ،حيـن قال:
يحس
زعمت ابنتى الموت شخص ًا
ّ
َّ
وعظمت من أمره ما صغُ ْر
وما هو إ ّلا نطفاء الحياة
العم ْر
وعصف الردى بسراج
ُ

الحس؛ إذا مـرض أحد فال
وتقـول حفيدتـه إنـه كان مرهف
ّ
يستطيع رؤيته.
ونتج َّول في الفيال.
** أيـن كتـب الشـاعر الكبيـر؟ ،وأيـن مكتبته التـي يقال
إنهـا كانـت مضـرب األمثـال؛ لكثرة مـا تحويه؟
ويجيء الر ّد -هذه الم ّرة -على لسان ابنه األكبر «حسين»:
 إن السـبب يرجـع إلـى إبعـاده ،عن مصـر ،إلى إسـبانيا،التـي ُنفـي إليها خمس سـنوات ،وقـد ضاعت كتـب كثيرة،
و ُو ِّزعـت -كذلك -كتـب أكثر ،ولم نحتفـظ ّإل بالكتب القيمة
فقـط ،التي تتنـاول التراث العربـي القديم.
والمعـروف أن حياة أمير الشـعراء قسـمان ،فصلـت بينهما
الفتـرة التـي نفـاه فيهـا اإلنجليز عـن مصر ،علـى أثر عزل
الخديـوي «عبّـاس» ،فقصد إلى إسـبانيا ،ومكث هناك ،حتى
ُسـمِح له بالعـودة إلى مصر ،فـي أواخر عـام  ،1919لذلك
نجـد أنـه -فـي القسـم األ َّولَ -ب ُعـ َد عـن الوطنيـات ،وكان
صدًى لشـعب مغلـوب على أمـره ،يحكمه الظلم والفسـاد،
وبدأ القسـم الثانـي حين عاد إلى الوطـن ،ليكتب عن معاناة
الشـعب ومشـاكله ،وحنينه إلى الوطن ،وعـن االحتالل.
عاد يقول:
ويا وطني لقيتك بعد يأس
وكأني قد لقيت بك الشبابا
وفي سـنة  ،1932تو ِّفي أحمد شـوقي عـن  63عاماً ،وكانت
ً
بغتة -بعد يوم حافل باللقاءات ومشـاهدة السـينماوفاتـه
ّ
واألوبـرا ،وبعـد أن التقـى بـكل أصدقائـه .عـاد لينـام في
سـريره ،إلى األبد.
وكانت وصيَّته األخيرة:
أقول لهم ،في ساعة الدفن :خفّ فوا

علي ،وال تلقوا الصخور على قبري
َّ
ِ
يكف َه ٌّم في الحياة حمل ُته،
أ َل ْم
فأحمل ،بعد الموت ،صخر ًا على صخر؟
ومـع أن وزارة الثّقافـة المصر ّيـة ،أعدّت مشـروعا ً كبيرا ً هو
مشـروع إقامـة مقابـر الخالدين ،حيث سـيت ّم نقـل رفاتهم
إليهـا وتكـون مـزارا ً سـياحيا ً
ّ
لـكل زائـر قادم من الشـرق
أو الغـربّ ..إل أن الكثيريـن منّـا ،ال يعرفـون أن عميد األدب
العربـي ،حيـن مـات ،لـم تكن هنـاك مقبـرة ُمعَـدّة لدفنه،
ِـي لـه قبر ،فـي ليلـة واحدة!.
ف ُبن َ
ً
ّ
والكثيـرون منـا ،ال يعرفـون -أيضا -أنه ،منذ شـهور قليلة،
ّ
سـكان بيـت «الع ّقاد» إنـذارات تطالبهم
وصلـت إلى جميع
بإخلاء الشـقق التي يسـكنونها ،علـى الفـور! وبالرغم من
خـاص بغـرف السـطوح ،فقـط ،فقد وجد
أن قـرار اإلزالـة
ّ
ّ
المالك ،في هذا القرار ،فرصة ،فأرسـل إلى السكان ،يطالبهم
بإخالء الشـقق ،ألن المهندسين أجمعوا على أن إزالة الغرف،
سـتؤدّي إلـى انهيار البيت ،من أساسـه.
وحـاول «عامـر الع ّقاد» ابـن شـقيق أديبنا الكبيـر الراحل،
أن يقنـع المالـك بـأن المسـألة تمثِّـل -بالنسـبة إلـى تراث
الع ّقـاد -كارثـة ،وأنـه لـن يجـد المكان الـذي يسـع ّ
كل ما
تـرك «الع ّقـاد» من مخلَّفـات فكريـة ،وثقافية ،لكـن المالك
متمسـك بقـرار اإلزالة ،وإنه سـين ِّفذ إنـذاره ما
قـال لـه إنه
ّ
إن تنتـ ِه المـدّة التي حدَّدها للسـكان!.
وعندمـا ذهبنـا إلـى المنـزل رقـم « »13الكائن في شـارع
«السـلحدار» ،في َح ّي مصـر الجديدة (أحـد األحياء الكبرى
بسـكانه الذيـن َّ
ّ
أكـدوا لنـا أن أحـد
فـي القاهـرة) ،التقينـا
المهندسـين قـال إن المنـزل ،من الممكـن أن يبقـى قائماً،
قرنـا ً
ً
قصـة كاملة
كاملا مـن الزمـان .كان فـي انتظارنـا ّ
للسـنوات الطويلة العامرة التي عاشـها أديبنـا الكبير ،داخل
هـذا البيت.

بداية السكن

عـاش الع ّقـاد بين جـدران هذا البيت سـبعة وثالثيـن عاماً،
وكان ثالـث بيت يسـكنه في القاهـرة؛ فعندما عمـل مح ِّررا ً
بصحيفـة «الدسـتور» ،سـنة  ،1906تـرك وظيفتـه فـي
محافظـة «الفيـوم» ،وأسـتأجر منزال ً فـي َح ّي «العباسـية»
اليـزال موجوداً ،حتـى اآلن ،أمام مالعب كلّيّة الشـرطة ،لكنه
ً
طويلا ،فانتقل إلـى بيت آخر
لـم يسـتم ّر في هـذا المنـزل
ّ
ّ
ـي «شـبرا» ،بجوار مبنـى السـكة الحديـد ،وظل في
فـي َح ّ
أي أثر ،إلـى أن انتقل،
هـذا البيـت ،الذي لـم يعـد لـه ،اآلنّ ،
سـنة  ،1927إلى سـكنه الجديـد في المنزل رقـم « »13في
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شـارع «السـلحدار» في مصـر الجديدة ،ومنذ ذلـك التاريخ
لـم يترك بيته هـذا ،حتى تو ِّفي سـنة  ،1964عـن  75عاماً.
ويـو َم سـكن الع ّقـاد في هـذا البيت ،لـم يكن ،في الشـارع
كلّـه ،غيـر منزليـن اثنين ،فقـط؛ ولهـذا ،عندما فتـح نوافذ
شـ َّقته -للمـ ّرة األولـى -أعجبه أنـه ال يرى أمامـه غير النور
ّ
لـكل ز ّواره :كان الرجل الذي
والفضاء الواسـع ،فـكان يقول
بنـاه من كبـار المهندسـين والفلكيِّين ،في وقـت واحد ..إن
الشـمس ال تفـارق المنـزل طـوال النهـار ،ولم يكـن الع ّقاد
أ َّول سـاكن فـي هذا المنـزل ،فالمنزل كان عمـره  -في ذلك
الوقـت -أربعين عامـاً ،وكان مالكه «كامل أحمـد» ،وهو من
أصحاب األراضـي الزراعية ،يتقاضى ( )165قرشـاً ،إيجارا ً
شـهرياً ،مـن ّ
كل شـ ّقة ،وعندما تو ِّفـي ،بـدأ أوالده يطالبون
ّ
السـكان برفع قيمـة اإليجار ،فكان الع ّقاد أ َّول من اسـتجاب
لهـذا المطلب ،ورفـع اإليجار إلى ( )735قرشـاً ،لكن الورثة
رأوا ،بعـد سـبع سـنوات ،أن يتخلَّصوا -نهائياً ،مـن المنزل،
فباعوه بعشـرة آالف جنيه ،في سنة  ،1964بعد وفاة الع ّقاد
بشـهرين ،وكان المشتري هو الدكتور «عبدالسالم الكرداني»
الـذي كان وكيالً سـابقا ً لوزارة التربيـة والتعليم!.

رقم « »13شؤم!

عندمـا بـدأ الع ّقاد ِّ
يؤثث شـ َّقته الجديـدة ،في هـذا المنزل،
منذ ( )48سـنة ،نصحه بعـض األصدقاء بأن (يهرب بجلده)
مـن هذا المنـزل ،فهو يحمل رقـم « ،»13وهـذا الرقم يجلب
ألي إنسـانّ ،إل أنـه لـم يعبـأ بمثل هذا
النحـس والكـوارث ّ
الـكالم ،ووضع في شـ َّقته  -كما ذكر فـي كتابه «في بيتي»-
تليفونـا ً يحمل ،يومئـذ ،رقما ً يبدأ برقـم « ،»13وبهذا تحدّى
يكتـف بذلـك ،فقد
الشـؤم الـذي يقتـرن بهـذا الرقـم ،ولم
ِ
جعلـه هـذا الرقـم يثيـر حكاية الشـؤم فـي حياة اإلنسـان،
ويبحـث في أصلهـا ،ويحاول ،بيـن وقت وآخـر ،أن يناقش
تلـك الظاهـرة من جذورهـا ،ويفنّـد دعاويها ،بمـا في ذلك
دعواها الكبـرى على «البومة» المسـكينة!
كان رقـم المنـزلِّ ،
يذكـر الع ّقاد -دائمـاً -بــ «البومة» وما
لحقهـا من ظلم بني اإلنسـان ،رغم أنها مـن الكائنات الحيّة
النـادرة ،التي يسـكن الزوج منهـا إلى زوجه ،مـدى الحياة؛
ولهـذا ،فهـي  -فـي رأيـهّ -
أرق الطيـور في عشـرة األليف
منهـا لألليف ،وهي تغنّي لنور القمـر وعزلة الليل ،وال تقحم
صوتهـا علـى من يأبـاه ،كما أنها كانـت عنـد األثينيِّين عبّاد
الجمـال ،رمـزا ً للمدنيـة ،ينقشـون صورتهـا علـى الدراهم
مـع أغصـان الزيتـون ،فكيـف نزعم أنهـا نذير الفـراق بين
تحب الفراق؟! وكيف نتَّهمها بالشـؤم ،وقد
المحبِّين ،وهي ال
ّ
تركـت الدنيا والنهار لإلنسـان ،والذت منـه بالليل والخالء؟!.
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لـكل ذلـك ،عطلف الع ّقاد علـى البومة ،ووضـع تمثالها على
ّ
الحظ،
مكتبـه طوال حياته ،وكان يعتبرهـا تعويذة ،تجلب له
وكذلك اسـتمات في االسـتمرار فـي ذلك البيـت الذي يحمل
رقم الشـؤم ،وكان يتفاخر دائما ً بعدد السـنوات التي عاشها
بيـن أركانـه ،فيقول« :وهذا المسـكن ،نزلت به والشـعيرات
البيضـاء تتـوارى في السـواد ،ومازلت أنزل به والشـعيرات
السـود ،تتوارى في البياض!».

« »35ألف كتاب

واألهـم من ّ
كل هـذا أن تراث الع ّقاد الذي وصل مئة وعشـرة
ّ
مـن الكتب الفكرية ،واألدبيّـة ،كان ميالدها داخل جدران هذا
البيـت ،فيمـا عدا ثالثة كتـب هي« :حقائق اإلسلام وأباطيل
خصومـه» الـذي كتبه في «أسـوان» ،و«الله» الـذي كتبه في
ّ
المفكرين» الذي كتبه في «أسـوان»،
اإلسـكندرية ،و«عقائـد
أيضـاً .أ ّمـا كتـاب «عبقريـة عمر» فقد بـدأ فـي كتابته ،في
ذلـك البيـت ،وأكمله فـي «الخرطـوم» عندما تـرك القاهرة،
خوفـا ً مـن بطـش «هتلر» الـذي كانت جيوشـه علـى أبواب
منطقـة «العلمين» في أثنـاء الحرب العالميـة الثانية.
كمـا أن هذا البيـت ،كان ملت ًقـى لمعظـم ر ّواد الفكر واألدب
فـي العالم العربي ،فالشـاعر «حافظ إبراهيـم» -مثالً -كان
كرسـي صغيـر ،فـي بيـت الع ّقـاد ،ال يجلـس ّإل عليه،
لـه
ّ
وكذلـك كان «عبدالرحمـن صدقي» و«محمود الشـوربجي»

ألي شـخص ،في
المحامـي بالنقـض ،الـذي كان ال يسـمح ّ
ّ
نـدوات الع ّقاد ،بـأن يجلس على مقعده ،كمـا كان كل نجوم
الصحافة واألدب ،بما فيهم كامل الشـناوي ،وأنيس منصور،
وجاذبية صدقي ،يجلسـون كالتالميذ متطلِّعين إلى ّ
كل كلمة
يقولهـا الع ّقاد فـي ندوته ،التـي تنعقد -دائمـاً -في صباح
ّ
كل يوم جمعة.
وفي هـذا البيت ،ك ّون الع ّقاد ثالث مكتبـات متتالية :المكتبة
األولـى تبدَّدت مع الزمن ،والمكتبة الثانية تركها ،قبل سـفره
إلى السـودان ،عهد ًة لدى صدي َقيْـن حمي َميْن؛ أحدهما تو ِّفي،
والثاني هـو طاهر الجبالوي ،وكان الصديقان يبيعان كتبها،
باسـتمرار ،ليرسلا له الحـواالت البريدية ،التـي تعينه على
الحيـاة هنـاك! .أ ّمـا المكتبـة الثالثة ،فقـد بدأ فـي تكوينها
عقـب عودته إلـى مصر ،بعد انتهاء الحـرب العالمية الثانية،
ّ
وظل يقتنـي فيها أنـدر الكتب ،إلى
وهزيمـة دول المحـور،
أن أصبـح عاجـزا ً عن أن يجد مكاناً ،في شـ َّقته ،يسـع كتابا ً
ّ
الحـظ معـه دوره  ،فقد كان يسـكن
جديـداً .وقتهـا ،لعـب
الشـ ّق َة المجاورة لشـ ّقته ،مهندس إذاعي فرنسـي،
رحـل مع الذيـن رحلوا عقب العـدوان الثالثي
على مصر ،سـنة  ،1956وترك شـ َّقته من
ويخصصها
خلفه ليسـتأجرها الع ّقـاد،
ّ
لمكتبته .
وكانـت تلـك المكتبـة عالمـا ً رهيباً،
فـي حيـاة الع ّقـاد ،فقـد كانـت
مرجعـا ً عظيمـا ً لمعظـم مؤلَّفاتـه،
وبهـا اسـتطاع أن يطـوف العالـم
الواسـع ،وهـو جالس بيـن جدران
بيـت صغيـر.

الزمالك» التي رسـمها المص ّور شعبان زكي ،وصورة «ترعة
المحمودية» التي رسـمها الفنّان صالح الدين طاهر ،وصورة
نصفـي للع ّقاد،
«أبـي قيـر» للفنّان لبيـب تـادرس ،وتمثال
ّ
أهـداه إليه بعـض الهواة ،ممن يشـتغلون بغيـر النحت ،وال
يظهـرون آثارهـم الفنّيّـة ،وكانت آخر الصـور التي أضيفت
إلـى البيت ،هي اللوحة المشـهورة التي تبـدو فيها «تورتة»
وكوب من العسـل ،يتسـاقط فيه الذباب ،رسـمها لـه الفنَّان
صلاح طاهر ،حتى ينسـى حبّه األخير لممثِّلة سـمراء ،كلَّما
نظر إلـى اللوحة ،و َقت اسـتيقاظهّ ،
كل صباح.
ً
قائلا« :وبيت الع ّقـاد ،لم يضف
ويضيـف «عامـر الع ّقـاد»
إليـه ،منـذ سـكنه فيـه ،غيـر قطعتَيْـن حديثتَيْـن؛ القطعة
األولى هي ّ
«الثلجة الكهربائية» ،واشـتراها في سـنة ،1956
عندمـا أجرى عملية جراحية فـي عينيه ،وكان من الضروري
أن يحتفـظ بأدويـة العلاج في ّ
«ثلجـة» ،والقطعـة الثانية
هـي «التليفزيـون» الذي اشـتراه فـي سـنة  ،1961وكان-
دائمـاً -يعارضني في شـرائه ،ويقول إن ثمنه يسـتطيع أن
يشـتري الموسـوعة البريطانيـة ،لكني اسـتطعت أن
أقنعـه بـأن التليفزيـون فيـه مناقشـات أدبيّة
جـادّة ،وأن المرحوم الدكتـور محمد مندور
سـيثير موضوع مذهب الع ّقاد في األدب،
ومطلـوب منـه أن يـر ّد علـى مـا يثـار
أمامه من أسـئلة ،حول تلك المناقشـة
في النـدوة األدبيّة».

ّ
العقاد
ب ..في بيت
ال ُ
ح ّ

ويبـدو أن الع ّقـاد كان مح ّقـا ً فـي
انفعالـه ،فـي أثنـاء ردّه علـى ابـن
شـقيقه ،فأثاث هـذا البيت يحمل أكثر
من ذكـرى ،في عقلـه وقلبه ،وشـرفة
ال أريد التليفزيون
والمالحـظ أن الع ّقـاد حافـظ على كلّ
هـذا المكان ،طالما وقف فيها السـاعات
الحـ ّر ،منتظرا ً
شـقته ،فلم يغيِّر مقعدا ً
األثاث القديم في َّ
الطويلة فـي ع ّز البرد وع ّز َ
وصـول حبيبة قلبه «سـارة» .ودعونا نسـمع
(صغيرا ً كان أم كبيراً) ،أ و سريرا ً أو منضدة،
خفقـات قلـم الع ّقـاد عن البيـت الذي شـهد كلّ
العقاد ▲
طـوال حياته التي عاشـها داخل هـذا البيت.
ً
ويقـول «عامر الع ّقاد» ،ابن شـقيق أديبنا الكبير ،إن ّ
قصـص حبِّه ،واحتواها :يخلو المنـزل نهارا ،فال طاهي
كل
شـيء في شـ ّقة الع ّقاد كما هو ،بما في ذلك المذياع القديم ،فيـه وال خـادم وال نزيل غير «سـارة» ،و«همـام» ،وقد جعال
الـذي لـم يكن قد انتشـر وقت سـكن الع ّقاد في هـذه الدار ،خدمـة المنزل ،في ذلك اليوم ،شـعائر مقدَّسـة ،كالشـعائر
والـذي لـم يكن ُيـرى منه فـي َحي «مصـر الجديـدة» ،كما التـي ّ
يتولها الكهّان ،فهما يتباركان بهـا ،وال يخجالن منها؛
ّ
ّ
سـكينة التخريط،
أن البيـت يض ّم بعـض الصور التـي أضافها إلـى الجدران ،هـي فـي يدها المكنسـة ،وهـو في يـده
بعد عشـرين سـنة من سـكنه فيه ،مثل صـورة قصر «أنس أو هـي تمـزج الحلـوى ،وهـو يقلِّـب اآلنيـة على النـار ،أو
الوجـود» التـي رسـ َمها الفنّـان التركي «هدايـت» ،وصورة هـي تمأل األطبـاق ،وهو ينقلها إلـى المائدة ،حتـى إذا حان
الع ّقـاد التي رسـ َمها الفنّان أحمد صبري ،وصورة «شـاطئ وقـت الطعام ،مثلـت إلى جانب المائدة ،في وقار وخشـوع،
السنة الحادية عشرة  -العـدد  134ديسمبر 2018

155

َّ
فتفضلوا ،يا سـادة!.
وقالـت :انتهى دور الخدمـة،
ويمضـي الع ّقـاد فـي وصـف لحظـات سـعادته فـي ذلك
البيـت ،فيقول لنا إنه عندما كانت تتسـ َّرب إلـى المنزل أنباء
األصيـل ،كان يجلس مع «سـارة» ليقرأ معهـا بعض الكتب،
أو يسـمعان بعض األغاني ،أو يلعـب معها «الدومنيو» ،وهي
اللعبـة التـي كانت تتقنها ،وتقـول إنها تعتمـد على قوانين
تمنعك مـن أن تتحـ َّرك على هواك!
وحتـى عندمـا اختلـف معهـا ،وذهب ليسـتر ّد منهـا أوراقه
وصـوره وذكرياتـه ،ليفتـرق ّ
كل منهمـا فـي طريقـه ،إلى
حيـث يختفـي مـن حياتهـا ،وتختفي مـن حياته ،لـم يجد
وسـيلة ،يسـ ّري بهـا عن نفسـه ،سـوى أن يعود إلـى بيته،
كرسـي ،فـي أقرب حجـرة ،وكأنه قادم
ليتهافـت على أقرب
ّ
ً
ّ
وليظل سـارحا فـي ذكريات لقائـه بها في هذا
من مسـيرة،
البيـت ،وهـو صامت واجـم ،دون كالم وال إيحـاء ،فقد....

رامتان

«رامتـان» (فيلا الدكتـور طه حسـين) هي جزء منـه ،فيها
عـاش أكثر سـنوات عمره ،مـدّة تزيد علـى األربعيـن عاماً،
وفيهـا كتـب أحلـى وأروع مؤلَّفاتـه -كمـا قـال هـو عنها-
الحـب والراحـة والهـدوء ،وبيـن جوانبهـا
وفيهـا ،تن َّفـس
ّ
الواسـعة تن َّقـل وتجـ َّول ومشـى وتكلَّـم ونام وجلـس وقرأ
وقابـل أصدقاءه وأحباءه ،وأوالده وتالميـذه ومعارفه ،وألنها
التـزال تسـكنها رفيقة عمره ،أرملته الفرنسـية «سـوزان»..
ّ
لـكل هـذا وغيـره ،كانـت «رامتـان» معشـوقة طه حسـين،
وهـي جـزء منـه ال يتج َّزأ ،وإحـدى مخلَّفاتـه التـي أقدِّمها،
اآلن ،فـي سـطور قليلة.
هلال القمـر ،يكاد يبلغ من العمر سـبع ليـا ٍل ،يلقي بضوئه
الخافـت على فروع الشـجر الكثيف المحيـط بجميع جوانب
(فيلا) «رامتـان» ،وكأنه يسـتريح علـى أوراقهـا الخضراء
ّ
لعـل الهواء يجمعهـا ،يق ِّربها
التـي تتر َّنح مع نسـمة شـتاء،
فتدفأ ..هدوء شـديد ،يـكاد يصل إلى درجـة الصمت القاتل،
يحيـط بالبيت كلّه ..مكتب طه حسـين ،وهـو ليس كبيراً ،وال
صغيراً ،تكسـو جدرانـه جلود تغلِّف أ ّمهـات الكتب ،وأغلبها
عتيـق ،وعـدد من الـ ّزوار القالئـل؛ مـن العـرب ،واألجانب،
والمصريِّيـن ،جـاؤوا من بعيـد ،ليزوروا ،مـن قريب ،متحف
طه حسـين ..باقـة ورد ،تحت إحدى األباجـورات األربع التي
يلمـع ضو ُءها ،وعلـى المكتب صـورة صغيـرة لعميد األدب
العربـي مع زوجتـه وأوالده .في الصالة الواسـعة ،التي تقع
فـي مواجهة المكتب ،توجد مكتبتـه الضخمة ،وفيها ما يزيد
علـى الثالثيـن ألـف كتـاب ،ومجلّد ،وموسـوعة ،وهـي التي
اشـتراها أو اقتناهـا ،وطالعهـا .أ ّمـا أعماله األدبيّـة العديدة
156
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التـي ُترجمت إلـى اللّغـات العالمية ،ومؤلَّفاتـه التي تح ّولت
خاصة،
إلـى أعمال سـينمائية ،فكلُّهـا محفوظة في مكتبـة
ّ
أصغـر .وفـي حجـرة مكتبه ،أمامنـا مقعد طويـل ،من نوع
«الشـيزلونج» ،كان طه حسين ،يجلس عليه في أثناء القراءة،
وعـدد من المقاعـد العريضة «فوتيل» والصغيـرة ،من طراز
«لويس الرابع عشـر».
ً
ّ
إلـى هنـا ،والج ّو المحيـط بنا يبـدو غريبا :الصـور المعلقة
ورسـامين فرنسـيِّين
علـى الحوائـط ،معظمهـا لمص ِّورين ّ
ّ
وإيطاليِّيـن ،األباجـورات الموجـودة ،بكثـرة ،فـي كل ركن
مـن أركان الصالـة والبهـو المؤدِّيان إلى المكتـب والمكتبة،
السـجاجيد المفروشـة على األرض ،والمفارش ،كلها تزينها
النقـوش والرسـومات الغربية ،النجف المتدلِّي من السـقف،
البار ،الباهو ،دواليب الحائط ،الكراسـي ذات األذرع واألرجل
الرفيعة ،المكسـ ّوة بماء الذهب ،التحـف واألنتيكات واألركان
التـي يختلـف فيهـا ّ
كل ركـن عـن اآلخـر .تقـول أرملة طه
حسـين إن زوجهـا كان يجلـس فـي ّ
كل ركن ،لمـدّة خمس
دقائـق ،فقـط ،ثم ال يلبـث أن ينتقل إلى ركن آخر ،ويسـتم ّر
علـى هـذا الحـال ،متن ِّق ً
لا بيـن ركن وآخـر ،حتى يسـتق ّر،
َّ
المفضل ،فيجلس فوقه ،سـاعات
أخيـراً ،على مقعده الطويل
أي ملـل .وبالرغـم مـن أن طه حسـين -كما
طـواالً ،بـدون ّ
ِّ
أي ضـوء
تؤكـد زوجتـه  -كان ضريـرا ً ّإل أنـه كان يرفـض ّ
مباشـر ،وكان يسـألها ،باسـتمرار ،إذا كان هناك ضـوءا ً آتيا ً
ً
مثلا ،فقد كان يشـعر بـه ،ويطلب منها
مـن نجفـة معلّقة،
إطفـاءه ،وهذا هو السـبب في انتشـار األباجـورات ،في ّ
كل
ركن مـن البيت!.
نحـن النـزال في الـدور األرضـي مـن «رامتـان» ،وكل ما
فيـه ينطـق بـذوق غربـي أصيـل واضـح ..بالطبـع ،هـو

ً
ذوق الزوجـة الفرنسـية ،لكـن الغريب
فعلا -أننا ،عندما فاتنـا أن نقـول إن في مدخـل (الفيال) ،وفي وسـط الصالةً
ً
ّ
نتجـ َّول فـي بقيّـة األدوار ،نفاجـأ بـكل مـا هـو شـرقي ،الواسـعة ،دوالبـا زجاجيا ،يحتوي بعـض األرفف الزجاجية،
فهنـاك قاعة واسـعة ،اسـمها القاعـة الشـرقية؛ عبارة عن وتظهـر منها قالدة النيل الذهبية ،ونيشـان ذهبي مهدى من
مجموعـة مـن المقاعـد المنخفضـة والمناضد النحاسـية ملكـة إنجلتـرا ،ومجموعة مـن العمالت الذهبيـة ،و(بروش)
والصـور والرسـومات للنيل واألهـرام وقلعة صلاح الدين مـن عملـة إنجليزية ،وسـاعة ذهبيـة تعمل بطريقـة برايل،
وبعـض المسـاجد ،وبعض األحياء الشـعبية الشـهيرة في
خاصـة بفاقدي البصر ،ونيشـانان آخران ،مـن الذهب ،هما
ّ
ّ
القاهـرة ،مثـل الغورية والحسـين وغيرهما .تلفـت نظرنا ،هديـة من «الحبيـب بورقيبـة» ،وخنجر من الفضـة ،مهدى
كذلك ،السـجاجيد الشـيرازي ،األصيلة،م
وتتوسـط القاعة من اليمـن ،وطاقمان من الزراير الذهبية للقمصان ،ومنبِّهان
َّ
وفوقها
القرأنية،
واآليات
منضدة نحاسـية ،منقوشة بالس َور
فـص من الماس ،وقالدة
سويسـريان ،وأحجار كريمة ،منها
ّ
مصحـف ضخم ،مغلَّـف بمـاء الذهب ،وعلـى إحدى
مرصعـة بفصوص من الياقوت األبيض
من البالتين،
َّ
حوائـط القاعـة األربعة صـورة ضخمـة ،ر َّبما
النـادر ،مهـداة مـن ملـك المغـرب ،ونظاراته
ّ
كانـت أضخم الصـور الموجودة فـي الدار،
الفضة،
السـوداء ،فـي إطـار مـن أسلاك
كتبـت فيهـا سـورة قرآنية بمـاء الذهب.
وإلـى جانبهـا (كارت) زيارته الذي كان
وتقـول السـيّدة «سـوزان» ،أرملـة
يطبق ،كلَّما أراد ،بأكلشـيه يحتفظ به،
عميـد األدب العربـي« :فـي هـذه
مقص وموسـى حالقة من الطراز
ثم
ّ
القاعـة الشـرقية ،كان طـه حسـين
القديم ،وخصلة شـعر سـوداء له في
يقابـل أصدقـاءه ،وتالميـذه ،وقـد
صبـاه ،ثم خصلة أخرى من شـعره
شـهدت ندوات واجتماعـات ولقاءات
دب فيه البيـاض ،باإلضافة
بعـد أن َّ
فكريـة ،وثقافيـة ،تمتـدّ ،في بعض
إلـى سـاعة جيـب عتيقـة ،وقفـت
األحيـان ،حتـى الصبـاح .وعندمـا
عقاربها.
كنـت أقـوم بتأثيثهـا ،كنـت أصـف
وفـي المتحـف حكايـات وحكايات،
لـه -بد ّقة بالغة -شـكل ولـون وحجم
ولوحـة ضخمـة لجنازتـه ،وأكثـر من
ً
ونـوع المقعـد أو المنضـدة أو السـتارة
عشـرين تصميمـا لتماثيلـه المتعـدّدة،
ً
السـجادة التـي اشـتريتها ،وكان هـو
أو
وفـي هـذه القاعات نـرى صـورا ولوحات
ّ
ّ
يسـمعني ،ويطلب المزيد ،شـرط أل أخرج من
صغيـرة ،وأخـرى كبيـرة ،مل َّونـة ،أو باألبيض
طه حسين▲
الطابع الشـرقي؛ لذلك سـاعدني في شـراء أثاث هذه
واألسـود ،لطـه حسـين ،وصديقاتـه ،وأصدقائـه،
القاعـة وتوضيبهـا ،بهـذا الشـكل ،الدكتـور محمد حسـن ومعاصريـه مثـل أحمد شـوقي ،والع ّقـاد وتوفيـق الحكيم،
ً
الز ّيـات ،زوج ابنتـي ،باعتبـاره
رجلا شـرقياً ،ويفهم في وغيرهم .
ً
هـذه المسـائل أكثـر مني.
فـي «رامتـان» ،أيضا ،أرغـن ،وبيانو ،ألن أرملـة عميد األدب
نصعـد إلـى الطابق العلـوي ،وندخل غرفة نوم طه حسـين .العربي تعزف على هاتين اآللتين ،وكان طه حسـين يعشـق
إنهـا غايـة فـي البسـاطة :سـرير صغيـر ،ودوالب أصغر ،سـماع عزفها ،وهو جالـس ليقرأ.
ِّ
و(كومودينو) ،وبعض األرفـف الموجودة في الحائط ،عليها أخيـراً ..انتهت وزارة الثّقافـة في مصر من االتفاق ،مع َورثة
كتـب متناثرة ،وعندما نخرج من بـاب الغرفة ،نفاجأ بمكتبة الدكتـور طه حسـين ،على شـراء فيلّتـه «رامتـان» بالهرم،
طويلـة ،تمتـ ّد بطـول البهـو الموصل بينـه حجر َتـي النوم مقابـل  70ألف جنيـه ،وتحويلها إلى متحف ،يسـتقبلّ ،
كل
الخاصتيـن به وبزوجتـه ،وتمتلئ بالكتب ،هـي األخرى .في يـوم ،ز ّوارا ً من الشـرق ومن الغـرب ،ويض ّم مكتبـة الكاتب
َّ
ً
ً
َّ
الطابـق العلوي ،أيضا ،حجرة مكتب أخرى ،كان طه حسـين الكبير ،وآثاره ،ونسـخا من أعماله العديـدة ومؤلفاته ،وذلك
يلجـأ إليها فـي بعـض األحيـان ،إذا كانت حالتـه الصحية ،تنفيـذا ً لقرار سـابق أصـدره مجلس الـوزراء المصري ،كما
ال تسـمح بنزولـه إلى الـدور األ َّول ،وفي كثير مـن األوقات-
ـم بين ورثـة الدكتـور ووزارة الثّقافة،
َّ
نـص اال ِّتفـاق الذي َت َّ
تقول أرملته -كان يعتكف فيها ،وال يغادرها ،لمدّة أسـبوع ،علـى أن تقيـم أرملته «سـوزان» في (فيلا) «رامتان» ،مدى
ً
مثلا ،إذا كان ال يريـد أن يقابل أحداً!.
الحياة.
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صفحة أخيرة

مع هابرماس في مكتبته:

«ال يمكن للفلسفة أن تواسينا»
ترجمة :زهري سوكاح

وفق ِّ
أي نظام تر ِّتب مقتنياتك من الكتب؟
ً
ّ
 هـل تـودّ -حقـا -معرفة هـذا األمـر؟ ر َّبما السـؤال األصحًّ
فعلا -مكان للكتب؟ نقسـتم
سـيكون :هـل ال يـزال هنالك-
أنـا وزوجتـي ،سـو ّيةُ ،سـلطة تنظيـم وترتيب كتـب التاريخ
والمؤلَّفـات الفنّيّـة والمجلَّدات البصرية ،من جهة ،والفلسـفة
والكتـب العلميـة ،من جهـة أخرى .تقـوم زوجتي بمـلء ّ
كل
ركـن فارغ فـي الطابـق العلـوي من البيـت ،وتر ّتـب الكتب
حسـب اللُّغـات ،بينما تترك لي البعض مـن الرفوف للمؤلَّفات
الفلسفية الكالسـيكية ،التي ترجع إلى حدود فترة شوبنهاور،
وتالميـذ هيغل.
أ ّمـا كتـب المؤ ِّرخيـن فقـد وضع ُتها في األسـفل؛ فـي غرفة
عملـي .في هـذه الغرفـة ،تحيط بـي -أيضاً ،مـن ّ
كل جهة-
كتب الفلسـفة المعاصرة ،وكتب السياسـة ،بمعناها الواسـع،
وكتـب التيولوجيـا وسوسـيولوجيا الدين؛ ذلك أنني أشـتغل،
حاليّـاً ،على موضوع قريب منهـا .أ ّما بقية الكتب األخرى؛ أي
الغالبيـة العظمـى ،فقد لجأتُ إلى وضعها فـي غرفة الهواية،
ً
فعلا ،ح َّولتها إلى مكتبة تضـ ّم خزانات
وهـي غرفـة جميلة،
التخصص :من السوسـيولوجيا
الكتـب ،وهـي مر َّتبة حسـب
ُّ
وعلم نفس النمو ،وصوال ً إلى اللسـانيات والقانون الدستوري.
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فـي حيـن أن الترتيـب الكرونولوجـي اقتصر -إلـى ح ٍّد ما-
علـى كتـب الفلسـفة المعاصرة ،لكنه اشـتمل -أيضـاً -على
تلك المؤلَّفات الفلسـفية التي صارت أعماال ً كالسـيكية ،ابتدا ًء
من مؤلَّفات دلتاي ،وبيرس ،وهوسـيرل ،وصـوال ً إلى لوفيت،
وغاداميـر ،وحنّـا آرنـدت .إلى جانـب هذا ،هنـاك مؤلَّفات ما
اص ُطلـح علـى تسـميتهم بـ(كالسـيكيِّي السوسـيولوجيا)،
ْ
وهـم :سـان سـيمون ،وماركـس ،ووصوال ً إلـى لومـان .أ ّما
ر ّواد المدرسـة الفرانكفورتيـة ،ومعهـم -أيضـاً -بنياميـن،
ِّ
خاصـاً ،ألنهم يحتلّـون -كما
وشـوليم ،فهم
يشـكلون قسـما ً ّ
في مسـاري الفكري -مسـاحة أكبر.
ما الكتاب الذي تقرؤه ،حاليّاً؟
 انتهيـتُ  -للتـ ّو -من قراءة كتـاب «السـنين» لـ«آني إرنو».وهو توصيف إثنولوجي ،على ضوء تاريخ المجتمع الفرنسـي
المعاصـر ،لحياتهـا الشـخصية ،التـي صارت -إلـى ح ٍّد ما-
مختلّـة الهو ّيـة .وقـد ج َّرنـي هـذا الكتاب إليـه جـ ّراً .غير أن
المخصص للقـراءة قليالً.
علي؛ ما يجعـل وقتي
َّ
الكتابـة تلـحّ َّ
إلى أيّة فترة زمنية تمت ّد مقتنياتك من الكتب؟
 -ترجـ ُع إلـى حـدود أفالطـون ،وفالسـفة ما قبل سـقراط،

بطبيعـة الحـال .ومـاذا ،أيضـاً؟ ر َّبمـا ال يـزال فـي هـذه
المجموعـة -أيضاً -كتـب غريملسـهاوزن ،أو فالتر فون در
علـي أن َّ
أتأكد م ّمـا يوجد عنـدي ...فبعد
فوغلفايـده .يجـب
َّ
ّ
كل انتقـال إلـى مسـكن جديد ،ال أعثـر على بعـض الكتب،
مـن جديد.
خاصة عندك؟
ما الكتب التي لها مكانة
ّ
ّ
كل كتـاب أتعلَّـم منـه ،ويمنـح دفعـة ألعمالـي ،مثـل كتاب
« »Making it Explicitلبرانـدوم ،ويعكس هذا خربشـاتي
بقلـم الرصـاص ،لكـن ،إذا ما رغبتَ في سـؤالي عـن الكتب

األدبية ،ال عـن مطالعاتي للمؤلَّفات الكالسـيكية التي قرأتها
فـي فتـرة المراهقـة؛ فهنـاك اثنـان إلـى ثالثة كتـب أدبية،
التـزال كلّها تمتلـك راهنيَّتها فـي حياتي ،رغم مـرور عقود
مـن السـنوات .وإذا أردنـا أن نقف عند ُ
الكتّـاب األلمان ،فقد
كنـت شـغوفا ً
ّ
نص مسـرحي مـن نصوص بريشـت،
بـكل ّ
ّ
قصـة لبيتـر فايس ،وماكس فريـش ،وكوبن،
وكل روايـة أو ّ
وغـراس ،ويورك ِبكر ،وتوماس بيرنهارد ،وألكسـندر كلوكه،
كمـا َّ
تأثـرت -أيضاً ،فـي البدايـة -بمارتين فالـزر .في هذا
ً
َّ
الصـدد ،أتذكـر -أيضـا -روايـة «دكاكيـن القرفـة» للكاتب
البولندي برونو شـولتس.
كان الجـ ّو الثقافـي ،آنـذاك ،يهت ّز بفعل هاتـه اإلنتاجات ،بل
كان بمقـدور المـرء أن يبـدي -أيضـاً -حتـى امتعاضه من
المراجعـات غيـر المو َّفقة للكتـب ،وآخر هـذه الكتب ،وكنت
أريـد ،منذ عقـود ،أن أكتب حوله ،هو كتاب «اإلنسـان يظهر
فـي هولوسـين» لماكـس فريش .لكـن رحيل هـؤالء ُ
الكتَّاب
لدي ،فـي أثناء القراءة،
عنّـا ،يجعل االنطباعـات التي تولَّدت َّ
تصيـر متالشـية ،كمـا ُيسـهم المراجعـون في جعـل المرء
متقاعسـاً .خ َّفـت التجاذبـات في الحقل األدبـي ،أو أن المرء
لـم يعـد بمقـدوره التعـ ُّرف إليهـا ،مـن جديد .إضافـة إلى
ً
قليلا ،على ّ
كل حـال ،لكن بطريقـة منتظمة.
هـذا ،أنـا أقرأ
ما الكتاب الذي غيَّر حياتك؟
 إنه كتاب «عزاء الفلس�فة  De consolatione philoso� - »phiaeلـ«بوثيـوس  ،»Boethius -وقـد قرأتـه فـي فترة
الدراسـة الجامعيـة ،عندمـا ظننـت أننـي أحتاج إليـه .منذ
ذلـك الوقـت ،صرت أعلم أن الفلسـفة ال يمكنها أن تواسـينا.
ما آخر كتاب قمت بإهدائه؟
 هـي ثالثة كتـب ،صدرت عن دار نشـر «هانـز» األلمانية؛قصتان مترجمتان لجوسـتاف فلوبير ،ورواية «Unter
منها ّ
 »der Drachenwandلـ«أرنو جايجر».
من سوف يتسلَّم كتبك ،ذات يوم؟
 ومن ال يزال يريد أن يحصل على الكتب؟!كيف تتخيَّل مكتبتك المثالية؟
 مثـل مكتبتـي الحاليّـة .كان عليـك -باألحرى -أن تسـألعلـي الكتب
كيـف يجـب أن يبـدو عليه مسـكني ،كي ال تلحّ
َّ
ّ
حـواف النوافـذ ،والكثير منها
المكدَّسـة علـى األرض ،وعلى
لم أقـرأه بعد.
المصدر:
https://www.logbuch-suhrkamp.de
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صدر في

الرحلة
الجوية في المركبة الهوائية

(من شرقي

إفريقية إلى غربيها)

يوسف
غابرييل فيرن «خمسة أسابيع
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في منطاد» (الجزء الثاني)

في هذه التحفة ا
ألدبية ،التي تعيد مجلة
الدوحة إحياءها في
جزأين ضمن
سلسلة كتاب الدوحة الم
جاني ،دوّ ن فيرن مغامراته
االستكشافية في إفريقية،
والقت،
عند
ص
ً
َّ
دورها ،نجاحا لم يكن
َّ
متوقعا عند الفرن
سيين ،فشكلت في زمنها
ُ تذكرة سفر نحو قارة
مجهولة بالنسبة لألور
وبيين
عامة.
وقد
ن
شرت الترجمة العربية
األولى في بيروت
عام
1875
بعنوان
«الرحلة الجوية في
المركبة الهوائية».

َ
لمرْك ِ
بة الهَ وا ِئيّة

اليان سركيس عن كتاب جول

«لما كان اليوم ال
خامس عشر من شهر
يناير /كانون الثاني سنة
ألف وثمانيمائة و
اثنتين وستين أذاعت
الم
الصحيفة اإلنجليزية
عروفة باسم «دايلي تل
غراف» النبذة اآلتي ذكرها:
إنه عن قريب س
والعام ما ٍ تنجلي للعيان غيوم الظالم
التي تستر عن الخاص
في
بطون إفريقية وأقفارها
الشاسعة من األسرار
والخبايا والكنوز
والخفايا ،ولطالما جد
في اكتشافها العلماء
والسياح وبذلوا
وسعهم في الدخول إلى
وفي
تلك األقاليم والبطاح،
ً
األيام السالفة كان يُ عَ دّ
ضربا
من
ا
لجنون
التشجيع
والخرافات
على الرحيل بقصد اك
تشاف
عيون
الن
يل.»...
صدر هذا الكتاب
عام  ،1863بعنوان
««
خمسة
أسابيع
في
منطاد» ،وهو ا
إلصدار األول لألديب ال
فرنسي الشهير «جول
غابرييل فيرن» (
 ،)1905 - 1828رائد
أدب الخيال العلمي
الحديث الذي تنبأ في
رواياته
بمخ
ترعات
علمية كثيرة طبعت
القرن التاسع عشر.
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فِي ا

الر ّحل َ ُ
ة ا ْل َ
جوّية

يو

سف اليان سركيس

عن كتاب جول غا

برييل فيرن «خمسة أ
(الجزء الثاني)

سابيع في منطاد»

